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DOKUZUNCU BÖLÜM 

KAZANIN MEYDANA GELMESİYLE GÜNDEME GELEN 

SORUNLAR 

Bu bölümde ortaya konan tespitler; 

- Komisyon toplants srasnda Komsiyon üyesi Milletvekilleri tarafndan ifade 

edilen görüş ve değerlendirmeler, 

- Komisyon toplantlarna katlan kamu kurumlarnn temsilcileri, 

- Konunun uzmanlar tarafndan yaplan sunumlardan, 

- Komsiyona sunulan belge ve raporlardan, 

derlenmiştir.  

9.1. GENEL TESPİTLER  

Soma Eynez kazasnn ardndan; denetim yaps, maden işletmecisinden kaynakl, 

taşeronluk ile iş sağlğ ve güvenliğiyle alakal sorunlar gündeme gelmiştir. Kaza sonras 

kurumlar içi ve kurumlar aras yetki dağlmnn oluşturduğu denetim kaynakl sorunlarn 

yannda, komisyon tutanaklarnda yer alan işçi ifadeleri ve görüşlerinde; maden 

işletmecisinden kaynakl; üretim zorlamas, yatrmlardan kaçnma ve iş sağlğ ve 

güvenliği tedbirlerinin alnmamasndan kaynaklanan sorunlar da gündeme gelmiştir. Yine 

yaşanan felaket sonrasnda genel olarak Türkiye madencilik sektöründeki; rodövans, 

hizmet alm, taşeron uygulamalarndan kaynakl sorunlar ile iş sağlğ ve güvenliği 

konusundaki alt yap eksikliği konular hakknda yeniden konuşulmaya başlanmştr. 

Meclis Araştrma Komisyonu’nun amac birim ya da kuruluşlar suçlamak değil, 

Komisyon tutanaklarna geçen görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde sorunlar ortaya 

koyabilmektir. 

9.2. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DENETİMDEN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR  

9.2.1. Denetim Sistemindeki Yapsal Sorunlar  

Ülkemizde madencilik sektörüne yön verecek kalc ve günün koşullarna uygun bir 

madencilik politikas yerleştirilememiştir. Yürürlükteki, 04/06/1985 tarihinde kabul edilen 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

KAZANIN MEYDANA GELMESİYLE GÜNDEME GELEN 

SORUNLAR 

Bu bölümde ortaya konan tespitler; 

- Komisyon toplants srasnda Komsiyon üyesi Milletvekilleri tarafndan ifade 

edilen görüş ve değerlendirmeler, 

- Komisyon toplantlarna katlan kamu kurumlarnn temsilcileri, 

- Konunun uzmanlar tarafndan yaplan sunumlardan, 

- Komsiyona sunulan belge ve raporlardan, 

derlenmiştir.  

9.1. GENEL TESPİTLER  

Soma Eynez kazasnn ardndan; denetim yaps, maden işletmecisinden kaynakl, 

taşeronluk ile iş sağlğ ve güvenliğiyle alakal sorunlar gündeme gelmiştir. Kaza sonras 

kurumlar içi ve kurumlar aras yetki dağlmnn oluşturduğu denetim kaynakl sorunlarn 

yannda, komisyon tutanaklarnda yer alan işçi ifadeleri ve görüşlerinde; maden 

işletmecisinden kaynakl; üretim zorlamas, yatrmlardan kaçnma ve iş sağlğ ve 

güvenliği tedbirlerinin alnmamasndan kaynaklanan sorunlar da gündeme gelmiştir. Yine 

yaşanan felaket sonrasnda genel olarak Türkiye madencilik sektöründeki; rodövans, 

hizmet alm, taşeron uygulamalarndan kaynakl sorunlar ile iş sağlğ ve güvenliği 

konusundaki alt yap eksikliği konular hakknda yeniden konuşulmaya başlanmştr. 

Meclis Araştrma Komisyonu’nun amac birim ya da kuruluşlar suçlamak değil, 

Komisyon tutanaklarna geçen görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde sorunlar ortaya 

koyabilmektir. 

9.2. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DENETİMDEN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR  

9.2.1. Denetim Sistemindeki Yapsal Sorunlar  

Ülkemizde madencilik sektörüne yön verecek kalc ve günün koşullarna uygun bir 

madencilik politikas yerleştirilememiştir. Yürürlükteki, 04/06/1985 tarihinde kabul edilen 
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3213 sayl Maden Kanunu sk sk değiştirilerek Uygulama Yönetmelikleri ile ülke 

madenciliğine yön verilmeye çalşlmştr.  

Hâlen yürürlükte olan 3213 sayl Maden Kanunu ve uygulanş yöntemleriyle 

madencilik sektörünün gelişmesi ve var olan sorunlarn çözümü çok kolay 

gözünmemektedir. Sektöre yön verecek kalc ve zaman içinde günün değişen koşullarna 

uyum sağlayacak esnek bir madencilik politikasnn belirlenmesi önemli bir ihtiyaç hâline 

gelmiştir. 

9.2.2. Kamu Denetiminde (Periyodik Denetimde) Kurumlar Aras Görev Yetki ve 

Sorumluluklarn Dağlmndan Kaynaklanan Boşluklar/Eksiklikler  

Maden işletmelerindeki teftiş ve denetimler ilgisi nedeniyle MİGEM ve İTKB 

tarafndan yaplmakta, ancak her iki kurumun yetki snrlarnn çok açk bir biçimde 

belirlenmemiş olmas nedeniyle bu paydaş kurumlar arasnda yetki karmaşas 

yaşanabilmektedir. 

Örneğin, kurumlar arasnda yetki ve sorumluluk çakşmasndan veya boşluğundan 

dolay her iki kurumun, bir maden ocağn değişik gerekçelerle kapatabilmekte ya da bu iki 

kurum problemli bir bölgeye müdahil olamamaktadr. 

Denetimler konusundaki karmaşa, son dönemdeki kazalarla birlikte çok fazla 

gündeme gelen bir problem olarak karşmza çkmaktadr Kanunlarn kurumlara verdiği 

yetki ve sorumluluklara bakldğnda; 

- MİGEM elemanlarnca; Genel Müdürlüğün görevleri arasnda yer alan 

“Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek” ve 

Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre de: “İşletme faaliyeti, projesine ve Kanun’un 

ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykr faaliyette bulunulmas ve 

faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit 

edilmesi…” hükümlerince maden sahalarnn ve işletme faaliyetlerinin işletme projesine 

uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğinin inceleme ve denetimi yaplmaktadr. MİGEM 

elemanlarnca yaplacak inceleme ve denetim görevi açktr. Burada en büyük belirsizlik 

“işletme projesinin uygunluğu”dur.  

- İTKB iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili iş müfettişlerince; İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bağl yönetmelikler çerçevesinde “iş yerlerindeki 

faaliyetler süresince iş sağlğ ve güvenliği” denetimleri yaplmaktadr. Maden işletmeleri 
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de dâhil olmak üzere iş yerlerinin kuruluş, proje, izin vb. safhalarnda denetim ve izin 

verme gibi bir görevi yoktur. Maden işletmesi ister her türlü izni almş, ister işletme projesi 

kabul edilmiş olsun eğer fiilî olarak çalşmaya başlamamş ise o işletmede iş müfettişleri 

tarafndan denetim yaplmamaktadr. 

Yukarda görüleceği üzere her iki Kurum’un yetki alan yasalarda açk olarak 

belirlenmiş olup belirtilen yasal hükümler MİGEM’e, özellikle işletme projesi onay ve 

yerinde projeye uygunluk incelemelerinde, iş sağlğ ve güvenliği 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. Ancak denetim için görevlendirilen personel (maden, jeoloji, harita, çevre 

mühendisi vb.), diğer denetim elemanlar (denetmen, denetçi, müfettiş vb.) gibi unvan ve 

yetkiye sahip olmadğndan ve özel bir eğitim almadğndan iş yerlerinde etkin bir denetim 

yaplmamaktadr. 

İki Kurum arasndaki koordinasyon ve bilgi paylaşm da hemen hemen yok 

denecek düzeydedir. Madencilik sektöründe, kamu denetimindeki görev ve yetki dağlm 

madencilikle ilgili mevzuatta açk bir şekilde belirtilmemiştir.  

Görev yetki ve sorumluluklarn dağlmndan kaynaklanan boşluklarn/eksikliklerin 

önüne geçilmesi için,  

- MİGEM personelinin görev, yetki ve sorumluluklarnn net bir şekilde ortaya 

konulmas, görev tanmnn yaplmas, Maden Kanunu ile birlikte projelerin uygunluğuna 

yönelik denetimlerin MİGEM tarafndan yaplmas, 

- Madencilik faaliyetleri srasndaki iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili denetimlerin; iş 

sağlğ ve güvenliğiyle ilgili tüm mevzuat hazrlayan ve uygulayan, iş sağlğ ve güvenliği 

kapsamnda tüm denetimleri yapan Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İTKB 

tarafndan yaplmas 

 hususlarda gerekli yasal düzenlemelerin yaplmas gerekmektedir. 

9.2.3. İşveren ve İş Yeri İSG Organizasyonu Tarafndan Yaplan Denetimden 

Kaynaklanan Sorunlar  

İş kazalarn ve meslek hastalklarnn önlenmesinde, İşveren ve işverenin 

oluşturacağ organizasyonlarn; görev, yetki, yükümlülük ve sorumluluklar yerine 
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getirmesi hiç kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. İşverenin ve de onun oluşturduğu 

organizasyonun sağlkl ve güvenli bir ortamda çalşmay hedeflemesi ve bu yönde admlar 

atmas, bu bilincin iş yerinde, en alt birimde çalşanlara kadar herkese tesir etmesini 

sağlayacaktr. Bu bilinç zaman içinde; güvenli, tedbirli ve farkndalk taşyan davranşa 

dönüşecektir.  

9.2.3.1. İşveren 

Sağlkl ve güvenli bir ortamn sağlanmas için gerekli fiziksel koşullar 

oluşturulmal; gözetim, denetim, ölçüm, inceleme ve araştrmalar yaplmaldr. Zararl 

gazlar, yangn, göçük ve su baskn gibi tehlikelerin bulunduğu yüksek riskli yer alt kömür 

madenciliğinde uygun ekipman, araç ve gereçlerin kullanlmas, bunlarn uygun şekilde ve 

periyotlarda bakm ve kontrollerinin yaplmas, güvenli çalşma yöntemlerin uygulanmas 

gerekmektedir. Bu tedbirler yalnzca para kazanlan üretim aşamasnda değil, ayn 

zamanda hazrlk ve kârn azaldğ, rezervin tükenip ocağn terk edilmesi aşamalarnda da 

alnmaldr. Şüphesiz ki bu tedbirler ciddi maliyetler gerektirmektedir. Ülkemizdeki 

örneklerde ise yaygn bir şekilde üretim odakl çalşldğ, sağlk ve güvenliğin göz ard 

edildiği görülmektedir. Ocak girişi ve nefeslik gibi ocağn ömrü boyunca ayakta durmas 

gereken ve ayn zamanda bir acil çkş olan dolaysyla ocağn şah damar saylan 

galerilerin dahi kömür içinden, mümkün olan en dar kesitlerde ve yüksek eğimlerde 

açlarak yangn, göçük gibi risklere davetiye çkarlmas ve acil durumlarda çalşanlarn 

kaçmas için kolayca yeryüzüne ulaşan çkşlarn bulunmas gerekliliğinin göz ard 

edilmesi, konunun en açk örneğidir. Bu örnek, atlan ilk admlarda güvensiz çalşma 

ortam oluşturulmaya başlandğn göstermektedir. Bu admdan sonra ise çalşanlara eğitim 

vermek yerine, eğitimde geçen sürelerin üretimde geçmesinin tercih edilmesi, sonrasnda 

yaplmas gereken iş sağlğ ve güvenliği yatrmlarnn ne denli yetersiz olabileceği 

hakknda fikir vermektedir. 

Yatrmlar sonucu kurulan sistemlerin düzgün işlediğinden emin olunmas, ayrca 

değişen koşullara göre ortaya çkan yeni tehlike ve tedbirlerin belirlenmesi ise ancak 

işveren tarafndan kurulan organizasyon tarafndan yaplacak sürekli denetimlerin bağmsz 

ve güvenilir olmasyla sağlanabilir. 

9.2.3.2. İş Yeri İSG Organizasyonu  

Ülkemizde yer alt kömür madenciliği dâhil her sektörde idari yaptrmlardan 

kurtulmuş olmak niyetiyle, başka bir deyişle yasak savmak maksadyla iş sağlğ ve 
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güvenliği organizasyonlar kurulmaktadr. Gelişmiş ülkelerdeki örneklerde ise bu tür 

organizasyonlarn sağlkl ve güvenli bir çalşma ortam yaratmak amacyla kurulduğu, 

bunun sonucunda da iş kazas ve meslek hastalklarn azaldğ görülmektedir. 

9.2.3.2.1. İş Güvenliği Uzman 

Ülkemizde uygulanan mevzuatta, iş sağlğ ve güvenliği önlemlerinin tespiti ve 

alnmasnda önemli görev, yetki ve sorumluluk özellikle iş güvenliği uzmanna verilmiştir. 

AB uyum yasalarna göre oluşturulan mevzuat maddeleri genel düzenlemeler içerirken 

detaylar işverene dolaysyla onun istihdam ettiği iş güvenliği uzmanna braklmştr. 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6’nc maddesinde, İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu’nun 4, 10, 14 ve 16’nc maddelerinde belirtilen hükümler 

doğrultusunda sağlk ve güvenlik dokümannn hazrlanmasn ve güncellenmesini sağlama 

görevi işverene verilmiştir. Ancak dokümann hazrlanmasnda etkin rol üstlenecek kişi, iş 

güvenliği uzmandr. Sağlk güvenlik doküman; maden iş yerinin iş sağlğ ve güvenliği 

politikalar, risk değerlendirmesi vb. konular içeren ana dokümandr. Bu dokümann 

hazrlanmasnda ve uygulanmasnn izlenmesinde görev alan iş güvenliği uzmannn 

yetkinliği ve etkinliği ise tartşmaldr. Rapor’un 9. bölümde değinildiği üzere temel 

eğitiminde ve yetiştirilmesinde eksiklikler olan iş güvenliği uzmannn görevini yaparken 

ne kadar yetkin olacağ soru işaretidir.  

Her maden işletmesi, kendine has riskleri barndrmaktadr. Uzmanlarn, işverenin 

ihtiyaçlarna bağl olarak yetkin olup olmadğ değerlendirilmemektedir. İş Güvenliği 

Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmeliğe göre 

buralarda iş güvenliği uzman görevlendirilmesinde, çok tehlikeli snfta yer almas 

nedeniyle (A) snf sertifikaya sahip herhangi birinin işveren tarafndan istihdam 

edilmesinde veya dşardan hizmet alnmasnda saknca yoktur. İşveren tarafndan 

madencilik bilgisi yalnzca uzmanlk eğitiminde aldğ teorik bilgiye dayanan, maden 

mühendisliği eğitimi almayan, madenciliğin çalşma şartlarn ve koşullarn bilmeyen, hiç 

yer alt maden işletmesi görmeyen bir iş güvenliği uzmannn işveren tarafndan istihdam 

edilmesi durumunda; hazrlanacak olan dokümanlarn, alnacak önlemlerin ve yaplacak 

denetiminin sağlkl olmas düşünülemez.  

İş güvenliği uzmanlarnn çalşma süresi ise başka bir sorundur. İş Güvenliği 

Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik 

incelendiğinde iş güvenliği uzmanlarnn görevlerinin detayl olarak hazrlandğ 
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getirmesi hiç kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. İşverenin ve de onun oluşturduğu 

organizasyonun sağlkl ve güvenli bir ortamda çalşmay hedeflemesi ve bu yönde admlar 

atmas, bu bilincin iş yerinde, en alt birimde çalşanlara kadar herkese tesir etmesini 

sağlayacaktr. Bu bilinç zaman içinde; güvenli, tedbirli ve farkndalk taşyan davranşa 

dönüşecektir.  

9.2.3.1. İşveren 

Sağlkl ve güvenli bir ortamn sağlanmas için gerekli fiziksel koşullar 

oluşturulmal; gözetim, denetim, ölçüm, inceleme ve araştrmalar yaplmaldr. Zararl 

gazlar, yangn, göçük ve su baskn gibi tehlikelerin bulunduğu yüksek riskli yer alt kömür 

madenciliğinde uygun ekipman, araç ve gereçlerin kullanlmas, bunlarn uygun şekilde ve 

periyotlarda bakm ve kontrollerinin yaplmas, güvenli çalşma yöntemlerin uygulanmas 

gerekmektedir. Bu tedbirler yalnzca para kazanlan üretim aşamasnda değil, ayn 

zamanda hazrlk ve kârn azaldğ, rezervin tükenip ocağn terk edilmesi aşamalarnda da 

alnmaldr. Şüphesiz ki bu tedbirler ciddi maliyetler gerektirmektedir. Ülkemizdeki 

örneklerde ise yaygn bir şekilde üretim odakl çalşldğ, sağlk ve güvenliğin göz ard 

edildiği görülmektedir. Ocak girişi ve nefeslik gibi ocağn ömrü boyunca ayakta durmas 

gereken ve ayn zamanda bir acil çkş olan dolaysyla ocağn şah damar saylan 

galerilerin dahi kömür içinden, mümkün olan en dar kesitlerde ve yüksek eğimlerde 

açlarak yangn, göçük gibi risklere davetiye çkarlmas ve acil durumlarda çalşanlarn 

kaçmas için kolayca yeryüzüne ulaşan çkşlarn bulunmas gerekliliğinin göz ard 

edilmesi, konunun en açk örneğidir. Bu örnek, atlan ilk admlarda güvensiz çalşma 

ortam oluşturulmaya başlandğn göstermektedir. Bu admdan sonra ise çalşanlara eğitim 

vermek yerine, eğitimde geçen sürelerin üretimde geçmesinin tercih edilmesi, sonrasnda 

yaplmas gereken iş sağlğ ve güvenliği yatrmlarnn ne denli yetersiz olabileceği 

hakknda fikir vermektedir. 

Yatrmlar sonucu kurulan sistemlerin düzgün işlediğinden emin olunmas, ayrca 

değişen koşullara göre ortaya çkan yeni tehlike ve tedbirlerin belirlenmesi ise ancak 

işveren tarafndan kurulan organizasyon tarafndan yaplacak sürekli denetimlerin bağmsz 

ve güvenilir olmasyla sağlanabilir. 

9.2.3.2. İş Yeri İSG Organizasyonu  

Ülkemizde yer alt kömür madenciliği dâhil her sektörde idari yaptrmlardan 

kurtulmuş olmak niyetiyle, başka bir deyişle yasak savmak maksadyla iş sağlğ ve 
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güvenliği organizasyonlar kurulmaktadr. Gelişmiş ülkelerdeki örneklerde ise bu tür 

organizasyonlarn sağlkl ve güvenli bir çalşma ortam yaratmak amacyla kurulduğu, 

bunun sonucunda da iş kazas ve meslek hastalklarn azaldğ görülmektedir. 

9.2.3.2.1. İş Güvenliği Uzman 

Ülkemizde uygulanan mevzuatta, iş sağlğ ve güvenliği önlemlerinin tespiti ve 

alnmasnda önemli görev, yetki ve sorumluluk özellikle iş güvenliği uzmanna verilmiştir. 

AB uyum yasalarna göre oluşturulan mevzuat maddeleri genel düzenlemeler içerirken 

detaylar işverene dolaysyla onun istihdam ettiği iş güvenliği uzmanna braklmştr. 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6’nc maddesinde, İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu’nun 4, 10, 14 ve 16’nc maddelerinde belirtilen hükümler 

doğrultusunda sağlk ve güvenlik dokümannn hazrlanmasn ve güncellenmesini sağlama 

görevi işverene verilmiştir. Ancak dokümann hazrlanmasnda etkin rol üstlenecek kişi, iş 

güvenliği uzmandr. Sağlk güvenlik doküman; maden iş yerinin iş sağlğ ve güvenliği 

politikalar, risk değerlendirmesi vb. konular içeren ana dokümandr. Bu dokümann 

hazrlanmasnda ve uygulanmasnn izlenmesinde görev alan iş güvenliği uzmannn 

yetkinliği ve etkinliği ise tartşmaldr. Rapor’un 9. bölümde değinildiği üzere temel 

eğitiminde ve yetiştirilmesinde eksiklikler olan iş güvenliği uzmannn görevini yaparken 

ne kadar yetkin olacağ soru işaretidir.  

Her maden işletmesi, kendine has riskleri barndrmaktadr. Uzmanlarn, işverenin 

ihtiyaçlarna bağl olarak yetkin olup olmadğ değerlendirilmemektedir. İş Güvenliği 

Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmeliğe göre 

buralarda iş güvenliği uzman görevlendirilmesinde, çok tehlikeli snfta yer almas 

nedeniyle (A) snf sertifikaya sahip herhangi birinin işveren tarafndan istihdam 

edilmesinde veya dşardan hizmet alnmasnda saknca yoktur. İşveren tarafndan 

madencilik bilgisi yalnzca uzmanlk eğitiminde aldğ teorik bilgiye dayanan, maden 

mühendisliği eğitimi almayan, madenciliğin çalşma şartlarn ve koşullarn bilmeyen, hiç 

yer alt maden işletmesi görmeyen bir iş güvenliği uzmannn işveren tarafndan istihdam 

edilmesi durumunda; hazrlanacak olan dokümanlarn, alnacak önlemlerin ve yaplacak 

denetiminin sağlkl olmas düşünülemez.  

İş güvenliği uzmanlarnn çalşma süresi ise başka bir sorundur. İş Güvenliği 

Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik 

incelendiğinde iş güvenliği uzmanlarnn görevlerinin detayl olarak hazrlandğ 
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anlaşlmaktadr. Bu görevlerin yerine getirilmesi için ciddi çalşma mesailerine ihtiyaç 

vardr. Ayn Yönetmelik’te iş güvenliği uzman çalşma süreleri; çok tehlikeli snfta yer 

alan ve 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde her 1000 çalşan için tam gün 

çalşacak en az bir iş güvenliği uzman, çalşan saysnn 1000 saysnn tam katlarndan 

fazla olmas durumunda geriye kalan çalşan says için çalşan başna ayda en az 12 dakika 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Özellikle 10 ila 50 arasnda çalşan olan küçük ölçekli 

maden ocaklar düşünüldüğünde iş güvenliği uzmanlarnn ayda 2 ila 10 saat çalşmas 

yeterli görülmektedir. Ancak, yer alt kömür ocaklarnda her gün yeni bir tehlikenin 

oluştuğu düşünülürse bu sürelerin ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir.  

Yer alt kömür işletmeleri, kömürün oluşumu, gaz içerikleri, yanabilirliği vb. 

özellikleri nedeniyle madenlerle ilgili diğer iş yerlerine göre daha risklidir. Bu riskler her 

yer alt kömür işletmesi için de birbirinden farkldr. Risk değerlendirmesi ve acil durum 

planlar gibi dokümanlarn iş güvenliği uzman tarafndan, iş yerine özgü olacak şekilde 

hazrlanmas gerekirken; uygulamada bu dokümanlarn başka iş yerleri için hazrlanp 

internete koyulan örneklerden hazr olarak alndğ ya da iş güvenliği uzmannn görevli 

olduğu farkl ocaklarda birebir ayn risk değerlendirmelerinin olduğu görülmektedir.  

Bir diğer sorun ise iş güvenliği uzmanlarnn iş yerlerinde üretim, havalandrma 

gibi konularda mühendis olarak da çalştrlmasdr. Bu uygulamayla ilgili yasal bir engel 

de bulunmamaktadr. Hâlbuki iş güvenliği uzmanlğ, sisteme dşardan bakan ve sistemi 

bağmszca eleştiren bir yapda olmaldr. Bu şekilde yürütülen bir sistemde ise iş güvenliği 

uzmannn kendi yaptğ işi eleştirmesi beklenmektedir. 

İş güvenliği uzmanlarnn iç ve sürekli denetimin takipçisi olduğu düşünüldüğünde, 

bu işi yapacak olan kişilerin işveren tarafndan bask görmeden işlerini yapyor olmalar 

gerekmektedir. Ancak iş güvenliği uzmanlarnn maaşlar işveren tarafndan ödendiği için 

bu uzmanlar, işten çkarlma ve yeni bir iş bulamama endişeleriyle tüm eksiklikleri 

işverene bildirememekte ve işi durdurma gibi kritik kararlar alamamaktadrlar. Konu ile 

ilgili Soma Kömür İşletmeleri tahliye şefi Mesut ÇİFTÇİ 01.07.2014 tarihli komisyon 

toplantsnda: “A snf, B snf uzman, ama patrondan yani işverenden para alyor. Yani 

ne yapabilir, Teknik nezaretçi? Teknik nezaretçi iş yerinden maaş alyor. Adam nasl… 

Benim 2 tane çocuğum var şu anda, ben şu anda iş güvenliği uzman olsam işimi 

kaybetmek istemem, ben çocuğumu nasl okutacağm, nasl ihtiyacn karşlayacağm, işten 

atlsam ne yapacağm? Bunu çözelim.” demektedir. Benzer şekilde Öz Maden İş Maden 

İşleri Sendikas Komisyon’a yaptğ sunumda: “İş sağlğ ve iş güvenliği uzmanlarnn iş 
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ve maaş kaygs ile işveren basksndan çkarlarak verimli ve bağmsz çalşmalarnn 

sağlanmas gerekir. Bunun gerçekleştirilmesi için maaşlarn devlet ve işverenlerce 

kurulacak bir fondan almalar sağlanmaldr.” önerisini getirmektedir. 

Yukarda bahsedilen tüm bu sorunlar sebebiyle iş güvenliği uzmanlarnn 

yetkilerini kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM tarafndan önceki yllarda iş yerlerinde 

hayati tehlikeler belirlenmesi nedeniyle durdurmalar yaplmş olmasna rağmen, bu iş 

yerlerinin hiçbirinde bakanlk denetim elemanlarnca saptanan hususlardan dolay iş 

güvenliği uzmannn durdurma yaptğ ya da işi durdurmayan işvereni bakanlğa bildirdiği 

kaydedilmemiştir. 

9.2.3.2.2. İş Yeri Hekimi 

İş yeri hekiminin, İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda ve İşyeri Hekimi ve Diğer 

Sağlk Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik’te 

görevleri tanmlanmştr. Özetle; çalşma ortamnn sağlk gözetimi, bunlara ilişkin 

tespitler ve belirlenen tehlikelerin iyileştirilmesi veya yok edilmesine yönelik önerilerin 

sunulmas iş yeri hekiminin görevidir. Ancak iş yeri hekimi çalştrma zorunluluğu bulunan 

işveren, böyle bir görevi ve amac olmamasna rağmen, iş yeri hekimini, çalşann sağlk 

ocağna ya da hastaneye giderek iş yerinden yani, üretimden uzaklaşmadan tedavi olmasn 

sağlamak amacyla çalştrmaktadr. Bu nedenle iş yeri hekimleri çoğu kez asl görevleri 

olan koruyucu hekimlik görevlerini yerine getirememektedirler. 

İş yeri hekimleri; risk değerlendirmesi hazrlama, hayati tehlike durumunda işi 

durdurma gibi iş güvenliği uzmannn sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklarn 

birçoğuna sahiptir. Ancak bu görev, yetki ve sorumluluklar yalnzca iş güvenliği 

uzmannnmş gibi alglanmaktadr. Özellikle de yer alt kömür iş yerlerinin zorlu 

koşullarndan dolay iş yeri hekimleri yer altna inmemekte ve çalşma koşul ve şartlarn 

görme, araştrma, inceleme gereğini duymamaktadrlar. Bu durumda da koruyucu hekimlik 

görevini hakkaniyetle yerine getirmemiş olmaktadrlar. 

Çalşann sağlğ için çalşana göre verilebilecek işin seçilmesinde önemli olan işe 

giriş ve periyodik sağlk muayenelerinin yaplmas da iş yeri hekiminin görevleri 

arasndadr. Ancak iş yeri hekimlerinin bu raporlar, çoğunlukla gerekli tetkik ve 

incelemeleri yapmadan ya da yaptrmadan hazrladklar bilinmektedir. 

Çalşma süreleri iş güvenliği uzmanlarnda olduğu gibi iş yeri hekimleri için de 

oldukça yetersizdir. İşeri Hekimi ve Diğer Sağlk Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk 
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anlaşlmaktadr. Bu görevlerin yerine getirilmesi için ciddi çalşma mesailerine ihtiyaç 

vardr. Ayn Yönetmelik’te iş güvenliği uzman çalşma süreleri; çok tehlikeli snfta yer 

alan ve 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde her 1000 çalşan için tam gün 

çalşacak en az bir iş güvenliği uzman, çalşan saysnn 1000 saysnn tam katlarndan 

fazla olmas durumunda geriye kalan çalşan says için çalşan başna ayda en az 12 dakika 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Özellikle 10 ila 50 arasnda çalşan olan küçük ölçekli 

maden ocaklar düşünüldüğünde iş güvenliği uzmanlarnn ayda 2 ila 10 saat çalşmas 

yeterli görülmektedir. Ancak, yer alt kömür ocaklarnda her gün yeni bir tehlikenin 

oluştuğu düşünülürse bu sürelerin ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir.  

Yer alt kömür işletmeleri, kömürün oluşumu, gaz içerikleri, yanabilirliği vb. 

özellikleri nedeniyle madenlerle ilgili diğer iş yerlerine göre daha risklidir. Bu riskler her 

yer alt kömür işletmesi için de birbirinden farkldr. Risk değerlendirmesi ve acil durum 

planlar gibi dokümanlarn iş güvenliği uzman tarafndan, iş yerine özgü olacak şekilde 

hazrlanmas gerekirken; uygulamada bu dokümanlarn başka iş yerleri için hazrlanp 

internete koyulan örneklerden hazr olarak alndğ ya da iş güvenliği uzmannn görevli 

olduğu farkl ocaklarda birebir ayn risk değerlendirmelerinin olduğu görülmektedir.  

Bir diğer sorun ise iş güvenliği uzmanlarnn iş yerlerinde üretim, havalandrma 

gibi konularda mühendis olarak da çalştrlmasdr. Bu uygulamayla ilgili yasal bir engel 

de bulunmamaktadr. Hâlbuki iş güvenliği uzmanlğ, sisteme dşardan bakan ve sistemi 

bağmszca eleştiren bir yapda olmaldr. Bu şekilde yürütülen bir sistemde ise iş güvenliği 

uzmannn kendi yaptğ işi eleştirmesi beklenmektedir. 

İş güvenliği uzmanlarnn iç ve sürekli denetimin takipçisi olduğu düşünüldüğünde, 

bu işi yapacak olan kişilerin işveren tarafndan bask görmeden işlerini yapyor olmalar 

gerekmektedir. Ancak iş güvenliği uzmanlarnn maaşlar işveren tarafndan ödendiği için 

bu uzmanlar, işten çkarlma ve yeni bir iş bulamama endişeleriyle tüm eksiklikleri 

işverene bildirememekte ve işi durdurma gibi kritik kararlar alamamaktadrlar. Konu ile 

ilgili Soma Kömür İşletmeleri tahliye şefi Mesut ÇİFTÇİ 01.07.2014 tarihli komisyon 

toplantsnda: “A snf, B snf uzman, ama patrondan yani işverenden para alyor. Yani 

ne yapabilir, Teknik nezaretçi? Teknik nezaretçi iş yerinden maaş alyor. Adam nasl… 

Benim 2 tane çocuğum var şu anda, ben şu anda iş güvenliği uzman olsam işimi 

kaybetmek istemem, ben çocuğumu nasl okutacağm, nasl ihtiyacn karşlayacağm, işten 

atlsam ne yapacağm? Bunu çözelim.” demektedir. Benzer şekilde Öz Maden İş Maden 

İşleri Sendikas Komisyon’a yaptğ sunumda: “İş sağlğ ve iş güvenliği uzmanlarnn iş 
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ve maaş kaygs ile işveren basksndan çkarlarak verimli ve bağmsz çalşmalarnn 

sağlanmas gerekir. Bunun gerçekleştirilmesi için maaşlarn devlet ve işverenlerce 

kurulacak bir fondan almalar sağlanmaldr.” önerisini getirmektedir. 

Yukarda bahsedilen tüm bu sorunlar sebebiyle iş güvenliği uzmanlarnn 

yetkilerini kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM tarafndan önceki yllarda iş yerlerinde 

hayati tehlikeler belirlenmesi nedeniyle durdurmalar yaplmş olmasna rağmen, bu iş 

yerlerinin hiçbirinde bakanlk denetim elemanlarnca saptanan hususlardan dolay iş 

güvenliği uzmannn durdurma yaptğ ya da işi durdurmayan işvereni bakanlğa bildirdiği 

kaydedilmemiştir. 

9.2.3.2.2. İş Yeri Hekimi 

İş yeri hekiminin, İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda ve İşyeri Hekimi ve Diğer 

Sağlk Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik’te 

görevleri tanmlanmştr. Özetle; çalşma ortamnn sağlk gözetimi, bunlara ilişkin 

tespitler ve belirlenen tehlikelerin iyileştirilmesi veya yok edilmesine yönelik önerilerin 

sunulmas iş yeri hekiminin görevidir. Ancak iş yeri hekimi çalştrma zorunluluğu bulunan 

işveren, böyle bir görevi ve amac olmamasna rağmen, iş yeri hekimini, çalşann sağlk 

ocağna ya da hastaneye giderek iş yerinden yani, üretimden uzaklaşmadan tedavi olmasn 

sağlamak amacyla çalştrmaktadr. Bu nedenle iş yeri hekimleri çoğu kez asl görevleri 

olan koruyucu hekimlik görevlerini yerine getirememektedirler. 

İş yeri hekimleri; risk değerlendirmesi hazrlama, hayati tehlike durumunda işi 

durdurma gibi iş güvenliği uzmannn sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklarn 

birçoğuna sahiptir. Ancak bu görev, yetki ve sorumluluklar yalnzca iş güvenliği 

uzmannnmş gibi alglanmaktadr. Özellikle de yer alt kömür iş yerlerinin zorlu 

koşullarndan dolay iş yeri hekimleri yer altna inmemekte ve çalşma koşul ve şartlarn 

görme, araştrma, inceleme gereğini duymamaktadrlar. Bu durumda da koruyucu hekimlik 

görevini hakkaniyetle yerine getirmemiş olmaktadrlar. 

Çalşann sağlğ için çalşana göre verilebilecek işin seçilmesinde önemli olan işe 

giriş ve periyodik sağlk muayenelerinin yaplmas da iş yeri hekiminin görevleri 

arasndadr. Ancak iş yeri hekimlerinin bu raporlar, çoğunlukla gerekli tetkik ve 

incelemeleri yapmadan ya da yaptrmadan hazrladklar bilinmektedir. 

Çalşma süreleri iş güvenliği uzmanlarnda olduğu gibi iş yeri hekimleri için de 

oldukça yetersizdir. İşeri Hekimi ve Diğer Sağlk Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk 
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ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik’te iş yeri hekimlerinin çalşma süreleri; çok tehlikeli 

snfta yer alan ve 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde her 1000 çalşan için tam 

gün çalşacak en az bir iş güvenliği uzman, çalşan saysnn 1000 saysnn tam 

katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan çalşan says için çalşan başna ayda en 

az 8 dakika olacak şekilde düzenlenmiştir. İş yeri hekimlerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarna bakldğnda, bu sürelerin özellikle küçük ölçekli ocaklarda çok yetersiz 

olduğu açkça görülmektedir. 

İş yeri hekimlerinin de iş güvenliği uzmanlar gibi bağmsz bir şekilde ve 

basklardan uzak olarak denetimlerini yapmalar gerekmektedir. İş yeri hekimlerinin 

maaşlarnn işveren tarafndan ödenmesi, iş güvenliği uzmanlarnda da olduğu gibi baskc 

ve bağmszlktan uzak bir denetim ortam yaratmaktadr. 

İş yeri hekimleri de iş güvenliği uzmanlar gibi durdurma yetkilerini 

kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM tarafndan önceki yllarda birçok maden ocağnda 

yaplan durdurmalara rağmen, hiçbir iş yerinde iş yeri hekimi tarafndan Bakanlklardan 

önce durdurma yaplmamas ya da durdurma yapmayan işverenin bakanlğa bildirilmesi 

gibi bir kayt yoktur. 

9.2.3.2.3. Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan görev, yetki, 

yükümlülük ve sorumluluklarn, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden sahada 

nezaretini yaparak yerine getirir. İşveren tarafndan hazrlanan maden işletme projesinin 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce kabulünden sonra, projenin uygulanmasnda can ve mal 

güvenliği yönünden faaliyetlerin denetimini yapmak ise teknik nezaretçinin iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden görevidir. Teknik nezaretçi bu görevini yerine getirirken uygun 

olmayan faaliyet gördüğünde de durdurma yetkisini kullanabilmektedir. Ancak ülkemizde 

maden işletme projelerinin birçoğunun madencilik teknik ve bilimine uygun olarak 

hazrlanmadğ göz önünde bulundurulursa, proje aşamasndan itibaren iş sağlğ ve 

güvenliğine duyarsz olarak başlamş bir işin daha sonra, teknik nezaretçi tarafndan can ve 

mal güvenliği açsndan uygun yürütülüp yürütülmediği etkin şekilde denetlenmemektedir. 

Aslnda bu durum yalnzca teknik nezaretçi için değil, tüm sürekli ve periyodik denetimler 

için bilenen ancak, çözülemeyen bir çkmazdr. 

Teknik nezaretçi de iş güvenliği uzman ve iş yeri hekiminde olduğu gibi tespit 

ettiği hususlar ve önerileri onayl deftere yazmak ile yükümlüdür. Fakat uygulamada, 
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teknik nezaretçilerin bu deftere yalnzca işveren tarafndan yerine getirilebilecek hususlar 

yazdklar, işverenin gidermeyeceğini düşündükleri noksanlklar ise yazamadklar 

görülmektedir. Ayn durum iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi tarafndan yaplan 

denetimlerde de görülmektedir. 

Denetim görevi dşnda başka görevler verilmesi sorunu, iş güvenliği uzmanlarnda 

olduğu gibi, teknik nezaretçiler için de geçerliliğini korumaktadr. Bu durum iç denetimin 

bağmsz ve tarafsz olmasn engellemektedir. Soma’da meydana gelen olayla ilgili olarak 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn kazay inceleyen 

heyetinin 26.08.2014 tarihli tutanağnda Ertan ERSOY’un şu ifadeleri yer almaktadr: “… 

yaklaşk on ay önce iş yeri tarafndan, iş yeri baş mühendisliği görevime ek olarak teknik 

nezaretçilik görevi de tarafma verildi. Maden Kanunu ve Maden Uygulama 

Yönetmeliği’nin verdiği yetkiler çerçevesinde teknik nezaretçilik görevini de 

yürütüyordum. Hazrlk baş mühendisi olarak da galeri açma, planlama, uygulama işlerini 

yürütüyordum…” 

İş güvenliği uzmanlar gibi teknik nezaretçilerin de işverenin basksndan uzak 

olmas gerekmektedir. Konu ile ilgili Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamlar 

Derneği – MESİAD Zonguldak “Teknik Nezaretçiler ücretlerini devletten almal ve 

bağmsz denetçi olmaldr. Hâlihazrda Teknik Nezaretçiler işverenlerin sorumluluğunda 

olduğu için pek çok durumda işveren lehine kararlar alnabilmektedir. Teknik 

Nezaretçilerin bağmszlğ, oluşabilecek kaza ve bu gibi durumlar önlemede etkili 

olacaktr.” ifadelerinde bulunmaktadr. 

Teknik nezaretçiler, durdurma yetkisini kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM 

tarafndan önceki yllarda birçok maden ocağnda yaplan durdurmalara rağmen, hiçbir iş 

yerinde, Bakanlklardan önce teknik nezaretçi tarafndan durdurma yaplmamas ya da 

durdurma yapmayan işverenin ilgili Bakanlğa bildirilmesiyle ilgili herhangi bir kayda 

rastlanmamştr. 

9.2.3.2.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulu 

Ülkemizde İSG kurullarnn çözüm üretmekten ziyade, mevzuatta geçen 

zorunluluğu yerine getirmek için toplandğ görülmektedir. İş yerlerindeki kurul 

defterlerine baklacak olursa, birbirinin ayns olan sayfalarda yalnzca kolaylkla 

giderilebilecek noksanlklarn tespitlerinin yapldğ görülmektedir. Bu sorun da yine 

önceki bölümlerde bahsedilen kurul üyelerinin bağmsz ve tarafsz olamama 
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nedenlerinden kaynaklanmaktadr. 

Kurulun iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgi yapacağ tespitler ve önerilerle alacaklar 

kararlar ise mevzuat eliyle kstlanmştr. Şöyle ki; İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar 

Hakknda Yönetmeliğin 11’inci maddesi; “kurullar yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar 

tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarn göz 

önünde bulundururlar.” demektedir. Bu hükümle kurulun alacağ iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin işverenin olanaklar ölçüsünde olup olmadğnn değerlendirmesi istenmiştir. 

Bu durum işverenin her türlü önlemi alma yükümlüğü ve iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin alnmasnda maliyetinin düşünülemeyeceği ilkesine tezat oluşturmaktadr.  

9.2.3.2.5. Çalşan 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ciddi ve yakn 

tehlike ile karş karşya kalan çalşanlara kurulun ya da işverenin çalşann talebi yönünde 

karar vermesi durumunda çalşmaktan kaçnma hakk tannmştr. Ancak çalşanlar, bu 

haklarn kullanmalar durumunda işsiz kalacaklar ve daha sonrada havzada diğer 

işverenlerden de iş bulamayacaklar yönünde duyduklar kayglar nedeniyle bu haklarn 

kullanamamaktadrlar. 

Bu madde ile ilgili bir diğer sorun ise önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurul 

üyelerinin de çalşanlar gibi işsiz kalmaya yönelik benzer kayglar taşmas nedeniyle “işi 

durdurma yetkileri”ni kullanamamalardr. Çalşann çalşmaktan kaçnma talebi, benzer 

kayglarla kurul tarafndan uygun görülmezse Kanun’da çalşana sunulan seçenek, hakl 

nedenlerle iş sözleşmesini feshetme olmaktadr. 

9.2.4. Sendikalar 

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikalarn 

çalşanlarn haklarn gözetme görevi olduğu açkça belirtilmiştir. “Çalşanlarn haklar” 

ifadesi çok geniş kapsaml bir ifade olup iş sağlğ ve güvenliğini de içermektedir. Ancak 

Kanun’da sendikalarn görevleri, iş sağlğ ve güvenliği özelinde ayrca tanmlanmadğ 

için Rapor’un 6. Bölümü’ndeki ifadelerde de geçtiği gibi baz sendikalar bu maddeyi, 

sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri olmadğ yönünde yorumlamay 

tercih edebilmektedirler.  

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. Maddesi’nin 1. 

fkrasnda “Kurulu bulunduğu iş kolunda çalşan işçilerin en az yüzde birinin üyesi 
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ve Eğitimleri Hakknda Yönetmelik’te iş yeri hekimlerinin çalşma süreleri; çok tehlikeli 

snfta yer alan ve 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde her 1000 çalşan için tam 

gün çalşacak en az bir iş güvenliği uzman, çalşan saysnn 1000 saysnn tam 

katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan çalşan says için çalşan başna ayda en 

az 8 dakika olacak şekilde düzenlenmiştir. İş yeri hekimlerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarna bakldğnda, bu sürelerin özellikle küçük ölçekli ocaklarda çok yetersiz 

olduğu açkça görülmektedir. 

İş yeri hekimlerinin de iş güvenliği uzmanlar gibi bağmsz bir şekilde ve 

basklardan uzak olarak denetimlerini yapmalar gerekmektedir. İş yeri hekimlerinin 

maaşlarnn işveren tarafndan ödenmesi, iş güvenliği uzmanlarnda da olduğu gibi baskc 

ve bağmszlktan uzak bir denetim ortam yaratmaktadr. 

İş yeri hekimleri de iş güvenliği uzmanlar gibi durdurma yetkilerini 

kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM tarafndan önceki yllarda birçok maden ocağnda 

yaplan durdurmalara rağmen, hiçbir iş yerinde iş yeri hekimi tarafndan Bakanlklardan 

önce durdurma yaplmamas ya da durdurma yapmayan işverenin bakanlğa bildirilmesi 

gibi bir kayt yoktur. 

9.2.3.2.3. Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan görev, yetki, 

yükümlülük ve sorumluluklarn, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden sahada 

nezaretini yaparak yerine getirir. İşveren tarafndan hazrlanan maden işletme projesinin 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünce kabulünden sonra, projenin uygulanmasnda can ve mal 

güvenliği yönünden faaliyetlerin denetimini yapmak ise teknik nezaretçinin iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden görevidir. Teknik nezaretçi bu görevini yerine getirirken uygun 

olmayan faaliyet gördüğünde de durdurma yetkisini kullanabilmektedir. Ancak ülkemizde 

maden işletme projelerinin birçoğunun madencilik teknik ve bilimine uygun olarak 

hazrlanmadğ göz önünde bulundurulursa, proje aşamasndan itibaren iş sağlğ ve 

güvenliğine duyarsz olarak başlamş bir işin daha sonra, teknik nezaretçi tarafndan can ve 

mal güvenliği açsndan uygun yürütülüp yürütülmediği etkin şekilde denetlenmemektedir. 

Aslnda bu durum yalnzca teknik nezaretçi için değil, tüm sürekli ve periyodik denetimler 

için bilenen ancak, çözülemeyen bir çkmazdr. 

Teknik nezaretçi de iş güvenliği uzman ve iş yeri hekiminde olduğu gibi tespit 

ettiği hususlar ve önerileri onayl deftere yazmak ile yükümlüdür. Fakat uygulamada, 
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teknik nezaretçilerin bu deftere yalnzca işveren tarafndan yerine getirilebilecek hususlar 

yazdklar, işverenin gidermeyeceğini düşündükleri noksanlklar ise yazamadklar 

görülmektedir. Ayn durum iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi tarafndan yaplan 

denetimlerde de görülmektedir. 

Denetim görevi dşnda başka görevler verilmesi sorunu, iş güvenliği uzmanlarnda 

olduğu gibi, teknik nezaretçiler için de geçerliliğini korumaktadr. Bu durum iç denetimin 

bağmsz ve tarafsz olmasn engellemektedir. Soma’da meydana gelen olayla ilgili olarak 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn kazay inceleyen 

heyetinin 26.08.2014 tarihli tutanağnda Ertan ERSOY’un şu ifadeleri yer almaktadr: “… 

yaklaşk on ay önce iş yeri tarafndan, iş yeri baş mühendisliği görevime ek olarak teknik 

nezaretçilik görevi de tarafma verildi. Maden Kanunu ve Maden Uygulama 

Yönetmeliği’nin verdiği yetkiler çerçevesinde teknik nezaretçilik görevini de 

yürütüyordum. Hazrlk baş mühendisi olarak da galeri açma, planlama, uygulama işlerini 

yürütüyordum…” 

İş güvenliği uzmanlar gibi teknik nezaretçilerin de işverenin basksndan uzak 

olmas gerekmektedir. Konu ile ilgili Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamlar 

Derneği – MESİAD Zonguldak “Teknik Nezaretçiler ücretlerini devletten almal ve 

bağmsz denetçi olmaldr. Hâlihazrda Teknik Nezaretçiler işverenlerin sorumluluğunda 

olduğu için pek çok durumda işveren lehine kararlar alnabilmektedir. Teknik 

Nezaretçilerin bağmszlğ, oluşabilecek kaza ve bu gibi durumlar önlemede etkili 

olacaktr.” ifadelerinde bulunmaktadr. 

Teknik nezaretçiler, durdurma yetkisini kullanamamaktadrlar. İTKB ve MİGEM 

tarafndan önceki yllarda birçok maden ocağnda yaplan durdurmalara rağmen, hiçbir iş 

yerinde, Bakanlklardan önce teknik nezaretçi tarafndan durdurma yaplmamas ya da 

durdurma yapmayan işverenin ilgili Bakanlğa bildirilmesiyle ilgili herhangi bir kayda 

rastlanmamştr. 

9.2.3.2.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulu 

Ülkemizde İSG kurullarnn çözüm üretmekten ziyade, mevzuatta geçen 

zorunluluğu yerine getirmek için toplandğ görülmektedir. İş yerlerindeki kurul 

defterlerine baklacak olursa, birbirinin ayns olan sayfalarda yalnzca kolaylkla 

giderilebilecek noksanlklarn tespitlerinin yapldğ görülmektedir. Bu sorun da yine 

önceki bölümlerde bahsedilen kurul üyelerinin bağmsz ve tarafsz olamama 
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nedenlerinden kaynaklanmaktadr. 

Kurulun iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgi yapacağ tespitler ve önerilerle alacaklar 

kararlar ise mevzuat eliyle kstlanmştr. Şöyle ki; İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar 

Hakknda Yönetmeliğin 11’inci maddesi; “kurullar yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar 

tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarn göz 

önünde bulundururlar.” demektedir. Bu hükümle kurulun alacağ iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin işverenin olanaklar ölçüsünde olup olmadğnn değerlendirmesi istenmiştir. 

Bu durum işverenin her türlü önlemi alma yükümlüğü ve iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin alnmasnda maliyetinin düşünülemeyeceği ilkesine tezat oluşturmaktadr.  

9.2.3.2.5. Çalşan 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ciddi ve yakn 

tehlike ile karş karşya kalan çalşanlara kurulun ya da işverenin çalşann talebi yönünde 

karar vermesi durumunda çalşmaktan kaçnma hakk tannmştr. Ancak çalşanlar, bu 

haklarn kullanmalar durumunda işsiz kalacaklar ve daha sonrada havzada diğer 

işverenlerden de iş bulamayacaklar yönünde duyduklar kayglar nedeniyle bu haklarn 

kullanamamaktadrlar. 

Bu madde ile ilgili bir diğer sorun ise önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurul 

üyelerinin de çalşanlar gibi işsiz kalmaya yönelik benzer kayglar taşmas nedeniyle “işi 

durdurma yetkileri”ni kullanamamalardr. Çalşann çalşmaktan kaçnma talebi, benzer 

kayglarla kurul tarafndan uygun görülmezse Kanun’da çalşana sunulan seçenek, hakl 

nedenlerle iş sözleşmesini feshetme olmaktadr. 

9.2.4. Sendikalar 

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikalarn 

çalşanlarn haklarn gözetme görevi olduğu açkça belirtilmiştir. “Çalşanlarn haklar” 

ifadesi çok geniş kapsaml bir ifade olup iş sağlğ ve güvenliğini de içermektedir. Ancak 

Kanun’da sendikalarn görevleri, iş sağlğ ve güvenliği özelinde ayrca tanmlanmadğ 

için Rapor’un 6. Bölümü’ndeki ifadelerde de geçtiği gibi baz sendikalar bu maddeyi, 

sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri olmadğ yönünde yorumlamay 

tercih edebilmektedirler.  

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. Maddesi’nin 1. 

fkrasnda “Kurulu bulunduğu iş kolunda çalşan işçilerin en az yüzde birinin üyesi 
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nedenlerinden kaynaklanmaktadr. 

Kurulun iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgi yapacağ tespitler ve önerilerle alacaklar 

kararlar ise mevzuat eliyle kstlanmştr. Şöyle ki; İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar 

Hakknda Yönetmeliğin 11’inci maddesi; “kurullar yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar 

tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarn göz 

önünde bulundururlar.” demektedir. Bu hükümle kurulun alacağ iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin işverenin olanaklar ölçüsünde olup olmadğnn değerlendirmesi istenmiştir. 

Bu durum işverenin her türlü önlemi alma yükümlüğü ve iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin alnmasnda maliyetinin düşünülemeyeceği ilkesine tezat oluşturmaktadr.  

9.2.3.2.5. Çalşan 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ciddi ve yakn 

tehlike ile karş karşya kalan çalşanlara kurulun ya da işverenin çalşann talebi yönünde 

karar vermesi durumunda çalşmaktan kaçnma hakk tannmştr. Ancak çalşanlar, bu 

haklarn kullanmalar durumunda işsiz kalacaklar ve daha sonrada havzada diğer 

işverenlerden de iş bulamayacaklar yönünde duyduklar kayglar nedeniyle bu haklarn 

kullanamamaktadrlar. 

Bu madde ile ilgili bir diğer sorun ise önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurul 

üyelerinin de çalşanlar gibi işsiz kalmaya yönelik benzer kayglar taşmas nedeniyle “işi 

durdurma yetkileri”ni kullanamamalardr. Çalşann çalşmaktan kaçnma talebi, benzer 

kayglarla kurul tarafndan uygun görülmezse Kanun’da çalşana sunulan seçenek, hakl 

nedenlerle iş sözleşmesini feshetme olmaktadr. 

9.2.4. Sendikalar 

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikalarn 

çalşanlarn haklarn gözetme görevi olduğu açkça belirtilmiştir. “Çalşanlarn haklar” 

ifadesi çok geniş kapsaml bir ifade olup iş sağlğ ve güvenliğini de içermektedir. Ancak 

Kanun’da sendikalarn görevleri, iş sağlğ ve güvenliği özelinde ayrca tanmlanmadğ 

için Rapor’un 6. Bölümü’ndeki ifadelerde de geçtiği gibi baz sendikalar bu maddeyi, 

sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri olmadğ yönünde yorumlamay 

tercih edebilmektedirler.  

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. Maddesi’nin 1. 

fkrasnda “Kurulu bulunduğu iş kolunda çalşan işçilerin en az yüzde birinin üyesi 
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bulunmas şartyla işçi sendikas, toplu iş sözleşmesinin kapsamna girecek iş yerinde 

başvuru tarihinde çalşan işçilerin yardan fazlasnn, işletmede ise yüzde krknn kendi 

üyesi bulunmas hâlinde bu iş yeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya 

yetkilidir.” hükmü bulunmaktr. Ancak Ek Madde 1’de: “41’inci Madde’de geçen yüzde 

bir orannn Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi 

sendikalar için yüzde üç olarak uygulanacağ” düzenlenmiştir. Bu durum ise sendikalar 

arasnda temsil açsndan bir eşitsizlik ve ayrmclk yaratmaktadr. Ayrca mevcut durum 

çalşanlar belli sendikalara üye olmaya yönlendirerek sendikalar arasndaki mesafeyi 

açmaktadr. 

Mevzuatmzda, sendikalaşmann ve çalşann çalştğ iş kolunda faaliyet gösteren 

dilediği bir sendikaya üye olup, oyunu özgürce kullanmasnn önünde bir engel yoktur. 

Ancak Komisyonumuz’a sunulan, Rapor’un 6. Bölümü’nde de yer alan bir ksm 

ifadelerde, fiiliyatta çalşanlarn çeşitli basklardan dolay bu haklarn özgürce 

kullanamadklar belirtilmiştir. 

9.3. MADEN İŞLETMECİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  

Bir işletmenin rasyonel olarak işletilmesi mülkiyetinin kime ait olduğuna değil, 

nasl yönetildiğine bağldr. Arama aşamasndan başlayarak, en son noktada rekültivasyon 

(maden sahasnn slah) çalşmalarna kadar, sistemli bir yönetim olgusunu ve kültürünü 

oluşturmak gerekmektedir. Yönetim olgusu birçok halkann bağlanmasyla oluşan bir 

zincirdir. Zayf halka sistemi bozar ve telafisi mümkün olmayan problemleri ortaya çkarr. 

Eğer Eynez Ocağ’nda olduğu gibi ac sonuçlara yola açan bir problem oluşuyorsa 

sistemin tamamen yeniden ele alnmas, yönetim mekanizmalarnn adm adm irdelenmesi 

gerekmektedir. 

9.3.1. Üretim Yöntemi, Ocak Tasarm ve İşletmecilikten Kaynaklanan Sorunlar 

9.3.1.1. Ocak İşletmesinde Genel Tespitler 

Soma havzasnda kömür damarnn (ana damar KM1-2) kalnlğ 0-30 m, damar 

eğimi ise 5-25° arasnda değişmektedir. Önerilen çalşma sisteminde ayak uzunluğu, 

üretim, kör ayak tabannda braklacak kömür tabakas ve alnamayacak köşe kömürünün 

oluşturduğu kayp miktar, damar yatm ve kalnlğna yakndan bağldr. Üretimin 2,6 

metresi aynadan, 5 metresi arkadan göçertilerek ve vardiyada 0,75 metrelik havelerle 

ilerleme yaplacağ tasarlanmştr. Bu durumda günlük ayak üretimi 900-3500 ton arasnda 
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nedenlerinden kaynaklanmaktadr. 

Kurulun iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgi yapacağ tespitler ve önerilerle alacaklar 

kararlar ise mevzuat eliyle kstlanmştr. Şöyle ki; İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar 

Hakknda Yönetmeliğin 11’inci maddesi; “kurullar yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar 

tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarn göz 

önünde bulundururlar.” demektedir. Bu hükümle kurulun alacağ iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin işverenin olanaklar ölçüsünde olup olmadğnn değerlendirmesi istenmiştir. 

Bu durum işverenin her türlü önlemi alma yükümlüğü ve iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerinin alnmasnda maliyetinin düşünülemeyeceği ilkesine tezat oluşturmaktadr.  

9.2.3.2.5. Çalşan 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi’nde ciddi ve yakn 

tehlike ile karş karşya kalan çalşanlara kurulun ya da işverenin çalşann talebi yönünde 

karar vermesi durumunda çalşmaktan kaçnma hakk tannmştr. Ancak çalşanlar, bu 

haklarn kullanmalar durumunda işsiz kalacaklar ve daha sonrada havzada diğer 

işverenlerden de iş bulamayacaklar yönünde duyduklar kayglar nedeniyle bu haklarn 

kullanamamaktadrlar. 

Bu madde ile ilgili bir diğer sorun ise önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kurul 

üyelerinin de çalşanlar gibi işsiz kalmaya yönelik benzer kayglar taşmas nedeniyle “işi 

durdurma yetkileri”ni kullanamamalardr. Çalşann çalşmaktan kaçnma talebi, benzer 

kayglarla kurul tarafndan uygun görülmezse Kanun’da çalşana sunulan seçenek, hakl 

nedenlerle iş sözleşmesini feshetme olmaktadr. 

9.2.4. Sendikalar 

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikalarn 

çalşanlarn haklarn gözetme görevi olduğu açkça belirtilmiştir. “Çalşanlarn haklar” 

ifadesi çok geniş kapsaml bir ifade olup iş sağlğ ve güvenliğini de içermektedir. Ancak 

Kanun’da sendikalarn görevleri, iş sağlğ ve güvenliği özelinde ayrca tanmlanmadğ 

için Rapor’un 6. Bölümü’ndeki ifadelerde de geçtiği gibi baz sendikalar bu maddeyi, 

sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri olmadğ yönünde yorumlamay 

tercih edebilmektedirler.  

6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. Maddesi’nin 1. 

fkrasnda “Kurulu bulunduğu iş kolunda çalşan işçilerin en az yüzde birinin üyesi 
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bulunmas şartyla işçi sendikas, toplu iş sözleşmesinin kapsamna girecek iş yerinde 

başvuru tarihinde çalşan işçilerin yardan fazlasnn, işletmede ise yüzde krknn kendi 

üyesi bulunmas hâlinde bu iş yeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya 

yetkilidir.” hükmü bulunmaktr. Ancak Ek Madde 1’de: “41’inci Madde’de geçen yüzde 

bir orannn Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi 

sendikalar için yüzde üç olarak uygulanacağ” düzenlenmiştir. Bu durum ise sendikalar 

arasnda temsil açsndan bir eşitsizlik ve ayrmclk yaratmaktadr. Ayrca mevcut durum 

çalşanlar belli sendikalara üye olmaya yönlendirerek sendikalar arasndaki mesafeyi 

açmaktadr. 

Mevzuatmzda, sendikalaşmann ve çalşann çalştğ iş kolunda faaliyet gösteren 

dilediği bir sendikaya üye olup, oyunu özgürce kullanmasnn önünde bir engel yoktur. 

Ancak Komisyonumuz’a sunulan, Rapor’un 6. Bölümü’nde de yer alan bir ksm 

ifadelerde, fiiliyatta çalşanlarn çeşitli basklardan dolay bu haklarn özgürce 

kullanamadklar belirtilmiştir. 

9.3. MADEN İŞLETMECİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  

Bir işletmenin rasyonel olarak işletilmesi mülkiyetinin kime ait olduğuna değil, 

nasl yönetildiğine bağldr. Arama aşamasndan başlayarak, en son noktada rekültivasyon 

(maden sahasnn slah) çalşmalarna kadar, sistemli bir yönetim olgusunu ve kültürünü 

oluşturmak gerekmektedir. Yönetim olgusu birçok halkann bağlanmasyla oluşan bir 

zincirdir. Zayf halka sistemi bozar ve telafisi mümkün olmayan problemleri ortaya çkarr. 

Eğer Eynez Ocağ’nda olduğu gibi ac sonuçlara yola açan bir problem oluşuyorsa 

sistemin tamamen yeniden ele alnmas, yönetim mekanizmalarnn adm adm irdelenmesi 

gerekmektedir. 

9.3.1. Üretim Yöntemi, Ocak Tasarm ve İşletmecilikten Kaynaklanan Sorunlar 

9.3.1.1. Ocak İşletmesinde Genel Tespitler 

Soma havzasnda kömür damarnn (ana damar KM1-2) kalnlğ 0-30 m, damar 

eğimi ise 5-25° arasnda değişmektedir. Önerilen çalşma sisteminde ayak uzunluğu, 

üretim, kör ayak tabannda braklacak kömür tabakas ve alnamayacak köşe kömürünün 

oluşturduğu kayp miktar, damar yatm ve kalnlğna yakndan bağldr. Üretimin 2,6 

metresi aynadan, 5 metresi arkadan göçertilerek ve vardiyada 0,75 metrelik havelerle 

ilerleme yaplacağ tasarlanmştr. Bu durumda günlük ayak üretimi 900-3500 ton arasnda 
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değişebilmektedir. Tipik olarak 15° yatm ve 21 metre kalnlğndaki bir ayak için günlük 

üretim 2000 ton, sistemin getirdiği kayp ise % 4,2 olmaktadr. Bugün uygulanan sistemde 

ayn damar kalnlğ ve yatm için üretim sisteminin getirdiği alnamayan köşe kömürünün 

toplam rezerve oran kayp %18 civarndadr. Bu rakamlara işletme esnasnda ortaya 

çkacak kayp miktarlar dâhil değildir. Ylda 350 iş günü çalşldğ hesap edilirse yllk 

ayak üretimi 700 bin ton ve 4 ayak faaliyet gösterirse yllk üretim 2,8 milyon ton tüvenan 

olacaktr.  

Ocak, genelde galeri açklklar T-H bağlarnn kullanlmas, son dönemlerde yar 

ve tam mekanize üretimlere dönmeleri, nakliye sistemlerinin düzenli olmas, sabit ve mobil 

sensör saylarnn yeterli olmas, teknik kardosunun geniş olmas, Can Gürkan’n 

ifadelerine yansyan güçlü sermayesinin ve yeniliklere açk olmas gibi hususlar dikkate 

alndğnda Türkiye şartlarndaki en iyi ocaklardan biri olarak değerlendirilebilir. Ancak 

komisyonumuzun kaza sonras ocakta yaptğ incelemeler ve işçi ifadelerinden ocak ile 

ilgili aşağdaki temel sorunlar tespit edilmiştir. 

9.3.1.2. Panolar Arasnda Braklan Topuklarn Yetersizliği 

Uzun ayak madenciliğinde uygulanan topuklar, çoğu zaman “pano topuklar” 

olarak adlandrlan şerit şeklindeki topuklardr. Şerit şeklindeki uzun ayak topuklar, 

başlca şu amaçlar için kullanlr:  

• Taban yollarnn ve galerilerin durayllğnn artmas, 

• Komşu panolarn birbirinden ayrlmas, 

• Uzun ayak arn köşelerinde tavan durayllğn artrmak,  

• Yeryüzü tasman etkilerini azaltmak, 

• Büyük jeolojik arzalarn etkilerini azaltma veya bunlarn etkilerinden kaçnmak. 

Topuklara etkiyen yükler: 

1. Pano hazrlğ srasnda oluşan hazrlk yükleri  

2. Pano kazs ilerletimi srasnda topuklara transfer edilen yüklerdir.  

Hazrlk yükleri: Uzun ayak panosu henüz ilerletilmeden, galerilerin (taban 

yollarnn) sürülmesi srasnda oluşan ve topuklara etkiyen yüklerdir. O da topuk 

madenciliğindeki topuklara etkiyen kaya yükleri ile benzerdirler. Dolaysyla uzun ayak 

topuklarna etkiyen hazrlk yükleri eş yüklü alanlar teorisi yardmyla hesaplanabilir. 
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Transfer yükleri: Pano ilerletimi sonucu oluşan ilave yüklerdir. Göçük üzerinde yer 

alan ve yeryüzüne kadar uzanan kaya bloğunun oluşturduğu yük, göçük üzerinde 

taşnamadğndan komşu topuk veya panolar üzerine transfer edilir. 

İmbat Madencilik ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafndan sahada yaplan topuk 

tasarm çalşmasnn sonuç bölümünde özetle; tahkimatlardaki deformasyona yeterli 

emniyet topuğunun braklmamasnn sebep olduğu, yaplan inceleme sonucunda 

yeraltnda dinamik bir üretimin olduğu, braklacak topuk miktarnn en az damar 

kalnlğnn iki kat olmas gerektiği belirtilmiştir. Tabi bu çalşma o anki koşullara ve 

ocağa özel bir çalşmadr. Ancak her ocakta topuk tasarm ciddiyetle ele alnmas gereken 

önemli bir konudur ve her ocağa özgü tasarm çalşmas yaplmaldr. 

Soma Eynez Kömür ocağnda panolar yani eski imalatlar arasnda braklan kömür 

topuklar, ayak arkas göçertilen panonun üzerinde desteksiz kalan yüklerin yarattğ 

gerilimleri taşyan kiriş/kolon görevi görmektedir. Bu topuklarn eni dar veya ksa 

tutulursa, taşyc kiriş görevini yerine getiremez yüklerin getirdiği gerilimlerin altnda 

ezilmiş olur. Soma Kömür İşletmeleri AŞ ocağnda örneğin C Panosu pano genişliği 

yaklaşk 120 metre ve yanndaki komşu panonun ile B Panosunun genişliği ise yaklaşk 

130 metre arada braklan topuk yaklaşk 10 ila 25 metre arasndadr. Bölgede faaliyet 

gösteren diğer ocaklar incelendiğinde iki pano arasnda braklan topuk genişliğinin 90-100 

metreyi bulduğu görülmüştür. Braklan topuğun genişliği, yükleri ve yarattğ gerilmeleri 

daha kolay taşyabilmesini sağlamaktadr. 

Her ne kadar daha geniş topuk brakmak, millî servetimiz olan kömürü çkartmadan 

terk etmek anlamna gelse de ocağa hâkim olmak ve iş güvenliğini sağlamak açsndan 

önemlidir. 

Her bölgenin kömür ve tavan taş özellikleri farkldr. Panolar arasnda braklacak 

kömürün topuğunun, genişliğinin ve panolarn açklğnn optimum ölçülerinin ayak 

arkasnn göçertilmesi zorunluluğunun da dikkate alnacak şekilde, her havza veya ocak 

için ayr ayr belirlenmesi gerektiği ortaya çkmaktadr. Bu nedenle Mevzuatmzda 

değişiklik yaparak CRISCO kurallar çerçevesinde yetkilendirilmiş ve sorumluluk 

üstlenerek detayl proje hazrlayan kuruluşlarn önü açlmaldr. 

9.3.1.3. U 3 Bölgesinde (Kaza Bölgesi) Braklan Topuklarn Bask Altnda Kalmas 

U3 Bölgesi imalat haritalarndan da görüleceği ve daha önce detayl anlatldğ 

üzere çadrn merkezindeki taşyc direği gibi ocağn yük gerilimlerinin odaklandğ 
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değişebilmektedir. Tipik olarak 15° yatm ve 21 metre kalnlğndaki bir ayak için günlük 

üretim 2000 ton, sistemin getirdiği kayp ise % 4,2 olmaktadr. Bugün uygulanan sistemde 

ayn damar kalnlğ ve yatm için üretim sisteminin getirdiği alnamayan köşe kömürünün 

toplam rezerve oran kayp %18 civarndadr. Bu rakamlara işletme esnasnda ortaya 

çkacak kayp miktarlar dâhil değildir. Ylda 350 iş günü çalşldğ hesap edilirse yllk 

ayak üretimi 700 bin ton ve 4 ayak faaliyet gösterirse yllk üretim 2,8 milyon ton tüvenan 

olacaktr.  

Ocak, genelde galeri açklklar T-H bağlarnn kullanlmas, son dönemlerde yar 

ve tam mekanize üretimlere dönmeleri, nakliye sistemlerinin düzenli olmas, sabit ve mobil 

sensör saylarnn yeterli olmas, teknik kardosunun geniş olmas, Can Gürkan’n 

ifadelerine yansyan güçlü sermayesinin ve yeniliklere açk olmas gibi hususlar dikkate 

alndğnda Türkiye şartlarndaki en iyi ocaklardan biri olarak değerlendirilebilir. Ancak 

komisyonumuzun kaza sonras ocakta yaptğ incelemeler ve işçi ifadelerinden ocak ile 

ilgili aşağdaki temel sorunlar tespit edilmiştir. 

9.3.1.2. Panolar Arasnda Braklan Topuklarn Yetersizliği 

Uzun ayak madenciliğinde uygulanan topuklar, çoğu zaman “pano topuklar” 

olarak adlandrlan şerit şeklindeki topuklardr. Şerit şeklindeki uzun ayak topuklar, 

başlca şu amaçlar için kullanlr:  

• Taban yollarnn ve galerilerin durayllğnn artmas, 

• Komşu panolarn birbirinden ayrlmas, 

• Uzun ayak arn köşelerinde tavan durayllğn artrmak,  

• Yeryüzü tasman etkilerini azaltmak, 

• Büyük jeolojik arzalarn etkilerini azaltma veya bunlarn etkilerinden kaçnmak. 

Topuklara etkiyen yükler: 

1. Pano hazrlğ srasnda oluşan hazrlk yükleri  

2. Pano kazs ilerletimi srasnda topuklara transfer edilen yüklerdir.  

Hazrlk yükleri: Uzun ayak panosu henüz ilerletilmeden, galerilerin (taban 

yollarnn) sürülmesi srasnda oluşan ve topuklara etkiyen yüklerdir. O da topuk 

madenciliğindeki topuklara etkiyen kaya yükleri ile benzerdirler. Dolaysyla uzun ayak 

topuklarna etkiyen hazrlk yükleri eş yüklü alanlar teorisi yardmyla hesaplanabilir. 
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Transfer yükleri: Pano ilerletimi sonucu oluşan ilave yüklerdir. Göçük üzerinde yer 

alan ve yeryüzüne kadar uzanan kaya bloğunun oluşturduğu yük, göçük üzerinde 

taşnamadğndan komşu topuk veya panolar üzerine transfer edilir. 

İmbat Madencilik ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafndan sahada yaplan topuk 

tasarm çalşmasnn sonuç bölümünde özetle; tahkimatlardaki deformasyona yeterli 

emniyet topuğunun braklmamasnn sebep olduğu, yaplan inceleme sonucunda 

yeraltnda dinamik bir üretimin olduğu, braklacak topuk miktarnn en az damar 

kalnlğnn iki kat olmas gerektiği belirtilmiştir. Tabi bu çalşma o anki koşullara ve 

ocağa özel bir çalşmadr. Ancak her ocakta topuk tasarm ciddiyetle ele alnmas gereken 

önemli bir konudur ve her ocağa özgü tasarm çalşmas yaplmaldr. 

Soma Eynez Kömür ocağnda panolar yani eski imalatlar arasnda braklan kömür 

topuklar, ayak arkas göçertilen panonun üzerinde desteksiz kalan yüklerin yarattğ 

gerilimleri taşyan kiriş/kolon görevi görmektedir. Bu topuklarn eni dar veya ksa 

tutulursa, taşyc kiriş görevini yerine getiremez yüklerin getirdiği gerilimlerin altnda 

ezilmiş olur. Soma Kömür İşletmeleri AŞ ocağnda örneğin C Panosu pano genişliği 

yaklaşk 120 metre ve yanndaki komşu panonun ile B Panosunun genişliği ise yaklaşk 

130 metre arada braklan topuk yaklaşk 10 ila 25 metre arasndadr. Bölgede faaliyet 

gösteren diğer ocaklar incelendiğinde iki pano arasnda braklan topuk genişliğinin 90-100 

metreyi bulduğu görülmüştür. Braklan topuğun genişliği, yükleri ve yarattğ gerilmeleri 

daha kolay taşyabilmesini sağlamaktadr. 

Her ne kadar daha geniş topuk brakmak, millî servetimiz olan kömürü çkartmadan 

terk etmek anlamna gelse de ocağa hâkim olmak ve iş güvenliğini sağlamak açsndan 

önemlidir. 

Her bölgenin kömür ve tavan taş özellikleri farkldr. Panolar arasnda braklacak 

kömürün topuğunun, genişliğinin ve panolarn açklğnn optimum ölçülerinin ayak 

arkasnn göçertilmesi zorunluluğunun da dikkate alnacak şekilde, her havza veya ocak 

için ayr ayr belirlenmesi gerektiği ortaya çkmaktadr. Bu nedenle Mevzuatmzda 

değişiklik yaparak CRISCO kurallar çerçevesinde yetkilendirilmiş ve sorumluluk 

üstlenerek detayl proje hazrlayan kuruluşlarn önü açlmaldr. 

9.3.1.3. U 3 Bölgesinde (Kaza Bölgesi) Braklan Topuklarn Bask Altnda Kalmas 

U3 Bölgesi imalat haritalarndan da görüleceği ve daha önce detayl anlatldğ 

üzere çadrn merkezindeki taşyc direği gibi ocağn yük gerilimlerinin odaklandğ 
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noktadr. U3 bölgesinde çok farkl yönlerde görev icra eden ana galeriler, tavan-taban 

yollar, kelebeler, nefeslikler ve cepler vb. açklklar bulunmaktadr. Ksacas U3 

bölgesinde merkez, bu açklklar nedeniyle zayflamş gözükmektedir. Bu merkez ocağn 

ana yük gerilimlerini taşdğ için ezilmiş ve krlgan bir yap arz etmiştir. Kaza annda 

oluşan ve işçilerin göçük, diye alandrdğ büyük blok düşmeleri U3 merkezinin taşyc 

kolon görevini yerine getiremediğini ortaya koymaktadr. 

9.3.1.4. Snr Fay Hattnda Teknik Nedenlerden Dolay Topuk Braklamamas 

Özellikle S, H, M, C, B, D panolar firmann sözleşme snrlarnn olduğu fay hatt 

boyunca üretim yaplan panolar olarak karşmza çkmaktadr. Özellikle fay hattnn çok 

krlgan olmas, bu panolardaki üretim ayaklar için topuk braklmasn, doğal olarak 

mümkün klmamaktadr. Kömür üzerindeki marn tabakas ve onun üstündeki kireç taş 

tabakas, çok kaln ve sağlam yap arz etmektedir. Bu yapya rağmen, topuk ve tasmanlarn 

gösterildiği şekil 8.8’de ve yeryüzünde yaplan incelemelerden anlaşldğ kadaryla C ve 

M panolarnn üzerinde, tam faylarn bulunduğu yere gelecek şekilde büyük tasmanlar 

yani, ayak arkasnda yeryüzüne kadar ulaşan göçükler oluşmuştur. Fay hatlarnn oluştuğu 

yerde topuk braklamamas, pano tavan üzerindeki kaya yüklerinin geriliminin 

taşnabilmesinde sorun teşkil etmiştir. 

9.3.1.5. S Panosundaki Seri Havalandrmann Ocak Issn ve Çalşma Şartlarn 

Olumsuz Etkilemesi 

S Panosu ve ocak havalandrmas hakknda daha önce detayl izah yaplmştr. S 

Panolarnn yüzeye yaknlğ nedeniyle oluşan gerilmeler firmann bu panolarda tahkimat 

ve dayankllğ tam olarak sağlayamadğn göstermektedir. Bu gerilmeler ve tektonizma 

nedeniyle S Panolar fiziksel olarak dar kesitlerde çalşlan mekânlar olmuştur. Çok insann 

çalştğ bu dar mekânlarn seri şekilde havalandrlmas yani, kirlenen ayak havasnn 

temiz havaya karşarak bir sonraki ayağa girmesi ve bunun bir sonraki ayak içinde tekrar 

edilmesi, S Panolarndaki çalşma şartlarn zora sokmuştur. 

 Komisyonumuzun dinlediği uzmanlar arasnda yer alan Güner GÜRTUNCA, 

özellikle kömür tozu ve gazl ortamlarda işçi sağlğ açsndan yeni sistemlerin 

kullanlmas gerektiğini belirterek yurt dşnda kullanlan sistemlerin ülkemizde 

kullanlmas yorumunu yapmştr: 

“….Soma’da kzma olay var “spontaneous combustion” dediğimiz şey. Bu sistem 

sayesinde bunun nasl olduğunu görebiliyorsunuz, ona göre önlem alabiliyorsunuz. 
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Türkiye’de bunu kullanan maden yok. Baz madenlerde Türkiye’de yani “buna benzer” 

deyip Kanada’dan bir sistem getirilmiş, onu kullanyorlar ama bence, ayn seviyede bir 

teknoloji değil. Eğer Avustralya’da 1994’ten beri hiçbir metan ve kömür patlamas 

olmadysa senede 20 milyon ton üreterek ve dünyann en fazla metan çkaran madenleri 

Avustralya’da ise demek ki bunlarn bildiği baz şeyler var, oraya bakmakta fayda var. 

Size program olarak belli havalandrma teorileriyle hangi tehlikeli bölgedesin, 

gaz miktar ne kadar, yangn miktar ne kadar… Yangn için de kullanlyor bu sistem. Onu 

otomatikman veriyor size.” 

9.3.1.6. Eski İmalat Panolarnn Risk Taşmas 

Madencilik çalşmalarnn dönümlü olarak organize edildiği bir ocakta, önce üst 

kotlarda üretim yaparak derinlere inmek, üretim yaplmş bölümlerin ocak ömrünün 

bitimine kadar problem olarak taşnmas anlamna gelir.  

C Panosunda tahmin ettiğimiz ve kazann ana nedeni olduğunu düşündüğümüz 

tavan taşnn oturmasndan kaynakl sorunlar, yer alt işletmeciliğindeki temel risk 

alanlarndan biridir. Tavan taşnn oturmas esnasnda oluşan boşluklara dolan gazlar 

tehlike arz etmektedirler.  

9.3.1.7. Göçertmeli Yöntemle Çalşan Ocaklarda Göçük Kontrolü Zorluğu  

Yer altnda tespit edilmiş kömür cevherinin üretilmesi neticesinde doğal bir boşluk 

oluşacaktr. Örneğin damar kalnlğ ortalama 25 metre olan, eni yaklaşk 110 metre ve 

boyu yaklaşk 200 metre olan ve 550.000 metreküp hacme sahip olan bir panoda üretimden 

sonra yaklaşk ayn hacimde boşluk oluşacaktr. Göçertmeli çalşan maden ocaklarnda bu 

boşluk tavan taşnn krlmas ile dolmaktadr. Tavan taşnn sağlamlğ ve göçme zorluğu 

bu kontrolü zorlaştrmaktadr. Ocağn stabilitesinin sağlanmas amacyla, göçük alanyla 

ocağn ana yollar arasnda baraj oluşturmak için ayrca ayak arkasnda oluşabilecek 

kzşmalarn önüne geçilmesi için Soma Bölgesi’nde kül basma işlemi yaygn olarak 

kullanlmaktadr.  

Kömür kzşmalarna karş kül ve su karşm baslmas çok etkili bir yöntemdir. Bu 

yöntemin uygulanmas bir teknik hesaba dayanmaktan daha çok, deneyime dayal şekilde 

devam etmektedir. Yani kül basma işleminin amac, üretim boşluklarnn tamamen 

doldurulmas değil baraj oluşturulmas, ocak stabilitesinin desteklenmesi ve ayak arkasnda 

kzşmann önlenmesidir. 
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Göçertme sonucu boşluklu yap oluşacağ ve ambuaj (kül+su) işlemi ile bu 

boşluklarn tamamen dolmayacağ açktr. Ayak eğimlerinin, ondülasyonlarn, ayak arkas 

göçük sonras tavann derinliklerinde oluşan boşluklarn tamamen doldurulmas 

imkânszdr. Dolaysyla kül baslarak ancak ayak arkasnda oluşan tabandaki kömür ve 

göçük taşlarnn bir ksm hava ile izole edilebilmektedir.  

9.3.1.8. Uygulanan Kara Tumba (Kör Baca) Yönteminin Riskleri 

Kara tumba, dik ve dike yakn damarlarda eğim nedeniyle ayak 

oluşturulamamasndan dolay uygulanmaktadr. Ülkemizdeki uygulanmasnda, kömürün 

altndan açlan bir galeriden kömür içinde baş yukarlar oluşturulmakta, baş yukarlardan 

da sağa/sola doğru ksa ilerlemeler yaplmaktadr. Bu ilerlemelerde patlatma ve şişleme 

yaplarak kömürün altta açlan galeriden alnmas sağlanmaktadr. 

Soma Eynez Ocağ’nda kara tumba yönteminin uygulanmas, Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn 13.05.2014 tarihinde meydana gelen 

kaza olaynn incelenmesine ilişkin Rapor çalşmas kapsamnda Komisyonumuza sunulan 

ifadelerde yer alan klasik ayak 3 vardiya amiri maden mühendisi Halil SARI’nn 

08.09.2014 tarihinde vermiş olduğu ifadede;  

“…, hatrladğ kadaryla B, C, D ve M eski imalat panolarnda üretim panolar 

oluşturulduktan sonra, ayaklar çalşmaya başlamadan önce, saha snrna yakn bölgelerde 

fay atm nedeniyle yükselen kömürün alnabilmesi için kara tumba yönteminin 

uygulandğn, bu yöntemde kömür içerisinde yaklaşk 20 m uzunluğunda 

tahkimatlandrlarak sürülen kör üretim bacalarnn son noktasndan kömürün patlatma 

araclğyla ve tavanda kalannn şişlenerek alnmas şeklinde üretim yapldğn, bu 

işlemin tavan taş gelene kadar sürdürüldüğünü ve bu noktada bacann kapatldğn, 

panonun bu ksmnda ayak boyunca bu üretim yönteminin uygulandğn, ayrca K ve S 

panolarnda da baz bölgelerde kara tumba üretim yönteminin uygulandğn …” şeklinde 

yer almaktadr. 

Uygulanan Kara Tumba Yönteminin Riskleri 

Uygulanan kara tumba yönteminde “kör baca çalşmas” dediğimiz yöntem tatbik 

edilmektedir. Bu yöntemde bir çalşma sahasna yalnzca tek yoldan ulaşlabilmektedir. 

İkinci bir çkş yoktur. 

Bunun sonucunda oluşan riskler: 
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1. Damarn altnda açlan, nakliye yolu, galeride göçük olmas, herhangi bir 

nedenden dolay yangn çkmas gibi durumlarda çalşanlarn üretim bölgesinden 

çkabileceği ikinci bir yol bulunmamaktadr. 

2. Üretim bölgesi kör baca çalşlmasndan dolay, tali olarak havalandrlmaktadr. 

3. Üretim sahasn dolaşarak kirlenen havann başka bir yoldan dşar çkmas 

mümkün olmamaktadr. Başka bir yoldan dşar çkamayp ortamda sirküle eden kirli ve 

snan hava neticesinde çalşanlar olumsuz etkilenmekte ve ortamdan metan gibi zararl 

gazlarn tahliyesini de güçleştirmektedir. Isnan hava da kömürün kendiliğinden yanma 

riskini arttrmaktadr. 

4. Üretim sonras göçertme zorluklarndan dolay, eski imalat bölgelerinde yüksek 

oranda parçalanmş kömür kalabilmekte ve kontrolsüz boşluklar oluşabilmektedir. Eski 

imalatlarda kalan kömürün tasmanlar ve/veya ocak içindeki kaçaklar vastasyla havayla 

temas etmesi sonucu yine kömürün kendiliğinden yanmas tetiklenmektedir.  

5. Şişleme uygulamasnda, şişlemeyi yapan çalşan göçük altnda kalma, düşeme 

gibi risklere maruz kalmaktadr. 

Uygulanan bu çalşma yöntemi Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği EK 3, Madde 10.7 “Tali havalandrma sadece ana havalandrma akş ile 

bağlants bulunan, ilerleme çalşmalar ve kurtarma çalşmalarnn yapldğ yerlerde 

uygulanr. Üretim yaplan yerlerde sadece çalşanlarn sağlk ve güvenliği için yeterli ek 

tedbirler alnmas şartyla tali havalandrma yaplabilir. ...” ve EK 3, Madde 2 “Tüm yer 

alt çalşmalarnda, çalşanlarn kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağmsz ve güvenli 

yapda, en az iki ayr yoldan yer üstü bağlants bulunur. ...” hükümlerine aykrdr. 

9.3.1.9. Hayati Tehlikeden Dolay İşin Durdurulmasndan Kaynaklanan Olas Riskler  

Maden ocaklarnn denetiminde çalşanlar için hayati tehlike olmas durumunda, 

idari yaptrm olarak uygulanan işin durdurulmas işlemi süresince, üretimin de 

durdurulmasnn; Soma Havzas’nda kömür kzşmalarn tetikleyen bir unsur olduğu 

sklkla dile getirilmektedir. 

 İşin durdurulmasnda ocakta havalandrma, tamir-tarama, su atm gibi hayati 

tehlikenin giderilmesine ve yeni tehlikeler oluşmamasna yönelik çalşmalarn en az 

çalşanla yaplmasna izin verilmektedir.  

Durdurulan ocakta havalandrma kesintisiz sürmek zorundadr. Ayakta üretim 

durdurulduğu için krkl bir yapya sahip kömür arn yeniden üretime başlayana kadar 
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hareketsiz ve sabit durmaktadr. Sabit durumdaki krkl kömür hava ile temas ederek 

oksidasyon için uygun ortam bulmaktadr. Benzer durum göçük arkasnda hareketsiz kalan 

daha krkl ve ufalmş yap arz eden kömürler için de geçerlidir. 

İşveren için bir diğer olumsuzluk ise işin durdurulduğu mekanize ayaklarda bask 

altnda kalan shiltlerin batmasdr. Bu sorunun giderilmesi için mekanize sistemin 

ilerlemesi dolaysyla aynadan kömür alnarak üretim yaplmas gerekmektedir. Bu durum 

da işin durdurulmas yaptrmna karş muhalefet oluşturmaktadr. 

İş yerinde mevzuat hükümlerine aykr davranlmas durumunda İTKB müfettişleri 

ve MİGEM denetim elamanlar tarafndan iki farkl idari yaptrm uygulanabilir. Biri idari 

para cezas diğeri ise idari para cezasnn yannda işin durdurulmasdr. İş yerinde hayati 

tehlike olmas durumunda, çalşanlarn hayati tehlike olan bir ortamda çalşmalarna devam 

etmelerine kesinlikle izin verilemez. Bu sebeble, ne kadar ağr olursa olsun yalnzca idari 

para cezas uygulanmas, hayati tehlikenin var olmas durumunda söz konusu olamaz. 

Ayrca, hayati tehlike bulunan ve tehlikenin etkileyebileceği alanda sorunlarn giderilmesi 

dşnda, başka bir çalşan bulundurulmamas uygulamasndan da vazgeçilemez. Sonuç 

olarak hayati tehlike ile ilgili işin durdurulmas uygulamas yerindedir. Burada yaplmas 

gereken ise, yine işin başnda tedbirli davranmak, yani iş yerinde çalşanlar için hayati 

tehlike oluşturmamaktr. Eğer iş yerinde iş sağlğ ve güvenliği için gerekli yatrmlar 

yaplr ve uygulamalar iş sağlğ ve güvenliği organizasyonu tarafndan takip edilirse hiçbir 

idari yaptrma ihtiyaç duyulmayacaktr.  

Sonuç olarak, işverenin işin durdurulmasndan dolay kömür yangn ve mekanize 

ekipmann batmas gibi sorunlarla karşlaşmamas için: 

1. Asli yükümlülüğünü yerine getirerek iş yerinde hayati tehlike oluşturmayacak 

şekilde çalşmas, yani sağlkl ve güvenli bir çalşma ortam oluşturmas,  

2. Asli yükümlülüğünü yerine getirmeyerek çalşma ortamnda hayati tehlike 

oluşmasna izin vermesi durumunda, işin durdurulmas sürecinde havalandrma, 

szdrmazlk, soğutma gibi yangnn çkmas ve yaylmasn önleyecek tedbirler almas 

gerekmektedir. 

9.3.2. Risk Değerlendirme ve Yönetim Sisteminin Yetersiz Olmas  

Herhangi bir risk yönetim yöntemini uygulamann gerekliliği çoğu zaman göz ard 

edilir. Çoğu zaman bütün tehlikelerin kavranmas bir olay olduğunda mümkün olur. Bu 
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işletmelerde tehlikelerin analizi zordur, çünkü kazalarn istatistiksi bilgileri yoktur. Şu 

husus bilinmelidir ki, sonuçlar ykc olan kazalar bir kaza oluncaya kadar, sonuçlar 

bilinmesine rağmen dikkate alnmayan, önemsenmeyen olaylar sonucu ortaya çkmş 

kazalardr. Bir işletmede kazalarn olmamas orada tehlikelerin olmadğ anlam taşmaz. 

Bu anlayş ekonomik açdan da yanlştr. Çünkü tehlike tannsa, risk tam olarak bilinse 

işletme olas kaza öncesi tedbir alr ve kazann maliyetiyle karşlaşmamş olur.  

Risk değerlendirilmesi ile ilgili “İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği” ad altnda uygulamada yol gösterecek nitelikte bir yönetmelik 

yaymlanmştr. Risk değerlendirmesi hazrlanmamasnn idari para cezas yannda, çok 

tehlikeli iş yerlerinde “işin durdurulmas” gibi bir yaptrm da vardr. Tüm bunlara 

rağmen, ülkemizde risk değerlendirmesi genelde uygulama amac ile değil, kanundan 

doğan zorunluluğu yerine getirmek amac ile yaplamakatdr. Bunun sonucu olarak da risk 

değerlendirmesinin yaplamas ve uygulamasyla ile ilgili sorunlar yaşanmaktadr. 

Gözlenen sorunlarn bazlar şunlardr: 

1. Risk değerlendirmesi iş yerlerine özgü hazrlanmyor. Genelde İnternet’ten ve 

benzer iş yerlerindeki çalşmalardan alnan örnekler aynen kopyalanyor. Bunun 

neticesinde değerlendirmelerde öncelikli yer verilmesi gereken hususlarn hiç yer almadğ, 

ancak iş yeri için mevcut olmayan durumlarn yer aldğ görülebiliyor. 

2. İş yerlerinde risk değerlendirmeleri bir kereliğine yazlyor ve tehlikeler, riskler ve 

önlemler güncellenmiyor. 

3. Risk değerlendirmesinde, yazlanlardan genelde işverenler dâhil, iş yeri risk 

değerlendirme ekiplerinde yer alanlarnn dahi haberi olmuyor. 

4. Yukarda yazlan sorunlar neticesinde de risk değerlendirme sistemi aslnda iş 

yerlerinde uygulanmyor. 

“Risk değerlendirmesi kavramnn Avrupa Birliği mevzuatna girdiği 89/391 sayl 

Çerçeve Direktif’in kabulünden bugüne kadar, Avrupa Birliği genelinde yüz binlerce iş 

yeri tarafndan söz konusu uygulama başaryla yürütüldü. Buna rağmen, aşağda yer alan 

veriler, konuyla ilgili gelişim kaydedilmesi gerektiğini gösteriyor. 

2005 ylnda Almanya’da yaplan bir anket araştrmasna göre; 1-9 aras işçi 

çalştran iş yerlerinin yüzde 30’u, 10-49 aras işçi çalştran iş yerlerinin yüzde 54’ü, 50-

249 aras işçi çalştran iş yerlerinin yüzde 80’i ve 250 ve daha yukar işçi çalştran iş 
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hareketsiz ve sabit durmaktadr. Sabit durumdaki krkl kömür hava ile temas ederek 
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yerlerinin yüzde 97’si risk değerlendirmesi yapmş. Ayrca, yine 2005 ylnda İtalya’da 

gerçekleştirilen bir anket araştrmasna göre; 50’den az işçi çalştran iş yerlerinin yüzde 

88,5’inde risk değerlendirmesi yaplmş, ancak bunlarn yüzde 84,5’inde uygulamann 

kayd tutulmuştur. Görüldüğü üzere, risk değerlendirmesinin KOBİ düzeyinde 

uygulanmasnda çeşitli sorunlar yaşanmaktadr. 

Örneğin, 2000-2002 yllar arasnda İtalya’da yürütülen risk değerlendirmesine 

ilişkin kapsaml araştrmaya göre, iş yerlerinin yüzde 95’i risk değerlendirmesi yapmş, 

ancak bunlarn yüzde 54’ü bu çalşmalar gözden geçirmiştir. Yani geriye kalan ksmda 

yaplan çalşmalar 1 kerelik yaplmş. Bunun yan sra ayn araştrma sonuçlarna göre, 

yaşanan vakalarn yüzde 23’ü tanmlanmamş riskler nedeniyle meydana gelmiş, vakalarn 

yüzde 21’inde ise koruyucu ve önleyici tedbirlerin alnmamş olduğu tespit edilmiştir.”  

İşveren yasal mevzuatta yer alan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerinin yannda yaplan 

iş ile ilgili alnmas gerekli olan tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Bu durum iş yerinde 

yaplacak olan risk değerlendirmesi önleyici yaklaşm adna büyük önem arz etmektedir. 

Soma Eynez Ocağ ile ilgili risk değerlendirmesini işveren ve risk değerlendirme 

ekibi ile birlikte hazrlanmştr. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ’nn 13.05.2014 tarihinde meydana gelen ve 301 çalşann ölümü ile sonuçlanan 

kaza olaynn incelenmesine ilişkin hazrlanan Raporda, aşağdaki tespitler yaplmştr.  

1. Hazrlanan risk değerlendirmesi dokümannda; konveyör bant sistemi bantlarnn 

alev yürütmez özellikte olmamas, ana nakliye yollarnda oluşabilecek yangnlara karş 

yeterli yangnla mücadele ekipmannn olmamas, yangn alglayc sistemler ve söndürme 

sistemlerinin olmamas, eski imalat boşluklar ve barajlanarak kapatlan bölümlerin 

izlenmemesi ve kontrol altnda tutulmamas, ayak arkasnda kalan boşluklarn 

göçertilmemesi gibi tehlike ve risklerin analiz edilmediği ve önleyici tedbirlerin 

alnmadğ, kontrol çalşmalarnn yaplmadğ,  

2.    İşyeri için hazrlanan acil durum plannda; yeralt işletmesinin herhangi bir 

noktasnda çkabilecek bir yangn öngörülmemiş, sadece yerüstünde meydana gelebilecek 

yangnlarla ilgili senaryolara yer verilmiştir. Yeraltnda acil durum ve yangn 

tatbikatlarnn sadece küçük çapl olarak ayağn boşaltlmas, çalşanlarn ayaktan ana 

nakliyat yollarna çkmalar şeklinde gerçekleştirildiği beyan edilmiştir. Herhangi bir acil 

durumda yeralt işletmesinde görev yapan tüm çalşanlarn yerüstüne tahliyesini sağlayan 

bir tatbikat yaplmadğ, 
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3. Eynez Yeralt Kömür İşletmesine ait havalandrma plannda, R panosundan 

çkan hava, temiz hava yoluna bağlanmakta ve bu hava 140 ayağa girmektedir. 140 

ayaktan çkan hava yine temiz hava yoluna bağlanmakta ve buradan da işletmenin diğer 

üretim panolarna giden havaya karşmaktadr. Ayn şekilde S2 klasik ayağa giren hava 

kirlendikten sonra tekrar temiz hava yoluna verilmekte, buradan da çkan hava S2 yar 

mekanize ve S3 yar mekanize ayaklara tekrar verilmektedir. Ocakta seri havalandrma 

yaplmaktadr. Ayrca havalandrma plannda 3 No.lu nakliye bandna kömür ve malzeme 

aktaran 4 No.lu bant konveyörün çalştğ desandrede hava yönü aşağya doğru gösterilmiş 

olup bu ksmda hava yönünün tam tersine yukar yönde olduğu, 

4. İşyerinde seri numaralar ekli listede bulunan 2953 adet karbonmonoksit ferdi 

kurtarma maskesinden 2678 adedinin kullanm ömrünü tamamladğ ibraz edilen listeden 

tespit edilmiştir. Kullanm ömrü dolan karbonmonoksit ferdi kurtarma maskelerinin, 

işyerinde oluşturulan birim tarafndan gözle muayene edilip ağrlk ve basnç testlerinden 

geçirilerek kullanm sürelerinin 1(bir) yl uzatldğ tespit edilmiştir. İşyerinin bu işlemi 

yapabileceğine ilişkin akreditasyon belgesinin olmadğ, 

5. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. çalşanlarnn mesleki eğitimine ilişkin Soma 

Kömür İşletmeleri A.Ş. ile T.C. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu 

arasnda 42 saat süreli mesleki eğitim verileceğine dair bir protokol yaplmştr. Ancak 

kaza incelemesi srasnda ifadesine başvurduğumuz ve T.C. Soma Cumhuriyet 

Başsavclğ'nca ifadesi alnan işyeri çalşanlarnn büyük bölümü, T.C. Celal Bayar 

Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu’nda sadece 1 (bir) gün eğitim gördüklerini beyan 

etmişlerdir. Mesleki Eğitim Belgeleri üzerinde yaplan incelemelerde bu kişilerin 28 saat 

teorik, 14 saat uygulama olmak üzere toplam 42 saat eğitim aldklar bilgisi yer aldğ, 

6. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde duman ve yangn alglama sisteminin 

olmadğ,  

7. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde bant konveyör sistemlerinin taşyc 

bantlarnn ana malzemesi alev yürütmez özellikte olmadğ, 

8. Bant konveyörlerde hat boyunca otomatik yangn söndürme sistemi tesis 

edilmediği, 

9. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde dizel ve elektrikli olmak üzere iki tip kepçe 

kullanlmaktadr. Dizel kepçelerin motorlar ve elektrik sistemleri ex-proof özellikte 

değildir. Ayrca yeraltnda haberleşme amacyla kullanlan telefonlardan bazlar ex-proof 
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Kömür İşletmeleri A.Ş. ile T.C. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu 
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teorik, 14 saat uygulama olmak üzere toplam 42 saat eğitim aldklar bilgisi yer aldğ, 

6. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde duman ve yangn alglama sisteminin 

olmadğ,  

7. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde bant konveyör sistemlerinin taşyc 

bantlarnn ana malzemesi alev yürütmez özellikte olmadğ, 

8. Bant konveyörlerde hat boyunca otomatik yangn söndürme sistemi tesis 

edilmediği, 

9. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde dizel ve elektrikli olmak üzere iki tip kepçe 

kullanlmaktadr. Dizel kepçelerin motorlar ve elektrik sistemleri ex-proof özellikte 

değildir. Ayrca yeraltnda haberleşme amacyla kullanlan telefonlardan bazlar ex-proof 
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özellikte değildir. Yeraltnda kullanlan elektrikli ekipmanlar içerisinde, yeraltnda güvenli 

kullanma uygun olmayan ex-proof özellik taşmayan iş ekipmanlar (konveyör tahrik 

motorlar, elektrik dağtm panolar vb.) bulunmakta ve bunlarn bakm-onarm işlemleri 

işyerinde görevli çalşanlar tarafndan yaplmaktadr. Bakm-onarm sonras ekipmann ex-

proof özelliğinin bozulup bozulmadğ ile ilgili herhangi bir kontrol mekanizmas 

bulunmamaktadr. Mevcut elektrikli ekipmanlarn bazlarnn ATEX uygunluk belgeleri 

yoktur. 4 No.lu malzeme nakil bandn tahrik eden 250 kW ve 315 kW gücündeki elektrik 

motorlar ex-proof değildir. 

10. Acil durumlarda yeralt işletmesinin havalandrmasn yönlendirebilecek ve 

oluşabilecek zararl-zehirli havann ocağn diğer panolarna ulaşmasn engelleyecek 

şekilde tesis edilmiş, yerüstünden kontrol edilebilen ve/veya otomatik olarak devreye giren 

hava kaplarnn bulunmadğ, 

11. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinin yerüstü izdüşümünde özellikle S ve C (eski 

imalat) panolar üzerinde farkl boyutlarda çok sayda tasmann oluştuğu, 

15. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde baz bölgelerde (H ve S2 yar mekanize) kara 

tumba yöntemi ile kömür üretimi yaplmaktadr. Ayn şekilde eski imalat olan B, C, D ve 

K panolarnda da kara tumba yöntemi ile kömür üretimi yapldğ tespit edilmiştir. 

Uygulanan kara tumba üretim yönteminin onayl projelerde yer almadğ ve projeye aykr 

bir üretim yönteminin uygulanmş olduğu tespit edilmiştir. 

16. Eynez Yeralt Kömür İşletmesi için işverenlik tarafndan hazrlanan ve T.K.İ. 

Genel Müdürlüğü tarafndan onaylanmş olan Haziran 2011 tarihli “Ege Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Eynez Karanlkdere Yeralt Sahasnda Kömür Üretme 

İşine Ait Revize Uygulama Projesi”nde S panolarnn hava dönüşlerinin (kirli hava) ayr 

ikinci bir yol ile yeryüzüne bağlanmasnn planlandğ görülmüştür. Ancak yeralt 

işletmesinde böyle bir bağlantnn olmadğ tespit edilmiştir.   

17. Patlayc madde sarfiyat defterinde günlük olarak depoya giriş miktar, depo 

mevcut miktar, depodan çkş miktar, kullanlan miktar ve depoya iade edilen miktar 

belirtilmiş olup ne kadar patlaycnn nerede ve günün hangi saatinde kullanldğna dair bir 

kayt yoktur.  

18. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde meydana gelebilecek herhangi bir acil 

durumda yeraltnda tüm çalşanlar ayn anda uyarabilecek alarm ve haberleşme sistemi 

yoktur. 
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9.3.3. Üretim Zorlamas  

Kaza sonras işçi ifadelerinden anlaşldğ kadaryla Soma Kömür İşletmeleri AŞ ve 

Soma yöresinde faaliyet gösteren maden ocaklarnda tarm sektöründen kalan bir uygulama 

olan ve daybaşlk veya taşeronluk olarak anlan uygulama ve kültürün olduğu ve üretime 

dayal prim sistemiyle işçiler rekabete sokulduğu, hatta vardiyalar aras yarşn olduğu 

anlaşlmaktadr. Komisyonumuzda bu kanaati oluşturan ve komisyonumuzca dinlenen işçi 

ifadelerinin bir ksm:  

Taner YILDIRIM - Yllardan beri, hep on iki yldan bu yana sömürüldük. Biz 

1.300 lira alrken taşeronlar 30, 40 milyar, 50 milyar civarnda bir ücret aldlar. Buna biz 

özellikle karşyz taşeronlaşma sistemine. Sendika seçimlerinde yaplan seçimlerde biz 

kimi seçtiğimizi, nasl seçtiğimizi bilmiyoruz. 

Taner YILDIRIM - Şimdi sorulara, özür dilerim, teker teker cevap vereceğim. 

Şimdi, yangn olmayabilirdi. Emniyetçi kardeşimin, arkadaşlarmzn, amirlerimizin 

amac emniyeti sağlamak m, bizim tepemizde oturup üretimi artrmak myd? Bunu ilk 

başta söylemek istiyorum. 

Emniyetçi arkadaşlarn gelip benim tepemde mi oturmas gerekiyor, gidip de ocağ 

m gezmesi gerekiyor, emniyeti sağlamas m gerekiyordu? Bunlar öğrenmek istiyorum. 

Bu bir rant kavgasyd. Özellikle baştaki arkadaşlarmzn, çavuşlarmzn, 

emniyetçilerimizin, vardiya amirlerinin gelip işçinin başnda m oturmalar lazm, ocağn 

güvenliğini mi sağlamalar lazm? Bunlarn işi hep üretmek, üretmek, üretmek…  

Biz sabah saat yedi yirmide içeri giriyoruz, akşam dört, dört buçukta dşar 

çkyoruz. Dörde çeyrek kala çktğmz zaman yevmiye cezas veriliyor bize. Bir işçi 

olarak anlatyorum bunu. Kimseyle bizim bir alp veremediğimiz yok. Dörde çeyrek kala 

dşar çktğmz zaman bize yevmiye cezas veriliyor. Amaç burada saat olay. Amirler de 

korkuyor tabii. Birilerinden korkuyorlar, birilerinden çekiniyorlar, saatinde çksn işçiler. 

Hayr, böyle bir şey yok. Bu arkadaşlarmzn hiçbiri ölmeyebilirdi de.  

İbrahim GENÇ - 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 
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özellikte değildir. Yeraltnda kullanlan elektrikli ekipmanlar içerisinde, yeraltnda güvenli 

kullanma uygun olmayan ex-proof özellik taşmayan iş ekipmanlar (konveyör tahrik 

motorlar, elektrik dağtm panolar vb.) bulunmakta ve bunlarn bakm-onarm işlemleri 

işyerinde görevli çalşanlar tarafndan yaplmaktadr. Bakm-onarm sonras ekipmann ex-

proof özelliğinin bozulup bozulmadğ ile ilgili herhangi bir kontrol mekanizmas 

bulunmamaktadr. Mevcut elektrikli ekipmanlarn bazlarnn ATEX uygunluk belgeleri 

yoktur. 4 No.lu malzeme nakil bandn tahrik eden 250 kW ve 315 kW gücündeki elektrik 

motorlar ex-proof değildir. 

10. Acil durumlarda yeralt işletmesinin havalandrmasn yönlendirebilecek ve 

oluşabilecek zararl-zehirli havann ocağn diğer panolarna ulaşmasn engelleyecek 

şekilde tesis edilmiş, yerüstünden kontrol edilebilen ve/veya otomatik olarak devreye giren 

hava kaplarnn bulunmadğ, 

11. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinin yerüstü izdüşümünde özellikle S ve C (eski 

imalat) panolar üzerinde farkl boyutlarda çok sayda tasmann oluştuğu, 

15. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde baz bölgelerde (H ve S2 yar mekanize) kara 

tumba yöntemi ile kömür üretimi yaplmaktadr. Ayn şekilde eski imalat olan B, C, D ve 

K panolarnda da kara tumba yöntemi ile kömür üretimi yapldğ tespit edilmiştir. 

Uygulanan kara tumba üretim yönteminin onayl projelerde yer almadğ ve projeye aykr 

bir üretim yönteminin uygulanmş olduğu tespit edilmiştir. 

16. Eynez Yeralt Kömür İşletmesi için işverenlik tarafndan hazrlanan ve T.K.İ. 

Genel Müdürlüğü tarafndan onaylanmş olan Haziran 2011 tarihli “Ege Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Eynez Karanlkdere Yeralt Sahasnda Kömür Üretme 

İşine Ait Revize Uygulama Projesi”nde S panolarnn hava dönüşlerinin (kirli hava) ayr 

ikinci bir yol ile yeryüzüne bağlanmasnn planlandğ görülmüştür. Ancak yeralt 

işletmesinde böyle bir bağlantnn olmadğ tespit edilmiştir.   

17. Patlayc madde sarfiyat defterinde günlük olarak depoya giriş miktar, depo 

mevcut miktar, depodan çkş miktar, kullanlan miktar ve depoya iade edilen miktar 

belirtilmiş olup ne kadar patlaycnn nerede ve günün hangi saatinde kullanldğna dair bir 

kayt yoktur.  

18. Eynez Yeralt Kömür İşletmesinde meydana gelebilecek herhangi bir acil 

durumda yeraltnda tüm çalşanlar ayn anda uyarabilecek alarm ve haberleşme sistemi 

yoktur. 

 

575 
 

9.3.3. Üretim Zorlamas  

Kaza sonras işçi ifadelerinden anlaşldğ kadaryla Soma Kömür İşletmeleri AŞ ve 

Soma yöresinde faaliyet gösteren maden ocaklarnda tarm sektöründen kalan bir uygulama 

olan ve daybaşlk veya taşeronluk olarak anlan uygulama ve kültürün olduğu ve üretime 

dayal prim sistemiyle işçiler rekabete sokulduğu, hatta vardiyalar aras yarşn olduğu 

anlaşlmaktadr. Komisyonumuzda bu kanaati oluşturan ve komisyonumuzca dinlenen işçi 

ifadelerinin bir ksm:  

Taner YILDIRIM - Yllardan beri, hep on iki yldan bu yana sömürüldük. Biz 

1.300 lira alrken taşeronlar 30, 40 milyar, 50 milyar civarnda bir ücret aldlar. Buna biz 

özellikle karşyz taşeronlaşma sistemine. Sendika seçimlerinde yaplan seçimlerde biz 

kimi seçtiğimizi, nasl seçtiğimizi bilmiyoruz. 

Taner YILDIRIM - Şimdi sorulara, özür dilerim, teker teker cevap vereceğim. 

Şimdi, yangn olmayabilirdi. Emniyetçi kardeşimin, arkadaşlarmzn, amirlerimizin 

amac emniyeti sağlamak m, bizim tepemizde oturup üretimi artrmak myd? Bunu ilk 

başta söylemek istiyorum. 

Emniyetçi arkadaşlarn gelip benim tepemde mi oturmas gerekiyor, gidip de ocağ 

m gezmesi gerekiyor, emniyeti sağlamas m gerekiyordu? Bunlar öğrenmek istiyorum. 

Bu bir rant kavgasyd. Özellikle baştaki arkadaşlarmzn, çavuşlarmzn, 

emniyetçilerimizin, vardiya amirlerinin gelip işçinin başnda m oturmalar lazm, ocağn 

güvenliğini mi sağlamalar lazm? Bunlarn işi hep üretmek, üretmek, üretmek…  

Biz sabah saat yedi yirmide içeri giriyoruz, akşam dört, dört buçukta dşar 

çkyoruz. Dörde çeyrek kala çktğmz zaman yevmiye cezas veriliyor bize. Bir işçi 

olarak anlatyorum bunu. Kimseyle bizim bir alp veremediğimiz yok. Dörde çeyrek kala 

dşar çktğmz zaman bize yevmiye cezas veriliyor. Amaç burada saat olay. Amirler de 

korkuyor tabii. Birilerinden korkuyorlar, birilerinden çekiniyorlar, saatinde çksn işçiler. 

Hayr, böyle bir şey yok. Bu arkadaşlarmzn hiçbiri ölmeyebilirdi de.  

İbrahim GENÇ - 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 



‒ 570 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

576 
 

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. 

Her bir malzeme, TH olur, saplamas olur, kelepçesi olur, frças olur… Hiçbir şey 

elinin altna hazr olarak gelmiyor zaten, gidiyor bir yerden buluyorsun. “Pres” dediğimiz 

tamir işlemi oluyor, tekrarnda presçi gelmez, kendin basmaya çalşrsn, yasaktr ama, işi 

yetiştirmek sen bunu kendin yapyorsun bazen. Bu yasaktr, sadece bunu presçinin yapmas 

gerekir. Orada kazalandğn zaman hiç kimse sorumluluk almaz. Bunu amirler de biliyor, 

çavuşun da biliyor, arkadaşn da biliyor ama, bunu hiç kimse önemsemez. Sadece “Ben işi 

yetiştireyim, laf yemeyim, yevmiyem kalkmasn.” diye uğraşrsn. 

İbrahim GENÇ - Emniyetten fazla üretime yüklenildi burada. Sadece ben şuna da 

belki şüpheli bakyorum: Hani bizim aylk vardiya amirlerinin çkardğ tonaj yazlr ibret 

olsun diye. İşte, biri çkarmştr 50 bin ton, diğeri de çkarmştr naslsa 51 bin ton. Bu 

sadece bir şey için yazlyor gibi geliyor bana, kyas. 

Ersan AYDEMİR - Bantç arkadaşlardan varsa bilirler. Nakliye bandndan bir 

sknt görsün, isterse bir beş dakika durdursunlar. Hemen savunmas alnr, gereken neyse 

yaplr. Nakliyeyi kesinlikle durduramaz. İşte, bir sknt vardr, bir yerde bir elektrik 

kaçağ vardr “İş bitsin, ondan sonra yaplsn.” 

“Prim sistemi” diye bir şey uygulanyor. Çok yaparsan primini alrsn. O 

arkadaşmza prim veriliyor, öbür taraftan teknikere şunu söylüyorlar: “Yaz cezan, al 

primini.” Bakn, bizim ocağmzda 100 tane tekniker çalşyorsa bizim 10 tanesiyle 

hukukumuz çok iyidir, yani en az 10 tanesiyle. Bunu bizzat kendileri söylüyor bize: 

“Bakn, arkadaşlar, hata yapmayn. Bize bunu söylüyorlar, cezan yaz, primini al.” 

Sefa KÖKEN - He, olayn özü, insanlar garibanlaştrp insanlar özel sektöre 

muhtaç etmektir. Bak, söylüyorum, kazann sebebi budur, başka hiçbir şey değil: İnsanlar 

garibanlaştrp özel sektöre muhtaç etmektir ve bunun sayesinde siyasi rant elde etmektir. 

Bu insanlar aç kalyor. Yanlş bir şey söylediğinde her cuma 500 tane adam geliyor, “Çk 

dşar git.” diyor. Yani, gidecek yerimiz yok, çalşacak yerimiz yok, biz mecburuz. 

Sahada yaplan sözleşme detaylar incelendiğinde birim maliyet hesaplar klasik 

yöntemle üretim yaplacağ düşünülerek belirlenmesine rağmen, yükleniciye yar mekanize 

ve tam mekanize üretim yapamayacağ konusunda bir kstlama getirilmemiştir. Bir 

anlamda firmalarn teknoloji kullanmasnn önü açlmştr. Ocakta zaman içerisinde 2 tam 
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mekanize, 4 yar mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiş, baz ayaklarda klasik üretim 

yöntemi yerine, yar mekanize ve tam mekanize üretim yöntemine geçilmiştir. Daha az 

insan gücünün ve daha çok mekanizasyonun söz konusu olduğu bu yöntemlerde klasik 

yöntemlere göre daha fazla üretim gerçekleşmektirilmektedir. 

 Yer alt maden işletmelerinde üretim kapasitesi, nakliyat ünitesi ve havalandrma 

sistemi gibi parametrelerle snrlandrlmaktadr.  

 Sahadan 2014 Mays ay sonu itibaryla hem Park Teknik hem de Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan 15.000.000 Ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 

14.926.354,540 tonu gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton 

üretililecek ksm kalmştr. Diğer bir ifadeyle sözleşmeye konu üretim taahhüdünün %99,5 

lik ksm sözleşme süresinin %80 inde gerçekleşmiştir. Sözleşme yllk asgari 1.5 Milyon 

ton üretimi öngörmekte olup üzerinde üretim yaplmas ile ilgili bir snrlama 

bulunmamaktadr.  

Mekanize ayaklarn randmana binmesi, ocakta çalşan pano saysnn arttrlmas, 

personel naklinin bant konveyörler ile sağlanmas suretiyle üretimde artşn olmas gayet 

doğaldr. Ancak kaza öncesi iş yerinde yaplan denetimlerde tespit edilmemiş olmasna 

rağmen, işçi ifadelerinden de anlaşlacağ üzere “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan primle çalşma esasna dayanan sistemde çalşan işçiler içerisindeki rekabet ve 

hatta vardiyalar aras yarşn yol açtğ üretim zorlamas, beraberinde alnmas gereken 

tedbirlerin alnmamasna ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna sebep olduğu kanaati 

hasl olmuştur. 

Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan 

işçinin madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir. 

9.3.4. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma  

Maden sektörü, özellikle de yer alt kömür madenciliği taşdğ riskler ve özellikler 

nedeniyle farkllk arz etmektedir. İşletmeciliğinde teknoloji ve güvenlik alannda ciddi 

yatrmlar gerektirmektedir. İş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas bakmndan kullanlmas 

gereken, ex-proof makine ve ekipmanlar, yangn ve gaz alglama sistemleri, kişisel 

koruyucu donanmlarn temin edilmesi ve bunlarn bakm-onarm-kalibrasyon testleri vb. 

gerekli olmas diğer maden işletmelerine göre yüksek maliyetler doğurmaktadr.  

Maden iş yeri işverenlerinin genel yaklaşm, rezervi en düşük maliyetle aramak ve 
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yok, çavuş diyor ki: “Git bul gel.” Arkadaşm, nereden bulaym ben? Olan bir şeyi 
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sknt görsün, isterse bir beş dakika durdursunlar. Hemen savunmas alnr, gereken neyse 

yaplr. Nakliyeyi kesinlikle durduramaz. İşte, bir sknt vardr, bir yerde bir elektrik 

kaçağ vardr “İş bitsin, ondan sonra yaplsn.” 

“Prim sistemi” diye bir şey uygulanyor. Çok yaparsan primini alrsn. O 

arkadaşmza prim veriliyor, öbür taraftan teknikere şunu söylüyorlar: “Yaz cezan, al 

primini.” Bakn, bizim ocağmzda 100 tane tekniker çalşyorsa bizim 10 tanesiyle 

hukukumuz çok iyidir, yani en az 10 tanesiyle. Bunu bizzat kendileri söylüyor bize: 

“Bakn, arkadaşlar, hata yapmayn. Bize bunu söylüyorlar, cezan yaz, primini al.” 

Sefa KÖKEN - He, olayn özü, insanlar garibanlaştrp insanlar özel sektöre 

muhtaç etmektir. Bak, söylüyorum, kazann sebebi budur, başka hiçbir şey değil: İnsanlar 

garibanlaştrp özel sektöre muhtaç etmektir ve bunun sayesinde siyasi rant elde etmektir. 

Bu insanlar aç kalyor. Yanlş bir şey söylediğinde her cuma 500 tane adam geliyor, “Çk 

dşar git.” diyor. Yani, gidecek yerimiz yok, çalşacak yerimiz yok, biz mecburuz. 

Sahada yaplan sözleşme detaylar incelendiğinde birim maliyet hesaplar klasik 

yöntemle üretim yaplacağ düşünülerek belirlenmesine rağmen, yükleniciye yar mekanize 

ve tam mekanize üretim yapamayacağ konusunda bir kstlama getirilmemiştir. Bir 

anlamda firmalarn teknoloji kullanmasnn önü açlmştr. Ocakta zaman içerisinde 2 tam 
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mekanize, 4 yar mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiş, baz ayaklarda klasik üretim 

yöntemi yerine, yar mekanize ve tam mekanize üretim yöntemine geçilmiştir. Daha az 

insan gücünün ve daha çok mekanizasyonun söz konusu olduğu bu yöntemlerde klasik 

yöntemlere göre daha fazla üretim gerçekleşmektirilmektedir. 

 Yer alt maden işletmelerinde üretim kapasitesi, nakliyat ünitesi ve havalandrma 

sistemi gibi parametrelerle snrlandrlmaktadr.  

 Sahadan 2014 Mays ay sonu itibaryla hem Park Teknik hem de Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan 15.000.000 Ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 

14.926.354,540 tonu gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton 

üretililecek ksm kalmştr. Diğer bir ifadeyle sözleşmeye konu üretim taahhüdünün %99,5 

lik ksm sözleşme süresinin %80 inde gerçekleşmiştir. Sözleşme yllk asgari 1.5 Milyon 

ton üretimi öngörmekte olup üzerinde üretim yaplmas ile ilgili bir snrlama 

bulunmamaktadr.  

Mekanize ayaklarn randmana binmesi, ocakta çalşan pano saysnn arttrlmas, 

personel naklinin bant konveyörler ile sağlanmas suretiyle üretimde artşn olmas gayet 

doğaldr. Ancak kaza öncesi iş yerinde yaplan denetimlerde tespit edilmemiş olmasna 

rağmen, işçi ifadelerinden de anlaşlacağ üzere “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan primle çalşma esasna dayanan sistemde çalşan işçiler içerisindeki rekabet ve 

hatta vardiyalar aras yarşn yol açtğ üretim zorlamas, beraberinde alnmas gereken 

tedbirlerin alnmamasna ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna sebep olduğu kanaati 

hasl olmuştur. 

Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan 

işçinin madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir. 

9.3.4. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma  

Maden sektörü, özellikle de yer alt kömür madenciliği taşdğ riskler ve özellikler 

nedeniyle farkllk arz etmektedir. İşletmeciliğinde teknoloji ve güvenlik alannda ciddi 

yatrmlar gerektirmektedir. İş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas bakmndan kullanlmas 

gereken, ex-proof makine ve ekipmanlar, yangn ve gaz alglama sistemleri, kişisel 

koruyucu donanmlarn temin edilmesi ve bunlarn bakm-onarm-kalibrasyon testleri vb. 

gerekli olmas diğer maden işletmelerine göre yüksek maliyetler doğurmaktadr.  

Maden iş yeri işverenlerinin genel yaklaşm, rezervi en düşük maliyetle aramak ve 
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işletmektir. Hatta bazen de arama ile işletme birlikte yaplmaktadr. Maden işverenleri için 

ekonomik maliyetin öncelikli olmas, madenin Rodövans süresi veya rezervin sonuna 

yaklaşldğnda daha da önemli hale gelmesiyle, ilk ödün verilecek maliyet kalemi iş 

sağlğ ve güvenliği önlemleri olmaktadr. Bu da beraberinde güvensiz çalşma koşullarnn 

doğmasna neden olmaktadr. 

Konuya Eynez yer alt kömür işletmesi özelinde bakldğnda; 

Sahadan hem Park Teknik, hem de Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan 

15.000.000 ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 14.926.354,540 tonu 

gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim edilmiştir. Sözleşme sonuna kadar geriye 73.645,46 

ton üretilecek ksm kalmştr.  

26.09.2014 tarihinde yaplan Komisyon çalşmalar esnasnda dinlenen işçiler 

ifadelerinde: 

İbrahim GENÇ - Bir çizmedir veya bir malzemedir… 

Sadettin ÖZKOÇ - Krlmş malzemeyi çkarp birbirine kaynak yapp 

kullandryorlard.  

İbrahim GENÇ - O konuda da çok skntmz var.  

Sadettin ÖZKOÇ - “Yeni malzeme alamayz, yeni ocak açld, yeni ocağa gidiyor…” 

İbrahim GENÇ - Adam kasay tamamlad, “Buraya bir kasa koy.” Ya, arkadaşm 

malzemen yok senin, malzememiz yok; “Git, bul.” diyor adam. Nereden bulacağm ben 

malzemeyi? Olan malzemeyi zaten ben sana “Nereden bulacağm?” diye sormayacağm. 

“Git, bul.” diyor adam. Ben akşam ifade vermektense, yevmiyemi dağtmaktansa bir 

önceki yaptğm kasann, bir gün önce yaptğm bir başka adamn kasasnn kelepçesini 

söküp kendi kasama takyorum laf yememek için. Aslnda kendi kendimize tuzak 

kuruyoruz biz burada. Belki bir seneden beri veya daha öncesinden, malzeme sknts çok. 

İşçinin kendi ihtiyac karşlanmyor. Çizme istiyor adam, çizme yok; yrtk çizmeyle bir 

ömür çalş, suya basmamak için uğraş. “ Gibi beyanlarda bulunmuşlardr. Bu ifadeler 

değerlendirildiğinde, işletmede ciddi bir malzeme sknts çekildiği anlaşlmaktadr. Hatta 

bu skntlarn çalşanlar tarafndan ocağn iş güvenliğini tehlikeye atacak davranşlara sevk 

ettiği görülmektedir.  

Üretim panolar, imalat hz incelendiğinde ve çalşan kadrosunda azaltlmas 

yönünde bir eylem olmadğ da göz önüne alndğnda, işverenin sözleşme sonunda olduğu 
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ve sahay terk etmeye yönelik çalşma içerisinde bulunmadğ kanaati oluşmakla birlikte; 

mevcut durum incelendiğinde, yukarda bahsedilen sorundan çok da farkl olmayan bir 

durumun oluştuğu görülmektedir: 

Sahann işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin son birkaç ylda Soma 

bölgesinde iki, Amasya ilinde bir yer alt kömür işletmesinde üretime hazrlk 

faaliyetlerinin devam ettiği, Zonguldak ilinde ise hazrlk döneminde kömür üretimine 

geçmeden ayrldğ, madencilik yatrmlarnn olduğu ve yalnzca Soma ocaklarndan 

kömür üretimi yaptğ bilinmektedir. İşverenin, ocakta kullanlan demirbaş niteliğindeki 

ekipmann temininde ve kişisel koruyucu donanm dağtmnda yaşanan aksaklklar ya 

işverenin kar maksimizasyonu gayesiyle ksntya gittiğinin ya da maddi sknt içerisinde 

olduğunun göstergesidir. 

9.4. RODÖVANS VE HİZMET ALIMI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR 

Sürdürülebilir kalknmada; çeşitli, güvenilir, dengeli, çevresel olarak kabul 

edilebilir enerji kaynaklarnn kullanm büyük önem taşmaktadr. Bir yandan artan enerji 

talebini karşlarken diğer yandan küresel iklim değişikliği riskini en aza indirmek, 

günümüzün en önemli uluslararas konularndan biridir. 

Kömür dâhil diğer fosil kaynaklarn katks olmadan uzun vadeli ekonomik 

büyümenin gerçekleştirilebilmesi mümkün görülmemektedir. Kömür diğer enerji 

kaynaklar ile kyaslandğnda; su anki üretim seviyeleri ile rezerv ömrünün diğer fosil 

yaktlarn yaklaşk dört kat oluşu; coğrafi olarak yaygnlğ; taşnmasnn, depolanmasnn 

ve kullanmnn kolaylğ ve güvenilirliği; düşük maliyeti; siyasi dalgalanma ve 

çatşmalarn yönlendirmediği bir ortamda, rekabetçi piyasalarda fiyatlarn oluşmas gibi 

birçok avantajlara sahiptir. 

Ülkemiz enerji politikasnn önemli bileşenlerinden biri, yerli kaynaklarn kullanm 

ve geliştirilmesine öncelik verilmesidir. Bu kapsamda kömür; özellikle, giderek artan ülke 

enerji ihtiyaçlarnn güvenli, sürekli ve düşük maliyetlerle karşlanmas, istihdam 

yaratlmas, dşa bağmllğn azaltlmasna katk sağlamas açsndan, büyük önem 

taşmaktadr. Enerji arz güvenliği, buna bağl olarak kömürün konumu gün geçtikçe önem 

kazanan bir konu hâline gelmiştir. Kömür üretimi Kamu eliyle yaplmakta iken değişen 

politikalar doğrultusunda, yerli kaynaklarn kullanmn ve dolaysyla dşa bağmllğ 

azaltmak adna alternatif çözümler aranmştr. Kamu üzerindeki kstlar da dikkate alnnca 
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mekanize, 4 yar mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiş, baz ayaklarda klasik üretim 

yöntemi yerine, yar mekanize ve tam mekanize üretim yöntemine geçilmiştir. Daha az 

insan gücünün ve daha çok mekanizasyonun söz konusu olduğu bu yöntemlerde klasik 

yöntemlere göre daha fazla üretim gerçekleşmektirilmektedir. 

 Yer alt maden işletmelerinde üretim kapasitesi, nakliyat ünitesi ve havalandrma 

sistemi gibi parametrelerle snrlandrlmaktadr.  

 Sahadan 2014 Mays ay sonu itibaryla hem Park Teknik hem de Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan 15.000.000 Ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 

14.926.354,540 tonu gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton 

üretililecek ksm kalmştr. Diğer bir ifadeyle sözleşmeye konu üretim taahhüdünün %99,5 

lik ksm sözleşme süresinin %80 inde gerçekleşmiştir. Sözleşme yllk asgari 1.5 Milyon 

ton üretimi öngörmekte olup üzerinde üretim yaplmas ile ilgili bir snrlama 

bulunmamaktadr.  

Mekanize ayaklarn randmana binmesi, ocakta çalşan pano saysnn arttrlmas, 

personel naklinin bant konveyörler ile sağlanmas suretiyle üretimde artşn olmas gayet 

doğaldr. Ancak kaza öncesi iş yerinde yaplan denetimlerde tespit edilmemiş olmasna 

rağmen, işçi ifadelerinden de anlaşlacağ üzere “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan primle çalşma esasna dayanan sistemde çalşan işçiler içerisindeki rekabet ve 

hatta vardiyalar aras yarşn yol açtğ üretim zorlamas, beraberinde alnmas gereken 

tedbirlerin alnmamasna ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna sebep olduğu kanaati 

hasl olmuştur. 

Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan 

işçinin madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir. 

9.3.4. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma  

Maden sektörü, özellikle de yer alt kömür madenciliği taşdğ riskler ve özellikler 

nedeniyle farkllk arz etmektedir. İşletmeciliğinde teknoloji ve güvenlik alannda ciddi 

yatrmlar gerektirmektedir. İş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas bakmndan kullanlmas 

gereken, ex-proof makine ve ekipmanlar, yangn ve gaz alglama sistemleri, kişisel 

koruyucu donanmlarn temin edilmesi ve bunlarn bakm-onarm-kalibrasyon testleri vb. 

gerekli olmas diğer maden işletmelerine göre yüksek maliyetler doğurmaktadr.  

Maden iş yeri işverenlerinin genel yaklaşm, rezervi en düşük maliyetle aramak ve 
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işletmektir. Hatta bazen de arama ile işletme birlikte yaplmaktadr. Maden işverenleri için 

ekonomik maliyetin öncelikli olmas, madenin Rodövans süresi veya rezervin sonuna 

yaklaşldğnda daha da önemli hale gelmesiyle, ilk ödün verilecek maliyet kalemi iş 

sağlğ ve güvenliği önlemleri olmaktadr. Bu da beraberinde güvensiz çalşma koşullarnn 

doğmasna neden olmaktadr. 

Konuya Eynez yer alt kömür işletmesi özelinde bakldğnda; 

Sahadan hem Park Teknik, hem de Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan 

15.000.000 ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 14.926.354,540 tonu 

gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim edilmiştir. Sözleşme sonuna kadar geriye 73.645,46 

ton üretilecek ksm kalmştr.  

26.09.2014 tarihinde yaplan Komisyon çalşmalar esnasnda dinlenen işçiler 

ifadelerinde: 

İbrahim GENÇ - Bir çizmedir veya bir malzemedir… 

Sadettin ÖZKOÇ - Krlmş malzemeyi çkarp birbirine kaynak yapp 

kullandryorlard.  

İbrahim GENÇ - O konuda da çok skntmz var.  

Sadettin ÖZKOÇ - “Yeni malzeme alamayz, yeni ocak açld, yeni ocağa gidiyor…” 

İbrahim GENÇ - Adam kasay tamamlad, “Buraya bir kasa koy.” Ya, arkadaşm 

malzemen yok senin, malzememiz yok; “Git, bul.” diyor adam. Nereden bulacağm ben 

malzemeyi? Olan malzemeyi zaten ben sana “Nereden bulacağm?” diye sormayacağm. 

“Git, bul.” diyor adam. Ben akşam ifade vermektense, yevmiyemi dağtmaktansa bir 

önceki yaptğm kasann, bir gün önce yaptğm bir başka adamn kasasnn kelepçesini 

söküp kendi kasama takyorum laf yememek için. Aslnda kendi kendimize tuzak 

kuruyoruz biz burada. Belki bir seneden beri veya daha öncesinden, malzeme sknts çok. 

İşçinin kendi ihtiyac karşlanmyor. Çizme istiyor adam, çizme yok; yrtk çizmeyle bir 

ömür çalş, suya basmamak için uğraş. “ Gibi beyanlarda bulunmuşlardr. Bu ifadeler 

değerlendirildiğinde, işletmede ciddi bir malzeme sknts çekildiği anlaşlmaktadr. Hatta 

bu skntlarn çalşanlar tarafndan ocağn iş güvenliğini tehlikeye atacak davranşlara sevk 

ettiği görülmektedir.  

Üretim panolar, imalat hz incelendiğinde ve çalşan kadrosunda azaltlmas 

yönünde bir eylem olmadğ da göz önüne alndğnda, işverenin sözleşme sonunda olduğu 
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ve sahay terk etmeye yönelik çalşma içerisinde bulunmadğ kanaati oluşmakla birlikte; 

mevcut durum incelendiğinde, yukarda bahsedilen sorundan çok da farkl olmayan bir 

durumun oluştuğu görülmektedir: 

Sahann işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin son birkaç ylda Soma 

bölgesinde iki, Amasya ilinde bir yer alt kömür işletmesinde üretime hazrlk 

faaliyetlerinin devam ettiği, Zonguldak ilinde ise hazrlk döneminde kömür üretimine 

geçmeden ayrldğ, madencilik yatrmlarnn olduğu ve yalnzca Soma ocaklarndan 

kömür üretimi yaptğ bilinmektedir. İşverenin, ocakta kullanlan demirbaş niteliğindeki 

ekipmann temininde ve kişisel koruyucu donanm dağtmnda yaşanan aksaklklar ya 

işverenin kar maksimizasyonu gayesiyle ksntya gittiğinin ya da maddi sknt içerisinde 

olduğunun göstergesidir. 

9.4. RODÖVANS VE HİZMET ALIMI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR 

Sürdürülebilir kalknmada; çeşitli, güvenilir, dengeli, çevresel olarak kabul 

edilebilir enerji kaynaklarnn kullanm büyük önem taşmaktadr. Bir yandan artan enerji 

talebini karşlarken diğer yandan küresel iklim değişikliği riskini en aza indirmek, 

günümüzün en önemli uluslararas konularndan biridir. 

Kömür dâhil diğer fosil kaynaklarn katks olmadan uzun vadeli ekonomik 

büyümenin gerçekleştirilebilmesi mümkün görülmemektedir. Kömür diğer enerji 

kaynaklar ile kyaslandğnda; su anki üretim seviyeleri ile rezerv ömrünün diğer fosil 

yaktlarn yaklaşk dört kat oluşu; coğrafi olarak yaygnlğ; taşnmasnn, depolanmasnn 

ve kullanmnn kolaylğ ve güvenilirliği; düşük maliyeti; siyasi dalgalanma ve 

çatşmalarn yönlendirmediği bir ortamda, rekabetçi piyasalarda fiyatlarn oluşmas gibi 

birçok avantajlara sahiptir. 

Ülkemiz enerji politikasnn önemli bileşenlerinden biri, yerli kaynaklarn kullanm 

ve geliştirilmesine öncelik verilmesidir. Bu kapsamda kömür; özellikle, giderek artan ülke 

enerji ihtiyaçlarnn güvenli, sürekli ve düşük maliyetlerle karşlanmas, istihdam 

yaratlmas, dşa bağmllğn azaltlmasna katk sağlamas açsndan, büyük önem 

taşmaktadr. Enerji arz güvenliği, buna bağl olarak kömürün konumu gün geçtikçe önem 

kazanan bir konu hâline gelmiştir. Kömür üretimi Kamu eliyle yaplmakta iken değişen 

politikalar doğrultusunda, yerli kaynaklarn kullanmn ve dolaysyla dşa bağmllğ 

azaltmak adna alternatif çözümler aranmştr. Kamu üzerindeki kstlar da dikkate alnnca 
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mekanize, 4 yar mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiş, baz ayaklarda klasik üretim 

yöntemi yerine, yar mekanize ve tam mekanize üretim yöntemine geçilmiştir. Daha az 

insan gücünün ve daha çok mekanizasyonun söz konusu olduğu bu yöntemlerde klasik 

yöntemlere göre daha fazla üretim gerçekleşmektirilmektedir. 

 Yer alt maden işletmelerinde üretim kapasitesi, nakliyat ünitesi ve havalandrma 

sistemi gibi parametrelerle snrlandrlmaktadr.  

 Sahadan 2014 Mays ay sonu itibaryla hem Park Teknik hem de Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan 15.000.000 Ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 

14.926.354,540 tonu gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton 

üretililecek ksm kalmştr. Diğer bir ifadeyle sözleşmeye konu üretim taahhüdünün %99,5 

lik ksm sözleşme süresinin %80 inde gerçekleşmiştir. Sözleşme yllk asgari 1.5 Milyon 

ton üretimi öngörmekte olup üzerinde üretim yaplmas ile ilgili bir snrlama 

bulunmamaktadr.  

Mekanize ayaklarn randmana binmesi, ocakta çalşan pano saysnn arttrlmas, 

personel naklinin bant konveyörler ile sağlanmas suretiyle üretimde artşn olmas gayet 

doğaldr. Ancak kaza öncesi iş yerinde yaplan denetimlerde tespit edilmemiş olmasna 

rağmen, işçi ifadelerinden de anlaşlacağ üzere “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan primle çalşma esasna dayanan sistemde çalşan işçiler içerisindeki rekabet ve 

hatta vardiyalar aras yarşn yol açtğ üretim zorlamas, beraberinde alnmas gereken 

tedbirlerin alnmamasna ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna sebep olduğu kanaati 

hasl olmuştur. 

Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan 

işçinin madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir. 

9.3.4. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma  

Maden sektörü, özellikle de yer alt kömür madenciliği taşdğ riskler ve özellikler 

nedeniyle farkllk arz etmektedir. İşletmeciliğinde teknoloji ve güvenlik alannda ciddi 

yatrmlar gerektirmektedir. İş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas bakmndan kullanlmas 

gereken, ex-proof makine ve ekipmanlar, yangn ve gaz alglama sistemleri, kişisel 

koruyucu donanmlarn temin edilmesi ve bunlarn bakm-onarm-kalibrasyon testleri vb. 

gerekli olmas diğer maden işletmelerine göre yüksek maliyetler doğurmaktadr.  

Maden iş yeri işverenlerinin genel yaklaşm, rezervi en düşük maliyetle aramak ve 
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özel sektörün kömür üretimi konusunda teşvik edilmesi hususu gündeme gelmiş, kamu 

üretimi farkl yöntemlerle yerini özel sektör çalşmalarna brakmaya başlamştr. Elektrik 

üretiminin serbestleşmesi yönünde uygulanan politikalar nedeniyle santral projelerinin özel 

sektör tarafndan gerçekleştirilmesi hedefi de zaman içinde gündeme gelmiştir. Bu 

doğrultuda kömür üretimi için Rodövans ve 4734 sayl Kamu İhale Kanunu (KİK) 

çerçevesinde hizmet alm ihaleleri yoluyla özel sektör üretimine yönelim söz konusu 

olmuştur. 

Rodövans sözleşmesinde ruhsat sahibi olan madenci işletme iznini devretmekte ve 

bunun karşlğnda Rodövans bedeli olarak kararlaştrlan pay almaktadr. Adli merciler, 

Rodövans sözleşmesine 6098 sayl Borçlar Kanunu’ndaki haslat kirasna ait hükümleri 

uygulamaktadrlar. Rodövansc iş yerine bizzat işçi alarak işletme faaliyetine başlamakta 

ve sürdürmektedir. Madenler, Anayasa’nn 168. Maddesi ve 3213 Sayl Maden 

Kanunu’nun 4. Maddesi’ne göre Devlet’in hüküm ve tasarrufu altndadr. Ülkemizde 

Devlet kendi kamusal mülkiyeti altndaki madenlerin işletilmesi için özel kişilere izin 

verebilir. Bu izinle üretilen cevherler, menkul (taşnr) mal hâline gelir ve Devletin 

kamusal mülkiyetinden çkarak onu üreten kişinin mülkiyetine girer. Rodövans 

sözleşmesine dayanarak cevher üreten Rodövansç, çkardğ cevherlerin mülkiyetine sahip 

olur. Dolaysyla, bu cevherler ruhsat sahibinin, borcu nedeniyle alacakllar tarafndan 

haciz edilemez. Ayn şekilde ruhsat sahibinin borcunu teminat altna almak için üzerinde 

rehin hakk kurulamaz. 

3213 Sayl Maden Kanunu - Ek madde 7 - (ek madde: 10/06/2010-5995 

s.k/17.mad.) 

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. 

Bu maddeden de anlaşlacağ gibi rodövans uygulamasnn hukuki alt yaps 

güçlendirilmiştir. Ancak madde hükmündeki iki cümle birbiri ile uyumsuzdur. Bilindiği 

gibi Maden Kanunu’nda ruhsat sahibinin iki ana başlk ile özetlenebilecek sorumluluğu 

vardr. Bunlardan birincisi ruhsat hukukunun devam için gerekli sorumluluklar, diğeri ise 

iş güvenliğinin sağlanmas için gerekli sorumluluklar. Bunlardan iş güvenliğine ilişkin 
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sorumluluklar Kanun ile Rodövansçya verilmiş iken bu iş ve işlemlerden ruhsat sahibini 

de sorumlu tutmak ruhsat sahibi ile Rodövansç arasndaki ihtilaflar artrmaktan başka bir 

sonuç doğurmayacaktr.  

Rodövans uygulamas özellikle 1990 sonrasnda sektörel bir realite olarak 

karşmza çkmş, ancak mevzuat açsndan genellikle göz ard edilmiştir. Bunun en önemli 

nedeni 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan Kanun’un 

ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğudur. Bu nedenle Kanun veya 

Yönetmelik’te yaplan Rodövans ile ilgili düzenlemeler bütün ile çok da uyumlu 

olamamştr. Diğer nedeni ise Kamusal otoritenin ruhsat sahibini kontrol kolaylğ ve 

müeyyide uygulayabilme rahatlğdr.  

Bu uyumsuz düzenlemenin bir sonucu olarak ruhsat sahibi Rodövansçs tarafndan 

teklif edilen kendisi ile hiçbir bağ olmayan tanmadğ kişileri teknik nezaretçi olarak 

atamak zorunda kalmaktadr.  

Rodövans artk madencilik sektöründe yaygn olarak uygulanan bir çalşma veya 

işletme hakk devir yöntemidir. Kamu Kurumu ve Kuruluşlar tarafndan önemli projelere 

ham madde sağlayan maden sahalar 30-40 yl süreli Rodövans sözleşmeleri ile özel 

sektöre işletmeye verilmiştir.  

Sonuç olarak, Rodövans uygulamas 3213 sayl Maden Yasas’nn birçok hükmüne 

aykr uygulamalar içermekte, bu konunun özel olarak yasal düzenlemeye 

kavuşturulmamas, başta Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ruhsat sahibi ve 

Rodövansç arasnda birçok hukuki uyuşmazlklara neden olmaktadr. 3213 sayl Maden 

Yasas ise Rodövansçy yasal muhatap kabul etmediğinden, maden ruhsat sahasn 

Rodövans ile kiralayan ruhsat sahibi, Rodövansçnn eylemi nedeniyle ruhsatn iptaline 

kadar gidecek birçok olumsuzluklarla karş karşya kalmaktadr. 

30.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren 6331 sayl 

Kanun ile iş güvenliği mevzuat yeni bir kimlik kazanmş, iş güvenliği özel bir ihtisas alan 

hâline getirilmiştir. Bu yasa ile iş yerleri güvenlik riskine göre snflandrlmş, bu iş 

yerlerinde görev alacak iş güvenliği uzmanlarna da iş yeri güvenlik riskleri ile orantl 

sertifika zorunluluğu getirilmiştir. İş güveliği sorumluluklarnda Maden Kanunu’ndaki 

ruhsat sahibi-teknik nezaretçi ilişkisi yerine, iş güvenliği yasasnda işveren-iş güvenliği 

uzman ilişkisi kurulmuştur.  

Sonuç itibaryla Kamu ve özel bütün iş yerlerindeki iş güvenliği esaslarn 



‒ 575 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

580 
 

özel sektörün kömür üretimi konusunda teşvik edilmesi hususu gündeme gelmiş, kamu 

üretimi farkl yöntemlerle yerini özel sektör çalşmalarna brakmaya başlamştr. Elektrik 
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çerçevesinde hizmet alm ihaleleri yoluyla özel sektör üretimine yönelim söz konusu 

olmuştur. 

Rodövans sözleşmesinde ruhsat sahibi olan madenci işletme iznini devretmekte ve 

bunun karşlğnda Rodövans bedeli olarak kararlaştrlan pay almaktadr. Adli merciler, 

Rodövans sözleşmesine 6098 sayl Borçlar Kanunu’ndaki haslat kirasna ait hükümleri 

uygulamaktadrlar. Rodövansc iş yerine bizzat işçi alarak işletme faaliyetine başlamakta 

ve sürdürmektedir. Madenler, Anayasa’nn 168. Maddesi ve 3213 Sayl Maden 

Kanunu’nun 4. Maddesi’ne göre Devlet’in hüküm ve tasarrufu altndadr. Ülkemizde 

Devlet kendi kamusal mülkiyeti altndaki madenlerin işletilmesi için özel kişilere izin 

verebilir. Bu izinle üretilen cevherler, menkul (taşnr) mal hâline gelir ve Devletin 

kamusal mülkiyetinden çkarak onu üreten kişinin mülkiyetine girer. Rodövans 

sözleşmesine dayanarak cevher üreten Rodövansç, çkardğ cevherlerin mülkiyetine sahip 

olur. Dolaysyla, bu cevherler ruhsat sahibinin, borcu nedeniyle alacakllar tarafndan 

haciz edilemez. Ayn şekilde ruhsat sahibinin borcunu teminat altna almak için üzerinde 

rehin hakk kurulamaz. 

3213 Sayl Maden Kanunu - Ek madde 7 - (ek madde: 10/06/2010-5995 

s.k/17.mad.) 

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. 

Bu maddeden de anlaşlacağ gibi rodövans uygulamasnn hukuki alt yaps 

güçlendirilmiştir. Ancak madde hükmündeki iki cümle birbiri ile uyumsuzdur. Bilindiği 

gibi Maden Kanunu’nda ruhsat sahibinin iki ana başlk ile özetlenebilecek sorumluluğu 

vardr. Bunlardan birincisi ruhsat hukukunun devam için gerekli sorumluluklar, diğeri ise 

iş güvenliğinin sağlanmas için gerekli sorumluluklar. Bunlardan iş güvenliğine ilişkin 
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sorumluluklar Kanun ile Rodövansçya verilmiş iken bu iş ve işlemlerden ruhsat sahibini 

de sorumlu tutmak ruhsat sahibi ile Rodövansç arasndaki ihtilaflar artrmaktan başka bir 

sonuç doğurmayacaktr.  

Rodövans uygulamas özellikle 1990 sonrasnda sektörel bir realite olarak 

karşmza çkmş, ancak mevzuat açsndan genellikle göz ard edilmiştir. Bunun en önemli 

nedeni 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan Kanun’un 

ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğudur. Bu nedenle Kanun veya 

Yönetmelik’te yaplan Rodövans ile ilgili düzenlemeler bütün ile çok da uyumlu 

olamamştr. Diğer nedeni ise Kamusal otoritenin ruhsat sahibini kontrol kolaylğ ve 

müeyyide uygulayabilme rahatlğdr.  

Bu uyumsuz düzenlemenin bir sonucu olarak ruhsat sahibi Rodövansçs tarafndan 

teklif edilen kendisi ile hiçbir bağ olmayan tanmadğ kişileri teknik nezaretçi olarak 

atamak zorunda kalmaktadr.  

Rodövans artk madencilik sektöründe yaygn olarak uygulanan bir çalşma veya 

işletme hakk devir yöntemidir. Kamu Kurumu ve Kuruluşlar tarafndan önemli projelere 

ham madde sağlayan maden sahalar 30-40 yl süreli Rodövans sözleşmeleri ile özel 

sektöre işletmeye verilmiştir.  

Sonuç olarak, Rodövans uygulamas 3213 sayl Maden Yasas’nn birçok hükmüne 

aykr uygulamalar içermekte, bu konunun özel olarak yasal düzenlemeye 

kavuşturulmamas, başta Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ruhsat sahibi ve 

Rodövansç arasnda birçok hukuki uyuşmazlklara neden olmaktadr. 3213 sayl Maden 

Yasas ise Rodövansçy yasal muhatap kabul etmediğinden, maden ruhsat sahasn 

Rodövans ile kiralayan ruhsat sahibi, Rodövansçnn eylemi nedeniyle ruhsatn iptaline 

kadar gidecek birçok olumsuzluklarla karş karşya kalmaktadr. 

30.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren 6331 sayl 

Kanun ile iş güvenliği mevzuat yeni bir kimlik kazanmş, iş güvenliği özel bir ihtisas alan 

hâline getirilmiştir. Bu yasa ile iş yerleri güvenlik riskine göre snflandrlmş, bu iş 

yerlerinde görev alacak iş güvenliği uzmanlarna da iş yeri güvenlik riskleri ile orantl 

sertifika zorunluluğu getirilmiştir. İş güveliği sorumluluklarnda Maden Kanunu’ndaki 

ruhsat sahibi-teknik nezaretçi ilişkisi yerine, iş güvenliği yasasnda işveren-iş güvenliği 

uzman ilişkisi kurulmuştur.  

Sonuç itibaryla Kamu ve özel bütün iş yerlerindeki iş güvenliği esaslarn 
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belirleyen, bu konudaki standartlar ve kriterleri ortaya koyan, tetkik ve yaptrm yetkisine 

sahip Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan uygulanan bu Kanun sonrasnda, 

birçok maddesiyle bu Kanun ile çelişen ve daha eski bir Kanun olan Maden Kanunu 

kapsamnda iş güvenliği denetimi yapmak hukuki sorunlara neden olabilmektedir. En basit 

örneği ile Maden Kanunu’nun iş güvenliği bakmndan yetkin ve sorumlu gördüğü teknik 

nezaretçi, 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen sertifikalara sahip 

değil ise iş güvenliği mevzuatna göre yetkin kabul edilmemektedir. Ancak iş güvenliği 

mevzuatna göre yetkin kabul edilmeyen teknik nezaretçi maden kanunu hükümlerine göre 

madenlerdeki iş kazalarnda sorumlu tutulabilmektedir. Bu kaotik durumun acilen ortadan 

kaldrlmas gerekmektedir. 

İş mevzuat, iş yeri sahibini yani işvereni esas aldğndan rodövans uygulamalarn 

doğrudan etkileyen hükümler içermemektedir. Ruhsat sahibi ile rodövansç arasnda asl 

işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadğ takdirde ruhsat sahibinin iş güvenliği konusunda 

sorumluluğu bulunmamaktadr. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunu’ndan 

doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmamaktadr. 

Yer altndan kömür üretimine yönelik hizmet alm ihalelerinde ruhsat sahibi ya hiç 

çalşmadğ bir alan ya da daha önce işletmeye açtğ, işçi çalştrdğ, ancak bu safhada 

kömür üretimi işini üçüncü kişiye sözleşme ile devretme yoluna gittiği alanda, sadece 

sözleşme karşlğ ürünü denetlemek teslim almak ve Maden Kanunu’nun ruhsat sahibine 

yüklediği yükümlülükler yönünden (üretime yönelik olmayan) işçi bulundurmaktadr.  

Bu kapsamda yer alt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas işi; 21.12.2009 tarih 

2009/DK.D-176 sayl Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 

düzenleyici kararnda değerlendirilmiştir. Bölüm 4’te ayrntl olarak açklanan karara göre 

“Yer alt üretim yöntemiyle kömür çkarma işinin” hizmet alm şeklinde ihale 

edilebilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

Madencilik sektöründe en önemli yapsal sorunlardan biri olan satş ve pazarlama 

konusu ihalelerin şekillenmesinde ve kurumlarn ihale tercihlerinde etken olmaktadr. 

Girişimcinin sektöre yönelimi satş ve pazarlama unsurlar ile birlikte orantl olarak 

ilerlemektedir. Üretimde sürekliliğin sağlanmas da yine arz ve talep unsuru temelinde 

pazar olanaklaryla gelişim gösterebilen bir husustur. Sürdürebilirlik, alm garantisi ya da 

pazar garantisi kapsamnda etkin hâle gelir. Doğrudan sahann işletme ruhsatnn 

devredilmesiyle oluşan Rodövans ihalelerinde üretilen kömürün mülkiyeti yükleniciye 

 

583 
 

aittir. Dolaysyla pazar koşullarn da kendi sağlamak durumundadr. Hizmet alm 

ihalelerinde Kamu üretilen kömürün sahibidir. Bu sebeple alm garantisi vardr. Yüklenici 

bu koşullarda pazar endişesi taşmaz.  

Özel sektör eliyle kömür üretimi işinde kamu ruhsat alan söz konusu olduğunda 

yani taraflardan biri kamu olduğunda, doğrudan Kamu İhale Kanunu devreye girmektedir. 

Dolaysyla yeraltndan kömür ürettirme işlemi için hizmet alm ihalesi uygulamas 

zorunlu olarak devreye girmektedir. 

İki yöntem arasndaki uygulama farkllğ ve bununla bağlantl olarak yasal 

bağlayclktaki değişiklikler, müdahale ve sorumluluk alanlarnda anlaşlmazlğa sebep 

olmaktadr.  

Yeni üretim politikalar ve dönüşüm uygulamalar tasarlanrken yasal mevzuatn da 

uyumluluğu dikkate alnarak, Devletin planlayc, yönlendirici ve denetimsel 

fonksiyonlarnn ve bunlar arasndaki snrlarn net olarak belirlenmesi, özel sektör 

sorumluluk alanlarnn yasal dayanaklarnn kesin snrlarla ortaya konulmas 

gerekmektedir. 

9.5. TAŞERON UYGULAMASI 

9.5.1. Genel Olarak Taşeron Uygulamas 

Türkçede alt işveren karşlğ olarak kullanlan “taşeron” kelimesi Franszca 

“tacheron”, “tacheronnage” kavramndan dilimize kazandrlmştr. Çalşma hayatnda 

atipik istahdam biçimi olarak nitelenen alt işveren kurumu değişik yer ve zamanlarda 

“üçüncü şahs”, “araclk”, “taşeronluk” veya “müteahhitlik olarak isimlendirilmekte olup, 

bu kavramlar kullanldklar ilişkiler açsndan birçok defa bir işverenin bir başka işverenin 

işinde iş almas ve kendi işçileri ile aldğ bu işte çalşmasn ifade etmektedir. İş 

Hukukunu ilgilendiren son hukuki düzenlemelerde ve buna paralel olarak doktrin ve 

uygulamada artk “müteahhit” veya “taşeron” kavramlarnn terk edilip bunun yerine “ alt 

işveren” kavramnn kullanldğ görülmektedir. Dünya’da ve çalşma yaşamnda alt 

işveren (taşeron) kavram asl işverene ait bir iş yerinde asl işverene hizmet veya mal 

üretimi yapan gerçek ve tüzel kişi şeklinde tanmlanmaktadr.  

Alt işverenlik ilişkinin içeriğine göre, uzmanlk, kapasite ve ekonomik alt 

işverenliği olarak üçe ayrlmaktadr. Uzmanlk alt işverenliği (taşeronluğu) asl işveren 

tarafndan yürütülmekte olan mal veya hizmet üretiminin belirli bir ksmnn uzmanlk ve 
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sorumluluklar Kanun ile Rodövansçya verilmiş iken bu iş ve işlemlerden ruhsat sahibini 

de sorumlu tutmak ruhsat sahibi ile Rodövansç arasndaki ihtilaflar artrmaktan başka bir 

sonuç doğurmayacaktr.  

Rodövans uygulamas özellikle 1990 sonrasnda sektörel bir realite olarak 

karşmza çkmş, ancak mevzuat açsndan genellikle göz ard edilmiştir. Bunun en önemli 

nedeni 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan Kanun’un 

ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğudur. Bu nedenle Kanun veya 

Yönetmelik’te yaplan Rodövans ile ilgili düzenlemeler bütün ile çok da uyumlu 

olamamştr. Diğer nedeni ise Kamusal otoritenin ruhsat sahibini kontrol kolaylğ ve 

müeyyide uygulayabilme rahatlğdr.  

Bu uyumsuz düzenlemenin bir sonucu olarak ruhsat sahibi Rodövansçs tarafndan 

teklif edilen kendisi ile hiçbir bağ olmayan tanmadğ kişileri teknik nezaretçi olarak 

atamak zorunda kalmaktadr.  

Rodövans artk madencilik sektöründe yaygn olarak uygulanan bir çalşma veya 

işletme hakk devir yöntemidir. Kamu Kurumu ve Kuruluşlar tarafndan önemli projelere 

ham madde sağlayan maden sahalar 30-40 yl süreli Rodövans sözleşmeleri ile özel 

sektöre işletmeye verilmiştir.  

Sonuç olarak, Rodövans uygulamas 3213 sayl Maden Yasas’nn birçok hükmüne 

aykr uygulamalar içermekte, bu konunun özel olarak yasal düzenlemeye 

kavuşturulmamas, başta Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ruhsat sahibi ve 

Rodövansç arasnda birçok hukuki uyuşmazlklara neden olmaktadr. 3213 sayl Maden 

Yasas ise Rodövansçy yasal muhatap kabul etmediğinden, maden ruhsat sahasn 

Rodövans ile kiralayan ruhsat sahibi, Rodövansçnn eylemi nedeniyle ruhsatn iptaline 

kadar gidecek birçok olumsuzluklarla karş karşya kalmaktadr. 

30.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren 6331 sayl 

Kanun ile iş güvenliği mevzuat yeni bir kimlik kazanmş, iş güvenliği özel bir ihtisas alan 

hâline getirilmiştir. Bu yasa ile iş yerleri güvenlik riskine göre snflandrlmş, bu iş 

yerlerinde görev alacak iş güvenliği uzmanlarna da iş yeri güvenlik riskleri ile orantl 

sertifika zorunluluğu getirilmiştir. İş güveliği sorumluluklarnda Maden Kanunu’ndaki 

ruhsat sahibi-teknik nezaretçi ilişkisi yerine, iş güvenliği yasasnda işveren-iş güvenliği 

uzman ilişkisi kurulmuştur.  

Sonuç itibaryla Kamu ve özel bütün iş yerlerindeki iş güvenliği esaslarn 
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belirleyen, bu konudaki standartlar ve kriterleri ortaya koyan, tetkik ve yaptrm yetkisine 

sahip Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan uygulanan bu Kanun sonrasnda, 

birçok maddesiyle bu Kanun ile çelişen ve daha eski bir Kanun olan Maden Kanunu 

kapsamnda iş güvenliği denetimi yapmak hukuki sorunlara neden olabilmektedir. En basit 

örneği ile Maden Kanunu’nun iş güvenliği bakmndan yetkin ve sorumlu gördüğü teknik 

nezaretçi, 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen sertifikalara sahip 

değil ise iş güvenliği mevzuatna göre yetkin kabul edilmemektedir. Ancak iş güvenliği 

mevzuatna göre yetkin kabul edilmeyen teknik nezaretçi maden kanunu hükümlerine göre 

madenlerdeki iş kazalarnda sorumlu tutulabilmektedir. Bu kaotik durumun acilen ortadan 

kaldrlmas gerekmektedir. 

İş mevzuat, iş yeri sahibini yani işvereni esas aldğndan rodövans uygulamalarn 

doğrudan etkileyen hükümler içermemektedir. Ruhsat sahibi ile rodövansç arasnda asl 

işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadğ takdirde ruhsat sahibinin iş güvenliği konusunda 

sorumluluğu bulunmamaktadr. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunu’ndan 

doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmamaktadr. 

Yer altndan kömür üretimine yönelik hizmet alm ihalelerinde ruhsat sahibi ya hiç 

çalşmadğ bir alan ya da daha önce işletmeye açtğ, işçi çalştrdğ, ancak bu safhada 

kömür üretimi işini üçüncü kişiye sözleşme ile devretme yoluna gittiği alanda, sadece 

sözleşme karşlğ ürünü denetlemek teslim almak ve Maden Kanunu’nun ruhsat sahibine 

yüklediği yükümlülükler yönünden (üretime yönelik olmayan) işçi bulundurmaktadr.  

Bu kapsamda yer alt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas işi; 21.12.2009 tarih 

2009/DK.D-176 sayl Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 

düzenleyici kararnda değerlendirilmiştir. Bölüm 4’te ayrntl olarak açklanan karara göre 

“Yer alt üretim yöntemiyle kömür çkarma işinin” hizmet alm şeklinde ihale 

edilebilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  

Madencilik sektöründe en önemli yapsal sorunlardan biri olan satş ve pazarlama 

konusu ihalelerin şekillenmesinde ve kurumlarn ihale tercihlerinde etken olmaktadr. 

Girişimcinin sektöre yönelimi satş ve pazarlama unsurlar ile birlikte orantl olarak 

ilerlemektedir. Üretimde sürekliliğin sağlanmas da yine arz ve talep unsuru temelinde 

pazar olanaklaryla gelişim gösterebilen bir husustur. Sürdürebilirlik, alm garantisi ya da 

pazar garantisi kapsamnda etkin hâle gelir. Doğrudan sahann işletme ruhsatnn 

devredilmesiyle oluşan Rodövans ihalelerinde üretilen kömürün mülkiyeti yükleniciye 
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aittir. Dolaysyla pazar koşullarn da kendi sağlamak durumundadr. Hizmet alm 

ihalelerinde Kamu üretilen kömürün sahibidir. Bu sebeple alm garantisi vardr. Yüklenici 

bu koşullarda pazar endişesi taşmaz.  

Özel sektör eliyle kömür üretimi işinde kamu ruhsat alan söz konusu olduğunda 

yani taraflardan biri kamu olduğunda, doğrudan Kamu İhale Kanunu devreye girmektedir. 

Dolaysyla yeraltndan kömür ürettirme işlemi için hizmet alm ihalesi uygulamas 

zorunlu olarak devreye girmektedir. 

İki yöntem arasndaki uygulama farkllğ ve bununla bağlantl olarak yasal 

bağlayclktaki değişiklikler, müdahale ve sorumluluk alanlarnda anlaşlmazlğa sebep 

olmaktadr.  

Yeni üretim politikalar ve dönüşüm uygulamalar tasarlanrken yasal mevzuatn da 

uyumluluğu dikkate alnarak, Devletin planlayc, yönlendirici ve denetimsel 

fonksiyonlarnn ve bunlar arasndaki snrlarn net olarak belirlenmesi, özel sektör 

sorumluluk alanlarnn yasal dayanaklarnn kesin snrlarla ortaya konulmas 

gerekmektedir. 

9.5. TAŞERON UYGULAMASI 

9.5.1. Genel Olarak Taşeron Uygulamas 

Türkçede alt işveren karşlğ olarak kullanlan “taşeron” kelimesi Franszca 

“tacheron”, “tacheronnage” kavramndan dilimize kazandrlmştr. Çalşma hayatnda 

atipik istahdam biçimi olarak nitelenen alt işveren kurumu değişik yer ve zamanlarda 

“üçüncü şahs”, “araclk”, “taşeronluk” veya “müteahhitlik olarak isimlendirilmekte olup, 

bu kavramlar kullanldklar ilişkiler açsndan birçok defa bir işverenin bir başka işverenin 

işinde iş almas ve kendi işçileri ile aldğ bu işte çalşmasn ifade etmektedir. İş 

Hukukunu ilgilendiren son hukuki düzenlemelerde ve buna paralel olarak doktrin ve 

uygulamada artk “müteahhit” veya “taşeron” kavramlarnn terk edilip bunun yerine “ alt 

işveren” kavramnn kullanldğ görülmektedir. Dünya’da ve çalşma yaşamnda alt 

işveren (taşeron) kavram asl işverene ait bir iş yerinde asl işverene hizmet veya mal 

üretimi yapan gerçek ve tüzel kişi şeklinde tanmlanmaktadr.  

Alt işverenlik ilişkinin içeriğine göre, uzmanlk, kapasite ve ekonomik alt 

işverenliği olarak üçe ayrlmaktadr. Uzmanlk alt işverenliği (taşeronluğu) asl işveren 

tarafndan yürütülmekte olan mal veya hizmet üretiminin belirli bir ksmnn uzmanlk ve 
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sorumluluklar Kanun ile Rodövansçya verilmiş iken bu iş ve işlemlerden ruhsat sahibini 

de sorumlu tutmak ruhsat sahibi ile Rodövansç arasndaki ihtilaflar artrmaktan başka bir 

sonuç doğurmayacaktr.  

Rodövans uygulamas özellikle 1990 sonrasnda sektörel bir realite olarak 

karşmza çkmş, ancak mevzuat açsndan genellikle göz ard edilmiştir. Bunun en önemli 

nedeni 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan Kanun’un 

ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğudur. Bu nedenle Kanun veya 

Yönetmelik’te yaplan Rodövans ile ilgili düzenlemeler bütün ile çok da uyumlu 

olamamştr. Diğer nedeni ise Kamusal otoritenin ruhsat sahibini kontrol kolaylğ ve 

müeyyide uygulayabilme rahatlğdr.  

Bu uyumsuz düzenlemenin bir sonucu olarak ruhsat sahibi Rodövansçs tarafndan 

teklif edilen kendisi ile hiçbir bağ olmayan tanmadğ kişileri teknik nezaretçi olarak 

atamak zorunda kalmaktadr.  

Rodövans artk madencilik sektöründe yaygn olarak uygulanan bir çalşma veya 

işletme hakk devir yöntemidir. Kamu Kurumu ve Kuruluşlar tarafndan önemli projelere 

ham madde sağlayan maden sahalar 30-40 yl süreli Rodövans sözleşmeleri ile özel 

sektöre işletmeye verilmiştir.  

Sonuç olarak, Rodövans uygulamas 3213 sayl Maden Yasas’nn birçok hükmüne 

aykr uygulamalar içermekte, bu konunun özel olarak yasal düzenlemeye 

kavuşturulmamas, başta Maden İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ruhsat sahibi ve 

Rodövansç arasnda birçok hukuki uyuşmazlklara neden olmaktadr. 3213 sayl Maden 

Yasas ise Rodövansçy yasal muhatap kabul etmediğinden, maden ruhsat sahasn 

Rodövans ile kiralayan ruhsat sahibi, Rodövansçnn eylemi nedeniyle ruhsatn iptaline 

kadar gidecek birçok olumsuzluklarla karş karşya kalmaktadr. 

30.06.2012 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe giren 6331 sayl 

Kanun ile iş güvenliği mevzuat yeni bir kimlik kazanmş, iş güvenliği özel bir ihtisas alan 

hâline getirilmiştir. Bu yasa ile iş yerleri güvenlik riskine göre snflandrlmş, bu iş 

yerlerinde görev alacak iş güvenliği uzmanlarna da iş yeri güvenlik riskleri ile orantl 

sertifika zorunluluğu getirilmiştir. İş güveliği sorumluluklarnda Maden Kanunu’ndaki 

ruhsat sahibi-teknik nezaretçi ilişkisi yerine, iş güvenliği yasasnda işveren-iş güvenliği 

uzman ilişkisi kurulmuştur.  

Sonuç itibaryla Kamu ve özel bütün iş yerlerindeki iş güvenliği esaslarn 
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teknolojik nedenlerle kurulan asl işveren-alt işveren ilişkisini; Kapasite alt işverenliği asl 

işveren tarafndan yürütülmekte olan mal veya hizmet üretiminin, belirli bir dönemde 

arz/talep dengesindeki değişim sonucunda artmas nedeniyle üretimin alt işveren 

vastasyla kapasite artrmna gidilmesi suretiyle kurulan asl işveren-alt işveren ilişkisini; 

Ekonomik alt işverenlik ise asl işveren tarafndan yürütülmekte olan mal veya hizmet 

üretiminin belirli bir bölümünün ekonomik ve sendikal örgütlenmelere karş alt işverene 

verilmesi şeklinde oluşan asl işveren-alt işveren ilişkisini tanmlamaktadr.  

İş Hukukunda işverenin asl faaliyet alan dşnda kalan ve uzmanlk isteyen işlerin 

yaptrlmas bakmndan alt işverenlik ilişkisine başvurma yolu, sözleşme serbestisi içinde 

hukuka uygun olarak değerlendirilmektedir. Ancak hukuk düzeni tarafndan kullanlmas 

uygun olan alt işveren aracnn salt ücret maliyetlerini düşürmek, sendikal düzeni 

zayflatmak, toplu iş sözleşmesinin yükümlülüklerini daraltmak veya ortadan kaldrmak, 

insan ticaretine yol açmak gibi ekonomik nedenlerle kullanlmasn engellemek için 

değişik hukuki ve cezai yaptrmlarn çağdaş hukuk sistemlerine getirildiği görülmektedir.  

Bu konuda Türk İş Hukuku’nda da 4857 sayl İş Kanunu ile hukuka uygun olan alt 

işverenlik ilişkisi içinde çalşan işçilerin korunmasn içeren düzenlemeler getirilmiştir.  

9.5.2. Soma Özelinde Taşeron Uygulamas 

Komisyonumuzun çalşmalar sonucunda, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de ve 

Soma’da faaliyet gösteren maden ocaklarnda tarm sektöründen kalan bir uygulama olan, 

halk arasnda “daybaşlk”, sistem içerisinde ise “taşeronluk” olarak adlandrlan bir işçi 

alm ve yönetimi sisteminin olduğu görülmüştür. Bu sistem içerisinde mühendisin, 

teknikerin vb. kalifiye personelin işveren şirket tarafndan doğrudan işe alnarak 

çalştrldğ, kalifiye olmayan işçilerin ise daybaş veya taşeron olarak adlandrlan kişiler 

tarafndan ya da işveren şirketin eleman olarak çalştrldklar, hatta kalifiye olmayan 

işçilerin çoğu zaman yine daybaş/taşeron olarak adlandrlan kişiler tarafndan temin 

edildiği anlaşlmştr. Komisyonumuzda dinlediğimiz işçiler ifadelerinde, işe müracaat 

eden işçilere hangi taşeron ile çalşacağ sorularak o taşeronun ad altnda kayda alndğn, 

daybaş/taşeronlar vastasyla üretim ve ayak ilerlemesine bağl maaş ve prim esasna 

dayal bir sistem oluşturulduğunu, “HADİHADİCİLİK” olarak adlandrlan bu sistemde, 

daybaş/taşeronlarn getirdikleri işçilerin çalşmalar ile orantl prim almalar nedeniyle 

sadece üretime odaklandklarn, bu sistemde hasta olduklarnda bile hem kendilerinin 

haftalk tam çalşmalarndan dolay alacaklar primin düşmemesi hem de 
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daybaş/taşeronlarn alacağ primler nedeniyle rapor almayarak işe gelmeye 

zorlandklarn, daybaş/taşeronun talimatlarnn dşnda hareket ettiklerinde işlerini 

kaybetme riski ile karşlaştklarn, bu şekilde daybaş/taşeronlarn yüksek gelirler elde 

ettiklerini ve işçilere az oranda prim verdiklerini belirtmişlerdir. Yine, kendileri madencilik 

ve kömür üretim uygulamalarnda tecrübeli olan daybaş veya taşeronlarn çoğu zaman 

sabah işe gelip kendi elemanlarna gerekli talimat verdikten sonra ocaktan ayrldklar, her 

bir taşeronun 20 ile 200 civarnda işçiye sahip olduğu, işçilerin prim alp almamasndan, 

işten çkartlp çkartlmamasna kadar taşeronlarn karar verdiği ifade edilmiştir.  

Diğer taraftan, 27 Eylül 2014 tarihinde Komisyonumuzun İzmir ili Aliağa ilçesinde 

bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsünde yaplan toplantda; Soma Eynez Ocağ 

kaza nedeniyle tutuklu bulunan, Soma Holding Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri; 

madencilikte uzmanlk gerektiren işlerin olduğunu, işçilerin daybaş/taşeron dedikleri 

kişilerin işinde uzmanlaşmş, 25-30 yldan beri bu işleri yapan uzman kişilerden 

oluştuğunu, sigortalarnn şirket tarafndan yapldğn ve ücretlerinin banka kanalyla 

ödendiğini, tamamen bordrolu çalşanlar olduklarn, 2004 ylnda taşeron uygulamasnn 

kaldrldğn ve herkesin şirketin istihdam ettiği eleman olduğunu” ifade etmişlerdir. 

 Soma’daki komisyon toplantmzda işçiler tarafndan verilen ve bir ksm tablo 

hâlinde gösterilen, ilk işe alnanlarn eğitim programna ait 10 Mays 2014 tarihli cetvelden 

de görüleceği üzere işçilerin isimlerinin karşsnda “FİRMA” ad altnda belli isimler 

bulunmaktadr. Buradan da işçilerin işe alnrken belli ekip başlar bünyesinde işe 

alndklar ve o ismin altnda kaydedildikleri anlaşlmaktadr.  
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arz/talep dengesindeki değişim sonucunda artmas nedeniyle üretimin alt işveren 
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halk arasnda “daybaşlk”, sistem içerisinde ise “taşeronluk” olarak adlandrlan bir işçi 
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teknikerin vb. kalifiye personelin işveren şirket tarafndan doğrudan işe alnarak 

çalştrldğ, kalifiye olmayan işçilerin ise daybaş veya taşeron olarak adlandrlan kişiler 

tarafndan ya da işveren şirketin eleman olarak çalştrldklar, hatta kalifiye olmayan 

işçilerin çoğu zaman yine daybaş/taşeron olarak adlandrlan kişiler tarafndan temin 

edildiği anlaşlmştr. Komisyonumuzda dinlediğimiz işçiler ifadelerinde, işe müracaat 
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haftalk tam çalşmalarndan dolay alacaklar primin düşmemesi hem de 
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daybaş/taşeronlarn alacağ primler nedeniyle rapor almayarak işe gelmeye 

zorlandklarn, daybaş/taşeronun talimatlarnn dşnda hareket ettiklerinde işlerini 

kaybetme riski ile karşlaştklarn, bu şekilde daybaş/taşeronlarn yüksek gelirler elde 

ettiklerini ve işçilere az oranda prim verdiklerini belirtmişlerdir. Yine, kendileri madencilik 

ve kömür üretim uygulamalarnda tecrübeli olan daybaş veya taşeronlarn çoğu zaman 

sabah işe gelip kendi elemanlarna gerekli talimat verdikten sonra ocaktan ayrldklar, her 

bir taşeronun 20 ile 200 civarnda işçiye sahip olduğu, işçilerin prim alp almamasndan, 

işten çkartlp çkartlmamasna kadar taşeronlarn karar verdiği ifade edilmiştir.  

Diğer taraftan, 27 Eylül 2014 tarihinde Komisyonumuzun İzmir ili Aliağa ilçesinde 

bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsünde yaplan toplantda; Soma Eynez Ocağ 

kaza nedeniyle tutuklu bulunan, Soma Holding Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri; 

madencilikte uzmanlk gerektiren işlerin olduğunu, işçilerin daybaş/taşeron dedikleri 

kişilerin işinde uzmanlaşmş, 25-30 yldan beri bu işleri yapan uzman kişilerden 

oluştuğunu, sigortalarnn şirket tarafndan yapldğn ve ücretlerinin banka kanalyla 

ödendiğini, tamamen bordrolu çalşanlar olduklarn, 2004 ylnda taşeron uygulamasnn 

kaldrldğn ve herkesin şirketin istihdam ettiği eleman olduğunu” ifade etmişlerdir. 

 Soma’daki komisyon toplantmzda işçiler tarafndan verilen ve bir ksm tablo 

hâlinde gösterilen, ilk işe alnanlarn eğitim programna ait 10 Mays 2014 tarihli cetvelden 

de görüleceği üzere işçilerin isimlerinin karşsnda “FİRMA” ad altnda belli isimler 

bulunmaktadr. Buradan da işçilerin işe alnrken belli ekip başlar bünyesinde işe 

alndklar ve o ismin altnda kaydedildikleri anlaşlmaktadr.  
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Tablo 9.1: 10.05.2014 Tarihli Soma Holding Soma Kömür İşletmeleri AŞ, İş Sağlğ ve İş 
Güvenliği Çok Tehlikeli İşlerde Çalşanlarn Mesleki Eğitimi (İşe İlk Giriş) 
Kurs Takip Yoklama Çizelgesi 
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Soma özelinde, Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 2004 ylnda taşeronluk sisteminden 

vazgeçtiğini söylemesine rağmen, daybaşlk/taşeronluk kültürünü kramamştr. Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ. de kaç taşeron olduğu konusunda elimizde net bir bilgi olmamakla 

birlikte işçilerin tamamnn bir taşeronun emri altnda hareket ettikleri anlaşlmaktadr. 

İşçilerin prim alp almamasndan işten çkartlmasna bu taşeronlar karar vermektedir. Bu 

taşeronlarn üretim miktar ve ayak ilerlemesine bağl olarak yüksek gelirler elde ettikleri 

anlaşlmaktadr. İşçiler arasnda ve kamuoyunda “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan sistemde işçiden durmakszn üretim yapmasnn istendiği normal çalşma 

performansnn üzerinde çalşmaya zorlandklar değerlendirilmektedir. İşçiler aras 

rekabet ve hatta vardiyalar aras yarş üretim zorlamas kavramn doğurmuştur.  

Sonuç olarak, daybaşlk/taşeron uygulamasnn, sadece Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ’de değil, havzadaki diğer ocaklarda da varlğn sürdürdüğü ifadelerden anlaşlmştr. 

Bu sistemin ve kültürün Soma havzas bütününde ivedilikle çözüme kavuşturulmas 

gerekmektedir. Bu konudaki genel çözüm “Sertifikal Madenci Sistemi” olup işçilerin 

sertifikalandrlmalar ve sertifikasz işçilerin madenlerde çalştrlmamas hususu raporun 

öneriler bölümün de ayrca irdelenmiştir.  

9.6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI SORUNLARI  

9.6.1. Mevzuattan Kaynaklanan Eksiklikler  

9.6.1.1. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan 

Sorunlar 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 30’uncu maddesine dayanlarak 

çkarlan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nde maden iş yerlerinde 

çalşanlarn sağlğn ve güvenliğinin korunmas için uyulmas gereken asgari şartlar 

düzenlenmiştir. Kanun ve kanuna göre çkarlan yönetmelikler, AB uyum yasalar 

çerçevesinde 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayl Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 

tarihli ve sayl 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazrlanmştr.  

“AB mevzuatnda yalnzca güvenlik hedefleri ve amaçlar verilmekte, ayrntlarn 

şirketler tarafndan eklenmesi istenmektedir. Yani, AB veya üye ülkeler tarafndan hiçbir 

tedbir ayrnts verilmemektedir. Bu nedenle, bu yasalar maden şirketi tarafndan 

hazrlanan ayrntl bir iş sağlğ ve güvenliği belgesi gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

detayl düzenlemelerin işverenler tarafndan yaplmas ve bu çalşmay yapabilecek en az 

bir personelin olmas gerekiyor. Maden sahibinin ilgili ayrntl tedbirleri düzenlemek için 
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Soma özelinde, Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 2004 ylnda taşeronluk sisteminden 

vazgeçtiğini söylemesine rağmen, daybaşlk/taşeronluk kültürünü kramamştr. Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ. de kaç taşeron olduğu konusunda elimizde net bir bilgi olmamakla 

birlikte işçilerin tamamnn bir taşeronun emri altnda hareket ettikleri anlaşlmaktadr. 

İşçilerin prim alp almamasndan işten çkartlmasna bu taşeronlar karar vermektedir. Bu 

taşeronlarn üretim miktar ve ayak ilerlemesine bağl olarak yüksek gelirler elde ettikleri 

anlaşlmaktadr. İşçiler arasnda ve kamuoyunda “daybaş” ve “hadi-hadi”cilik olarak da 

adlandrlan sistemde işçiden durmakszn üretim yapmasnn istendiği normal çalşma 

performansnn üzerinde çalşmaya zorlandklar değerlendirilmektedir. İşçiler aras 

rekabet ve hatta vardiyalar aras yarş üretim zorlamas kavramn doğurmuştur.  

Sonuç olarak, daybaşlk/taşeron uygulamasnn, sadece Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ’de değil, havzadaki diğer ocaklarda da varlğn sürdürdüğü ifadelerden anlaşlmştr. 

Bu sistemin ve kültürün Soma havzas bütününde ivedilikle çözüme kavuşturulmas 

gerekmektedir. Bu konudaki genel çözüm “Sertifikal Madenci Sistemi” olup işçilerin 

sertifikalandrlmalar ve sertifikasz işçilerin madenlerde çalştrlmamas hususu raporun 

öneriler bölümün de ayrca irdelenmiştir.  

9.6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI SORUNLARI  

9.6.1. Mevzuattan Kaynaklanan Eksiklikler  

9.6.1.1. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan 

Sorunlar 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 30’uncu maddesine dayanlarak 

çkarlan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nde maden iş yerlerinde 

çalşanlarn sağlğn ve güvenliğinin korunmas için uyulmas gereken asgari şartlar 

düzenlenmiştir. Kanun ve kanuna göre çkarlan yönetmelikler, AB uyum yasalar 

çerçevesinde 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayl Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 

tarihli ve sayl 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazrlanmştr.  

“AB mevzuatnda yalnzca güvenlik hedefleri ve amaçlar verilmekte, ayrntlarn 

şirketler tarafndan eklenmesi istenmektedir. Yani, AB veya üye ülkeler tarafndan hiçbir 

tedbir ayrnts verilmemektedir. Bu nedenle, bu yasalar maden şirketi tarafndan 

hazrlanan ayrntl bir iş sağlğ ve güvenliği belgesi gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, 

detayl düzenlemelerin işverenler tarafndan yaplmas ve bu çalşmay yapabilecek en az 

bir personelin olmas gerekiyor. Maden sahibinin ilgili ayrntl tedbirleri düzenlemek için 
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süreci ve riskleri belirlemesi gereklidir. Bunun ardnda yatan temel fikir şirket 

sorumluluğunun güçlendirilmesidir. Diğer yandan AB ülkelerinde, sadece iş sağlğ ve 

güvenliğini düzenleyen direktifler bulunmaktadr.”  

AB örneğinin yannda, Avustralya örneğine baklacak olursa, Avustralya’da 

Kömürde İş Sağlğ, Güvenliği Kanununun 350 sayfa, yönetmeliğinin ise yaklaşk 650 

sayfa olduğunu görülmektedir. Yine madencilikte ileri seviyelerde olmas nedeni ile 

Amerika örneğine baklacak olursa, MSHA tarafndan, konularn tüm tanmlar, koşullar, 

süreleri gibi detaylarnn verildiği bir maden mevzuatnn hazrlandğ görülmektedir. 

Ülkemizde de AB uyum süreci içinde AB mevzuatnn alnarak uygulanmas 

beklenmiştir. Mevzuatta detaylar verilmemiş ve AB ülkelerinde olduğu gibi detaylarn 

sorumluluğu işverene teslim edilmiştir. Ancak bu yaplrken AB’de olduğu gibi direktif ve 

klavuzlarn hazrlanma ksm eksik kalmştr. Raporun 9. bölümünde de anlatldğ gibi 

ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün eksikliği ve eğitimsizlikten ileri gelen 

kurallara uymama eğilimi vardr. Bunun yannda, 9. bölümünde de değinildiği gibi, 

ülkemizde işverenin iş sağlğ ve güvenliğine yatrm yapmas yönünde motive edecek 

ekonomik unsurlar yoktur. Bunlar da mevzuatn gerçek hayatta uygulamasnda ciddi 

skntlar doğurmaktadr. Yasa ile hedeflenenin aksine işverenler, mevzuatn bu açk 

hükümlerini, güvenliği arttracak yönde yorumlamak yerine, nasl en az maliyet ile yasalar 

yerine getirilmiş olacaklarnn yollarn aramaktadrlar. Yani yasak savmak yoluna 

gidilmektedir.  

Ülkemizdeki alt yap eksikliğin yan sra geçiş süreçlerinden kaynakl sanclar da 

yaşanmaktadr. Gelişmiş ülkelerde dahi bu geçiş süreçleri zaman almaktadr. Almanya’nn 

İş sağlğ ve Güvenliği Danşma Kurulu Başkan Dr. Dr. Walter Hermülheim Almanya’da 

yeni mevzuatta geçiş sürecindeki skntlar şu şekilde dile getirmektedir; “… Daha önce de 

belirttiğim gibi, tüm bunlarn şirket tarafndan yaplmas gerekmektedir. Avrupa iş sağlğ 

ve güvenliği mevzuatnda yeni ve tuhaf olan şey de budur. Eski sistemden yenisine geçiş 

konusunda bir yol bulmak zaman almaktadr. Bu Almanya’da da bir sorun olup, iş yeri 

güvenliği değerlendirmelerimiz konusunda hala eski düzenlemelerden yararlanmaktayz.”  

“Fakat dikkat edilmelidir ki Türkiye’de son dönemde, taraf olunan ILO 

Sözleşmeleri ile de orantl olarak genel anlamda İş Sağlğ ve Güvenliği mevzuatnn 

(“Genel ISG Mevzuat”) oluşturulmas ve geliştirilmesine ağrlk vermiş olup, maden 

sektörüne özgü risk ve tehlikelerin önlenmesine yönelik iş sağlğ ve güvenliği mevzuat 
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(“Maden ISG Mevzuat”) hem say hem de içerik bakmndan daha yüzeysel braklmştr. 

Dolaysyla, inceleme konumuzun madenlerde iş sağlğ ve güvenliği olmasna rağmen, 

gerekli inceleme çoğunlukla Genel İSG mevzuatna atf yaplmak suretiyle yaplmştr.”  

Yukardaki bölümlerde de bahsedildiği gibi mevzuatmz birçok konuda detay 

içermemektedir. Bu da sahadaki uygulamada ve hukuksal anlamda da denetimlerde 

sorunlar yaratmaktadr. Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 

hemen hemen her maddesinde benzer sorunlar mevcuttur.  

Aşağdaki bölümde yalnzca Rapor’a konu olan olay ile ilgili baz mevzuat 

maddelerinin değerlendirmesi yaplmştr. Ancak bu maddeler için yaplan eleştirilere 

benzer eleştiriler mevzuatn geneli için de söylenebilir. 

9.6.1.1.1. ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesinin Kaza 

Tarihinde Onaylanmamş Olmas 

Kaza tarihinde ülkemiz tarafndan ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve 

Sağlk Sözleşmesi imzalanmamş olup, bu sözleşmenin bir çok maddesini 6331 Sayl İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamakla birlikte; 

- Hükümetin, yönetmeliklerin yannda iş sağlğ ve güvenliği kurallarnn 

uygulanmas ile ilgili standart ve klavuzlar hazrlama görevi, 

- İşverinin kazalarn soruşturulmas ve yetkili makama raporlanmas görevi, 

- Çalşanlarn İSG endişesi varsa teftiş veya soruşturma talep etme hakk  

gibi baz çok önemli maddeleri içermemektedir. 

9.6.1.1.2. Yanmaya Direnci Yüksek Malzeme Kullanm 

Soma’da meydana gelen olaydan hemen sonra kamuoyunun en çok merak ettiği 

sorulardan biri yer alt kömür ocağnda kullanlan vantüp, elektrik kablolar ve konveyör 

gibi malzemelerin yanmaya direnci yüksek malzemeden yani alev sürdürmez, denilen 

tipten olup olmadğyd. Olay sonras bu tür ekipmanlarn kullanlmasnn zorunlu olmas 

gerektiği her yerde önemle vurguland. Amerikada’ki mevzuata baktğmzda bu 

ekipmanlarn her birinin adnn mevzuatta tek tek geçtiğini ve bu malzemelerin hangi 

özelliklerde olmas gerektiğinin, hangi testlerden geçtikten sonra kullanlabileceğinin 

detaylandrldğ görülmektedir. Ancak bizim mevzuatmz bu ekipmanlarn özelliklerine 

yönelik özel olarak düzenlenmiş bir hüküm bulunmamaktadr. Mevzuatmzda konuya en 

çok yaklaşabilen hüküm Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, Madde 
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süreci ve riskleri belirlemesi gereklidir. Bunun ardnda yatan temel fikir şirket 

sorumluluğunun güçlendirilmesidir. Diğer yandan AB ülkelerinde, sadece iş sağlğ ve 

güvenliğini düzenleyen direktifler bulunmaktadr.”  

AB örneğinin yannda, Avustralya örneğine baklacak olursa, Avustralya’da 

Kömürde İş Sağlğ, Güvenliği Kanununun 350 sayfa, yönetmeliğinin ise yaklaşk 650 

sayfa olduğunu görülmektedir. Yine madencilikte ileri seviyelerde olmas nedeni ile 

Amerika örneğine baklacak olursa, MSHA tarafndan, konularn tüm tanmlar, koşullar, 

süreleri gibi detaylarnn verildiği bir maden mevzuatnn hazrlandğ görülmektedir. 

Ülkemizde de AB uyum süreci içinde AB mevzuatnn alnarak uygulanmas 

beklenmiştir. Mevzuatta detaylar verilmemiş ve AB ülkelerinde olduğu gibi detaylarn 

sorumluluğu işverene teslim edilmiştir. Ancak bu yaplrken AB’de olduğu gibi direktif ve 

klavuzlarn hazrlanma ksm eksik kalmştr. Raporun 9. bölümünde de anlatldğ gibi 

ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün eksikliği ve eğitimsizlikten ileri gelen 

kurallara uymama eğilimi vardr. Bunun yannda, 9. bölümünde de değinildiği gibi, 

ülkemizde işverenin iş sağlğ ve güvenliğine yatrm yapmas yönünde motive edecek 

ekonomik unsurlar yoktur. Bunlar da mevzuatn gerçek hayatta uygulamasnda ciddi 

skntlar doğurmaktadr. Yasa ile hedeflenenin aksine işverenler, mevzuatn bu açk 

hükümlerini, güvenliği arttracak yönde yorumlamak yerine, nasl en az maliyet ile yasalar 

yerine getirilmiş olacaklarnn yollarn aramaktadrlar. Yani yasak savmak yoluna 

gidilmektedir.  

Ülkemizdeki alt yap eksikliğin yan sra geçiş süreçlerinden kaynakl sanclar da 

yaşanmaktadr. Gelişmiş ülkelerde dahi bu geçiş süreçleri zaman almaktadr. Almanya’nn 

İş sağlğ ve Güvenliği Danşma Kurulu Başkan Dr. Dr. Walter Hermülheim Almanya’da 

yeni mevzuatta geçiş sürecindeki skntlar şu şekilde dile getirmektedir; “… Daha önce de 

belirttiğim gibi, tüm bunlarn şirket tarafndan yaplmas gerekmektedir. Avrupa iş sağlğ 

ve güvenliği mevzuatnda yeni ve tuhaf olan şey de budur. Eski sistemden yenisine geçiş 

konusunda bir yol bulmak zaman almaktadr. Bu Almanya’da da bir sorun olup, iş yeri 

güvenliği değerlendirmelerimiz konusunda hala eski düzenlemelerden yararlanmaktayz.”  

“Fakat dikkat edilmelidir ki Türkiye’de son dönemde, taraf olunan ILO 

Sözleşmeleri ile de orantl olarak genel anlamda İş Sağlğ ve Güvenliği mevzuatnn 

(“Genel ISG Mevzuat”) oluşturulmas ve geliştirilmesine ağrlk vermiş olup, maden 

sektörüne özgü risk ve tehlikelerin önlenmesine yönelik iş sağlğ ve güvenliği mevzuat 
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(“Maden ISG Mevzuat”) hem say hem de içerik bakmndan daha yüzeysel braklmştr. 

Dolaysyla, inceleme konumuzun madenlerde iş sağlğ ve güvenliği olmasna rağmen, 

gerekli inceleme çoğunlukla Genel İSG mevzuatna atf yaplmak suretiyle yaplmştr.”  

Yukardaki bölümlerde de bahsedildiği gibi mevzuatmz birçok konuda detay 

içermemektedir. Bu da sahadaki uygulamada ve hukuksal anlamda da denetimlerde 

sorunlar yaratmaktadr. Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 

hemen hemen her maddesinde benzer sorunlar mevcuttur.  

Aşağdaki bölümde yalnzca Rapor’a konu olan olay ile ilgili baz mevzuat 

maddelerinin değerlendirmesi yaplmştr. Ancak bu maddeler için yaplan eleştirilere 

benzer eleştiriler mevzuatn geneli için de söylenebilir. 

9.6.1.1.1. ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesinin Kaza 

Tarihinde Onaylanmamş Olmas 

Kaza tarihinde ülkemiz tarafndan ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve 

Sağlk Sözleşmesi imzalanmamş olup, bu sözleşmenin bir çok maddesini 6331 Sayl İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamakla birlikte; 

- Hükümetin, yönetmeliklerin yannda iş sağlğ ve güvenliği kurallarnn 

uygulanmas ile ilgili standart ve klavuzlar hazrlama görevi, 

- İşverinin kazalarn soruşturulmas ve yetkili makama raporlanmas görevi, 

- Çalşanlarn İSG endişesi varsa teftiş veya soruşturma talep etme hakk  

gibi baz çok önemli maddeleri içermemektedir. 

9.6.1.1.2. Yanmaya Direnci Yüksek Malzeme Kullanm 

Soma’da meydana gelen olaydan hemen sonra kamuoyunun en çok merak ettiği 

sorulardan biri yer alt kömür ocağnda kullanlan vantüp, elektrik kablolar ve konveyör 

gibi malzemelerin yanmaya direnci yüksek malzemeden yani alev sürdürmez, denilen 

tipten olup olmadğyd. Olay sonras bu tür ekipmanlarn kullanlmasnn zorunlu olmas 

gerektiği her yerde önemle vurguland. Amerikada’ki mevzuata baktğmzda bu 

ekipmanlarn her birinin adnn mevzuatta tek tek geçtiğini ve bu malzemelerin hangi 

özelliklerde olmas gerektiğinin, hangi testlerden geçtikten sonra kullanlabileceğinin 

detaylandrldğ görülmektedir. Ancak bizim mevzuatmz bu ekipmanlarn özelliklerine 

yönelik özel olarak düzenlenmiş bir hüküm bulunmamaktadr. Mevzuatmzda konuya en 

çok yaklaşabilen hüküm Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, Madde 
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7’de geçen “İşveren, patlama ve yangn çkmasn ve bunlarn olumsuz 

etkilerini önlemek üzere, patlayc ve sağlğa zararl ortam havasnn oluşmasn önlemek, 

yaplan işlemlerin doğas gereği patlayc ortam oluşmasnn önlenmesi mümkün değilse 

patlayc ortamn tutuşmasn önlemek, patlama ve yangn başlangçlarn tespit etmek, 

yaylmasn önlemek ve mücadele etmek için yaplan işe uygun tedbirler alr.”dr. Bunun 

dşnda yine kesin hüküm içermeyen EK 1, Madde 5.4.1’de “Sağlk ve güvenlik 

dokümannda belirlenmiş olan kaynaklardan yangnn başlamas ve yaylmasna karş iş 

yerlerinin planlanmas, kurulmas, donatlmas, işletmeye alnmas, işletilmesi ve 

bakmnda gerekli tedbirler alnr.” hükmü vardr. Bu hükümde ise bu ekipmanlarn 

gerekliliğinin ve kullanp kullanlmayacağnn inisiyatifi “sağlk güvenlik dokümannda 

belirtilmiş olan” ibaresi ile işverene braklmştr. 

9.6.1.1.3. Merkezî İzleme Sistemi - Gaz Sensörleri 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği:  

EK 1, Madde 5.1.1. “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya patlayc maddelerin 

bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi 

için gerekli tedbirler alnr. Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli görülmesi hâlinde, 

elektrikli tesisatlar ve içten patlamal motorlarn gücünü otomatik olarak kesen aygtlar, 

belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devaml olarak ölçen kontrol aygtlar 

ve otomatik alarm sistemleri sağlanr. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçlar sağlk ve 

güvenlik dokümannda öngörüldüğü şekilde kayt altna alnr ve saklanr.” 

EK 3, Madde 8.3. “Havalandrma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve 

ölçüm sonuçlar kaydedilir.” 

EK 3, Madde 10.3. Grizulu ocaklarda havalandrma ile ilgili değerler her 

vardiyada ölçülür, metan gaz ölçümleri bu ölçümlerle beraber yaplr. Havada % 1’den 

çok metan gaz tespitinde, bu oran % 1’in altna düşünceye kadar ölçümler aralksz 

sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim yerlerindeki gazlarn 

birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir. 

EK 3, Madde 10.4. Bütün grizulu ocaklarn, havalandrma plannda tespit edilen 

istasyonlarnda, en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr. Hava akmn etkileyecek bir 

değişikliğin olmas durumunda gerekli ölçümler yenilenir. 

EK 3, Madde 10.14. Havasnda % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya 
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7’de geçen “İşveren, patlama ve yangn çkmasn ve bunlarn olumsuz 

etkilerini önlemek üzere, patlayc ve sağlğa zararl ortam havasnn oluşmasn önlemek, 

yaplan işlemlerin doğas gereği patlayc ortam oluşmasnn önlenmesi mümkün değilse 

patlayc ortamn tutuşmasn önlemek, patlama ve yangn başlangçlarn tespit etmek, 

yaylmasn önlemek ve mücadele etmek için yaplan işe uygun tedbirler alr.”dr. Bunun 

dşnda yine kesin hüküm içermeyen EK 1, Madde 5.4.1’de “Sağlk ve güvenlik 

dokümannda belirlenmiş olan kaynaklardan yangnn başlamas ve yaylmasna karş iş 

yerlerinin planlanmas, kurulmas, donatlmas, işletmeye alnmas, işletilmesi ve 

bakmnda gerekli tedbirler alnr.” hükmü vardr. Bu hükümde ise bu ekipmanlarn 

gerekliliğinin ve kullanp kullanlmayacağnn inisiyatifi “sağlk güvenlik dokümannda 

belirtilmiş olan” ibaresi ile işverene braklmştr. 

9.6.1.1.3. Merkezî İzleme Sistemi - Gaz Sensörleri 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği:  

EK 1, Madde 5.1.1. “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya patlayc maddelerin 

bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi 

için gerekli tedbirler alnr. Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli görülmesi hâlinde, 

elektrikli tesisatlar ve içten patlamal motorlarn gücünü otomatik olarak kesen aygtlar, 

belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devaml olarak ölçen kontrol aygtlar 

ve otomatik alarm sistemleri sağlanr. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçlar sağlk ve 

güvenlik dokümannda öngörüldüğü şekilde kayt altna alnr ve saklanr.” 

EK 3, Madde 8.3. “Havalandrma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve 

ölçüm sonuçlar kaydedilir.” 

EK 3, Madde 10.3. Grizulu ocaklarda havalandrma ile ilgili değerler her 

vardiyada ölçülür, metan gaz ölçümleri bu ölçümlerle beraber yaplr. Havada % 1’den 

çok metan gaz tespitinde, bu oran % 1’in altna düşünceye kadar ölçümler aralksz 

sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim yerlerindeki gazlarn 

birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir. 

EK 3, Madde 10.4. Bütün grizulu ocaklarn, havalandrma plannda tespit edilen 

istasyonlarnda, en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr. Hava akmn etkileyecek bir 

değişikliğin olmas durumunda gerekli ölçümler yenilenir. 

EK 3, Madde 10.14. Havasnda % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya  
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ocak ksmlarnda, çalşanlarn kurtarlmas ve grizunun temizlenmesi dşnda çalşma 

yaplmaz. Temizlik çalşmalarnda bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel eğitim almas 

zorunludur. Metan orannn çalşma ortamnda sk sk değiştiği hâllerde, metan oranna 

göre ayarl, ses ve şk uyars yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden 

izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur. 

Yönetmelik’teki yukarda belirtilen beş maddeyi incelediğimizde; 

1. EK 1, Madde 5.1.1’deki “Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli 

görülmesi hâlinde” ibaresi ile sensörlerin olup olmamas, ölçümlerin yaplp yaplmamas 

ve verilerin kayt prosedürü işverenin inisiyatifine braklmaktadr. 

2. EK 1, Madde 5.1.1’de geçen “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya 

patlayc maddelerin bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi” ibaresi işverenler tarafndan 

yine maliyeti düşürecek şekilde yorumlamakta ve bu maddeye göre merkezî izleme 

sisteminde oksijen sensörlerinin zorunlu olmadğn savunabilmektedirler. 

EK 3, Madde 10.3’te geçen “Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim 

yerlerindeki gazlarn birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir.” 

ibaresi yine işveren tarafndan en düşük maliyet hesab ile yorumlanmakta ve özellikle 

küçük ölçekli ocaklarda yalnzca ocağn nefesliğine merkezî izleme sensörü 

koyulmaktadr.  

3. EK 3, Madde 10.4’te geçen “en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr.” 

ibaresi ve EK 3, Madde 8.3 ile bizzat mevzuat tarafndan sürekli ölçüm yaplmasnn 

gerekli olmadğ söylenmektedir. 

4. EK 3, Madde 10.14’te geçen “Metan orannn çalşma ortamnda sk sk 

değiştiği hallerde, metan oranna göre ayarl, ses ve şk uyars yapan metan dedektörü 

bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.” ibaresi 

ile yine bizzat mevzuat tarafndan, üstelik riskin böylesine büyük olduğu alanlarda dahi, 

merkezî izleme sistemi tarafndan sürekli ölçüm yaplmasnn zorunlu olmadğ, bunun 

yerine “vak vak” denilen sistemlerin ya da alarml el detektörlerinin de yeterli olacağ ifade 

edilmektedir. 

5. Yukardaki maddelere bakldğnda metan dşndaki karbonmonoksit, 

karbondioksit, O2, hidrojensülfür gibi diğer gazlarn merkezî izlemede sürekli takip 

edilmesi gerekliliği de direkt olarak çkmamaktadr. Bu gazlarn merkezî izleme sistemi ile 

takip edilip edilmeyeceğine dair kesin hükümler yoktur. 
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7’de geçen “İşveren, patlama ve yangn çkmasn ve bunlarn olumsuz 

etkilerini önlemek üzere, patlayc ve sağlğa zararl ortam havasnn oluşmasn önlemek, 

yaplan işlemlerin doğas gereği patlayc ortam oluşmasnn önlenmesi mümkün değilse 

patlayc ortamn tutuşmasn önlemek, patlama ve yangn başlangçlarn tespit etmek, 

yaylmasn önlemek ve mücadele etmek için yaplan işe uygun tedbirler alr.”dr. Bunun 

dşnda yine kesin hüküm içermeyen EK 1, Madde 5.4.1’de “Sağlk ve güvenlik 

dokümannda belirlenmiş olan kaynaklardan yangnn başlamas ve yaylmasna karş iş 

yerlerinin planlanmas, kurulmas, donatlmas, işletmeye alnmas, işletilmesi ve 

bakmnda gerekli tedbirler alnr.” hükmü vardr. Bu hükümde ise bu ekipmanlarn 

gerekliliğinin ve kullanp kullanlmayacağnn inisiyatifi “sağlk güvenlik dokümannda 

belirtilmiş olan” ibaresi ile işverene braklmştr. 

9.6.1.1.3. Merkezî İzleme Sistemi - Gaz Sensörleri 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği:  

EK 1, Madde 5.1.1. “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya patlayc maddelerin 

bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi 

için gerekli tedbirler alnr. Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli görülmesi hâlinde, 

elektrikli tesisatlar ve içten patlamal motorlarn gücünü otomatik olarak kesen aygtlar, 

belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devaml olarak ölçen kontrol aygtlar 

ve otomatik alarm sistemleri sağlanr. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçlar sağlk ve 

güvenlik dokümannda öngörüldüğü şekilde kayt altna alnr ve saklanr.” 

EK 3, Madde 8.3. “Havalandrma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve 

ölçüm sonuçlar kaydedilir.” 

EK 3, Madde 10.3. Grizulu ocaklarda havalandrma ile ilgili değerler her 

vardiyada ölçülür, metan gaz ölçümleri bu ölçümlerle beraber yaplr. Havada % 1’den 

çok metan gaz tespitinde, bu oran % 1’in altna düşünceye kadar ölçümler aralksz 

sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim yerlerindeki gazlarn 

birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir. 

EK 3, Madde 10.4. Bütün grizulu ocaklarn, havalandrma plannda tespit edilen 

istasyonlarnda, en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr. Hava akmn etkileyecek bir 

değişikliğin olmas durumunda gerekli ölçümler yenilenir. 

EK 3, Madde 10.14. Havasnda % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya 
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7’de geçen “İşveren, patlama ve yangn çkmasn ve bunlarn olumsuz 

etkilerini önlemek üzere, patlayc ve sağlğa zararl ortam havasnn oluşmasn önlemek, 

yaplan işlemlerin doğas gereği patlayc ortam oluşmasnn önlenmesi mümkün değilse 

patlayc ortamn tutuşmasn önlemek, patlama ve yangn başlangçlarn tespit etmek, 

yaylmasn önlemek ve mücadele etmek için yaplan işe uygun tedbirler alr.”dr. Bunun 

dşnda yine kesin hüküm içermeyen EK 1, Madde 5.4.1’de “Sağlk ve güvenlik 

dokümannda belirlenmiş olan kaynaklardan yangnn başlamas ve yaylmasna karş iş 

yerlerinin planlanmas, kurulmas, donatlmas, işletmeye alnmas, işletilmesi ve 

bakmnda gerekli tedbirler alnr.” hükmü vardr. Bu hükümde ise bu ekipmanlarn 

gerekliliğinin ve kullanp kullanlmayacağnn inisiyatifi “sağlk güvenlik dokümannda 

belirtilmiş olan” ibaresi ile işverene braklmştr. 

9.6.1.1.3. Merkezî İzleme Sistemi - Gaz Sensörleri 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği:  

EK 1, Madde 5.1.1. “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya patlayc maddelerin 

bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi 

için gerekli tedbirler alnr. Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli görülmesi hâlinde, 

elektrikli tesisatlar ve içten patlamal motorlarn gücünü otomatik olarak kesen aygtlar, 

belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devaml olarak ölçen kontrol aygtlar 

ve otomatik alarm sistemleri sağlanr. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçlar sağlk ve 

güvenlik dokümannda öngörüldüğü şekilde kayt altna alnr ve saklanr.” 

EK 3, Madde 8.3. “Havalandrma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve 

ölçüm sonuçlar kaydedilir.” 

EK 3, Madde 10.3. Grizulu ocaklarda havalandrma ile ilgili değerler her 

vardiyada ölçülür, metan gaz ölçümleri bu ölçümlerle beraber yaplr. Havada % 1’den 

çok metan gaz tespitinde, bu oran % 1’in altna düşünceye kadar ölçümler aralksz 

sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim yerlerindeki gazlarn 

birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir. 

EK 3, Madde 10.4. Bütün grizulu ocaklarn, havalandrma plannda tespit edilen 

istasyonlarnda, en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr. Hava akmn etkileyecek bir 

değişikliğin olmas durumunda gerekli ölçümler yenilenir. 

EK 3, Madde 10.14. Havasnda % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya  
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ocak ksmlarnda, çalşanlarn kurtarlmas ve grizunun temizlenmesi dşnda çalşma 

yaplmaz. Temizlik çalşmalarnda bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel eğitim almas 

zorunludur. Metan orannn çalşma ortamnda sk sk değiştiği hâllerde, metan oranna 

göre ayarl, ses ve şk uyars yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden 

izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur. 

Yönetmelik’teki yukarda belirtilen beş maddeyi incelediğimizde; 

1. EK 1, Madde 5.1.1’deki “Sağlk ve güvenlik dokümannda gerekli 

görülmesi hâlinde” ibaresi ile sensörlerin olup olmamas, ölçümlerin yaplp yaplmamas 

ve verilerin kayt prosedürü işverenin inisiyatifine braklmaktadr. 

2. EK 1, Madde 5.1.1’de geçen “Ortam havasnda sağlğa zararl ve/veya 

patlayc maddelerin bulunup bulunmadğnn tespit edilmesi” ibaresi işverenler tarafndan 

yine maliyeti düşürecek şekilde yorumlamakta ve bu maddeye göre merkezî izleme 

sisteminde oksijen sensörlerinin zorunlu olmadğn savunabilmektedirler. 

EK 3, Madde 10.3’te geçen “Üretim ünitelerinden dönüş havas içinde ve üretim 

yerlerindeki gazlarn birikebileceği yerlerde metan gaz seviyesi sürekli olarak izlenir.” 

ibaresi yine işveren tarafndan en düşük maliyet hesab ile yorumlanmakta ve özellikle 

küçük ölçekli ocaklarda yalnzca ocağn nefesliğine merkezî izleme sensörü 

koyulmaktadr.  

3. EK 3, Madde 10.4’te geçen “en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yaplr.” 

ibaresi ve EK 3, Madde 8.3 ile bizzat mevzuat tarafndan sürekli ölçüm yaplmasnn 

gerekli olmadğ söylenmektedir. 

4. EK 3, Madde 10.14’te geçen “Metan orannn çalşma ortamnda sk sk 

değiştiği hallerde, metan oranna göre ayarl, ses ve şk uyars yapan metan dedektörü 

bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.” ibaresi 

ile yine bizzat mevzuat tarafndan, üstelik riskin böylesine büyük olduğu alanlarda dahi, 

merkezî izleme sistemi tarafndan sürekli ölçüm yaplmasnn zorunlu olmadğ, bunun 

yerine “vak vak” denilen sistemlerin ya da alarml el detektörlerinin de yeterli olacağ ifade 

edilmektedir. 

5. Yukardaki maddelere bakldğnda metan dşndaki karbonmonoksit, 

karbondioksit, O2, hidrojensülfür gibi diğer gazlarn merkezî izlemede sürekli takip 

edilmesi gerekliliği de direkt olarak çkmamaktadr. Bu gazlarn merkezî izleme sistemi ile 

takip edilip edilmeyeceğine dair kesin hükümler yoktur. 
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6. Yukarda belirtilen maddeler de havalandrmann nasl ve hangi aralklar ile 

yaplmas ile ilgili belirsizlik ve karmaşann bir sebebi de, yönetmelik hazrlanrken hem 

AB mevzuatndan direkt çeviri olmas hem de yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 

yürürlükten kalkan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak 

İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’teki baz hükümlerin de 

yönetmeliğe aynen aktarlmas olmuştur. 

9.6.1.1.4. Seri Havalandrma 

Olay sonras uzmanlar tarafndan seri havalandrmann durdurma sebebi olmas 

gerektiği savunulurken, Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, EK 3, 

Madde 10.11’de geçen “Ayn hava akm üzerinde bulunan ve ayn anda çalşlan yerlerin 

says, hava miktarna ve grizu çkşna göre düzenlenir. Ayn hava akmndan yararlanan 

ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oran % 1,5’u, bunlarn 

bağlandğ hava dönüş yollarnda % 1’i geçmez.” hükmü seri havalandrma yaplmasnn 

koşullarn anlatmaktadr. Diğer bir değiş ile seri havalandrmaya mevzuat eliyle izin 

verilmektedir. Hâlbuki daha önce, yürürlükten kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar 

İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine 

İlişkin Tüzük’te bu madde ile birlikte ayn zamanda “Ocaklar, gereği kadar bağmsz 

havalandrma ksmlarna ayrlr; özellikle tehlikeli yerler, bağmsz olarak havalandrlr.” 

hükmü de bulunmaktayd. 

9.6.1.1.5. Ferdî Maskeler 

Kaza sonras yer altnda bulanan çalşanlara, oksijen orann yaklaşk % 17’nin 

altnda olduğu ortamlarda işlevini yerine getirmediği bilinen karbonmonoksit maskeleri 

yerine neden oksijen maskeleri verilmediği, çokça tartşld. Bunun cevabn yine 

mevzuatmz vermekteydi. Kaza tarihinde Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği EK 3, Madde 10.12’de geçen “Grizulu ve yangna elverişli kömür 

damarlarnn bulunduğu ocaklarda, tüm çalşanlar, çalşma süresince, yanlarnda 

karbonmonoksit maskesi veya ferdî oksijen kurtarclar taşr ve gerektiğinde kullanr.” 

hükmü ile karbonmonoksit maskesini yangnl ortamlarda kullanlmasn önermekteydi. 

Ancak 24.09.2014 tarih ve 29129 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Maden İşyerlerinde 

İş Sağlğ Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik ile ferdî 

maskeler ve konuya ilişkin istasyonlar yeniden düzenlenmiştir. Ancak yeni düzenlemede 

geçen “Grizulu veya yangna elverişli kömür damarlarnn bulunduğu ocaklarda, tüm 
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çalşanlar, çalşma süresince, yanlarnda her halükarda en az 30 dakika kullanm süresi 

olan oksijen ferdî kurtarcs taşr ve gerektiğinde kullanr.” hükmündeki “her hâlükârda en 

az 30 dakika kullanm süresi olan” ibaresi ergonomi ve uygulama açsndan sorunlar 

yaratacaktr. Maskelerin 30 dakika ve 60 dakikalk süreleri mutlak dinginlik ve dinlenme 

hâlinde, düzenli ve sakin solunum için geçerlidir. Acil durumlarda ise bu süreler, eğimli 

yollarda hzl hareket etme ve panik hâlinde düzensiz ve hzl nefes alp verme ile yar 

yarya kadar düşebilmektedir. 30 dk.lk maskeler yaklaşk 2,5 kg ağrlğnda, 60 dk.lk 

maskeler ise yaklaşk 3,5 kg ağrlğndadr. 

9.6.1.1.6. Ana Galerilerde Tahkimat Malzemesi 

Yangn çkmas hâlinde yangnn ocak içinde yaylmn hzlandracağ ve şiddetini 

arttracağ gerekçeleri ile ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmamas gerektiği bir başka 

görüştür. Ancak ,“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, Madde 7 ve 

EK 1, Madde 5.4.1” dşnda konuya dayanak olabilecek hiçbir hüküm bulunmamaktadr. 

Bu maddelerin de çok genel hükümler olduğu, literatürde ağaç tahkimatn var olduğu ve 

üniversitelerde de ağaç tahkimatn artlarnn ve eksilerinin anlatldğ düşünülürse, mevcut 

durumda mevzuata göre ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlamayacağ söylenemez. 

9.6.1.1.7. Tahlisiye İstasyonu ve Ekibi 

Yaşan olaydan sonra özellikle yer alt kömür madenciliğinde tahlisiye istasyonu ve 

ekibinin hayati öneme sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ancak bu denli 

önemli bir konu ile ilgili Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK 1, 

Madde 14.3’te kurtarma istasyonu olmasnn zorunluluğunun söylenmesi ve EK 1, Madde 

14.1’de “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik”e atf yaplmas ile 

yetinilmiştir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik 6331 Sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu kapsamndaki tüm iş yerleri için hazrlanmş ve buna göre kurgulanmş 

bir yönetmeliktir. Hâlbuki yer alt kömür madenciliği, kendine has koşullar dolays ile 

diğer sanayi sektörlerinden çok farkl ve özel arama ve kurtarma yöntemleri ve ekiplerine 

ihtiyaç duyan bir sektördür. 

Yürürlükten kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda 

Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğü’nün 332. maddesinde 

konu ile ilgili “Kurulacak kurtarma istasyonlarnn kuruluş yerlerine, yöneticilerine, 

kurtarma ekiplerinin oluşumuna, kurtarclarn niteliklerine ilişkin esaslarn ve belgelerin 

Bakanlkça uygun görülmesi gereklidir.” hükmü bulunmakta idi.  
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6. Yukarda belirtilen maddeler de havalandrmann nasl ve hangi aralklar ile 

yaplmas ile ilgili belirsizlik ve karmaşann bir sebebi de, yönetmelik hazrlanrken hem 

AB mevzuatndan direkt çeviri olmas hem de yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 

yürürlükten kalkan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak 

İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’teki baz hükümlerin de 

yönetmeliğe aynen aktarlmas olmuştur. 

9.6.1.1.4. Seri Havalandrma 

Olay sonras uzmanlar tarafndan seri havalandrmann durdurma sebebi olmas 

gerektiği savunulurken, Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, EK 3, 

Madde 10.11’de geçen “Ayn hava akm üzerinde bulunan ve ayn anda çalşlan yerlerin 

says, hava miktarna ve grizu çkşna göre düzenlenir. Ayn hava akmndan yararlanan 

ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oran % 1,5’u, bunlarn 

bağlandğ hava dönüş yollarnda % 1’i geçmez.” hükmü seri havalandrma yaplmasnn 

koşullarn anlatmaktadr. Diğer bir değiş ile seri havalandrmaya mevzuat eliyle izin 

verilmektedir. Hâlbuki daha önce, yürürlükten kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar 

İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine 

İlişkin Tüzük’te bu madde ile birlikte ayn zamanda “Ocaklar, gereği kadar bağmsz 

havalandrma ksmlarna ayrlr; özellikle tehlikeli yerler, bağmsz olarak havalandrlr.” 

hükmü de bulunmaktayd. 

9.6.1.1.5. Ferdî Maskeler 

Kaza sonras yer altnda bulanan çalşanlara, oksijen orann yaklaşk % 17’nin 

altnda olduğu ortamlarda işlevini yerine getirmediği bilinen karbonmonoksit maskeleri 

yerine neden oksijen maskeleri verilmediği, çokça tartşld. Bunun cevabn yine 

mevzuatmz vermekteydi. Kaza tarihinde Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği EK 3, Madde 10.12’de geçen “Grizulu ve yangna elverişli kömür 

damarlarnn bulunduğu ocaklarda, tüm çalşanlar, çalşma süresince, yanlarnda 

karbonmonoksit maskesi veya ferdî oksijen kurtarclar taşr ve gerektiğinde kullanr.” 

hükmü ile karbonmonoksit maskesini yangnl ortamlarda kullanlmasn önermekteydi. 

Ancak 24.09.2014 tarih ve 29129 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Maden İşyerlerinde 

İş Sağlğ Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik ile ferdî 

maskeler ve konuya ilişkin istasyonlar yeniden düzenlenmiştir. Ancak yeni düzenlemede 

geçen “Grizulu veya yangna elverişli kömür damarlarnn bulunduğu ocaklarda, tüm 
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çalşanlar, çalşma süresince, yanlarnda her halükarda en az 30 dakika kullanm süresi 

olan oksijen ferdî kurtarcs taşr ve gerektiğinde kullanr.” hükmündeki “her hâlükârda en 

az 30 dakika kullanm süresi olan” ibaresi ergonomi ve uygulama açsndan sorunlar 

yaratacaktr. Maskelerin 30 dakika ve 60 dakikalk süreleri mutlak dinginlik ve dinlenme 

hâlinde, düzenli ve sakin solunum için geçerlidir. Acil durumlarda ise bu süreler, eğimli 

yollarda hzl hareket etme ve panik hâlinde düzensiz ve hzl nefes alp verme ile yar 

yarya kadar düşebilmektedir. 30 dk.lk maskeler yaklaşk 2,5 kg ağrlğnda, 60 dk.lk 

maskeler ise yaklaşk 3,5 kg ağrlğndadr. 

9.6.1.1.6. Ana Galerilerde Tahkimat Malzemesi 

Yangn çkmas hâlinde yangnn ocak içinde yaylmn hzlandracağ ve şiddetini 

arttracağ gerekçeleri ile ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmamas gerektiği bir başka 

görüştür. Ancak ,“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, Madde 7 ve 

EK 1, Madde 5.4.1” dşnda konuya dayanak olabilecek hiçbir hüküm bulunmamaktadr. 

Bu maddelerin de çok genel hükümler olduğu, literatürde ağaç tahkimatn var olduğu ve 

üniversitelerde de ağaç tahkimatn artlarnn ve eksilerinin anlatldğ düşünülürse, mevcut 

durumda mevzuata göre ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlamayacağ söylenemez. 

9.6.1.1.7. Tahlisiye İstasyonu ve Ekibi 

Yaşan olaydan sonra özellikle yer alt kömür madenciliğinde tahlisiye istasyonu ve 

ekibinin hayati öneme sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ancak bu denli 

önemli bir konu ile ilgili Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK 1, 

Madde 14.3’te kurtarma istasyonu olmasnn zorunluluğunun söylenmesi ve EK 1, Madde 

14.1’de “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik”e atf yaplmas ile 

yetinilmiştir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik 6331 Sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu kapsamndaki tüm iş yerleri için hazrlanmş ve buna göre kurgulanmş 

bir yönetmeliktir. Hâlbuki yer alt kömür madenciliği, kendine has koşullar dolays ile 

diğer sanayi sektörlerinden çok farkl ve özel arama ve kurtarma yöntemleri ve ekiplerine 

ihtiyaç duyan bir sektördür. 

Yürürlükten kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda 

Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğü’nün 332. maddesinde 

konu ile ilgili “Kurulacak kurtarma istasyonlarnn kuruluş yerlerine, yöneticilerine, 

kurtarma ekiplerinin oluşumuna, kurtarclarn niteliklerine ilişkin esaslarn ve belgelerin 

Bakanlkça uygun görülmesi gereklidir.” hükmü bulunmakta idi.  
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“Tahlisiye ekibi” yerine, “destek elaman” kavram kullanlan Yönetmelik’te kafa 

karştran bir diğer husus ise iş yerlerinde olmas gereken tahlisiye eleman saysdr. Say 

ile ilgili kafa karştran hüküm ise “ ... İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmeliğin 

11’inci maddesinin birinci fkras kapsamnda destek eleman görevlendirme 

zorunluluğunun 10’dan az olduğu ve çalşan saysnn da 10’dan az olduğu ocaklarda en az 

10 çalşann konu ile ilgili eğitim almas sağlanr.” şeklindedir.  

9.6.1.1.8. Scaklk ve Nem Kontrolü 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, EK 3, Madde 8.9’da: 

“Ocağn çeşitli ksmlarnda, scaklk ve nem oran düzenli olarak ölçülür. Nem oran göz 

önünde bulundurularak hava scaklğnn sağlğa zararl düzeye yükselmemesi için gerekli 

tedbirler alnr. Bu düzeye yaklaşldğnda ölçme işlemi her gün gerekli görülecek 

aralklarla yaplr ve ölçme sonuçlar havalandrma defterine yazlr. Söz konusu şartlarn 

sağlk için tehlikeli olmas hâlinde çalşma geçici olarak durdurulur.” hükümleri yer 

almaktadr, ancak nem ve scaklk ile ilgili referans değerler verilmemektedir. 

9.6.1.1.9. Tasman Kontrolü 

Rapor’un ilgili bölümlerinde kendiliğinden yanmay tetikleyebilen tasmanlar 

hakknda bilgi verilmiştir. Ancak mevzuatta tasmanlarn, hangi kurum tarafndan nasl ve 

hangi esas-usullerle kontrol edilmesine ilişkin hiçbir açk hüküm mevcut değildir. 

9.6.1.1.10. Hesaplamalar 

Havalandrma ve tahkimat gibi yer alt madenciliğinin hayati unsurlarna ilişkin 

hiçbir hesaplama istenmemesi mevzuatmzn önemli eksikliklerindendir. Örneğin 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK 3 Madde 8.11’de 

havalandrma ile ilgili bir yönerge hazrlanmas istenmiştir. Bu yönergede istenenler; 

havalandrma sisteminin doğal ya da cebri olarak sağlandğna dair bilgi, havalandrma 

plan hakknda bilgi, havalandrmay etkileyebilecek durumlar, havalandrmann 

yaplmadğ bölgeler, hava ölçümlerinin kim tarafndan, hangi aralklarla ve nerelerde 

yaplacağ, yaplacak gaz ölçümleri ve ölçümler sonrasnda alnacak tedbirle şeklinde 

sralanrken, istenenler arasnda; havalandrma hesaplamalarna yer verilmediği 

görülmektedir. Bu maddede geçen ‘havalandrma plan’nn ne olduğu tanmlanmazken 

ayrca neleri içermesi gerektiği de bilinmemektedir. Havalandrma ile ayn durum tahkimat 

seçimi ve uygulamalar için de geçerlidir. 
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9.6.1.1.11. Ehil, Yetkili Kişi Vb. Tanmlar 

Mevzuatmzdaki en büyük eksikliklerden, görev ve yetki karmaşasna yol açan 

durumlardan birisi de mevzuatta geçen ‘ehil’, ‘yetkili’, ‘bilgili’, ‘deneyimli’ gibi 

kavramlarn tanmlarnn yaplmamasdr. Amerika’daki mevzuata bakldğnda her bir 

kavramn hangi eğitime, kaç yllk hangi dalda deneyime ya da hangi sertifikaya denk 

geldiği tanmlanmaktadr. 

9.6.1.1.12. Maden Mühendisi Çalştrma Zorunluluğu 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a göre çkarlan hiçbir 

yönetmelikte maden iş yerlerinde maden mühendisi çalştrma zorunluluğu 

bulunmamaktadr.  

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2’de: “İş yerinde 

yaplacak her türlü çalşma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altnda yaplr.” 

denmektedir. Ancak bu bölümde de belirtildiği gibi yetkili kişinin tanm yaplmamaktadr. 

9.6.1.1.13. İdari Yaptrmlar: Para Cezas, Durdurma, Sektörden Men Etme ve Hapis 

1. Durdurmaya Esas Hükümler 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesinde işin durdurulmas ile ilgili 

hüküm düzenlenmiştir. Bu hükümde ‘hayati tehlikenin’ varlğ ve etkilediği alan vb. 

dikkate alnarak durdurma yaplacağ ifade edilmektedir. Ancak ‘hayati tehlike’nin neler 

olduğuna dair bir tanmlama yoktur. Madenciliğin olmazsa olmazlarnn iş yerlerinde kesin 

olarak uygulanmas, hukuksal anlamda durdurmalar sonras sorunlar yaşanmamas ve 

denetimlerde uygulama birliğinin sağlanmas açsndan, iş yerlerinde durdurmaya esas 

temel noksan hususlarn mevzuatta belirlenmesi gerekmektedir.  

2. İdari Para Cezalar 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu uyarnca Kanun ve Kanun’a göre 

çkarlan mevzuat hükümlerine muhalefet etmenin cezas, Kanun’un 26. maddesinde ‘İdari 

para cezalar ve uygulamalar’ başlğ altnda hükme bağlanmştr. Kanunun öngördüğü 

idari para cezalarnn hiçbir caydrclğn olmadğ baz örnekler ile aşağda 

açklanmaktadr. 

Yer alt kömür madenlerinde; 

− Kontrol sondaj yapmadan ilerlemenin karşlğ 1.120,00 TL 
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“Tahlisiye ekibi” yerine, “destek elaman” kavram kullanlan Yönetmelik’te kafa 

karştran bir diğer husus ise iş yerlerinde olmas gereken tahlisiye eleman saysdr. Say 

ile ilgili kafa karştran hüküm ise “ ... İşyerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmeliğin 

11’inci maddesinin birinci fkras kapsamnda destek eleman görevlendirme 

zorunluluğunun 10’dan az olduğu ve çalşan saysnn da 10’dan az olduğu ocaklarda en az 

10 çalşann konu ile ilgili eğitim almas sağlanr.” şeklindedir.  

9.6.1.1.8. Scaklk ve Nem Kontrolü 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği, EK 3, Madde 8.9’da: 

“Ocağn çeşitli ksmlarnda, scaklk ve nem oran düzenli olarak ölçülür. Nem oran göz 

önünde bulundurularak hava scaklğnn sağlğa zararl düzeye yükselmemesi için gerekli 

tedbirler alnr. Bu düzeye yaklaşldğnda ölçme işlemi her gün gerekli görülecek 

aralklarla yaplr ve ölçme sonuçlar havalandrma defterine yazlr. Söz konusu şartlarn 

sağlk için tehlikeli olmas hâlinde çalşma geçici olarak durdurulur.” hükümleri yer 

almaktadr, ancak nem ve scaklk ile ilgili referans değerler verilmemektedir. 

9.6.1.1.9. Tasman Kontrolü 

Rapor’un ilgili bölümlerinde kendiliğinden yanmay tetikleyebilen tasmanlar 

hakknda bilgi verilmiştir. Ancak mevzuatta tasmanlarn, hangi kurum tarafndan nasl ve 

hangi esas-usullerle kontrol edilmesine ilişkin hiçbir açk hüküm mevcut değildir. 

9.6.1.1.10. Hesaplamalar 

Havalandrma ve tahkimat gibi yer alt madenciliğinin hayati unsurlarna ilişkin 

hiçbir hesaplama istenmemesi mevzuatmzn önemli eksikliklerindendir. Örneğin 

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK 3 Madde 8.11’de 

havalandrma ile ilgili bir yönerge hazrlanmas istenmiştir. Bu yönergede istenenler; 

havalandrma sisteminin doğal ya da cebri olarak sağlandğna dair bilgi, havalandrma 

plan hakknda bilgi, havalandrmay etkileyebilecek durumlar, havalandrmann 

yaplmadğ bölgeler, hava ölçümlerinin kim tarafndan, hangi aralklarla ve nerelerde 

yaplacağ, yaplacak gaz ölçümleri ve ölçümler sonrasnda alnacak tedbirle şeklinde 

sralanrken, istenenler arasnda; havalandrma hesaplamalarna yer verilmediği 

görülmektedir. Bu maddede geçen ‘havalandrma plan’nn ne olduğu tanmlanmazken 

ayrca neleri içermesi gerektiği de bilinmemektedir. Havalandrma ile ayn durum tahkimat 

seçimi ve uygulamalar için de geçerlidir. 
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9.6.1.1.11. Ehil, Yetkili Kişi Vb. Tanmlar 

Mevzuatmzdaki en büyük eksikliklerden, görev ve yetki karmaşasna yol açan 

durumlardan birisi de mevzuatta geçen ‘ehil’, ‘yetkili’, ‘bilgili’, ‘deneyimli’ gibi 

kavramlarn tanmlarnn yaplmamasdr. Amerika’daki mevzuata bakldğnda her bir 

kavramn hangi eğitime, kaç yllk hangi dalda deneyime ya da hangi sertifikaya denk 

geldiği tanmlanmaktadr. 

9.6.1.1.12. Maden Mühendisi Çalştrma Zorunluluğu 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a göre çkarlan hiçbir 

yönetmelikte maden iş yerlerinde maden mühendisi çalştrma zorunluluğu 

bulunmamaktadr.  

Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5/2’de: “İş yerinde 

yaplacak her türlü çalşma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altnda yaplr.” 

denmektedir. Ancak bu bölümde de belirtildiği gibi yetkili kişinin tanm yaplmamaktadr. 

9.6.1.1.13. İdari Yaptrmlar: Para Cezas, Durdurma, Sektörden Men Etme ve Hapis 

1. Durdurmaya Esas Hükümler 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesinde işin durdurulmas ile ilgili 

hüküm düzenlenmiştir. Bu hükümde ‘hayati tehlikenin’ varlğ ve etkilediği alan vb. 

dikkate alnarak durdurma yaplacağ ifade edilmektedir. Ancak ‘hayati tehlike’nin neler 

olduğuna dair bir tanmlama yoktur. Madenciliğin olmazsa olmazlarnn iş yerlerinde kesin 

olarak uygulanmas, hukuksal anlamda durdurmalar sonras sorunlar yaşanmamas ve 

denetimlerde uygulama birliğinin sağlanmas açsndan, iş yerlerinde durdurmaya esas 

temel noksan hususlarn mevzuatta belirlenmesi gerekmektedir.  

2. İdari Para Cezalar 

6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu uyarnca Kanun ve Kanun’a göre 

çkarlan mevzuat hükümlerine muhalefet etmenin cezas, Kanun’un 26. maddesinde ‘İdari 

para cezalar ve uygulamalar’ başlğ altnda hükme bağlanmştr. Kanunun öngördüğü 

idari para cezalarnn hiçbir caydrclğn olmadğ baz örnekler ile aşağda 

açklanmaktadr. 

Yer alt kömür madenlerinde; 

− Kontrol sondaj yapmadan ilerlemenin karşlğ 1.120,00 TL 
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− Tahlisiye istasyonunun olmamasnn karşlğ 1.120,00 TL 

− Çalşanlarn birini ya da hiçbirine ferdî kurtarc verilmemiş olmasnn karşlğ 

1.120,00 TL 

− Acil durum plan hazrlamamann karşlğ 1.120,00 TL 

− Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldğ kurum ve kuruluşlar tarafndan iş sağlğ 

ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine 

getirmemenin karşlğ 1.120,00 TL’dir. 

İşyerinin bir bölümünde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak 

durdurulan işe devam etmemenin karşlğ ise yalnzca 11.203,00 TL’dir. 

2013 ylnda İş Sağlğ ve Güvenliği Enstitüsü tarafndan hazrlanan “Dünyann 

Çeşitli Ülkelerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Ceza Uygulamalar” isimli çalşmada da 

görüleceği gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttkça ceza miktarlar da artmaktadr. Bu 

çalşmada Türkiye’nin en düşük idari para cezas uygulan ülkelerden biri olduğu 

görülmektedir.  

3. Sektörden Men Etme ve Hapis Cezas  

İş sağlğ ve güvenliği kültürünü iş yerinde oluşturmak için çalşmayarak ve iş sağlğ 

ve güvenliğine yatrm yapmaktan kaçnarak çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği 

mahkeme karar ile kesinleşen işverenlerin sektörde iş yapmaya devam etmemesi 

gerekmektedir. Ancak konuya ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. 

Amerika’a meydana gelen “Upper Big Branch” kazas sonras, işverene ve yanlş 

beyanatta bulunan sorumlulara “hapis” cezas verildi. 

 “5 Nisan 2010: Naoma, Bat Virginia’daki UpperBigBranch madeninde meydana 

gelen patlamada 29 madenci öldü. Madeni işleten Massey Energy şirketi, Upper Big 

Branch bir yl sonra madeni kullanma kapatt. Federal hükümet tarafndan atanan 

bağmsz soruşturma komisyonu, 19 Mays 2011’de yaynladğ raporda yangna yol açan 

kömür tozu birikmesinin önüne geçilebileceği, yeterli güvenlik önlemi alnmadğn 

bildirdi. Amerika Adalet Bakanlğ, 6 Aralk 2011’de yaptğ açklamada, Massey Energy 

şirketini tüm mal varlklar ve geçmişteki yükümlülükleriyle birlikte satn alan Alpha 

Natural Resources şirketiyle varlan hukuki anlaşma sonucu şirketin toplam 209 milyon 

dolar tazminat ödemeye raz olduğu bildirildi. Anlaşma sonucu ölen 29 kişinin ailelerine 

1’er buçuk milyon dolar tazminat ödenmesi öngörüldü. Upper Big Branch Madeni’nin 

çalşma güvenliği sorumlusu Gary May, kaza günü Maden Yasas standartlarna uymadğ 

için 17 Ocak 2013 tarihinde 21 ay hapisle cezalandrld. Massey Energy şirketinin Upper 
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Big Branch Madeni’nden sorumlu eski güvenlik direktörü Hughie Elbert Stover, yanlş 

beyanatta bulunmak ve federal hükümetin soruşturmasn engellemek suçlarndan 29 Şubat 

2012’de 36 ay hapisle cezalandrld. Massey Energy’nin eski birim başkan David 

Hughart, maden sağlk ve güvenlik yasalarn çiğnediği suçlamasyla 10 Eylül 2013’te 42 

ay hapisle cezalandrld. Hughart, Massey Energy şirketinin ceza alan en üst düzey 

sorumlusu oldu.” 

9.6.1.2. 3213 sayl Maden Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Maden işleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 505 sayl Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerince maden işletmelerinde faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek ile görevlendirilmiştir. 5995 sayl Kanun ile değişik 

3213 sayl Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine de derç edilmiş iş sağlğ ve 

güvenliği ile ilgili baz hükümler bulunmakta olup, bu hükümler Genel Müdürlüğe 

özellikle işletme projesi onay ve yerinde projeye uygunluk incelemelerinde iş sağlğ ve 

güvenliği denetim yetkisini vermiştir.  

Ancak, bu yetkinin kullanlabilmesi yani denetim için özel bir yaplanma mevcut 

değildir. Denetimler, denetmen ya da müfettiş unvan olmayan Genel Müdürlük 

bünyesindeki değişik meslek gruplarndan oluşan heyetlerce yaplmaktadr. Gerek bu 

heyetlerde görevlendirilecek kişilerin iş sağlğ ve güvenliğine yönelik ne tür bir mesleki 

birikime sahip olmalar gerektiği yönünde gerekse, denetimlerin yaplmasndaki usul ve 

esaslar ile ilgili de herhangi bir düzenleme (yönetmelik, rehber vb.) de bulunmamaktadr.  

Yukarda bahsedilen kurumsal yap dikkate alndğnda;  

- MİGEM Projelerin denetimi açsndan yeterli mevzuata ve kurumsal alt yapya 

sahip değildir.  

- MİGEM elemanlarnn çoğu denetim sertifikasna sahip olacak bir eğitim 

sürecinden geçmemişlerdir.  

- MİGEM mevzuat ve denetimde yetkili personel açsndan yetersiz bir yapya 

sahip olmas nedeniyle projeleri detayl incelemesi de mümkün değildir.  

- Sadece Maden Kanunu kapsamnda madenciden proje istenmekte, projeler ile 

detaylar yasal boşluk nedeniyle madencinin tasarrufuna braklmaktadr.  

Özetle MİGEM maden projelerine, açk işletmeden kapal işletmeye geçişte veya 

uzun ayak yönteminden oda-topuk yöntemine geçişte denetim yapp projeye onay 
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− Tahlisiye istasyonunun olmamasnn karşlğ 1.120,00 TL 

− Çalşanlarn birini ya da hiçbirine ferdî kurtarc verilmemiş olmasnn karşlğ 

1.120,00 TL 

− Acil durum plan hazrlamamann karşlğ 1.120,00 TL 

− Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldğ kurum ve kuruluşlar tarafndan iş sağlğ 

ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine 

getirmemenin karşlğ 1.120,00 TL’dir. 

İşyerinin bir bölümünde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak 

durdurulan işe devam etmemenin karşlğ ise yalnzca 11.203,00 TL’dir. 

2013 ylnda İş Sağlğ ve Güvenliği Enstitüsü tarafndan hazrlanan “Dünyann 

Çeşitli Ülkelerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Ceza Uygulamalar” isimli çalşmada da 

görüleceği gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttkça ceza miktarlar da artmaktadr. Bu 

çalşmada Türkiye’nin en düşük idari para cezas uygulan ülkelerden biri olduğu 

görülmektedir.  

3. Sektörden Men Etme ve Hapis Cezas  

İş sağlğ ve güvenliği kültürünü iş yerinde oluşturmak için çalşmayarak ve iş sağlğ 

ve güvenliğine yatrm yapmaktan kaçnarak çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği 

mahkeme karar ile kesinleşen işverenlerin sektörde iş yapmaya devam etmemesi 

gerekmektedir. Ancak konuya ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. 

Amerika’a meydana gelen “Upper Big Branch” kazas sonras, işverene ve yanlş 

beyanatta bulunan sorumlulara “hapis” cezas verildi. 

 “5 Nisan 2010: Naoma, Bat Virginia’daki UpperBigBranch madeninde meydana 

gelen patlamada 29 madenci öldü. Madeni işleten Massey Energy şirketi, Upper Big 

Branch bir yl sonra madeni kullanma kapatt. Federal hükümet tarafndan atanan 

bağmsz soruşturma komisyonu, 19 Mays 2011’de yaynladğ raporda yangna yol açan 

kömür tozu birikmesinin önüne geçilebileceği, yeterli güvenlik önlemi alnmadğn 

bildirdi. Amerika Adalet Bakanlğ, 6 Aralk 2011’de yaptğ açklamada, Massey Energy 

şirketini tüm mal varlklar ve geçmişteki yükümlülükleriyle birlikte satn alan Alpha 

Natural Resources şirketiyle varlan hukuki anlaşma sonucu şirketin toplam 209 milyon 

dolar tazminat ödemeye raz olduğu bildirildi. Anlaşma sonucu ölen 29 kişinin ailelerine 

1’er buçuk milyon dolar tazminat ödenmesi öngörüldü. Upper Big Branch Madeni’nin 

çalşma güvenliği sorumlusu Gary May, kaza günü Maden Yasas standartlarna uymadğ 

için 17 Ocak 2013 tarihinde 21 ay hapisle cezalandrld. Massey Energy şirketinin Upper 
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Big Branch Madeni’nden sorumlu eski güvenlik direktörü Hughie Elbert Stover, yanlş 

beyanatta bulunmak ve federal hükümetin soruşturmasn engellemek suçlarndan 29 Şubat 

2012’de 36 ay hapisle cezalandrld. Massey Energy’nin eski birim başkan David 

Hughart, maden sağlk ve güvenlik yasalarn çiğnediği suçlamasyla 10 Eylül 2013’te 42 

ay hapisle cezalandrld. Hughart, Massey Energy şirketinin ceza alan en üst düzey 

sorumlusu oldu.” 

9.6.1.2. 3213 sayl Maden Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Maden işleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 505 sayl Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerince maden işletmelerinde faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek ile görevlendirilmiştir. 5995 sayl Kanun ile değişik 

3213 sayl Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine de derç edilmiş iş sağlğ ve 

güvenliği ile ilgili baz hükümler bulunmakta olup, bu hükümler Genel Müdürlüğe 

özellikle işletme projesi onay ve yerinde projeye uygunluk incelemelerinde iş sağlğ ve 

güvenliği denetim yetkisini vermiştir.  

Ancak, bu yetkinin kullanlabilmesi yani denetim için özel bir yaplanma mevcut 

değildir. Denetimler, denetmen ya da müfettiş unvan olmayan Genel Müdürlük 

bünyesindeki değişik meslek gruplarndan oluşan heyetlerce yaplmaktadr. Gerek bu 

heyetlerde görevlendirilecek kişilerin iş sağlğ ve güvenliğine yönelik ne tür bir mesleki 

birikime sahip olmalar gerektiği yönünde gerekse, denetimlerin yaplmasndaki usul ve 

esaslar ile ilgili de herhangi bir düzenleme (yönetmelik, rehber vb.) de bulunmamaktadr.  

Yukarda bahsedilen kurumsal yap dikkate alndğnda;  

- MİGEM Projelerin denetimi açsndan yeterli mevzuata ve kurumsal alt yapya 

sahip değildir.  

- MİGEM elemanlarnn çoğu denetim sertifikasna sahip olacak bir eğitim 

sürecinden geçmemişlerdir.  

- MİGEM mevzuat ve denetimde yetkili personel açsndan yetersiz bir yapya 

sahip olmas nedeniyle projeleri detayl incelemesi de mümkün değildir.  

- Sadece Maden Kanunu kapsamnda madenciden proje istenmekte, projeler ile 

detaylar yasal boşluk nedeniyle madencinin tasarrufuna braklmaktadr.  

Özetle MİGEM maden projelerine, açk işletmeden kapal işletmeye geçişte veya 

uzun ayak yönteminden oda-topuk yöntemine geçişte denetim yapp projeye onay 
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vermektedir. MİGEM ağrlkl olarak ruhsat verme, ruhsat sahipleri arasndaki itilaf ile 

uğraşma, devlet ile ruhsat sahibi arasndaki hukuki işleri düzenlemektedir. 

9.6.2. Kurallara Uymama 

100 bin çalşan başna düşen ölümlü iş kazalarna bakldğnda Türkiye, Avrupa’da 

birinci ve dünyada üçüncü srada yer almaktadr. İş kazalarnn %80’inin insanlara, 

%18’inin fizik ve mekanik çevre koşullarna, %2’sinin ise umulmadk olaylara bağl olarak 

meydana geldiği kabul edilmektedir. Fizik ve mekanik çevre koşullar da işverenin 

yükümlüğünde olup bunlarn yerine getirilebileceği düşünüldüğünde, meslek 

hastalklarnn tümünün, iş kazalarnn ise %98’inin önlenebilir olduğu ortaya çkmaktadr. 

Özetle meslek hastalklarnn ve iş kazalarnn meydana gelmesinin merkezinde insan 

faktörü vardr.  

İş kazalarnn başlca nedeni kuralszlk ve mesleki etiğin eksikliğidir. En iyi yasal 

mevzuat oluşturulsa ve işletmeler mükemmel koruyucu önlemler ile donatlsa dahi, kurala 

ve mesleki etik ilkelere uyulmadğ sürece meslek hastalğ ve iş kazalarnn önüne 

geçilemez. 

Ülkemizde insanlarn çoğunluğunun alşkanlk hâline getirdiği davranş biçimi, yazl 

veya yazl olmayan kurallara uymamaktr. Kuralszlk genel olarak, kabul gören toplumsal 

standartlarn kaybolmas ve bireyde çkarc, kendi yararna olan davranşlarn artmas 

şeklinde ortaya çkmaktadr. Özellikle trafik kazalarnda yaşanan emniyet kemeri takmama 

faktörünün yüksek oranda olmas, emniyet kemerlerinin taklmamas durumunda sürücüyü 

uyaran sistemlerin özellikle devre dş braklmas, araçlardaki yangn söndürücü, 

ilkyardm ekipmanlarnn çoğunlukla eksik olmas, deprem kuşağ içinde yer alan 

ülkemizde buna rağmen deprem için gerekli önlemlerin alnmamas gibi bilindik örnekler 

toplumumuzda kurallara uyma alşkanlğnn yok denebilecek kadar az olduğunun 

göstergesidir. 31.10.2014 tarihinde Isparta’nn Yalvaç İlçesi’nde gerçekleşen olay ise 

konuyu özetler biçimdeydi. Yalvaç’tan Gelendost’a elma toplama işinde çalşanlar 

götüren midibüs, 'Daybaş'nn daha çok para kazanmak için 24 kişilik midibüse 46 kişi 

bindirmesi sonucu viraj alamad ve yoldan şarampole yuvarland. Hayatn 

kaybedenlerden çoğunun araca jandarma kontrolünü geçtikten sonra bindiği iddia edildi.  

Kurallara uymama alşkanlğ beraberinde sosyal hayatta sağlk ve güvenliğe olan 

talep eksikliği ve iş yerlerinde de iş sağlğ ve güvenliği talebinin çok snrl seviyede 

gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadr. Soma Baş Savclğ’ndan alnan işçi ifadelerinde 
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“Denetim yaplacağnn günler öncesinden haber verilmesi nedeniyle ex-proof olmayan 

malzemelerin değiştirildiği, standart dş sac panolarn kaldrldğ veya kamufle edilip 

gizlendiği, ev tipi telefonlarn kaldrldğ, fazla atk malzemelerin ayaktan boşaltldğ, 

dizel kepçelerin müfettişin görmeyeceği şekilde kör noktalara saklandğ, fantüp beziyle 

kamufle edildiği, baca ağzlar barajlanarak görülmesinin engellendiği, denetimden sonra 

ocağn eski hâline döndüğü vb.” olumsuzluklar beyan edilmiştir. 

Soma Baş Savclğ’nn olay ile ilgili aldğ ifadelerde; (AO) panosu mekanize 

ayakta üretime başlanacağ srada metan gaz değerinin belirlenen üst snr değere 

ulaştğnda güvenlik nedeni ile enerjinin otomatik olarak kesildiği, ancak yüksek gaz 

konsantrasyonun olduğu ortamda üretime devam edebilmek için sensör kalibrasyonlarnn 

değiştirildiği gibi beyanlar olmuştur.  

Örneklerde daybaş, işveren veya yetkililer kurallar bilmesine rağmen kuralszlğ 

kendi lehlerine kullanma eğilimine gitmişlerdir. 

Meslek hastalklar ve iş kazalarnn temelinde yer alan kuralszlk, mesleki etiğin 

olmamas ve güvenlik talebi eksikliğinin giderilmesi için insana yatrm yaplmal, 

İnsandan kaynaklanan bu kazalar önlemenin en etkili yolu da eğitimdir. 

Kurallara uymann hayat kurtardğ ve uymama sorunun nasl ciddi sonuçlar 

doğurduğu aşağda verilen iki örnekte görülmektedir: 

Müfettişler tarafndan işin durdurulmas karar bulunan Işklar Ocağ’nda, 

durdurma karar 13.10.2014 tarihinde kaldrlmş ve işveren üretim için çalşmaya 

başlamştr. Bu Ocakta 26.10.2014 tarihinde kömür oksidasyonuna bağl olarak karbon 

monoksit orannn 50 ppm’i geçtiği işverenin oluşturduğu iç denetim birimi tarafndan 

tespit edilmiş, çalşanlarn derhal ocak dşna tahliyesi sağlanmş, üretim durdurulmuş ve 

sonrasnda ocakta çalşma yaplan panolar barajlanarak kömürün hava ile temas 

kesilmiştir. İşverenin kurallara uymas, işveren tarafndan oluşturulan denetim biriminin 

görevini yapp yetkilerini kullanabilmeleri sonucu, bu ocakta çalşanlarn riske atlmalar 

önlenmiştir.  

9.6.3. Eğitimsizlik  

9.6.3.1. Millî Eğitim 

Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri 6331 Sayl Yasa ile iş yerlerindeki 

çalşanlar için düzenlenmiştir. Hâlbuki toplumumuzda çok da oturmadğ görülen iş sağlğ 
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vermektedir. MİGEM ağrlkl olarak ruhsat verme, ruhsat sahipleri arasndaki itilaf ile 

uğraşma, devlet ile ruhsat sahibi arasndaki hukuki işleri düzenlemektedir. 

9.6.2. Kurallara Uymama 

100 bin çalşan başna düşen ölümlü iş kazalarna bakldğnda Türkiye, Avrupa’da 

birinci ve dünyada üçüncü srada yer almaktadr. İş kazalarnn %80’inin insanlara, 

%18’inin fizik ve mekanik çevre koşullarna, %2’sinin ise umulmadk olaylara bağl olarak 

meydana geldiği kabul edilmektedir. Fizik ve mekanik çevre koşullar da işverenin 

yükümlüğünde olup bunlarn yerine getirilebileceği düşünüldüğünde, meslek 

hastalklarnn tümünün, iş kazalarnn ise %98’inin önlenebilir olduğu ortaya çkmaktadr. 

Özetle meslek hastalklarnn ve iş kazalarnn meydana gelmesinin merkezinde insan 

faktörü vardr.  

İş kazalarnn başlca nedeni kuralszlk ve mesleki etiğin eksikliğidir. En iyi yasal 

mevzuat oluşturulsa ve işletmeler mükemmel koruyucu önlemler ile donatlsa dahi, kurala 

ve mesleki etik ilkelere uyulmadğ sürece meslek hastalğ ve iş kazalarnn önüne 

geçilemez. 

Ülkemizde insanlarn çoğunluğunun alşkanlk hâline getirdiği davranş biçimi, yazl 

veya yazl olmayan kurallara uymamaktr. Kuralszlk genel olarak, kabul gören toplumsal 

standartlarn kaybolmas ve bireyde çkarc, kendi yararna olan davranşlarn artmas 

şeklinde ortaya çkmaktadr. Özellikle trafik kazalarnda yaşanan emniyet kemeri takmama 

faktörünün yüksek oranda olmas, emniyet kemerlerinin taklmamas durumunda sürücüyü 

uyaran sistemlerin özellikle devre dş braklmas, araçlardaki yangn söndürücü, 

ilkyardm ekipmanlarnn çoğunlukla eksik olmas, deprem kuşağ içinde yer alan 

ülkemizde buna rağmen deprem için gerekli önlemlerin alnmamas gibi bilindik örnekler 

toplumumuzda kurallara uyma alşkanlğnn yok denebilecek kadar az olduğunun 

göstergesidir. 31.10.2014 tarihinde Isparta’nn Yalvaç İlçesi’nde gerçekleşen olay ise 

konuyu özetler biçimdeydi. Yalvaç’tan Gelendost’a elma toplama işinde çalşanlar 

götüren midibüs, 'Daybaş'nn daha çok para kazanmak için 24 kişilik midibüse 46 kişi 

bindirmesi sonucu viraj alamad ve yoldan şarampole yuvarland. Hayatn 

kaybedenlerden çoğunun araca jandarma kontrolünü geçtikten sonra bindiği iddia edildi.  

Kurallara uymama alşkanlğ beraberinde sosyal hayatta sağlk ve güvenliğe olan 

talep eksikliği ve iş yerlerinde de iş sağlğ ve güvenliği talebinin çok snrl seviyede 

gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadr. Soma Baş Savclğ’ndan alnan işçi ifadelerinde 
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“Denetim yaplacağnn günler öncesinden haber verilmesi nedeniyle ex-proof olmayan 

malzemelerin değiştirildiği, standart dş sac panolarn kaldrldğ veya kamufle edilip 

gizlendiği, ev tipi telefonlarn kaldrldğ, fazla atk malzemelerin ayaktan boşaltldğ, 

dizel kepçelerin müfettişin görmeyeceği şekilde kör noktalara saklandğ, fantüp beziyle 

kamufle edildiği, baca ağzlar barajlanarak görülmesinin engellendiği, denetimden sonra 

ocağn eski hâline döndüğü vb.” olumsuzluklar beyan edilmiştir. 

Soma Baş Savclğ’nn olay ile ilgili aldğ ifadelerde; (AO) panosu mekanize 

ayakta üretime başlanacağ srada metan gaz değerinin belirlenen üst snr değere 

ulaştğnda güvenlik nedeni ile enerjinin otomatik olarak kesildiği, ancak yüksek gaz 

konsantrasyonun olduğu ortamda üretime devam edebilmek için sensör kalibrasyonlarnn 

değiştirildiği gibi beyanlar olmuştur.  

Örneklerde daybaş, işveren veya yetkililer kurallar bilmesine rağmen kuralszlğ 

kendi lehlerine kullanma eğilimine gitmişlerdir. 

Meslek hastalklar ve iş kazalarnn temelinde yer alan kuralszlk, mesleki etiğin 

olmamas ve güvenlik talebi eksikliğinin giderilmesi için insana yatrm yaplmal, 

İnsandan kaynaklanan bu kazalar önlemenin en etkili yolu da eğitimdir. 

Kurallara uymann hayat kurtardğ ve uymama sorunun nasl ciddi sonuçlar 

doğurduğu aşağda verilen iki örnekte görülmektedir: 

Müfettişler tarafndan işin durdurulmas karar bulunan Işklar Ocağ’nda, 

durdurma karar 13.10.2014 tarihinde kaldrlmş ve işveren üretim için çalşmaya 

başlamştr. Bu Ocakta 26.10.2014 tarihinde kömür oksidasyonuna bağl olarak karbon 

monoksit orannn 50 ppm’i geçtiği işverenin oluşturduğu iç denetim birimi tarafndan 

tespit edilmiş, çalşanlarn derhal ocak dşna tahliyesi sağlanmş, üretim durdurulmuş ve 

sonrasnda ocakta çalşma yaplan panolar barajlanarak kömürün hava ile temas 

kesilmiştir. İşverenin kurallara uymas, işveren tarafndan oluşturulan denetim biriminin 

görevini yapp yetkilerini kullanabilmeleri sonucu, bu ocakta çalşanlarn riske atlmalar 

önlenmiştir.  

9.6.3. Eğitimsizlik  

9.6.3.1. Millî Eğitim 

Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri 6331 Sayl Yasa ile iş yerlerindeki 

çalşanlar için düzenlenmiştir. Hâlbuki toplumumuzda çok da oturmadğ görülen iş sağlğ 
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ve güvenliği bilincinin oluşturulmas için, iş sağl ve güvenliğinin kültürünün küçük 

yaşlardan itibaren bireylere kazandrlmas gerekmektedir. İşverenin, 20’li yaşlarna kadar 

hayatnn hiçbir evresinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili eğitim almamş bir kişide, ylda 

16 saatlik bir eğitim ile iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili bir farkndalk yaratmas ve bunu 

kanksayarak uygular hale getirmesi beklenemez.  

Küçük yaştan itibaren eğitimin her kademesinde iş sağlğ güvenliği eğitimi alacak 

olan birey, bu kültürü hayatn olağan bir parças olarak alglayacak ve ileriki çalşma 

hayatnda sağlkl ve güvenli çalşma koşullarn talep eden ve kurallar uygulayan bir 

çalşan hâline gelecektir.  

AB’nin İş Sağl ve Güvenliği Strateji Belgesi’nde eğitimin önemi şu şekilde 

vurgulanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği eğitimine küçük yaşlarda başlanarak duyarllk 

arttrlmaldr. 

• Eğitim ve korunma kültürü iş hayatnda kalite ve verimliliğin arttrlmasnda en 

temel öğe olmaldr. 

• AB’de bütün gençler, tüm eğitim kurumlarnda en az 8 saat İSG eğitimi almş 

olmaldr. 

Yeni Stratejide İSG eğitiminin teşvik edilerek normal okullara, meslek okullarna ve 

üniversitelere İSG dersleri konulmas hedeflenmiştir. 

Avrupa İş Sağlğ ve Güvenliği Ajans, OSHA, 2002 ylnda başlattğ bir projede şu 

vurgulanmştr; 

“Çocuklarn ve gençler sağlk ve güvenlik kavramna ne kadar erken yaşlarda aşina 

olurlarsa, risk farkndalklarn o kadar erken geliştirip, kendi iş çevrelerini o kadar güvenli 

ve sağlkl şekillendirebileceklerdir. Bunun için İSG eğitimi anaokulu, ilk ve orta dereceli 

okullar ile mesleki eğitim gören her seviyedeki çocuk ve gençleri kapsamaldr.” 

AB ülkelerinde, hem okullarda hem de iş yerlerinde İSG eğitiminin güçlendirilmesi 

ve desteklenmesi amacyla, AB fonlaryla desteklenen çok sayda proje hayata 

geçirilmektedir. 

Bu çalşmalar neticesinde son yllarda Bat Avrupa ülkelerinde iş kazalar ve meslek 

hastalklarnda sürekli azalma olduğu tespit edilmiştir.  
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9.6.3.2.İşverenin Eğitimi 

Özelikle yer alt kömür madenciliği gibi bir sektörün tehlikeleri, tehlikelerden 

kaynakl riskleri ve gerekli tedbirleri konusunda işverenlerin eğitimli olmas 

gerekmektedir. Konu ile ilgili eğitimsiz bir işveren ile iş sağlğ ve güvenliği bilincine ve 

gerekliliğine inanan bir işverenin bakş açs ve uygulamalar arasnda fark olacaktr. İlk 

yaklaşmda olan işveren iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili her bir yatrm bir maliyet unsuru 

olarak görecek ve bu konuya ayrlacak bütçe ve zamanda sürekli kstlama eğilimde 

olacaktr. Bilinçli işveren ise iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerini ilk yatrm maliyetleri 

içinde hesaplamş olacak ve bunun uzun vadede insana ve ekonomisine yaplmş bir 

yatrm olduğunun farkna varacaktr. İş sağlğ ve güvenliğine yaplan yatrmlarn uzun 

vadede karllk sağladğ meydana gelen kazalardan da açkça görülmektedir. 

Amerika gibi gelişmiş ülkelerde işveren de “madenci” tanmna girmekte ve 

işverenlerin de iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri almas zorunlu tutulmaktayken, bizim 

mevzuatmzda konu işlenmemektedir. 

9.6.3.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi 

Mevzuatmzda iş sağlğ ve güvenliği eğitimi ile ilgili düzenlemeler 

bulunmaktadr, ancak uygulamada skntlar bulunmaktadr. İş sağlğ ve güvenliğine ve 

eğitime inanmayan işverenler genel de çalşann eğitimde geçirdikleri süreyi üretimden 

çalnmş zaman olarak görmektedir. Bu sebep ile fiiliyatta 1-2 saatlik eğitimler ile bu 

eğitimler geçiştirilmekte, bazen ise hiç verilmeden işçiler için sertifikalar 

düzenlenmektedir.  

Soma Holding Soma Kömürleri AŞ’nin kaytlarnda yer alan iş sağlğ ve güvenliği 

ve mesleki eğitim “Kurs Takip Çizelgesi”ne (Bölüm 9.5.2’de) göre 13 Mays 2014 günü 

eğitimde gözüken çalşanlardan bazlarnn, o tarihte eğitimde değil yer altnda olduğu, 

gerçekleşen kaza sonucu yer altnda çalşrken bu işçilerin hayatlarn yitirmeleri ile ortaya 

çkmştr. 

Konuyla ilgili bir diğer sorun ise iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin yer alt kömür 

madenciliği için özel olarak düzenlenmemesi kaynakl verilen eğitim içeriklerinde 

eksiklikler olmasdr. Ayrca sektörün riskleri göz önünde bulundurulduğunda iş sağlğ 

güvenliği eğitimlerinin, mevzuatta bahsi geçmesine rağmen, deneyimli ve eğitimli kişiler 

tarafndan çalşma alanlarnda ve uygulamal olarak yaplmamas da önemli bir eksikliktir. 
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ve güvenliği bilincinin oluşturulmas için, iş sağl ve güvenliğinin kültürünün küçük 

yaşlardan itibaren bireylere kazandrlmas gerekmektedir. İşverenin, 20’li yaşlarna kadar 

hayatnn hiçbir evresinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili eğitim almamş bir kişide, ylda 

16 saatlik bir eğitim ile iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili bir farkndalk yaratmas ve bunu 

kanksayarak uygular hale getirmesi beklenemez.  

Küçük yaştan itibaren eğitimin her kademesinde iş sağlğ güvenliği eğitimi alacak 

olan birey, bu kültürü hayatn olağan bir parças olarak alglayacak ve ileriki çalşma 

hayatnda sağlkl ve güvenli çalşma koşullarn talep eden ve kurallar uygulayan bir 

çalşan hâline gelecektir.  

AB’nin İş Sağl ve Güvenliği Strateji Belgesi’nde eğitimin önemi şu şekilde 

vurgulanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği eğitimine küçük yaşlarda başlanarak duyarllk 

arttrlmaldr. 

• Eğitim ve korunma kültürü iş hayatnda kalite ve verimliliğin arttrlmasnda en 

temel öğe olmaldr. 

• AB’de bütün gençler, tüm eğitim kurumlarnda en az 8 saat İSG eğitimi almş 

olmaldr. 

Yeni Stratejide İSG eğitiminin teşvik edilerek normal okullara, meslek okullarna ve 

üniversitelere İSG dersleri konulmas hedeflenmiştir. 

Avrupa İş Sağlğ ve Güvenliği Ajans, OSHA, 2002 ylnda başlattğ bir projede şu 

vurgulanmştr; 

“Çocuklarn ve gençler sağlk ve güvenlik kavramna ne kadar erken yaşlarda aşina 

olurlarsa, risk farkndalklarn o kadar erken geliştirip, kendi iş çevrelerini o kadar güvenli 

ve sağlkl şekillendirebileceklerdir. Bunun için İSG eğitimi anaokulu, ilk ve orta dereceli 

okullar ile mesleki eğitim gören her seviyedeki çocuk ve gençleri kapsamaldr.” 

AB ülkelerinde, hem okullarda hem de iş yerlerinde İSG eğitiminin güçlendirilmesi 

ve desteklenmesi amacyla, AB fonlaryla desteklenen çok sayda proje hayata 

geçirilmektedir. 

Bu çalşmalar neticesinde son yllarda Bat Avrupa ülkelerinde iş kazalar ve meslek 

hastalklarnda sürekli azalma olduğu tespit edilmiştir.  
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9.6.3.2.İşverenin Eğitimi 

Özelikle yer alt kömür madenciliği gibi bir sektörün tehlikeleri, tehlikelerden 

kaynakl riskleri ve gerekli tedbirleri konusunda işverenlerin eğitimli olmas 

gerekmektedir. Konu ile ilgili eğitimsiz bir işveren ile iş sağlğ ve güvenliği bilincine ve 

gerekliliğine inanan bir işverenin bakş açs ve uygulamalar arasnda fark olacaktr. İlk 

yaklaşmda olan işveren iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili her bir yatrm bir maliyet unsuru 

olarak görecek ve bu konuya ayrlacak bütçe ve zamanda sürekli kstlama eğilimde 

olacaktr. Bilinçli işveren ise iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerini ilk yatrm maliyetleri 

içinde hesaplamş olacak ve bunun uzun vadede insana ve ekonomisine yaplmş bir 

yatrm olduğunun farkna varacaktr. İş sağlğ ve güvenliğine yaplan yatrmlarn uzun 

vadede karllk sağladğ meydana gelen kazalardan da açkça görülmektedir. 

Amerika gibi gelişmiş ülkelerde işveren de “madenci” tanmna girmekte ve 

işverenlerin de iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri almas zorunlu tutulmaktayken, bizim 

mevzuatmzda konu işlenmemektedir. 

9.6.3.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi 

Mevzuatmzda iş sağlğ ve güvenliği eğitimi ile ilgili düzenlemeler 

bulunmaktadr, ancak uygulamada skntlar bulunmaktadr. İş sağlğ ve güvenliğine ve 

eğitime inanmayan işverenler genel de çalşann eğitimde geçirdikleri süreyi üretimden 

çalnmş zaman olarak görmektedir. Bu sebep ile fiiliyatta 1-2 saatlik eğitimler ile bu 

eğitimler geçiştirilmekte, bazen ise hiç verilmeden işçiler için sertifikalar 

düzenlenmektedir.  

Soma Holding Soma Kömürleri AŞ’nin kaytlarnda yer alan iş sağlğ ve güvenliği 

ve mesleki eğitim “Kurs Takip Çizelgesi”ne (Bölüm 9.5.2’de) göre 13 Mays 2014 günü 

eğitimde gözüken çalşanlardan bazlarnn, o tarihte eğitimde değil yer altnda olduğu, 

gerçekleşen kaza sonucu yer altnda çalşrken bu işçilerin hayatlarn yitirmeleri ile ortaya 

çkmştr. 

Konuyla ilgili bir diğer sorun ise iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin yer alt kömür 

madenciliği için özel olarak düzenlenmemesi kaynakl verilen eğitim içeriklerinde 

eksiklikler olmasdr. Ayrca sektörün riskleri göz önünde bulundurulduğunda iş sağlğ 

güvenliği eğitimlerinin, mevzuatta bahsi geçmesine rağmen, deneyimli ve eğitimli kişiler 

tarafndan çalşma alanlarnda ve uygulamal olarak yaplmamas da önemli bir eksikliktir. 
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Eğitimi veren kişilerin konu ile ilgili yeterli olup olmamas da bir diğer tartşmal 

konudur. 6331 sayl mevzuata göre iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri iş güvenliği 

uzmanlar tarafndan da verilebilmektedir. Ancak uzmanlarn yeterlilikleri konusun da 

tartşmaldr. Bu konu ilerleyen bölümlerde işlenmektedir. 

9.6.3.4. Mesleki Eğitim 

Yer alt kömür madenciliği özelinde ele alacak olursak, sektörün tehlike ve riskleri 

göz önüne alndğnda, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyac açkça oraya çkmaktadr. 

“Madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere yeterli mesleki eğitim verilmediği, bu 

doğrultuda gerekli altyapnn oluşturulmadğ tespit edilmiştir.”  

Nitelikli ara eleman yetiştirmede mesleki-teknik liselerin gerekliliği tartşlamayacak 

kadar önemlidir. Madenciliğe ve özellikle yer alt kömür madenciliğine özel mesleki-

teknik liseler mevcut değildir. 

Mesleki eğitim ile ilgili bir diğer sorun ise mesleki eğitim veren kurum ve 

kuruluşlarn yetersizliğidir. Yer alt kömür madenciliğinde baz meslek dallar için kurslar 

bulunmazken, bazlar için ise sadece belli tarihlerde belli illerde kurslar açlmaktadr. Bu 

kurslar ise yeterli mevcut sağlanmadkça açlmamaktadr. 

 Yeralt kömür madenciliği için kurslar verecek eleman eksikliği de göze çarpan bir 

diğer sorundur. Mesleki eğitim kuruluşlar baz meslek dallar eğitici bulamamakta, hatta 

bu sebepten işverenin deneyimli çalşanlar kurslar vermektedir. 

Bir diğer konu da madencilik gibi bir konuda mesleki eğitimde uygulamann ve 

özellikle de yerinde uygulamann önemidir. Ancak bu kurslar dersliklerde verilip, eğitimler 

için herhangi bir laboratuvar, simüle edilmiş eğitim ocaklar ya da 3 boyutlu eğitim 

teknolojileri gibi teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesinin takip edilebileceği materyaller 

kullanlmamaktadr. 

Mevzuatta mesleki eğitimlerin belli aralklar ile yenilenmesi konusuna da 

değinilmemiştir. 

9.6.3.5. Destek Elemanlarnn Eğitimi 

Mevcut mevzuatta destek elemanlarn eğitimleri ile ilgili “özel” bir eğitimden 

bahsedilmektedir ve bu eğitimlerin çalşanlara işveren tarafndan verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir, ancak mevzuatta bu “özel” eğitimin içeriği, süreçleri, süreleri, 

yenilenmesi vb. konularnda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadr.  
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9.6.3.6. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi 

Destek elemanlarnn eğitiminde olduğu gibi mevzutta çalşan temsilcilerine 

verilecek “özel” eğitimin de bir açklamas yaplmamştr. 

9.6.3.7. Nezaretçilerin (Maden Mühendislerinin) Eğitimi 

Dünyada maden mühendisliği bölüm ve mezun says yldan yla azalmaktadr. 

Bunun başlca sebepleri maden mühendislerinin çalşma koşullarndaki zorluk, meydana 

gelen büyük kazalarn etkisi, endüstrideki istikrarszlk ve maden mühendisi ihtiyaç 

saysndan fazla mezun olmasndan ileri gelen işsizlik olarak sralanabilir. Dünyann önde 

gelen 30 madencilik şirketinin bir araştrmasna göre, dünyann yllk maden mühendisi 

ihtiyac 600-800 arasnda tespit edilmiştir “Yaplan bir araştrmada Avustralya, Kanada, 

Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve A.B.D.'de 2000–2004 yllar arasnda 53 bölüm 

faaliyette iken son 20 ylda bu ülkelerdeki 20 maden mühendisliği bölümünün kapatldğ 

belirtilmiştir; bu say toplamn % 30'unu kapsamaktadr” Dünyadaki bu eğilimin aksine 

ülkemizde maden mühendisliği bölümü says devaml artmaktadr. ÖSYM sonuçlarna 

göre ülkemizde 2014 ylnda 26 üniversitede maden mühendisliği bölümü bulunmakta ve 

bu bölümlerin toplam kontenjan says 1319’dur. Bu bölümlere 394,49 ile 196,72 puan 

aralğndaki öğrenciler yerleştirilmiştir. Tüm bu verilere bakldğnda, bu bölümlere yldan 

yla daha düşük başar puan ile öğrencilerin yerleştirilmesi, laboratuvar, bilgisayar, 

yazlmlar ve kütüphaneler gibi birçok temel ihtiyaçtan yoksun maden mühendisliği 

bölümlerinin açlmas mezun olan mühendis niteliğinde düşüşe yol açmştr.  

9.6.3.8. İş Güvenliği Uzmanlarnn Eğitimi  

İş güvenliği uzmann tanm konun ilk sorunu olarak ele alnabilir. Tanmdaki 

“teknik eleman” kapsam ile iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 4 yllk mühendislik eğitimi 

ile bölüm ve 2 yllk eğitimler ayn kategoride değerlendirilmektedir. Ayrca yine tanma 

göre yalnzca iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapan teknik kökenli iş müfettişleri 

değil ayn zamanda işin yürütümü yönünden teftiş yapan sosyal kökenli iş müfettişleri ile 

yine benzer formasyona sahip SGK müfettişleri de iş güvenliği uzman olabilmektedirler. 

Konu ile ilgili Danştay 10. Dairesi’nin 02.06.2014 tarih ve 2013/7980 esas nolu kararnn 

sonuç ksm şu şekildedir; “Bu hâliyle, 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 3. 

Maddesi’nin 1. Fkras’nn (f) Bendi’ndeki, “…Bakanlk ve ilgili kuruluşlarnda çalşma 

hayatn denetleyen müfettişler…” ibaresi, yaplan işin niteliği gereği sadece mühendis, 

mimar ve teknik elemanlarca yaplabilecek bir iş olan iş güvenliği uzmanlğ tanmnn, 
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Eğitimi veren kişilerin konu ile ilgili yeterli olup olmamas da bir diğer tartşmal 

konudur. 6331 sayl mevzuata göre iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri iş güvenliği 

uzmanlar tarafndan da verilebilmektedir. Ancak uzmanlarn yeterlilikleri konusun da 

tartşmaldr. Bu konu ilerleyen bölümlerde işlenmektedir. 

9.6.3.4. Mesleki Eğitim 

Yer alt kömür madenciliği özelinde ele alacak olursak, sektörün tehlike ve riskleri 

göz önüne alndğnda, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyac açkça oraya çkmaktadr. 

“Madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere yeterli mesleki eğitim verilmediği, bu 

doğrultuda gerekli altyapnn oluşturulmadğ tespit edilmiştir.”  

Nitelikli ara eleman yetiştirmede mesleki-teknik liselerin gerekliliği tartşlamayacak 

kadar önemlidir. Madenciliğe ve özellikle yer alt kömür madenciliğine özel mesleki-

teknik liseler mevcut değildir. 

Mesleki eğitim ile ilgili bir diğer sorun ise mesleki eğitim veren kurum ve 

kuruluşlarn yetersizliğidir. Yer alt kömür madenciliğinde baz meslek dallar için kurslar 

bulunmazken, bazlar için ise sadece belli tarihlerde belli illerde kurslar açlmaktadr. Bu 

kurslar ise yeterli mevcut sağlanmadkça açlmamaktadr. 

 Yeralt kömür madenciliği için kurslar verecek eleman eksikliği de göze çarpan bir 

diğer sorundur. Mesleki eğitim kuruluşlar baz meslek dallar eğitici bulamamakta, hatta 

bu sebepten işverenin deneyimli çalşanlar kurslar vermektedir. 

Bir diğer konu da madencilik gibi bir konuda mesleki eğitimde uygulamann ve 

özellikle de yerinde uygulamann önemidir. Ancak bu kurslar dersliklerde verilip, eğitimler 

için herhangi bir laboratuvar, simüle edilmiş eğitim ocaklar ya da 3 boyutlu eğitim 

teknolojileri gibi teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesinin takip edilebileceği materyaller 

kullanlmamaktadr. 

Mevzuatta mesleki eğitimlerin belli aralklar ile yenilenmesi konusuna da 

değinilmemiştir. 

9.6.3.5. Destek Elemanlarnn Eğitimi 

Mevcut mevzuatta destek elemanlarn eğitimleri ile ilgili “özel” bir eğitimden 

bahsedilmektedir ve bu eğitimlerin çalşanlara işveren tarafndan verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir, ancak mevzuatta bu “özel” eğitimin içeriği, süreçleri, süreleri, 

yenilenmesi vb. konularnda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadr.  
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9.6.3.6. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi 

Destek elemanlarnn eğitiminde olduğu gibi mevzutta çalşan temsilcilerine 

verilecek “özel” eğitimin de bir açklamas yaplmamştr. 

9.6.3.7. Nezaretçilerin (Maden Mühendislerinin) Eğitimi 

Dünyada maden mühendisliği bölüm ve mezun says yldan yla azalmaktadr. 

Bunun başlca sebepleri maden mühendislerinin çalşma koşullarndaki zorluk, meydana 

gelen büyük kazalarn etkisi, endüstrideki istikrarszlk ve maden mühendisi ihtiyaç 

saysndan fazla mezun olmasndan ileri gelen işsizlik olarak sralanabilir. Dünyann önde 

gelen 30 madencilik şirketinin bir araştrmasna göre, dünyann yllk maden mühendisi 

ihtiyac 600-800 arasnda tespit edilmiştir “Yaplan bir araştrmada Avustralya, Kanada, 

Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve A.B.D.'de 2000–2004 yllar arasnda 53 bölüm 

faaliyette iken son 20 ylda bu ülkelerdeki 20 maden mühendisliği bölümünün kapatldğ 

belirtilmiştir; bu say toplamn % 30'unu kapsamaktadr” Dünyadaki bu eğilimin aksine 

ülkemizde maden mühendisliği bölümü says devaml artmaktadr. ÖSYM sonuçlarna 

göre ülkemizde 2014 ylnda 26 üniversitede maden mühendisliği bölümü bulunmakta ve 

bu bölümlerin toplam kontenjan says 1319’dur. Bu bölümlere 394,49 ile 196,72 puan 

aralğndaki öğrenciler yerleştirilmiştir. Tüm bu verilere bakldğnda, bu bölümlere yldan 

yla daha düşük başar puan ile öğrencilerin yerleştirilmesi, laboratuvar, bilgisayar, 

yazlmlar ve kütüphaneler gibi birçok temel ihtiyaçtan yoksun maden mühendisliği 

bölümlerinin açlmas mezun olan mühendis niteliğinde düşüşe yol açmştr.  

9.6.3.8. İş Güvenliği Uzmanlarnn Eğitimi  

İş güvenliği uzmann tanm konun ilk sorunu olarak ele alnabilir. Tanmdaki 

“teknik eleman” kapsam ile iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 4 yllk mühendislik eğitimi 

ile bölüm ve 2 yllk eğitimler ayn kategoride değerlendirilmektedir. Ayrca yine tanma 

göre yalnzca iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapan teknik kökenli iş müfettişleri 

değil ayn zamanda işin yürütümü yönünden teftiş yapan sosyal kökenli iş müfettişleri ile 

yine benzer formasyona sahip SGK müfettişleri de iş güvenliği uzman olabilmektedirler. 

Konu ile ilgili Danştay 10. Dairesi’nin 02.06.2014 tarih ve 2013/7980 esas nolu kararnn 

sonuç ksm şu şekildedir; “Bu hâliyle, 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 3. 

Maddesi’nin 1. Fkras’nn (f) Bendi’ndeki, “…Bakanlk ve ilgili kuruluşlarnda çalşma 
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idari denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli ve yetkili müfettişleri de kapsayacak 

şekilde genişletilmesi ve kavram karşklğna yol açmas nedeniyle Anayasa’nn hukuk 

devleti, eşitlik ilkelerine aykr, çalşma barşn bozucu nitelikte olduğu sonucuna 

ulaşlmştr” 

Dünyada her konuda uzmanlaşmaya gidildiği ve konun hassasiyeti ve riskleri göz 

önünde bulundurulduğunda maden mühendisliği eğitimi dahas mühendislik eğitimi 

almamş kişilerin bir madenin denetiminde çok da önemli bir görevde yer almas kabul 

edilebilir değildir. İş güvenliği uzmanlğ belgesine sahip bir kişinin üniversitede aldğ 

eğitime baklmakszn her iş yerinde uzmanlk yapabilmesi de önemle üzerinde durulmas 

gereken öncelikli sorunlardandr.  

Mevcut düzenlemeye göre prim günlerine göre snflar aras geçiş sağlanmas da bir 

diğer sorundur. Düzenlemeye göre ödenen primlerde yaplan işlerin iş sağlğ ve güvenliği 

yahut teknik bir konu dahi olma zorunluluğu yoktur.  

İş güvenliği uzmanlarnn eğitiminde 40 saatlik uygulama eğitim alma zorunluluğu 

bulunmaktadr. Yer alt kömür madenciliğini ve sektördeki risklerin büyüklünü düşünecek 

olursak, 40 saatlik bir stajn çok yetersiz olduğu çok açktr. Ancak, çoğu kez bu kstl staj 

süresi dahi staj yeri bulunamamas gibi nedenlerden dolay formalite olarak kalmaktadr. 

Bu sebeplerden dolay bu eğitim sadece teoride kalmaktadr. Böylesine önemli bir alanda 

verilecek eğitim kaliteli ve daha çok uygulama üzerine olmaldr. 

6331Sayl Kanun ile çalşanlara verilecek iş sağlğ ve güvenliği eğitiminin iş 

güvenliği uzmanlarnca verilebileceği düşünülürse eğitimleri veren eğiticilerin 

eğitimlerinin de dahi büyük eksiklikler olmas, eğitim konusunun baştan ele alnmas 

gerektiğini açkça gözler önüne sermektedir. 

9.6.3.9. MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

MİGEM’in denetim yapan personelleri atanmalarndan sonra memuriyet eğitimi 

dşnda neredeyse hiç mesleki eğitim almamaktadrlar. Ancak işletmelerin proje 

kontrollerinden, projelerin sahadaki uygulama denetimlerine değin kontrol yapan bu 

personellerin lisans sonras yaptklar iş ile ilgili özel olarak hiçbir eğitim almamalar kabul 

edilemez. Gelişmiş ülkelere bakldğnda, denetim yapan personellerin lisans eğitimi 

dşnda da yaptklar iş ile ilgili kapsaml ve sistematik eğitimler aldklar görülmektedir. 

9.6.3.10. İş Müfettişlerinin Eğitimi 

Türkiye’deki iş müfettişlerinin alm srasnda gözetilen süreç ile Amerika’da ki 
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sürecin kesiştiği yerler olduğu görülmektedir. Örneğin MHSA’nn yaptğ matematik 

snavnn ülkemizdeki karşlğ KPSS’dir. İki snav karşlaştrldğnda, MHSA snavnn 

KPSS’ye göre çok daha fazla matematik bilgisini snadğ görülmektedir. Ancak KPSS’n,n 

ise tarih, coğrafya vb. konularn da kapsadğ, bu durum uzun yllar snavlardan uzak 

kalmş ancak sektörde deneyimli maden mühendisleri için sorun olabilmektedir. İki ülke 

arasndaki bir diğer fark ise Amerika’da iş sağlğ güvenliği mevzuat yönünden bilginin 

sorgulanmamasdr. MSHA bu konuda müfettişi yetiştirmeyi tamamen kendi üstlenirken, 

Türkiye’de adaylarn iş sağlğ mevzuatn önceden bilmeleri beklenmekte ve yaplan yazl 

snavlarda da sadece mevzuat ile ilgili sorular sorulmaktadr.  

Türkiye’de ki yetiştirme sürecinde ilk dönemde mevzuat bilgisi ve ikinci dönemde 

sahada uygulamal deneyim kazandrlmas da yetişme süreci bakmndan iyi 

uygulamalardr. Bu dönemdeki sorun; kdemli maden mühendisi müfettişlerinin son 

dönemlerde emekli olmas ile müfettişlerin refakatini verilen yardmc saysnn fazlalğ 

ile teftiş dönemleri ve refakat dönemleri nedeniyle baz yardmclarn yeterince yer alt 

maden teftiş uygulamas görememesidir. 

Yine Amerika örneğine bakldğnda, müfettişlerin yetiştirilmesinde uygulama 

laboratuvarlar, simülasyonlar ve kurum kütüphaneleri kullanlmaktadr. Bu tür 

uygulamalarn ülkemizde hiçbir kurumda olmadğ gibi İş Teftiş Kurulu’nda da olmadğ 

bilinmektedir. 

9.6.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürü  

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ tarafndan hazrlanan Maden İşletmelerinde İş Sağlğ 

ve Güvenliği 2012 Programl Teftişleri Sonuç Raporu’nda, yl içinde iki kez yaplan yer 

alt kömür teftişleri için şunlar yazmaktadr: “ilk aşamasnda merkezî gaz izleme 

sistemlerinin kurulmas, ex-proof ekipman kullanmnn sağlanmas gibi iyileştirmelerin 

yapldğ baz iş yerlerinde ikinci aşamada bu iyileştirmeleri etkisiz klan uygulamalar 

görülmüştür. Buna ek olarak, ilk aşamada giderildiği düşünülen mevzuata aykrlklarn 

ikinci aşamada tekrar ortaya çkabildiği görülmüş, hatta yakn zamanda kapatmann 

kaldrlmas karar uygulanan iş yerinde yeniden kapatmaya esas noksan husus tespiti 

yapldğ durumlar olmuştur. Bu durum, madenciliğin doğas gereği sürekli olarak değişen 

koşullar düşünülerek, kalc olacak bir anlayş çerçevesinde iş yerlerinde iş sağlğ ve 

güvenliği kültürünün yaygnlaşmasnn önemini ortaya koymaktadr.” 

1988 ylndaki OECD Nükleer Ajansnn ‘Çernobil Kazas Sonras Kaza 

Değerlendirme Toplants Özet Raporu’ adl raporunda “güvenlik kültürünü”: “Nükleer 
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sürecin kesiştiği yerler olduğu görülmektedir. Örneğin MHSA’nn yaptğ matematik 
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santral güvenliği meselelerinin önemine binaen birinci derecede öncelliğe sahip olduğu 

olgusunu yaratan ve hem bireylerde hem organizasyonlardaki tutum ve karakteristiklerinin 

toplamdr.” şeklinde tanmlamştr. 

“Güvenlik kültürünün tanm, literatürde çok farkl şekillerde dile getirilmektedir. 

Bu tanmlar incelendiğinde, ortaklk, önleme, korunma, maruziyet, değişim, alglama, 

inanç, değer, tutum vb. kavramlarn tüm tanmlarda ortak olduğu görülmektedir. Bu 

kavramlardan yola çkarak, iş yerindeki güvenlik kültürünü, iş yerinin her kademesinde 

görev yapan personelin, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi 

konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranş, alşkanlk, inanç, görüş ve 

paylaşmlar bütününün ifadesi şeklinde tanmlamak mümkündür.” 

Yukarda bahsedilen hususlarn hayattaki karşlğ aşağdaki başar 

hikâyesinde anlatlmaktadr:  

“Amerika’da iş güvenliği, caydrc yasalar tarafndan sağlanyor gibi görünse de 

küresel şirketlerin yer aldğ bu ülke, iş yönetiminde de önce insan felsefesine 

odaklanmaya devam ediyor. 1990’l yllarda Amerikan Hükûmeti’nde üst düzey görevlerde 

bulunmuş Paul O’Neill’i CEO olarak atayan Amerika’nn en büyük alüminyum şirketi 

Alcoa bu konuda ilginç örneklerden biri olarak çkyor. Kamudan böyle bir yöneticinin 

atanmas kendi başna oldukça sra dş bir olay iken, O’Neill’in uygulamalar Alcoa 

şirketini herkesin odak noktas hâline getirmişti. Çünkü O’Neill tüm iş felsefesini iş 

güvenliği üzerine kurmuştu. Üstelik Alcoa o dönemde yüksek kaza oran görülen bir 

şirkette değildi. Buna rağmen stratejisini ‘sfr kaza’ ekseninde geliştiren O’Neill, iş 

yerindeki kurallar da bu yönde sklaştrmşt. Amac Amerika’nn en güvenli şirketi 

olmak olmakt. O’Neill, karllk ile ilgili soruya önce iş güvenliğinin önemini anlatarak 

başlyor, şirketin işlerinin iyi gidip gitmediğini anlamak için, iş kazas verilerine bakmann 

yeterli olduğunu savunuyordu… 

İş kazalar düşünce karllk nasl artar? 

O’Neill iş kazalarn düşürerek şirketin karllğn nasl arttracağn da çok güzel bir 

şekilde anlatyor: ‘Eğer kaza oranlarn aşağ çekmeyi başarrsanz, bu çalşanlarn önemli 

bir şeyin parças olmaya karar verdikleri anlamna gelir. Kazalar sfrlayarak 

mükemmelliği bir alşkanlk hâline getirmeye inandğnz gösterirsiniz. Göreceksiniz bu 

mükemmellik anlayş sadece güvenlikle snrl kalmayacak, diğer alanlarda iş yapş da 

yeniden şekillendirecek.’ 
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O gün O’Neill’in bu konuşmas yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar tarafndan 

oldukça mesafeli karşlanmş ve belki de ne demek istediğini kimse anlamamşt. Fakat 1 

yl içinde her şey tamamen değişti ve O’Neill’in ne kadar hakl olduğu ortaya çkt. Şirket 

kar rekorlar krmaya başlad. O’Neill 2000 ylnda bu şirketten emekli olduğunda, şirketin 

net geliri onun CEO olarak atandğn günün tam beş katna ulaşmşt. O’Neill söz verdiği 

gibi Alcoa’y sadece Amerika’nn değil dünyann en güvenli şirketlerden biri hâline 

getirmişti. 

Paul O’Neill neleri değiştirdi? 

 İş güvenliği ve insana verilen değeri şirketin altn prensibi hâline getirdi. 

 Daha önce en az haftada bir kaza olurken O’Neill’in güvenlik plan 

sonrasnda baz fabrikalarda yllarca hiç iş kazas yaşanmad. 

 İş güvenliğini performans yönetimin önemli bir parças hâline getirdi. 

 Sadece güvenlik kurallarna uyanlarn ve herhangi bir güvenlik sorununu 

raporlayanlarn terfi etmesine olanak verdi. 

 Şirkette başarl olmak isteyenlerin şirketin güvenlik prensiplerini 

benimsemelerini, takip etmelerini, ödüllendirme mekanizmalarn da devreye sokarak 

bir alşkanlk hâline getirdi. 

Paul O’Neill ve benzeri yöneticiler Kârn, çalşanlara düşük maaşlar ödeyip, daha 

uzun saatler çalştrlarak, arttrlacağ düşüncesini ykmay başardlar. İşçilerin haklarn 

almalarnn ve mesailerini kazasz tamamlamalarnn şirketin üretimine ve başarsna 

doğrudan etkisini göstermesi açsndan bu uygulamalar dünyann her yerinde örnek olarak 

gösterilmeye devam ediyor.” 

Bugün endüstrileşmiş AB ülkelerinde iş kazalar ve meslek hastalklarnn son 10 

ylda sürekli olarak azaldğ görülür. Bu ülkelerde tek tip bir mevzuat olmadğ gibi, iş 

sağlğ ve güvenliği mevzuat ülkemizden daha geri durumda olan AB ülkeleri vardr. AB, 

mevzuatn yeterliliğinden ziyade; bu düzenlemelerin sosyal taraflarca nasl alglanacağ, 

nasl uygulanacağ, çalşanlarn katlmnn nasl sağlanacağ konularn daha fazla 

önemser. Güvenlik kültürüne devaml atf yaplarak, bu kültürün gelişimini destekleyecek 

eğitim faaliyetlerine daha fazla zaman ve parasal kaynak ayrlmaktadr. 

Bu konunun insan hayatndaki temel davranş ve bakş açlaryla, kurallara uyma ve 

eğitim konular ile ne kadar iç içe olduğu açktr. Evde ev kazalarna, trafikte trafik 
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santral güvenliği meselelerinin önemine binaen birinci derecede öncelliğe sahip olduğu 

olgusunu yaratan ve hem bireylerde hem organizasyonlardaki tutum ve karakteristiklerinin 

toplamdr.” şeklinde tanmlamştr. 

“Güvenlik kültürünün tanm, literatürde çok farkl şekillerde dile getirilmektedir. 

Bu tanmlar incelendiğinde, ortaklk, önleme, korunma, maruziyet, değişim, alglama, 

inanç, değer, tutum vb. kavramlarn tüm tanmlarda ortak olduğu görülmektedir. Bu 

kavramlardan yola çkarak, iş yerindeki güvenlik kültürünü, iş yerinin her kademesinde 

görev yapan personelin, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi 

konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranş, alşkanlk, inanç, görüş ve 

paylaşmlar bütününün ifadesi şeklinde tanmlamak mümkündür.” 

Yukarda bahsedilen hususlarn hayattaki karşlğ aşağdaki başar 

hikâyesinde anlatlmaktadr:  

“Amerika’da iş güvenliği, caydrc yasalar tarafndan sağlanyor gibi görünse de 

küresel şirketlerin yer aldğ bu ülke, iş yönetiminde de önce insan felsefesine 

odaklanmaya devam ediyor. 1990’l yllarda Amerikan Hükûmeti’nde üst düzey görevlerde 

bulunmuş Paul O’Neill’i CEO olarak atayan Amerika’nn en büyük alüminyum şirketi 

Alcoa bu konuda ilginç örneklerden biri olarak çkyor. Kamudan böyle bir yöneticinin 

atanmas kendi başna oldukça sra dş bir olay iken, O’Neill’in uygulamalar Alcoa 

şirketini herkesin odak noktas hâline getirmişti. Çünkü O’Neill tüm iş felsefesini iş 

güvenliği üzerine kurmuştu. Üstelik Alcoa o dönemde yüksek kaza oran görülen bir 

şirkette değildi. Buna rağmen stratejisini ‘sfr kaza’ ekseninde geliştiren O’Neill, iş 

yerindeki kurallar da bu yönde sklaştrmşt. Amac Amerika’nn en güvenli şirketi 

olmak olmakt. O’Neill, karllk ile ilgili soruya önce iş güvenliğinin önemini anlatarak 

başlyor, şirketin işlerinin iyi gidip gitmediğini anlamak için, iş kazas verilerine bakmann 

yeterli olduğunu savunuyordu… 

İş kazalar düşünce karllk nasl artar? 

O’Neill iş kazalarn düşürerek şirketin karllğn nasl arttracağn da çok güzel bir 

şekilde anlatyor: ‘Eğer kaza oranlarn aşağ çekmeyi başarrsanz, bu çalşanlarn önemli 

bir şeyin parças olmaya karar verdikleri anlamna gelir. Kazalar sfrlayarak 

mükemmelliği bir alşkanlk hâline getirmeye inandğnz gösterirsiniz. Göreceksiniz bu 

mükemmellik anlayş sadece güvenlikle snrl kalmayacak, diğer alanlarda iş yapş da 

yeniden şekillendirecek.’ 
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O gün O’Neill’in bu konuşmas yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar tarafndan 

oldukça mesafeli karşlanmş ve belki de ne demek istediğini kimse anlamamşt. Fakat 1 

yl içinde her şey tamamen değişti ve O’Neill’in ne kadar hakl olduğu ortaya çkt. Şirket 

kar rekorlar krmaya başlad. O’Neill 2000 ylnda bu şirketten emekli olduğunda, şirketin 

net geliri onun CEO olarak atandğn günün tam beş katna ulaşmşt. O’Neill söz verdiği 

gibi Alcoa’y sadece Amerika’nn değil dünyann en güvenli şirketlerden biri hâline 

getirmişti. 

Paul O’Neill neleri değiştirdi? 

 İş güvenliği ve insana verilen değeri şirketin altn prensibi hâline getirdi. 

 Daha önce en az haftada bir kaza olurken O’Neill’in güvenlik plan 

sonrasnda baz fabrikalarda yllarca hiç iş kazas yaşanmad. 

 İş güvenliğini performans yönetimin önemli bir parças hâline getirdi. 

 Sadece güvenlik kurallarna uyanlarn ve herhangi bir güvenlik sorununu 

raporlayanlarn terfi etmesine olanak verdi. 

 Şirkette başarl olmak isteyenlerin şirketin güvenlik prensiplerini 

benimsemelerini, takip etmelerini, ödüllendirme mekanizmalarn da devreye sokarak 

bir alşkanlk hâline getirdi. 

Paul O’Neill ve benzeri yöneticiler Kârn, çalşanlara düşük maaşlar ödeyip, daha 

uzun saatler çalştrlarak, arttrlacağ düşüncesini ykmay başardlar. İşçilerin haklarn 

almalarnn ve mesailerini kazasz tamamlamalarnn şirketin üretimine ve başarsna 

doğrudan etkisini göstermesi açsndan bu uygulamalar dünyann her yerinde örnek olarak 

gösterilmeye devam ediyor.” 

Bugün endüstrileşmiş AB ülkelerinde iş kazalar ve meslek hastalklarnn son 10 

ylda sürekli olarak azaldğ görülür. Bu ülkelerde tek tip bir mevzuat olmadğ gibi, iş 

sağlğ ve güvenliği mevzuat ülkemizden daha geri durumda olan AB ülkeleri vardr. AB, 

mevzuatn yeterliliğinden ziyade; bu düzenlemelerin sosyal taraflarca nasl alglanacağ, 

nasl uygulanacağ, çalşanlarn katlmnn nasl sağlanacağ konularn daha fazla 

önemser. Güvenlik kültürüne devaml atf yaplarak, bu kültürün gelişimini destekleyecek 

eğitim faaliyetlerine daha fazla zaman ve parasal kaynak ayrlmaktadr. 

Bu konunun insan hayatndaki temel davranş ve bakş açlaryla, kurallara uyma ve 

eğitim konular ile ne kadar iç içe olduğu açktr. Evde ev kazalarna, trafikte trafik 
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kazalarna, işte iş kazalarna vb. karş oluşturulan tutum aslnda ayn bakş açsdr. Bu 

nedenle güvenlik kültürünün oluşturulmas için toplumsal bir dönüşüm gerekmektedir. 

Konu hiçbir kurum ya da kuruluşun tek başna uhdesine braklmamaldr. Tüm kurum ve 

kuruluşlar ve iş yerleri ve tüm bireyler konuda ortak sorumluluk sahibidir. 

9.6.5. Madencilik Ekipman ve Teçhizatlarn Temininde Karşlaşlan Güçlükler 

Potansiyel patlama tehlikesi olan atmosferik ortamlarda kullanlacak ve patlamaya 

neden olabilecek tüm ekipmanlarn “patlamaya dayankl özel yapda olmas” 

gerekmektedir. Bu özel yap Ex-proof (EXPLOSION PROOF=patlamaya dayankl) olarak 

adlandrlmaktadr. 

Kömür maden ocaklarnda ve diğer muhtemel patlayc ortamlarda çalşanlarn 

sağlklarn korumak ve bu yerlerde kullanlan makine, ekipman ve teçhizatlarn herhangi 

bir patlamaya mahal vermeden güvenli bir şekilde çalşmalarn sağlamak amacyla Avrupa 

Birliğinde bir takm mevzuatlar geliştirilmiştir. Avrupa Parlamentosunun çkarmş olduğu 

ve patlamaya dayankllğn yasal dayanağn ATEX100a ve ATEX137 direktifleri 

oluşturmaktadr. ATEX 137 ile uygulama ve işletme tek tip hale getirilmiştir. İş sağlğ ve 

güvenliği ile ilgili olan ATEX 137 ulusal uygulamalar kaldrmş ve tüm Avrupa’da birlik 

sağlamştr. ATEX 100a (directive 94/9/EC), 23 Mart 1994 tarihinde yaynlanmştr. 

Ortaklk anlaşmasnn 100a maddesine dayanlarak çkarlmas (serbest ticaret ve serbestçe 

mal alşverişi ile ilgili madde) ve patlayc ortamn Franszca karşlğ olan ATmosphere 

EXplosible kelimelerinin ksaltmas olan ATEX 100a olarak anlmaktadr. ATEX 100a 

(directive 94/9/EC) ex-korumal ekipmanlarn imalat ile ilgili olup patlayc ortamlarda 

kullanlacak ekipmanlar kapsamaktadr. ATEX100a ile ekipman koruma tipleri ve 

sertifikalandrma tek tip hale gelmiştir. Ulusal bazda onaya gerek kalmamş olup, Avrupa 

Birliği üye ülkesinin verdiği sertifika diğer üye ülkelerde aynen geçerlilik kazanmştr. 

Yönetmelik hükümlerince öngörülen niteliklere uymayan kuruluşça alnan belgeler geçerli 

değildir. Ülkemizde de bu mevzuatlar Gümrük Birliği Karar ve yürütülmekte olan AB’ye 

üyelik müzakereleri doğrultusunda uyumlaştrlarak Türk mevzuatlar hâline getirilmiştir.  

6331 Sayl Kanun’a göre çkarlan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği’nin EK I, 2.1.1 ve EK I, 2.1.6. maddelerine göre tüm yer alt ocaklarnda ve 

yerüstü tesislerinde patlayc ortam oluşabilecek yerlerde ATEX uyumlu ekipmanlarn 

kullanlmas zorunluluğu getirmiştir. Bu ekipmanlarn güvenlik sistemlerinin bozulmamas 
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için, bakm ve kalibrasyonlarn da yine bu akredite kuruluşlar tarafndan yaplmas 

gerekmektedir.  

Ülkemizde bu ekipmanlarn teminini ve sonrasnda da bakm ve kalibrasyonuna 

sağlayacak onaylanmş kuruluş yakn zamana kadar yoktu. Konu ile ilgili TSE’nin 2013 

ylndaki başvurusu 24 Haziran 2014 ylnda kabul görmüştür.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak’ta bulunan ALSz (Alevszdrmazlk) Test 

İstasyonu’nun onaylanmş kuruluş olabilmesi için 2008 ylnda çalşmalara başlamş ancak 

halan akredite kuruluş olduğuna dair onay alamamştr.  

Komisyonun 09.07.2014 tarihli toplantsnda Polat Madencilik Sanayi ve Ticaret 

Ltd Şti genel müdürü Mehmet Akif ŞAHİN konu ile ilgili şunlar söylüyor; “Bir de şu anda 

madencilik sektöründeki en büyük sorunlardan birisi, standartlarla ilgili bir karmaşa 

mevcut. Yani, kullanlan ekipmanlarn büyük çoğunluğu yurt dşndan ithal ediliyor ve bu 

ürünlerin uygunluğu konusunda ciddi bir anlaşmazlk ve belirsizlik bulunuyor. Baz 

müfettişler, mesela, özellikle Avrupa’dan ithal edilen ATEX sertifikal ürünler üzerinde 

srar ediyor ve bu sebeple de madenciler birkaç tane üreticinin çok yüksek fiyatla sattğ 

ürünleri satn almak zorunda kalyor. Hâlbuki, dünyada madencilik dediğiniz zaman çok 

gelişmiş ülkeler var; Amerika Avustralya Kanada’dr, Çin, Rusya; bunlar şu anda 

Avrupa’dan çok daha gelişmiş madencilik yapan ülkeler. Bu ülkelerden biz şu anda 

makine ve ekipman ithalat yapamyoruz çünkü istenilen sertifika olmadğ için. Bu 

ülkelerin hepsinde de sertifika var. … Fakat, biz şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde 

üretilen ekipmanlar alma konusunda zorlanyoruz, bize zorunlu hâle getirilmeye çalşlyor 

baz müfettişler tarafndan. … ATEX sertifikal bir ürün aldğnz zaman, Avrupa 

Birliğinden alnan bir ürünle belli başl ürünleri diğer sertifikal ürünlerle topladğnz 

zaman, yaklaşk 2 katndan fazla daha büyük bir maliyet teşkil etmektedir. Buna göre, 

ATEX sertifikas haricindeki uluslararas kabul gören diğer MSHA, GOST R, MA, CSA 

gibi sertifikal ürünlerin de kullanlabiliyor olmas sağlanmaldr. Böylece işletmeler işçi 

sağlğyla ilgili yatrmlar daha rahat bir şekilde ve zorlanmadan yapabileceklerdir.” 

Rapora konu olan olay ile ilgili olarak Soma Baş Savclğnca alnan çalşan 

ifadelerinde; iş yerinde kullanlan seyyar gaz ölçüm cihazlar ve merkezî gaz izleme 

sistemine sonuçlar gönderen sabit gaz sensörlerinin kalibrasyonlarnn iş yeri çalşanlar 

tarafndan yapldğ yer almaktadr.  
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kazalarna, işte iş kazalarna vb. karş oluşturulan tutum aslnda ayn bakş açsdr. Bu 

nedenle güvenlik kültürünün oluşturulmas için toplumsal bir dönüşüm gerekmektedir. 

Konu hiçbir kurum ya da kuruluşun tek başna uhdesine braklmamaldr. Tüm kurum ve 

kuruluşlar ve iş yerleri ve tüm bireyler konuda ortak sorumluluk sahibidir. 

9.6.5. Madencilik Ekipman ve Teçhizatlarn Temininde Karşlaşlan Güçlükler 

Potansiyel patlama tehlikesi olan atmosferik ortamlarda kullanlacak ve patlamaya 

neden olabilecek tüm ekipmanlarn “patlamaya dayankl özel yapda olmas” 

gerekmektedir. Bu özel yap Ex-proof (EXPLOSION PROOF=patlamaya dayankl) olarak 

adlandrlmaktadr. 

Kömür maden ocaklarnda ve diğer muhtemel patlayc ortamlarda çalşanlarn 

sağlklarn korumak ve bu yerlerde kullanlan makine, ekipman ve teçhizatlarn herhangi 

bir patlamaya mahal vermeden güvenli bir şekilde çalşmalarn sağlamak amacyla Avrupa 

Birliğinde bir takm mevzuatlar geliştirilmiştir. Avrupa Parlamentosunun çkarmş olduğu 

ve patlamaya dayankllğn yasal dayanağn ATEX100a ve ATEX137 direktifleri 

oluşturmaktadr. ATEX 137 ile uygulama ve işletme tek tip hale getirilmiştir. İş sağlğ ve 

güvenliği ile ilgili olan ATEX 137 ulusal uygulamalar kaldrmş ve tüm Avrupa’da birlik 

sağlamştr. ATEX 100a (directive 94/9/EC), 23 Mart 1994 tarihinde yaynlanmştr. 

Ortaklk anlaşmasnn 100a maddesine dayanlarak çkarlmas (serbest ticaret ve serbestçe 

mal alşverişi ile ilgili madde) ve patlayc ortamn Franszca karşlğ olan ATmosphere 

EXplosible kelimelerinin ksaltmas olan ATEX 100a olarak anlmaktadr. ATEX 100a 

(directive 94/9/EC) ex-korumal ekipmanlarn imalat ile ilgili olup patlayc ortamlarda 

kullanlacak ekipmanlar kapsamaktadr. ATEX100a ile ekipman koruma tipleri ve 

sertifikalandrma tek tip hale gelmiştir. Ulusal bazda onaya gerek kalmamş olup, Avrupa 

Birliği üye ülkesinin verdiği sertifika diğer üye ülkelerde aynen geçerlilik kazanmştr. 

Yönetmelik hükümlerince öngörülen niteliklere uymayan kuruluşça alnan belgeler geçerli 

değildir. Ülkemizde de bu mevzuatlar Gümrük Birliği Karar ve yürütülmekte olan AB’ye 

üyelik müzakereleri doğrultusunda uyumlaştrlarak Türk mevzuatlar hâline getirilmiştir.  

6331 Sayl Kanun’a göre çkarlan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği’nin EK I, 2.1.1 ve EK I, 2.1.6. maddelerine göre tüm yer alt ocaklarnda ve 

yerüstü tesislerinde patlayc ortam oluşabilecek yerlerde ATEX uyumlu ekipmanlarn 

kullanlmas zorunluluğu getirmiştir. Bu ekipmanlarn güvenlik sistemlerinin bozulmamas 
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için, bakm ve kalibrasyonlarn da yine bu akredite kuruluşlar tarafndan yaplmas 

gerekmektedir.  

Ülkemizde bu ekipmanlarn teminini ve sonrasnda da bakm ve kalibrasyonuna 

sağlayacak onaylanmş kuruluş yakn zamana kadar yoktu. Konu ile ilgili TSE’nin 2013 

ylndaki başvurusu 24 Haziran 2014 ylnda kabul görmüştür.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak’ta bulunan ALSz (Alevszdrmazlk) Test 

İstasyonu’nun onaylanmş kuruluş olabilmesi için 2008 ylnda çalşmalara başlamş ancak 

halan akredite kuruluş olduğuna dair onay alamamştr.  

Komisyonun 09.07.2014 tarihli toplantsnda Polat Madencilik Sanayi ve Ticaret 

Ltd Şti genel müdürü Mehmet Akif ŞAHİN konu ile ilgili şunlar söylüyor; “Bir de şu anda 

madencilik sektöründeki en büyük sorunlardan birisi, standartlarla ilgili bir karmaşa 

mevcut. Yani, kullanlan ekipmanlarn büyük çoğunluğu yurt dşndan ithal ediliyor ve bu 

ürünlerin uygunluğu konusunda ciddi bir anlaşmazlk ve belirsizlik bulunuyor. Baz 

müfettişler, mesela, özellikle Avrupa’dan ithal edilen ATEX sertifikal ürünler üzerinde 

srar ediyor ve bu sebeple de madenciler birkaç tane üreticinin çok yüksek fiyatla sattğ 

ürünleri satn almak zorunda kalyor. Hâlbuki, dünyada madencilik dediğiniz zaman çok 

gelişmiş ülkeler var; Amerika Avustralya Kanada’dr, Çin, Rusya; bunlar şu anda 

Avrupa’dan çok daha gelişmiş madencilik yapan ülkeler. Bu ülkelerden biz şu anda 

makine ve ekipman ithalat yapamyoruz çünkü istenilen sertifika olmadğ için. Bu 

ülkelerin hepsinde de sertifika var. … Fakat, biz şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde 

üretilen ekipmanlar alma konusunda zorlanyoruz, bize zorunlu hâle getirilmeye çalşlyor 

baz müfettişler tarafndan. … ATEX sertifikal bir ürün aldğnz zaman, Avrupa 

Birliğinden alnan bir ürünle belli başl ürünleri diğer sertifikal ürünlerle topladğnz 

zaman, yaklaşk 2 katndan fazla daha büyük bir maliyet teşkil etmektedir. Buna göre, 

ATEX sertifikas haricindeki uluslararas kabul gören diğer MSHA, GOST R, MA, CSA 

gibi sertifikal ürünlerin de kullanlabiliyor olmas sağlanmaldr. Böylece işletmeler işçi 

sağlğyla ilgili yatrmlar daha rahat bir şekilde ve zorlanmadan yapabileceklerdir.” 

Rapora konu olan olay ile ilgili olarak Soma Baş Savclğnca alnan çalşan 

ifadelerinde; iş yerinde kullanlan seyyar gaz ölçüm cihazlar ve merkezî gaz izleme 

sistemine sonuçlar gönderen sabit gaz sensörlerinin kalibrasyonlarnn iş yeri çalşanlar 

tarafndan yapldğ yer almaktadr.  
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İş sağlğ ve güvenliği açsndan bakldğndan patlayc ortamlarda 

güvenilirliğinden emin olunan ekipmanlarn kullanlmas bir zorunluluktur. Konunun 

ciddiyeti açsndan ekipmanlarn bu özelikte olmasndan ve bakm ve kalibrasyonlarnn da 

ehil kişiler tarafndan yaplmas uygulamasndan vazgeçilemez. Ancak bu düzenlemenin 

uygulanabilmesi için işverenin belirtilen standarttaki ekipmanlara ulaşyor olabilmesi 

gerekmektedir. Mevcut durumda, ekipmanlar Türkiye’den temin edilemediğinden çok 

yüksek meblağlar ödenerek yurt dşndan temini yoluna gidilmektedir. Olmazsa olmaz bu 

ekipmanlarn temin süresinin uzunluğu da üretimde ve güvenlikte aksamalara yol 

açmaktadr. Bu sorun işverenin yurt içinden kolaylkla ulaşlabilen ve ucuz olan ancak 

ATEX uyumluluğu olmayan Çin üretimi MA gibi standarttaki ürünlerin kullanmna 

yöneltmiştir. Baz işverenler ise daha güvenli olduklarn savunarak Amerikan 

standardndaki ürünleri çok daha yüksek paralar ödeyerek almaktadr. Ancak bu da yine 

mevzuat açsndan sorun yaratmaktadr. 

9.6.6. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar 

6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu kapsamnda yer alan iş yerleri ile bu iş 

yerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşlar kapsayan “İş 

Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakknda Yönetmelik” 20.08.2013 

tarihinde çkarlmş ve tüm maddeleri alt ay sonra yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmelik hükümlerine göre; işverenin, iş yerinde iş hijyeni ölçüm, test ve 

analizinin, diğer bir ifade ile fiziksel (gürültü, titreşim, aydnlatma, iyonlaştrc olmayan 

radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) 

etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yaplmasn ve bunlarn da Türk Akreditasyon 

Kurumunu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararas Laboratuar 

Akreditasyon Birliği ve Uluslararas Akreditasyon Forumu ile karşlkl tannma anlaşmas 

imzalanmş akreditasyon kurumlarndan birisinden alnmş ön yeterlik veya yeterlik 

belgesini haiz akredite kuruluşlara yaptrmas zorunlu klnmştr. Bu kuruluşlarn da TS 

EN ISO/IEC 17025’e, deney ve kalibrasyon laboratuarlarnn yeterliliği İçin (numune alma 

dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuarn yeterliliğinin tannmas 

için sağlamas gereken) genel şartlarn yer aldğ standarda göre akredite olmas gerektiği 

belirtilmiştir. 

Yer alt maden işletmelerini de kapsayan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

talebi karşlayacak kadar akredite kuruluş ülkemizde bulunmamaktadr. TTK gibi büyük 
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kurumlarn bu tür laboratuarlar vardr ancak, yönetmelik genel kontrollerin bağmsz ve 

tarafsz olmas adna kurum ölçümlerinin başka bir akredite kuruluş tarafndan yaplmasn 

zorunlu tutmaktadr. Bu laboratuarlarda kurum kendi ölçümlerini ancak iç kontrol amac 

ile yapabilmektedir. 

9.6.7. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

Komisyonun 24.06.2014 tarihli toplantsnda, 1984-2004 tarihleri arasnda Güney 

Afrika’da maden mühendisliği ve daha sonra Amerika’da Federal Araştrma ve Geliştirme 

Enstitüsü direktörlüğü yapan Güner GÜRTUNCA; yalnzca iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

araştrmalar yapan Pittsburgh Araştrma Laboratuvar’nn yllk bütçesinin 50 milyon dolar 

olduğunu ve burada takriben 250 kişinin çalştğn söylüyor. GÜRTUNCA, 2010 ylnda 

29 kişinin öldüğü Upper Big Branch ve Avusturalya’da 2 kişinin yaşaman yitirdiği kazalar 

ile ilgili “Upper Big Branch olay o şirkete 200 milyon dolara mal oldu, işçilere ödenen 

tazminat. Bunun 50 milyon dolar da hâkimin emriyle araştrma geliştirme için bir fona 

kondu. Bu şekilde Amerika’da araştrma başlatld. Bakn, takriben üç hafta önce 

Avustralya’da bir kömür patlamas oldu, 2 kişi öldü. Hükûmet annda 20 milyon dolar 

koydu masann üzerine, “Madem bu konularda bilmediğimiz şeyler var, hemen bu konuda 

araştrma yaplmasn istiyorum.” diye bir fon oluşturdu. Yani eğer bir kaza olup da 

teknolojik olarak bilmediğimiz bir şey varsa bunu araştrp bir daha bu kazann olmamasn 

sağlamamz lazm. Eğer bunu hiç bilmiyorsak o zaman da madenciliği durdurmamz lazm. 

‘Yani ben bunu bilmiyorum -yeteri kadar araştrma yaplmamş- ama ben madenciliğe 

devam edeceğim.’ diye bir şey söz konusu olamaz.” İfadelerinde bulundu. 

9.6.8. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Madenlerde gerçekleşen iş kazalar, meslek hastalklar ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftişlere itirazlar sonras açlan davalarn incelenmesi uzmanlk 

gerektirmektedir. Davalar sonras alnan karalar emsal teşkil etmekte ve iş sağlğ ve 

güvenliği konusunda da yol haritasnn çizilmesinde belirleyici olmaktadr. Mevcut 

yaplanmada teknik bilgiler ile donatlmamş savc ve hakimlerin, konularn detaylar ile 

ilgili doğru sorular yöneltebilmeleri ve elde edilen verileri teknik olarak 

yorumlayabilmeleri çok zordur. Reaktif olsa da kazalar sonras tedbir almada klavuz 

olabilecek kaza davalarnn ve dava koşullarnn değerlendirmesi konuya ve teknik 

detaylara hakim kişiler tarafndan yaplmaldr. 
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9.6.9. Yank Hastaneleri 

04.10.2012 tarihinde Soma Darkale Kömür Ocağ’nda meydana gelen ocak yangn 

sonucu 9 çalşan yanarak kazalanmştr. Soma Devlet Hastanesi’nde yank ünitesi 

olmadğndan yarallar İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştrma Hastanesine sevk edilmiştir. 

Basnda yer alan diğer bir haberde ise “13 Nisan’da yine özel bir maden ocağnda kömür 

çkartma işlemi srasnda patlatlan dinamitin etkisiyle yaralanan 33 yaşndaki işçi Dursun 

Çelik’in vücudunun çeşitli yerlerinde yanklar oluşmuştu. Çelik, Soma Devlet Hastanesi’ne 

kaldrlmş ancak yank ünitesi olmadğ için 8 saat bekletildikten Kocaeli Derince Eğitim 

ve Araştrma Hastanesi Yank Tedavi Merkezine nakledilmiştir” bilgisi yer almaktadr. 

Havzada bu olayn öncesinde ve sonrasnda da yank vakalar olduğu bilinmektedir. Soma, 

Zonguldak, Kütahya gibi kömür havzalarnda yank tedavi hastaneleri ve var olan devlet 

hastanelerinde de yank üniteleri olmadğ için maden kazalarndaki yank yarallar başka 

illere sevk edilmek için saatlerce bekletilmekte bu da ölümlere neden olmaktadr.  

9.6.10. Madencilik İSG Veri Bankas 

Gelişmiş ülkelere bakldğnda, madencilik sektörünün ilgili bakanlk veya benzeri 

kuruluşlarnn kamuoyuna açk ulusal veri portallarnn olduğu görülmektedir. Bu 

portallarda maden iş yerlerine ait üretim, iş kazalar, meslek hastalklar, ramak kalalar, iş 

kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ raporlar gibi sektörün performansn gösteren 

birçok veri bulunmaktadr. Bu verilerin bir portalda toplanyor olmas veri kaybnn 

önlenmesi için önemlidir. Kamuoyuna açk olmas ise, tehlikeler sonucu neler 

olabileceğinin geniş bir kitle tarafndan görülerek, benzer durumlarn mevcut olduğu iş 

yerlerinde, kazalarn ve hastalklarn tekrarlanmamas için alnacak tedbirlerin 

uygulanmasna sebep olacaktr. Bunun dşnda bilimsel araştrma ve geliştirme yapan 

üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlar için de güvenilir ve kymetli bir kaynak olacaktr. 

9.6.11. Madencilik Firmalarnn Borsaya Kote Olmas 

Ülkemizde, kurallara uyan ve iş sağlğ ve güvenliğine yatrm yapan işverenin, 

yatrmlar maliyetleri arttrdğndan, satacağ ürünün birim fiyat artmakta ve yüksek fiyatl 

ürün, pazarda rekabete yenik düşmekte ve alc bulamamaktadr. Kuralsz çalşan ve iş 

sağlğ ve güvenliğine yatrm yapmayan işverenin ürününün birim fiyat daha düşük 

kalmakta ve bu yatrmcnn ürünü pazarda daha çok alc bulmaktadr. Yani mevcut 

sistemde rekabet ortamnda, kurallara uyan ve iş sağlğ ve güvenliğine yatrm yapan 

işveren kaybetmektedir.  
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Dünya’da gelişmiş ülkelere ya da ülkemizde iş kazas ve meslek hastalklarnn az 

olduğu firmalara baklacak olursa, iş yerlerinde çok sk iş sağlğ ve güvenliği tedbirleri 

alndğn görürüz. Peki bu firmalar, böylesine rekabetçi bir ortamda iş sağlğ ve 

güvenliğine yatrm yapmaya iten sebep nedir? Gelişmişlik düzeyi, iş sağlğ ve güvenliği 

bilincinin oturmas ve uygun mevzuatlarn olmasnn yan sra, hiç kuşkusuz ki işvereni bu 

yatrmlar yapmaya yöneltecek en büyük motivasyon yine “şirketin ekonomisi”dir. 

Böylesi rekabetçi bir ortamda iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği bilincini 

oluşturan ve iş sağlğ ve güvenliğine yatrm yapan işverenin bir şekilde bu yatrmndan 

dolay para kazanmas ve yatrm yapmayan ve çaba harcamayan işverenin de para 

kaybetmesi gerekmektedir. Sistem bu sorunu firmalarn “borsaya kote” olmas ile kendi 

kendine çözebilmektedir. 

Konu hakknda Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN 25.06.2014 tarihli komisyon 

toplantsnda şunlar söylüyor: “…Bizim şöyle bir analiz yapmamz lazm: O güvenlik 

kültürü nasl oluştu? Biz Soma ya da kömür ocaklarnda bunu neden oluşturamyoruz? 

Bunun temel nedeni şudur: Türkiye’deki tüm yabanc madencilik yatrmlarnda bu 

güvenlik kültürü çok keskin bir şekilde vardr, nedeni de şudur: Uluslararas piyasalarda -

yani yabanc sermayeyi desteklediğim için söylemiyorum, neden olarak söylüyorum- 

sosyal sorumluluklar vardr ve herhangi bir kaza annda bu şirketlerin borsalarda fiyatlar 

dehşet düşer. Dolaysyla sosyal sorumluluk ve sosyal konularla ilgilenmek madenciliğin 

en temel ayaklarndan bir tanesidir. Bu konunun da aslnda bir parças olarak burada 

dikkate alnmasn öneririm.” 

Basnda Petkim ile ilgili çkan haber ise konuyu açklar niteliktedir. “Petkim, Borsa 

İstanbul tarafndan ilk kez kurulan Sürdürülebilirlik Endeksi'ne seçilen 15 şirket arasnda 

yer ald. Değerlendirme halka açk şirketlerin çevre, sosyal sorumluluk, iş sağlğ ve 

güvenliği, kurumsal yönetim, şeffaflk gibi konulara yaklaşm üzerinden yapld. …. 

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, sürdürülebilirliğin dünyada önem kazandğn 

belirterek, "Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak yabanc yatrmclar ve fonlar 

tarafndan çok önemseniyor. Petkim'deki altyapmz, yaklaşmmz ve yönetim anlayşmz 

bu endeksin içinde olmamz sağlad." dedi. Türkiye'nin tek petrokimya hammadde 

üreticisi ... Borsa İstanbul ile Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS), BIST 

30 kapsamndaki şirketlerin kamuya açk bilgileri üzerinden çevre, sosyal sorumluluk, iş 

sağlğ ve güvenliği, kurumsal yönetim, şeffaflk gibi konulara yaklaşmlarn 

değerlendirerek endeksin oluşmasn sağlad. …. Bugün bütün dünyada tüketicilerin 
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şirketlerden beklenti ve taleplerinin arttğn kaydeden Korkut, "Sürdürülebilirlik önem 

kazanyor. Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak şirketlere sadece tüketici karşsnda 

avantaj sağlamyor. Bunun yan sra dünyada rekabet avantaj, yabanc yatrmclar 

karşsnda itibar, şeffaflk getiriyor. Çünkü artk büyük fon sahipleri kredi kullandrmak 

için sürdürülebilirlik raporlamasn şart koşmaya başladlar. Bu çalşmalarn ölçülmesi de 

borsalardaki sürdürülebilirlik endeksiyle yaplyor. Endeks, şirketlere kurumsal 

sürdürülebilirlik performanslarn yerel ve küresel anlamda karşlaştrma imkan verecek. 

Endeks yatrmclarn sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini 

benimseyen şirketleri ayrt edip bu şirketlere yatrm yapmalarn sağlayacak bir araç 

olacak. Endeksin diğer bir amac ise Türkiye'de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri 

arasnda sürdürülebilirlik konusundaki bilginin artmasna katk sağlamak." dedi. 

9.6.12. İşçilerin Çalşma Koşullar ve Sosyal Haklar ile İlgili Sorunlar 

Eynez yeralt kömür ocağ kazasnn meydana gelmesiyle birlikte, Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ’de “daybaşlk/taşeronluk” olarak adlandrlan bir işçi alm ve yönetimi 

sisteminin olduğu ortaya çkmş, verilen bilgiler çerçevesinde işçilerin büyük 

çoğunluğunun bir taşeronun emri altnda hareket ettikleri, daybaş/taşeronlarn getirdikleri 

işçilerin çalşmalar ile orantl prim almalar nedeniyle sadece üretime odaklandklar, 

Daybaşlk/taşeronluk sisteminin beraberinde getirdiği, “hadihadicilik” olarak da 

adlandrlan üretim ve ayakta ilerlemeye bağl ücretlendirme sisteminde işçilerden 

durmadan üretim yaplmasnn istendiği ve normal çalşma şartlarnn üzerinde bir 

performansla çalşmaya zorlandklar değerlendirilmiş olup, bu sistemde oluşan işçiler 

aras rekabet ve hatta vardiyalar aras yarşn yol açtğ üretim zorlamas raporun çeşitli 

bölümlerinde de değinildiği üzere alnmas gereken tedbirlerin alnmamasna ve tehlikeli 

çalşma ortamlarnn oluşmasna sebep olmuş ve ayn zamanda yaplan görüşmelerde 

çalşma koşullar ile sosyal haklara ilişkin bir takm iddialarda bulunulmuştur.  

10.06.2014 tarihinde yaplan Komisyon toplantsnda dinlenen işçiler; 

- Taşeronlaşmaya karş olduklarn, kendileri 1,300 TL ücret alrken, 

taşeronlarn 30 bin, 40 bin TL ücret aldklarn, 

- Emeklilik yaşnn uzun olduğunu,  

- Daha iyi bir ücretle başka madende çalşmak üzere işi braktklarnda işi 

kendileri braktğ gerekçesiyle tazminat ödenmediğini, 
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- Madenler kamunun elinde iken çalşma saatlerinin belli olduğunu, taşeron 

olmadğn, hadihadi diyen olmadğn, özel sektöre teslim edilince kar marj 

nedeniyle işçilerin daha çok işe sürüldüğünü, 

- Kamuda çalşan işçinin ücret vb. haklarnn daha iyi olduğunu, Belediyede 

çalşan işçinin bile ağr iş tazminat olmasna rağmen maden işçisinin olmadğn, 

- Toplu sözleşme dönemleri geçirmelerine rağmen bir iyileşme olmadğn, 

- Hadihadicilik ve görev olmayan işlerin verilmesi ve yapmaya zorlanmas ve 

psikolojik bask, işten çkarlma korkusunun insanlarn hakkn arayamamalarna 

sebep olduğunu, 

- İşsiz kalma korkusunun en büyük sorunlar olduğunu, iş güvenliğinin 

sağlanmas gerektiğini, seslerini çkarttklar zaman işveren tarafndan muhalefet 

edildi diye işten çkartldklarn, işçilerin haklarn savunabilseler çalşma şartlarnn 

daha iyi olabileceğini, 

- Sendikann yaptğ toplu sözleşmenin hiçbir bir işçi arkadaşlarna 

verilmediğini, toplu sözleşmedeki haklarnn ne olduğunu bilmediklerini, kendilerine 

bilgi verilmediğini, 

- 8 saat yer altnda çalştklarn, yaklaşk 3-3,5 saat geliş gidişle birlikte 10-

11,5 saate tekabül ettiğini, bunun günün yars demek olduğunu, bu şekilde sosyal 

hayatlarnn olmadğn, çocuklar ile gezmeye gidemediklerini, hafta tatilinde 

yorgunluklarn dahi atamadklarn, 

- Senelik izinlerin ve bayram günlerinin primlerinin yerüstünden yatrldğn,  

- Yaklaşk her ay 400 kişiden yevmiye cezas kesildiğini, 

- Çalşanlarn üzerinden taşeronlarn yüksek miktarda prim aldğn, 

- Yaplan kömür yardmnn kimine 4 ton, kimine 5 ton, kimine 6 ton 

yapldğn, 

- Psikolojik bask yapldğn, 

belirten iddialarda bulunmuşlardr. 
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9.7. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNCÜL, BİLİMSEL VE TEKNİK 

YAKLAŞIM SORUNU  

9.7.1. Havza Madenciliğinin Önemi  

Madenin türüne göre değişmekle birlikte maden ürünlerinin arz esnekliği genellikle 

düşüktür. Bir maden ürününün piyasaya hammadde veya uç ürün olarak arz, bu madenin 

aranmas, bulunmas, işletilerek çkarlmas ve işlenmesi gibi uzun bir sürecin sonunda 

gerçekleşmektedir. Bu maden aramalarnn olumlu sonuçlanmayacağ, maden 

bulunduğunda da üretimin ksa dönemde ciddi miktarda artrlmasnn mümkün 

olmayacağ açktr. Çünkü madenin işletmeye açlarak çkarlmas ve ekonomik 

faaliyetlerde kullanma hazr hale getirilmesi zaman alc bir süreçtir. Madencilik riskleri 

yüksek olan bir sektördür. 

Bununla birlikte ithal kömür fiyatlarndaki dalgalanmalar ekonomik konjonktürdeki 

olas değişikliklerin ayn oranla tüketime yansmas sebepleri ile talep esnekliğinin oldukça 

yüksek olduğu bir sektördür.  

Günümüzde Ülkemiz madencilik sektörü, kamu özel ayrm olmakszn küçük/orta 

ölçekli işletmelerden oluşmaktadr. Bu durum üretim, istihdam vb. istatistikî kaytlarn 

tutulmasn zorlaştrmaktadr. Üretim kapasitesi, maden fiyatlarnn değişimine ve 

mevsime göre farkllk arz etmektedir. Ülkemizde büyük sermayeli özel madencilik 

işletmeleri fazla değildir. Bundan başka madencilik alannda uzun dönemli tecrübe sahibi, 

kurumsallaşmş özel kesim madencilik firmalar da sayca azdr. Bu durum, nispeten riskli 

yatrmlara sermaye koyacak müteşebbis bulunmamas sonucunu da doğurmaktadr. 

Ulusal enerji politikas ile madencilik politikas birbirini doğrudan etkileyen 

unsurlardr. Enerji hammaddesi özelliğine sahip olan kömür, madencilik sektörü içinde 

önemli bir yer işgal etmektedir. 

Yerli kömür kaynaklarnn elektrik üretiminde kullanlmasn teşvik etmek sadece 

ülkemizin dşa bağmllğn azaltmaya ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasna katkda 

bulunmakla kalmayacak, maden işletmeleri üzerindeki pazar bulamama, yani satş 

basksn da hafifleterek mali yaplarn güçlendirecektir. 

Ülkemizde büyük sermayeli yatrmclarn kömür madenciliği sektörüne ilgisi 

yeterli düzeyde olmadğndan, sektörde finansman ve teknik donanm bakmndan 

donanml firma says oldukça azdr. Bu durum gereksiz fiyat rekabetine yol açarak 

 

617 
 

sermaye birikimini olumsuz etkilemektedir. Kömür madenciliği bu nedenle beklenen 

seviyeye ulaşamamakta ve havza düzeyinde kömür madenciliği yaplamamaktadr.  

18.11.2014 tarihli Komisyon toplantsndan, Ali AYDINLIOĞLU (Balkesir) 

“…Şimdi, yüzlerce ocak var bu şekilde çalşan irili ufakl. Hepsinde değişik işletme 

yöntemleri var. Kanaatimce bu küçük işletmelerin hepsi kapanacak biz adam gibi havza 

işletmeciliğine geçeceğiz ve adam gibi de oraya teknoloji transfer edecek, sermayesini 

koyacak bu tedbirlerin hepsini alacak yeni bir düzenlemeyle, yeni işletmelere ihtiyaç 

olduğu düşüncesindeyim…” sözleri ile konu hakkndaki görüşünü beyan etmiştir. 

Genellikle mevcut olan küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafndan; yataklarn en 

verimli kesimlerini iptidai yöntemlerle işletilmekte, geri kalan ksmlar heba olmaktadr. 

Küçük sermayeler ile yürütülmeye çalşlan işletmeler teknoloji kullanmna geçememekte, 

üretimini arttramamaktadr. Bu gibi işletmelerde ücretlerin geçim seviyesinin altnda 

olmas, çok zor çalşma şartlarnn mevcudiyeti, sağlk ve emniyette uygulanan ihmallerin 

oldukça yaygn olmas gibi etkenler de olumsuzluklar çoğaltmaktadr. Birkaç milyon 

tonluk bir yatakda tüm bu olumsuzluklar rezervin verimli kullanlmasn engellemektedir. 

Rezerv geliştirme çalşmalarnn hemen hemen yok denecek ölçüde az olmas, özellikle 

işletmenin teknik bilgi, deneyim ve madencilik disiplininin düşük olmas sebebiyle maden 

gerek "miktar" gerekse "kalite" baznda önemli kaynak tüketimine yol açmaktadr. 

Bütün bunlar dikkate alndğnda, havza madenciliği çok daha önemli bir hale 

gelmektedir. Uzun süreli ve büyük ölçekli yatrmlar sektörde etkinleştirilmelidir. Mevcut 

düzende devam eden ksa dönemli çalşmalarn yerini rasyonelliği oturmuş uzun vadeli 

planlanmş çalşmalar almaldr. Günümüzde madenciliğin giderek daha fazla sermaye ve 

teknoloji yoğun bir nitelik kazandğ dikkate alndğnda, bir ülkede madenciliğin 

gelişmesinin her bakmdan güçlü kuruluşlara ihtiyaç gösterdiği açktr.  

Madencilik alannda elde edilen tecrübeler ve jeoloji bilimindeki son gelişmeler, bir 

maden yatağ ile bir maden havzasnn oluşumunda jeolojik süreçlerin çok önemli rol 

oynadğn ortaya koymaktadr. Bir başka deyişle jeolojik olaylar, bu havzalardaki maden 

arama, değerlendirme ve işletme tekniklerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Tek başna 

ekonomik olmayan tesislerin ve maden yataklarnn havza madenciliğine ve entegre sanayi 

tesislerine gidilerek verimli hale getirilmeleri mümkündür. Sanayileşme ve madencilik 

rejimine ilişkin esaslarn buna göre tespit edilmesi günümüzde bilimsel ve teknik bir 

zorunluluk hâline gelmiştir. 
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yatrmlara sermaye koyacak müteşebbis bulunmamas sonucunu da doğurmaktadr. 

Ulusal enerji politikas ile madencilik politikas birbirini doğrudan etkileyen 

unsurlardr. Enerji hammaddesi özelliğine sahip olan kömür, madencilik sektörü içinde 

önemli bir yer işgal etmektedir. 

Yerli kömür kaynaklarnn elektrik üretiminde kullanlmasn teşvik etmek sadece 

ülkemizin dşa bağmllğn azaltmaya ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasna katkda 

bulunmakla kalmayacak, maden işletmeleri üzerindeki pazar bulamama, yani satş 

basksn da hafifleterek mali yaplarn güçlendirecektir. 

Ülkemizde büyük sermayeli yatrmclarn kömür madenciliği sektörüne ilgisi 

yeterli düzeyde olmadğndan, sektörde finansman ve teknik donanm bakmndan 

donanml firma says oldukça azdr. Bu durum gereksiz fiyat rekabetine yol açarak 
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sermaye birikimini olumsuz etkilemektedir. Kömür madenciliği bu nedenle beklenen 

seviyeye ulaşamamakta ve havza düzeyinde kömür madenciliği yaplamamaktadr.  

18.11.2014 tarihli Komisyon toplantsndan, Ali AYDINLIOĞLU (Balkesir) 

“…Şimdi, yüzlerce ocak var bu şekilde çalşan irili ufakl. Hepsinde değişik işletme 

yöntemleri var. Kanaatimce bu küçük işletmelerin hepsi kapanacak biz adam gibi havza 

işletmeciliğine geçeceğiz ve adam gibi de oraya teknoloji transfer edecek, sermayesini 

koyacak bu tedbirlerin hepsini alacak yeni bir düzenlemeyle, yeni işletmelere ihtiyaç 

olduğu düşüncesindeyim…” sözleri ile konu hakkndaki görüşünü beyan etmiştir. 

Genellikle mevcut olan küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafndan; yataklarn en 

verimli kesimlerini iptidai yöntemlerle işletilmekte, geri kalan ksmlar heba olmaktadr. 

Küçük sermayeler ile yürütülmeye çalşlan işletmeler teknoloji kullanmna geçememekte, 

üretimini arttramamaktadr. Bu gibi işletmelerde ücretlerin geçim seviyesinin altnda 

olmas, çok zor çalşma şartlarnn mevcudiyeti, sağlk ve emniyette uygulanan ihmallerin 

oldukça yaygn olmas gibi etkenler de olumsuzluklar çoğaltmaktadr. Birkaç milyon 

tonluk bir yatakda tüm bu olumsuzluklar rezervin verimli kullanlmasn engellemektedir. 

Rezerv geliştirme çalşmalarnn hemen hemen yok denecek ölçüde az olmas, özellikle 

işletmenin teknik bilgi, deneyim ve madencilik disiplininin düşük olmas sebebiyle maden 

gerek "miktar" gerekse "kalite" baznda önemli kaynak tüketimine yol açmaktadr. 

Bütün bunlar dikkate alndğnda, havza madenciliği çok daha önemli bir hale 

gelmektedir. Uzun süreli ve büyük ölçekli yatrmlar sektörde etkinleştirilmelidir. Mevcut 

düzende devam eden ksa dönemli çalşmalarn yerini rasyonelliği oturmuş uzun vadeli 

planlanmş çalşmalar almaldr. Günümüzde madenciliğin giderek daha fazla sermaye ve 

teknoloji yoğun bir nitelik kazandğ dikkate alndğnda, bir ülkede madenciliğin 

gelişmesinin her bakmdan güçlü kuruluşlara ihtiyaç gösterdiği açktr.  

Madencilik alannda elde edilen tecrübeler ve jeoloji bilimindeki son gelişmeler, bir 

maden yatağ ile bir maden havzasnn oluşumunda jeolojik süreçlerin çok önemli rol 

oynadğn ortaya koymaktadr. Bir başka deyişle jeolojik olaylar, bu havzalardaki maden 

arama, değerlendirme ve işletme tekniklerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Tek başna 

ekonomik olmayan tesislerin ve maden yataklarnn havza madenciliğine ve entegre sanayi 

tesislerine gidilerek verimli hale getirilmeleri mümkündür. Sanayileşme ve madencilik 

rejimine ilişkin esaslarn buna göre tespit edilmesi günümüzde bilimsel ve teknik bir 

zorunluluk hâline gelmiştir. 
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Trakya Bölgesinde 1 milyar ton üzerinde olan linyit varlğmz maalesef havza 

madenciliği anlayş yerleşmediğinden değerlendirilememektedir. Ülkemizdeki 432 adet 

kömür ruhsatnn 200 den fazlas Trakya Bölgesinde bulunmaktadr. Ülkemizin yüzölçümü 

ile Trakya Bölgesinin yüzölçümü karşlaştrldğnda, Trakya Bölgesindeki ruhsatlarn 

durumu ortaya çkmaktadr. Birbiri ile snr komşusu olan ruhsatlar ve kömür ocaklar 

genellikle küçük işletmeler şeklinde kalmakta, sermaye sknts çekmekte, gerek teknoloji 

ve gerekse pazarlama anlamnda modernizasyona gidememektedir. Bu ve benzeri 

bölgelerde geliştirilecek olan havza madenciliği, bölgesel kalknmalara şk tutacağ gibi 

2035 strateji plannda yer alan hedeflere ulaşmamzda da önemli rol oynayacaktr. 

9.7.2. Ulusal Karot ve Yerbilimleri Veri Bankasnn Önemi  

Yeraltnda bulunan formasyonlar hakknda bilgi edinmek üzere geliştirilen özel 

delici uçlar (kronlar) yardmyla sondaj yaplrken; doğal formasyondan kesilerek alnan 

silindirik numuneye karot denilmektedir. Rezerv tespiti, cevher ve yan kayaçlar hakknda 

detayl bilgi alnmas için karotlu maden sondajlar yaplmaktadr. Sondajlar sonucu elde 

edilen bilgilere göre ise üretim yöntemlerinin, madenin galerilerinin konumlarnn 

belirlenmesi gibi iş sağlğ ve güvenliğini temelden etkileyen kararlar verilmektedir. 

Enerji üretiminde vazgeçilmez olan kömür sahalarnda da sondajlar ile elde edilen 

veriler büyük önem taşmaktadr. Kömürün yaylm ve kalitesine yönelik bütün bilgiler 

sondajlarda elde edilen karot örnekleri üzerinde yaplmakta, kurulacak olan santralin 

dizayn bu bilgiler şğnda şekillenmektedir. Ne kadar sağlkl veri toplanrsa o derece 

sağlkl kararlar alnabilmekte ve yatrmlar yaplabilmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğünde veri hazrlama izleme değerlendirme birimi, kurum 

bünyesinde yaplan sondajlardan elde edilen kuyu bilgilerini bilgisayar ortamnda 

saklayarak gerektiğinde bu bilgileri kullanclara sunmaktadr. 

9.8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İLE 

İLGİLİ SORUNLAR 

Yeralt kömür madenlerinde meydana gelen kazalar özellikleri ve etkileri 

bakmndan diğer kazalardan önemli farkllklar arz etmektedir. Sektör; içerisinde birbirine 

bağl ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyebilecek olmas, 

patlama, yangn ve büyük göçüklerle şiddeti çok fazla ve birden fazla çalşann 

yaralanmas ve/veya ölümüyle sonuçlanabilecek iş kazalar risklerini içeren dünyann en 

zor sektörlerinden biridir. 
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Yeralt madenlerinde arama kurtarma çalşmalarn yapacak ekibin yeralt 

müdahalelerinde ilk önce kendi güvenliklerini sağlayp daha sonra arama kurtarma 

çalşmalarna başlayabilmeleri için, yeralt haritalarn iyi okuyabilmeleri, göçük açma ve 

tahkimat kurma gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, yeralt madenlerinde 

karşlaşlabilecek gaz ve su geliri gibi tehlikelerle mücadele edip, bu tehlikelerden kaynakl 

riskler yaratmayacak şekilde hareket edebilmeleri, bu iş için gerekli teçhizatla donatlmş, 

bu teçhizat kullanma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olabilmeleri gibi gerekleri 

sağlamaldr. Tüm bunlarn etkili bir şekilde gerçekleşmesi için ise, gerekli eğitimleri 

almş, düzenli tatbikatlar yapmş, fiziki kondisyonu iyi olan, sağlkl, tecrübeli ve acilen 

etkin bir şekilde organize olabilen bir ekip olmas gerekmektedir. 

Arama kurtarma çalşmalarnda, bu ekiplerinin dşnda, işi bilmeyen kişi, kuruluş 

ve ekiplerin yer almamas gerekmektedir. Ülkemizde iyi niyet ile kaza sonrasnda olaya 

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlğ personeli, sivil savunma, itfaiye gibi farkl arama 

kurtarma ekiplerinin de müdahil olmak istedikleri görülmektedir. Ancak bu iyi niyetli 

tutum, yeralt madenciliği arama kurtarma için yetersiz olan bu kişilerin faaliyetler 

srasnda yanlş müdahale yöntemleri yüzünden, kendi hayatlar dâhil kurtarma ekiplerinin 

ve yer altndaki kazallarn hayatlarn da riske atmalarna sebep olmaktadr. Bunun dşnda 

müdahalede kilit nokta olan koordinasyona da büyük olumsuz etkileri olmaktadr. Dolays 

ile iyi niyetle başlayan bu yaklaşm çoğu kişi için hayati olabilecek yeni riskler 

oluşturmaktadr.  

Yukarda bahsedilen ekiplerin dşnda, kazann büyüklüğüne göre mahalli ve ulusal 

yazl veya görsel basnn ilgisi, kazazede yaknlar ve çevrede oturanlarn akn sonucu, 

mutlak kontrolün olmas gereken kaza yerinde bir kaos ortam oluşmaktadr.  

27.06.2014 ve 01.07.2014 tarihli Komisyon Toplantlar’nda; T.T.K. İş Güvenliği 

Daire Başkanlğ Şube Müdürü Faik Ahmet SARIALİOĞLU’nun, Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ iş güvenliği uzman Ali Haydar SAKİK’in, UMKE Manisa İl Temsilcisi 

Sağlk Memuru Barş KÜÇÜK ve tahlisiyeci Bilal Birhan AKMAN’n Rapor’a konu 

olayda arama kurtarma çalşmalar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri, arama kurtarma 

srasndaki sorunlar ortaya koyar niteliktedir. 
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Trakya Bölgesinde 1 milyar ton üzerinde olan linyit varlğmz maalesef havza 

madenciliği anlayş yerleşmediğinden değerlendirilememektedir. Ülkemizdeki 432 adet 

kömür ruhsatnn 200 den fazlas Trakya Bölgesinde bulunmaktadr. Ülkemizin yüzölçümü 

ile Trakya Bölgesinin yüzölçümü karşlaştrldğnda, Trakya Bölgesindeki ruhsatlarn 

durumu ortaya çkmaktadr. Birbiri ile snr komşusu olan ruhsatlar ve kömür ocaklar 

genellikle küçük işletmeler şeklinde kalmakta, sermaye sknts çekmekte, gerek teknoloji 

ve gerekse pazarlama anlamnda modernizasyona gidememektedir. Bu ve benzeri 

bölgelerde geliştirilecek olan havza madenciliği, bölgesel kalknmalara şk tutacağ gibi 

2035 strateji plannda yer alan hedeflere ulaşmamzda da önemli rol oynayacaktr. 

9.7.2. Ulusal Karot ve Yerbilimleri Veri Bankasnn Önemi  

Yeraltnda bulunan formasyonlar hakknda bilgi edinmek üzere geliştirilen özel 

delici uçlar (kronlar) yardmyla sondaj yaplrken; doğal formasyondan kesilerek alnan 

silindirik numuneye karot denilmektedir. Rezerv tespiti, cevher ve yan kayaçlar hakknda 

detayl bilgi alnmas için karotlu maden sondajlar yaplmaktadr. Sondajlar sonucu elde 

edilen bilgilere göre ise üretim yöntemlerinin, madenin galerilerinin konumlarnn 

belirlenmesi gibi iş sağlğ ve güvenliğini temelden etkileyen kararlar verilmektedir. 

Enerji üretiminde vazgeçilmez olan kömür sahalarnda da sondajlar ile elde edilen 

veriler büyük önem taşmaktadr. Kömürün yaylm ve kalitesine yönelik bütün bilgiler 

sondajlarda elde edilen karot örnekleri üzerinde yaplmakta, kurulacak olan santralin 

dizayn bu bilgiler şğnda şekillenmektedir. Ne kadar sağlkl veri toplanrsa o derece 

sağlkl kararlar alnabilmekte ve yatrmlar yaplabilmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğünde veri hazrlama izleme değerlendirme birimi, kurum 

bünyesinde yaplan sondajlardan elde edilen kuyu bilgilerini bilgisayar ortamnda 

saklayarak gerektiğinde bu bilgileri kullanclara sunmaktadr. 

9.8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İLE 

İLGİLİ SORUNLAR 

Yeralt kömür madenlerinde meydana gelen kazalar özellikleri ve etkileri 

bakmndan diğer kazalardan önemli farkllklar arz etmektedir. Sektör; içerisinde birbirine 

bağl ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyebilecek olmas, 

patlama, yangn ve büyük göçüklerle şiddeti çok fazla ve birden fazla çalşann 

yaralanmas ve/veya ölümüyle sonuçlanabilecek iş kazalar risklerini içeren dünyann en 

zor sektörlerinden biridir. 
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Yeralt madenlerinde arama kurtarma çalşmalarn yapacak ekibin yeralt 

müdahalelerinde ilk önce kendi güvenliklerini sağlayp daha sonra arama kurtarma 

çalşmalarna başlayabilmeleri için, yeralt haritalarn iyi okuyabilmeleri, göçük açma ve 

tahkimat kurma gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, yeralt madenlerinde 

karşlaşlabilecek gaz ve su geliri gibi tehlikelerle mücadele edip, bu tehlikelerden kaynakl 

riskler yaratmayacak şekilde hareket edebilmeleri, bu iş için gerekli teçhizatla donatlmş, 

bu teçhizat kullanma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olabilmeleri gibi gerekleri 

sağlamaldr. Tüm bunlarn etkili bir şekilde gerçekleşmesi için ise, gerekli eğitimleri 

almş, düzenli tatbikatlar yapmş, fiziki kondisyonu iyi olan, sağlkl, tecrübeli ve acilen 

etkin bir şekilde organize olabilen bir ekip olmas gerekmektedir. 

Arama kurtarma çalşmalarnda, bu ekiplerinin dşnda, işi bilmeyen kişi, kuruluş 

ve ekiplerin yer almamas gerekmektedir. Ülkemizde iyi niyet ile kaza sonrasnda olaya 

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlğ personeli, sivil savunma, itfaiye gibi farkl arama 

kurtarma ekiplerinin de müdahil olmak istedikleri görülmektedir. Ancak bu iyi niyetli 

tutum, yeralt madenciliği arama kurtarma için yetersiz olan bu kişilerin faaliyetler 

srasnda yanlş müdahale yöntemleri yüzünden, kendi hayatlar dâhil kurtarma ekiplerinin 

ve yer altndaki kazallarn hayatlarn da riske atmalarna sebep olmaktadr. Bunun dşnda 

müdahalede kilit nokta olan koordinasyona da büyük olumsuz etkileri olmaktadr. Dolays 

ile iyi niyetle başlayan bu yaklaşm çoğu kişi için hayati olabilecek yeni riskler 

oluşturmaktadr.  

Yukarda bahsedilen ekiplerin dşnda, kazann büyüklüğüne göre mahalli ve ulusal 

yazl veya görsel basnn ilgisi, kazazede yaknlar ve çevrede oturanlarn akn sonucu, 

mutlak kontrolün olmas gereken kaza yerinde bir kaos ortam oluşmaktadr.  

27.06.2014 ve 01.07.2014 tarihli Komisyon Toplantlar’nda; T.T.K. İş Güvenliği 

Daire Başkanlğ Şube Müdürü Faik Ahmet SARIALİOĞLU’nun, Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ iş güvenliği uzman Ali Haydar SAKİK’in, UMKE Manisa İl Temsilcisi 

Sağlk Memuru Barş KÜÇÜK ve tahlisiyeci Bilal Birhan AKMAN’n Rapor’a konu 

olayda arama kurtarma çalşmalar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri, arama kurtarma 

srasndaki sorunlar ortaya koyar niteliktedir. 
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9.8.1. Olay Yerine Ulaşm Srasnda Kaos 

“…İşletmeye ulaştğmzda, öncelikle halktan geçemiyorsunuz, arkasndan 

güvenlik güçlerinin çokluğundan, onlara kendinizi izah ettikten sonra, bu sefer içerideki 

ambulanslar ve emniyet güçlerinin vastalarndan hareket edemiyorsunuz…” 

9.8.2. Olay Yerinde Halkn Olmasndan Kaynakl Sorun 

“Olay yeri gerçekten çok kalabalk ve yoğundu. İlk etapta, çalşmak o kadar zordu 

ki içeriye girmek, çkmak bile o kadar zordu. Yani, vatandaşlarn büyük bir basks, yoğun 

bir yğlma vard maden sahasnda.” 

“Çkanlar, orada olaydan etkilenen hasta yaknlarn ve cenaze yaknlarn 

sakinleştirmek amacyla ve müdahale etmek amacyla bir çadr kurduk maden sahasnn 

hemen ön ksmna. Ama, bu çok yakn zamanda olmad çünkü çadr kuracak bir alan yok 

yani iğne atsanz yere düşmeyecek bir kalabalk var. Bir türlü bu kalabalğ açmak 

mümkün olmad orada belli bir zaman, çadr kurmak bayağ uzun sürdü, yer çok aradk. 

Uzak bir yere kurmak istemedik çünkü hastay taşmak, götürmek çok skntl. Bayağ bir 

uzun sürdü bizim bu çadr madenin önüne kurmamz.” 

9.8.3. İşyeri Yetkilisine Ulaşamama Sorunu 

“..ben de bu esnada idari büroya hareketlendim çünkü neler yapacağmz, kimlerin 

bana bu konuda talimat vereceğini, kimlerin bilgi vereceğini öğrenmekiçin oraya hareket 

ettim. İkinci kata çktğmda inann orada da bir... Kaos diyorum... son derece kalabalk bir 

ortam, koridor dolu. Bu esnada, işte danşmanlar, müşavirler, polisler, askerler, koruma 

görevlileri, hepsi var. Tabii ben izah etmeye çalşyorum, bunlarn hiçbiri bizim konumuzu 

bilmediği için... En nihayet bir odadan, …Sayn TÜRK-İŞ Genel Başkan…beni Sayn 

Bakanmn olduğu odaya yönlendirdi. Oraya girdiğimde oras da çok kalabalk. Orada 

kendisinin kamu genel müdürü olduğunu daha sonra öğrendiğim bir şahs bana ocaktan 

yeni çkan bir teknik eleman yanma verdi ve beni baca ağzna yönlendirdi.” 

“Baca ağzna geldiğimizde kimseyle irtibat hâline geçen hiçbir teknik eleman, oray 

bilen yok.” 

“..Saat beş buçuk, alt civar yanlarnda İşletme Müdürü Akn Bey’le birlikte dşar 

çktlar. Bu arada hatta 5-6 kişiyi de çekerek çkardlar … Ocağ en iyi bilen Akn Bey, 

yllarn vermişler oraya, kendisinden nerelerde, nasl, kimlerin kalabileceğini, kaç kişinin 

kalabileceğinin bilgilerini aldm. ” 

 

621 
 

“…Hatta olayn olduğu işletmeden 2 teknik eleman almam gerektiği kanaatine 

vardk fakat birinin Akn Bey olmas gerekiyordu oysa o pozisyonda ondan 

faydalanamayacağmz zaten anladk…” 

9.8.4. Haberleşme Sorunu 

“…Telsiz ve telefon irtibat kesinlikle yok maden sahasnda, ilk zamanda. Yanma 

bir arkadaş alarak birlikte yüksek bir yere çkma gereği duyduk. Manisa merkezde 

kurduğumuz İl SAKOM’a bilgi vermek amacyla. Hemen UMKE aracn alarak… Çünkü 

bizim UMKE aracnda gerekli telsiz irtibatn sağlayacak cihazlarmz mevcut, onunla 

birlikte ortalama 200-300 metre gibi yüksek bir alana çkarak Manisa merkezle telsiz 

irtibat sağladk ve gerekli personel ve lojistik ihtiyac için merkeze kurduğumuz İL 

SAKOM’a gerekli bilgileri ulaştrdk…” 

9.8.5. Madenciliği Bilmeyen Arama Kurtarma Ekiplerinden Kaynakl Sorunlar 

“…Çeşitli arama kurtarma ekipleri sağ olsunlar buraya geldiler ama bunlarn 

kesinlikle yer altnda hiçbir yetkileri yoktur. Bundan sonra, inşallah olmaz diyelim…” 

“…Burada, sadece yer alt kurtarma birimleri böyle maden kazalarna gelmeli ve 

onun dşnda hiçbir şekilde, hiçbir şeyle arama kurtarma ekipleri girmemelidir…” 

9.8.6. Yeraltnda Bilgisiz ve Yetersiz Kişilerin Olmasndan Dolay Oluşan Kaos ve 

Hayati Risk 

“O arada işçilerde orada da bir panik ortam... işçilerin bazlar gitmek istediklerini 

durduruyorlar, çocuklar buradan itibaren gidemezsiniz, gaz oran şu ... Geri dönerken de 

sürekli ocağn içindeki insanlara “Buralara ulaşmayn, buralar riskli, cihazsz 

gidemezsiniz…”diye ilgisi olmayan insanlar dşar çkarmaya çalştlar. ” 

“… Bu esnada o kargaşa beni bayağ tedirgin etti, tehlikeli geldi çünkü bizim 

ocaklarda hava kaplarmz var, girdik, gördük. Bu hava kaplarnn bir tanesini açk 

brakrsanz o hava kapsnn yönleneceği ortamdaki bütün hava güzergâhndaki sistem 

değişir. O insanlar, bunu bilmedikleri için kendileriyle beraber orada çalşan insanlara da 

zarar verirler…” 

9.8.7. Geri Hizmetlerin Eksiklik Sorunlar 

“…Gece üşüyoruz, battaniye istedik, hatta bir gece bayağ bir titredim, Birhan 

arkadaşm üzerindeki battaniyeyi gitti, dşarda yatan işçinin üzerini örttü. Bizim şimdi bu 

olaylarda geri hizmetimiz iyi değil ….burada çalştrdğmz insanlar nerede 
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dinlendireceğiz, nerede yatracağz bunlar dinlenecek? İki gün İmbat’n koğuşlarnda 

yatrdm arkadaşlar, diğer üç gece çantalarnn üzerinde. Bizim bu olaylarda en büyük 

skntmz geri hizmet. Bakn, çok net söylüyorum: Orada insanlar, askerler, 

işçiler…Düşünün, 500 kişilik tuvalet yaplmş, orada vard 2.000 kişi, tuvaletler patlad. 

Tamam olmasn ocak kazalar, hiçbir yerde, hiçbir kaza olmasn ama olduktan sonra baz 

şeyleri de düşüneceğiz, bunlar da çok önemli…” 

“… kalabalktan dolay tuvalet ihtiyaçlarmz yapamaz duruma geldik. Orada 

yemek çkyor, bizim arkadaşlarmz… Yemek falan yediğimiz olmad bizim yani. Bize 

İHA’nn personeli kendileri birtakm ihtiyaçlar kendi elleriyle getirdiler de biz öyle onlar 

edinebildik. Yoksa, biz Kzlay’dan veya başka bir yerden yemek yemedik yani. 

Yatacağmz yerle ilgili… Yerde yatt arkadaşlarmz dinlenmek için, getirdikleri 

çantalarn üzerine sraladlar, onlarn üzerinde yatp dinlenmeye çalştlar ve gruplaşarak 

vardiya sistemiyle…” 
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ONUNCU BÖLÜM 

ÖNERİLER: BENZER KAZALARIN YAŞANMAMASI İÇİN NELER 

YAPILMALI? 

Bu bölümde: Soma Eynez Ocağ Kazas gibi kazalarn meydana gelmemesi amacyla 

madencilik sektörünün sistematik olarak yeniden ele alnarak yaplandrlmasna yönelik 

öneriler yer almaktadr. Bu kapsamada;  

- Güvenli ve sürdürülebilir madencilik için maden bakanlğ kurulmasna ve kömür 

sektörüne yönelik ayr iş sağlğ ve güvenliği kanunu çkarlmasna,  

- madencilik sektöründe arama, projelendirme, üretim ve denetim safhalarnn net bir 

şekilde ortaya konmas, CRISCO ve Birleşmiş Milletler Snflandrma Yöntemi 

kapsamnda yetkilendirilmiş kuruluşlar ve sorumluluk alanlarnn belirlenmesine,  

- iş sağlğ ve güveliği ile ilgili mevcut mevzuatn etkinleştirilmesine,  

- Madencilik sektöründe üretimin etkinleştirmesine ve iş sağlğ ve güvenliğinin 

güçlendirilmesi amacna yönelik ayr bir teşvik sistemi oluşturulmasna,  

Yönelik önerilere yer verilmiştir. 

 10.1. MADENCİLİK POLİTİKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

10.1.1. Maden Sektörünün Genel Yapsal Sorunlarna Çözüm Önerileri 

Madenciliğin zor ve meşakkatli bir sektör olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemizin 

hammadde ihtiyac, cari açk ve uluslararas rekabet unsurlar göz önünde 

bulundurulduğunda bu sektörün desteklenmesi zaruret hâlini almştr. 

Bu bağlamda; 

- Madencilik Fonu’nun yerine ikame edilen Madenciliği Teşvik, Destekleme Ve 

Kredi Komisyonu daha işler ve verimli hale getirilmelidir. 

- Cevher nakliyesinde kolaylk sağlanmaldr. 

 - Madencilik sektörünü ilgilendiren diğer izinler (orman izinleri vb.) üzerinden 

alnan harç vb. ödemelerin makul seviyeye çekilmesi sağlanmaldr. 

 -Madencilik alt yap tesisleri için devlet desteği sağlanmaldr. 



‒ 619 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

624 
 

http://www.ekinvest.com/Site/Hisseler/HaberDetay/20141104145819/petkim-

borsa-istanbul-surdurulebilirlik-endeksi-ne-secilen-15-sirket-arasinda-yer-aldi 

 

 

625 

 

ONUNCU BÖLÜM 

ÖNERİLER: BENZER KAZALARIN YAŞANMAMASI İÇİN NELER 

YAPILMALI? 

Bu bölümde: Soma Eynez Ocağ Kazas gibi kazalarn meydana gelmemesi amacyla 

madencilik sektörünün sistematik olarak yeniden ele alnarak yaplandrlmasna yönelik 

öneriler yer almaktadr. Bu kapsamada;  

- Güvenli ve sürdürülebilir madencilik için maden bakanlğ kurulmasna ve kömür 

sektörüne yönelik ayr iş sağlğ ve güvenliği kanunu çkarlmasna,  

- madencilik sektöründe arama, projelendirme, üretim ve denetim safhalarnn net bir 

şekilde ortaya konmas, CRISCO ve Birleşmiş Milletler Snflandrma Yöntemi 

kapsamnda yetkilendirilmiş kuruluşlar ve sorumluluk alanlarnn belirlenmesine,  

- iş sağlğ ve güveliği ile ilgili mevcut mevzuatn etkinleştirilmesine,  

- Madencilik sektöründe üretimin etkinleştirmesine ve iş sağlğ ve güvenliğinin 

güçlendirilmesi amacna yönelik ayr bir teşvik sistemi oluşturulmasna,  

Yönelik önerilere yer verilmiştir. 

 10.1. MADENCİLİK POLİTİKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

10.1.1. Maden Sektörünün Genel Yapsal Sorunlarna Çözüm Önerileri 

Madenciliğin zor ve meşakkatli bir sektör olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemizin 

hammadde ihtiyac, cari açk ve uluslararas rekabet unsurlar göz önünde 

bulundurulduğunda bu sektörün desteklenmesi zaruret hâlini almştr. 

Bu bağlamda; 

- Madencilik Fonu’nun yerine ikame edilen Madenciliği Teşvik, Destekleme Ve 

Kredi Komisyonu daha işler ve verimli hale getirilmelidir. 

- Cevher nakliyesinde kolaylk sağlanmaldr. 

 - Madencilik sektörünü ilgilendiren diğer izinler (orman izinleri vb.) üzerinden 

alnan harç vb. ödemelerin makul seviyeye çekilmesi sağlanmaldr. 

 -Madencilik alt yap tesisleri için devlet desteği sağlanmaldr. 



‒ 620 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

626 

 

-Madencilik sektörü, üzerindeki vergiler dikkate alndğnda en fazla vergi veren 

sektörlerin başnda gelmektedir. Vergi oranlar, sektörü destekleyecek seviyeye 

indirilmelidir. 

Diğer yandan, uygulanmakta olan ‘Devlet hakk’ ödeneği, oldukça karşk, hesab zor 

ve her maden için farkl formüller gerektiren bir uygulama olup basitleştirilmeli ve 

madenciyi nispeten rahatlatmas açsndan yeniden düzenlenmelidir. 

Yukarda bahsedilen hususlarla ilgili olarak bir maden işletmecisinin işletmecilik 

aşamasnda karşlaşacağ yükümlülükleri şöyle sralamak mümkündür: 

1) - Bir maden işletmesinde, 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 14 ncü maddesince 

hâlihazrda oluşan haslattan %2 orannda devlet hakk kaytsz şartsz alnmaktadr. Buna 

ilave olarak; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunan yerlerde yaplan madencilik faaliyetlerinden de, %2’lik devlet hakknn % 30’u 

orannda ek devlet hakk ayrca alnmaktadr. 

- Maden Kanunu’nun 15’nci maddesine göre madenin bulucusu üçüncü şahslar ise 

bu durumda da %1 orannda, buluculuk hakk maden işletmecisi tarafndan ayrca 

ödenmektedir. 

- 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesinin (b) bendi gereğince 

Belediye snrlar ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerinden 3213 

sayl Maden Kanunu’nun 14 nci maddesinde yer alan paylara ilaveten yllk satş tutarnn 

binde 2 ‘si nispetinde ayrca Belediye pay alnmaktadr. 

Bunlara ilaveten; 6360 Sayl Kanun’un 3’üncü maddesinin (a) bendine göre,  

Büyükşehir Belediyesi olan illerde; Devlet hakknn tamam ruhsat sahibinin bağl 

olduğu vergi dairesi hesabna, Ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna, 

Belediye pay Büyükşehir Belediyesi hesabna. 

Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde ise Devlet hakknn % 50’si ruhsat 

sahibinin bağl olduğu vergi dairesi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu İl 

Özel İdaresi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hesabna, ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna ve 

Belediye pay ise ruhsatn bulunduğu ilgili Belediye hesabna yatrlmaktadr. 

Bu bilgilerden de anlaşldğ üzere; gerek 3213 sayl Maden Kanunu, gerekse 

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre Devlet Hakkna esas matrahn tespiti 

 

626 

 

-Madencilik sektörü, üzerindeki vergiler dikkate alndğnda en fazla vergi veren 

sektörlerin başnda gelmektedir. Vergi oranlar, sektörü destekleyecek seviyeye 

indirilmelidir. 

Diğer yandan, uygulanmakta olan ‘Devlet hakk’ ödeneği, oldukça karşk, hesab zor 

ve her maden için farkl formüller gerektiren bir uygulama olup basitleştirilmeli ve 

madenciyi nispeten rahatlatmas açsndan yeniden düzenlenmelidir. 

Yukarda bahsedilen hususlarla ilgili olarak bir maden işletmecisinin işletmecilik 

aşamasnda karşlaşacağ yükümlülükleri şöyle sralamak mümkündür: 

1) - Bir maden işletmesinde, 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 14 ncü maddesince 

hâlihazrda oluşan haslattan %2 orannda devlet hakk kaytsz şartsz alnmaktadr. Buna 

ilave olarak; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunan yerlerde yaplan madencilik faaliyetlerinden de, %2’lik devlet hakknn % 30’u 

orannda ek devlet hakk ayrca alnmaktadr. 

- Maden Kanunu’nun 15’nci maddesine göre madenin bulucusu üçüncü şahslar ise 

bu durumda da %1 orannda, buluculuk hakk maden işletmecisi tarafndan ayrca 

ödenmektedir. 

- 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesinin (b) bendi gereğince 

Belediye snrlar ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerinden 3213 

sayl Maden Kanunu’nun 14 nci maddesinde yer alan paylara ilaveten yllk satş tutarnn 

binde 2 ‘si nispetinde ayrca Belediye pay alnmaktadr. 

Bunlara ilaveten; 6360 Sayl Kanun’un 3’üncü maddesinin (a) bendine göre,  

Büyükşehir Belediyesi olan illerde; Devlet hakknn tamam ruhsat sahibinin bağl 

olduğu vergi dairesi hesabna, Ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna, 

Belediye pay Büyükşehir Belediyesi hesabna. 

Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde ise Devlet hakknn % 50’si ruhsat 

sahibinin bağl olduğu vergi dairesi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu İl 

Özel İdaresi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hesabna, ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna ve 

Belediye pay ise ruhsatn bulunduğu ilgili Belediye hesabna yatrlmaktadr. 

Bu bilgilerden de anlaşldğ üzere; gerek 3213 sayl Maden Kanunu, gerekse 

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre Devlet Hakkna esas matrahn tespiti 
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oldukça karşktr.  

Bu nedenle, devlet hakk hesaplanmasnda bu çok parametreli hesaplamalar yerine, 

%2 mertebesinde olan orann % 1 düzeyine düşürülmek suretiyle toplam haslatn 

belirlenmiş olan oran ile çarplmasyla Devlet Hakk ödentisin hesaplanmas daha uygun 

bir yöntem olacaktr. 

2) -Madencilik sektöründe yatrm süresinin uzun olmas göz önünde 

bulundurularak finansal anlamda sektör desteklenmeli, düşük faizli kredi imkânlarndan 

daha fazla yararlandrlmaldr. 

- Özellikle metalik cevher madenciliğinde hammadde üretimi yeteri kadar uç 

ürünlere dönüştürülemediğinden uluslararas fiyat hareketlerinden olumsuz 

etkilenmektedir. Bu ürünler, entegre tesislere; karayolu, demiryolu ya da gemilerle sevk 

edildiğinden, cevher maliyeti içinde taşma maliyeti oran yaklaşk olarak %50-60 

civarnda olup, cevher taşmaclğndaki yüksek maliyet, yerli kaynaklarmzn ithal 

cevhere karş rekabet gücünü ortadan kaldran en önemli etkendir. Sektörün bu anlamda 

desteklenmesi kaçnlmaz hale gelmiştir. 

- Örneğin, Devlet Demir Yollar(DDY) taşdğ tuvönan ya da nihai ürün 

niteliğindeki cevherlere krlacak eşya tarifesi uygulamamal, belli bir sübvansiyon imkan 

tanmaldr. 

3) Madenlerde kamu denetim sistemi yeniden ele alnmal, özellikle yeralt 

madenciliğinin taşdğ riskler göz önünde bulundurularak teftiş mekanizmasnda en az 5-

10 yl yeralt deneyimi olan mühendisler bulundurulmaldr. 

4) İş kazalarnn meydana gelmesini önlemek üzere iş sağlğ ve güvenliği risklerini 

ortadan kaldracak “Risk Yönetim Sistemi ve Kontrol Mekanizmas” oluşturulmaldr. 

5) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarna öncelik verilmeli, çevresel faktörler de 

dikkate alnarak doğal kaynaklarn ülke ekonomisine katk yapmas sağlanmaldr.  

6) Özel sektör madenciliğini özendirmek anlamnda bu sektörün elinde 

bulundurduğu ruhsatl sahalardaki linyite dayal termik santrallerin kurulmas 

özendirilmelidir. 
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-Madencilik sektörü, üzerindeki vergiler dikkate alndğnda en fazla vergi veren 

sektörlerin başnda gelmektedir. Vergi oranlar, sektörü destekleyecek seviyeye 

indirilmelidir. 

Diğer yandan, uygulanmakta olan ‘Devlet hakk’ ödeneği, oldukça karşk, hesab zor 

ve her maden için farkl formüller gerektiren bir uygulama olup basitleştirilmeli ve 

madenciyi nispeten rahatlatmas açsndan yeniden düzenlenmelidir. 

Yukarda bahsedilen hususlarla ilgili olarak bir maden işletmecisinin işletmecilik 

aşamasnda karşlaşacağ yükümlülükleri şöyle sralamak mümkündür: 

1) - Bir maden işletmesinde, 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 14 ncü maddesince 

hâlihazrda oluşan haslattan %2 orannda devlet hakk kaytsz şartsz alnmaktadr. Buna 

ilave olarak; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunan yerlerde yaplan madencilik faaliyetlerinden de, %2’lik devlet hakknn % 30’u 

orannda ek devlet hakk ayrca alnmaktadr. 

- Maden Kanunu’nun 15’nci maddesine göre madenin bulucusu üçüncü şahslar ise 

bu durumda da %1 orannda, buluculuk hakk maden işletmecisi tarafndan ayrca 

ödenmektedir. 

- 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesinin (b) bendi gereğince 

Belediye snrlar ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerinden 3213 

sayl Maden Kanunu’nun 14 nci maddesinde yer alan paylara ilaveten yllk satş tutarnn 

binde 2 ‘si nispetinde ayrca Belediye pay alnmaktadr. 

Bunlara ilaveten; 6360 Sayl Kanun’un 3’üncü maddesinin (a) bendine göre,  

Büyükşehir Belediyesi olan illerde; Devlet hakknn tamam ruhsat sahibinin bağl 

olduğu vergi dairesi hesabna, Ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna, 

Belediye pay Büyükşehir Belediyesi hesabna. 

Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde ise Devlet hakknn % 50’si ruhsat 

sahibinin bağl olduğu vergi dairesi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu İl 

Özel İdaresi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hesabna, ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna ve 

Belediye pay ise ruhsatn bulunduğu ilgili Belediye hesabna yatrlmaktadr. 

Bu bilgilerden de anlaşldğ üzere; gerek 3213 sayl Maden Kanunu, gerekse 

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre Devlet Hakkna esas matrahn tespiti 
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-Madencilik sektörü, üzerindeki vergiler dikkate alndğnda en fazla vergi veren 

sektörlerin başnda gelmektedir. Vergi oranlar, sektörü destekleyecek seviyeye 

indirilmelidir. 

Diğer yandan, uygulanmakta olan ‘Devlet hakk’ ödeneği, oldukça karşk, hesab zor 

ve her maden için farkl formüller gerektiren bir uygulama olup basitleştirilmeli ve 

madenciyi nispeten rahatlatmas açsndan yeniden düzenlenmelidir. 

Yukarda bahsedilen hususlarla ilgili olarak bir maden işletmecisinin işletmecilik 

aşamasnda karşlaşacağ yükümlülükleri şöyle sralamak mümkündür: 

1) - Bir maden işletmesinde, 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 14 ncü maddesince 

hâlihazrda oluşan haslattan %2 orannda devlet hakk kaytsz şartsz alnmaktadr. Buna 

ilave olarak; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunan yerlerde yaplan madencilik faaliyetlerinden de, %2’lik devlet hakknn % 30’u 

orannda ek devlet hakk ayrca alnmaktadr. 

- Maden Kanunu’nun 15’nci maddesine göre madenin bulucusu üçüncü şahslar ise 

bu durumda da %1 orannda, buluculuk hakk maden işletmecisi tarafndan ayrca 

ödenmektedir. 

- 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesinin (b) bendi gereğince 

Belediye snrlar ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerinden 3213 

sayl Maden Kanunu’nun 14 nci maddesinde yer alan paylara ilaveten yllk satş tutarnn 

binde 2 ‘si nispetinde ayrca Belediye pay alnmaktadr. 

Bunlara ilaveten; 6360 Sayl Kanun’un 3’üncü maddesinin (a) bendine göre,  

Büyükşehir Belediyesi olan illerde; Devlet hakknn tamam ruhsat sahibinin bağl 

olduğu vergi dairesi hesabna, Ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna, 

Belediye pay Büyükşehir Belediyesi hesabna. 

Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde ise Devlet hakknn % 50’si ruhsat 

sahibinin bağl olduğu vergi dairesi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu İl 

Özel İdaresi hesabna, Devlet hakknn %25’i ruhsatn bulunduğu Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hesabna, ek devlet hakk Orman Bölge Müdürlüğü hesabna ve 

Belediye pay ise ruhsatn bulunduğu ilgili Belediye hesabna yatrlmaktadr. 

Bu bilgilerden de anlaşldğ üzere; gerek 3213 sayl Maden Kanunu, gerekse 
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oldukça karşktr.  

Bu nedenle, devlet hakk hesaplanmasnda bu çok parametreli hesaplamalar yerine, 

%2 mertebesinde olan orann % 1 düzeyine düşürülmek suretiyle toplam haslatn 

belirlenmiş olan oran ile çarplmasyla Devlet Hakk ödentisin hesaplanmas daha uygun 

bir yöntem olacaktr. 

2) -Madencilik sektöründe yatrm süresinin uzun olmas göz önünde 

bulundurularak finansal anlamda sektör desteklenmeli, düşük faizli kredi imkânlarndan 

daha fazla yararlandrlmaldr. 

- Özellikle metalik cevher madenciliğinde hammadde üretimi yeteri kadar uç 

ürünlere dönüştürülemediğinden uluslararas fiyat hareketlerinden olumsuz 

etkilenmektedir. Bu ürünler, entegre tesislere; karayolu, demiryolu ya da gemilerle sevk 

edildiğinden, cevher maliyeti içinde taşma maliyeti oran yaklaşk olarak %50-60 

civarnda olup, cevher taşmaclğndaki yüksek maliyet, yerli kaynaklarmzn ithal 

cevhere karş rekabet gücünü ortadan kaldran en önemli etkendir. Sektörün bu anlamda 

desteklenmesi kaçnlmaz hale gelmiştir. 

- Örneğin, Devlet Demir Yollar(DDY) taşdğ tuvönan ya da nihai ürün 

niteliğindeki cevherlere krlacak eşya tarifesi uygulamamal, belli bir sübvansiyon imkan 

tanmaldr. 

3) Madenlerde kamu denetim sistemi yeniden ele alnmal, özellikle yeralt 

madenciliğinin taşdğ riskler göz önünde bulundurularak teftiş mekanizmasnda en az 5-

10 yl yeralt deneyimi olan mühendisler bulundurulmaldr. 

4) İş kazalarnn meydana gelmesini önlemek üzere iş sağlğ ve güvenliği risklerini 

ortadan kaldracak “Risk Yönetim Sistemi ve Kontrol Mekanizmas” oluşturulmaldr. 

5) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarna öncelik verilmeli, çevresel faktörler de 

dikkate alnarak doğal kaynaklarn ülke ekonomisine katk yapmas sağlanmaldr.  

6) Özel sektör madenciliğini özendirmek anlamnda bu sektörün elinde 

bulundurduğu ruhsatl sahalardaki linyite dayal termik santrallerin kurulmas 

özendirilmelidir. 
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10.1.2. Sürdürülebilir Madencilik Politikas Oluşturulmas ve Hammadde Arz 

Güvenliğinin Sağlanmas 

10.1.2.1. Sürdürülebilir Madencilik Politikasnn Önemi 

Sürdürülebilirlik kavram, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde 

ortaya çkan çevre sorunlarnn önüne geçebilme ve ekosistemin korunmas üzerine 

odaklanmştr. Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik ise daha güncel bir kavramdr. Her 

açdan gelişime açk, kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasna odaklanmş, insan ve 

çalşan sağlğ ve güvenliği konusunda etkili, çevre konusunda duyarl devaml 

politikalarn sektörde oluşturulmas çok önemlidir. 

Politikalarn oluşmas ve uygulanabilmesi için öncelikle yaplmas gereken 

kaynaklarn doğru yönetimidir. Bu da ancak bir Maden Bakanlğ kurulmas ile mümkün 

olacaktr. Hammadde arz güvenliği kavramnn oluşmas için hammaddenin yönetimi 

önemlidir. Madenin bulunuşundan itibaren bakanlk bünyesindeki kuruluşlarn uluslararas 

yetkinliğe kavuşturulmas ve bu doğrultuda yeniden yaplandrlmalar gerekmektedir.  

• Denetimde çift başllğa neden olan MİGEM ve ÇSGB arasndaki yetki 

çakşmas ortadan kaldrlmaldr.  

• Proje hazrlama konusunda özel sektör de akredite edilmelidir. 

• Kömür ve büyük rezervli madenlerde havza madenciliği modeline 

gidilmelidir. 

• MTA yeniden yaplandrlmal, akredite edilmelidir. 

• MTA’nn bünyesinde bir Komür Enstitüsü kurulmal, Bor Enstitüsü ise 

MTA bünyesine alnarak işlerlik kazandrlmaldr.  

• MTA benzeri özel kuruluşlar da teşvik edilmelidir.  

Maden Kanunu ele alnmal, ruhsatlandrma şartlar düzenlenmelidir. Kömür 

Madenciliğinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas çkarlmaldr. Bu yasa 6331 sayl İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’ndan bağmsz olmaldr. Uygulamann içinden gelen 

tecrübeli maden mühendisleri denetime kazandrlmaldr. Kömürde modern tahkimat 

sistemlerine yönelim bu yasa ile sağlanmaldr. Yine bu yasa ile kömür bünyesinde 

bulunan metan varlğnn tespiti ve snr değerler üzerinde olan kömürlerde metan drenaj 

zorunlu hale getirilmelidir. Eski imalatlarn ramblesi, kapatlmas, drenaj ve denetimi bu 
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yasa ile düzenlenmelidir. Risk değerlendirmesi, tahlisiye, arama ve kurtarma çalşmalar bu 

kapsamda ele alnmaldr. İzleme cihazlar, sensörler ve ilgili standartlar yasa içeriğinde 

bulunmaldr. Çalşan eğitimi konusunda yaptrmlar getirilmeli, teşvik mekanizmas ve 

fon desteği konularnda admlar atlmaldr. 

10.1.2.2. Sürdürülebilir Madencilik Politikasnn Bilimsel Boyutu: Kömür Enstitüsü 

Soma Eynez sahasnda üretilmeye hazr 663 milyon tonluk rezevin 450 milyon tonu 

yüksek kaliteli linyit olup derin sahalarda bulunmaktadr. Derin kotlarda çok daha ciddi 

durayszlk, gaz ve yangn sorunlarnn olmas kuvvetle muhtemeldir. Ülkemizde, bu kalite 

ve miktardaki yegane linyit kaynağ olan Eynez sahasnn verimli ve güvenli olarak 

üretilebilmesi için aşağda başlklar hâlinde verilen bilimsel araştrmalarn ivedilikle 

yaplmas zorunludur. Bu çalşmalar organize etmek üzere, bir kömür araştrma enstitüsü 

kurulmaldr. Kurulmas önerilen bu enstitüsü, Soma Eynez Ocağ Kazas benzeri kazalarn 

meydana gelmemesi amacyla aşağda belirtilen;  

1. Tavan taş göçme mekanizmasnn incelenmesi, verimli ve güvenli bir 

üretim için yaplmas gereken müdahale yöntemlerinin belirlenmesi, 

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

dağlm haritalarnn çkarlmas, 

3. Metan drenaj ve yaylm modellerinin yaplmas, 

4. Tüm hazrlk ve özellikle üretim aşamalarnn saysal modelleme 

kullanlarak gerilme-deformasyon analizlerinin yaplmas, 

5. Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntemlerle 

belirlenmesi ve yangn risk dağlm modellerinin hazrlanmas, 

6. Havalandrma ağ analizlerinin ayrntl olarak yaplmas ve göçük içerisine 

hava sznt mekanizmasnn anlaşlmas ve önlemlerin geliştirilmesi, 

7. Göçük içerisi gaz izleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yangnla mücadele 

ile ilişkilendirilmesi, 

8. Yerüstü tasman izleme yönteminin uygulanmas, 

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

ocaktaki durayllk koşullarnn izlenmesi, 

konular araştracak ve yer alt kömür oacaklarna yönelik güvenli ve verimli, yeni 

teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecektir.  
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10.1.2. Sürdürülebilir Madencilik Politikas Oluşturulmas ve Hammadde Arz 

Güvenliğinin Sağlanmas 

10.1.2.1. Sürdürülebilir Madencilik Politikasnn Önemi 

Sürdürülebilirlik kavram, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde 

ortaya çkan çevre sorunlarnn önüne geçebilme ve ekosistemin korunmas üzerine 

odaklanmştr. Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik ise daha güncel bir kavramdr. Her 

açdan gelişime açk, kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasna odaklanmş, insan ve 

çalşan sağlğ ve güvenliği konusunda etkili, çevre konusunda duyarl devaml 

politikalarn sektörde oluşturulmas çok önemlidir. 

Politikalarn oluşmas ve uygulanabilmesi için öncelikle yaplmas gereken 

kaynaklarn doğru yönetimidir. Bu da ancak bir Maden Bakanlğ kurulmas ile mümkün 

olacaktr. Hammadde arz güvenliği kavramnn oluşmas için hammaddenin yönetimi 

önemlidir. Madenin bulunuşundan itibaren bakanlk bünyesindeki kuruluşlarn uluslararas 

yetkinliğe kavuşturulmas ve bu doğrultuda yeniden yaplandrlmalar gerekmektedir.  

• Denetimde çift başllğa neden olan MİGEM ve ÇSGB arasndaki yetki 

çakşmas ortadan kaldrlmaldr.  

• Proje hazrlama konusunda özel sektör de akredite edilmelidir. 

• Kömür ve büyük rezervli madenlerde havza madenciliği modeline 

gidilmelidir. 

• MTA yeniden yaplandrlmal, akredite edilmelidir. 

• MTA’nn bünyesinde bir Komür Enstitüsü kurulmal, Bor Enstitüsü ise 

MTA bünyesine alnarak işlerlik kazandrlmaldr.  
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tecrübeli maden mühendisleri denetime kazandrlmaldr. Kömürde modern tahkimat 
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yasa ile düzenlenmelidir. Risk değerlendirmesi, tahlisiye, arama ve kurtarma çalşmalar bu 

kapsamda ele alnmaldr. İzleme cihazlar, sensörler ve ilgili standartlar yasa içeriğinde 

bulunmaldr. Çalşan eğitimi konusunda yaptrmlar getirilmeli, teşvik mekanizmas ve 

fon desteği konularnda admlar atlmaldr. 

10.1.2.2. Sürdürülebilir Madencilik Politikasnn Bilimsel Boyutu: Kömür Enstitüsü 
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yüksek kaliteli linyit olup derin sahalarda bulunmaktadr. Derin kotlarda çok daha ciddi 

durayszlk, gaz ve yangn sorunlarnn olmas kuvvetle muhtemeldir. Ülkemizde, bu kalite 

ve miktardaki yegane linyit kaynağ olan Eynez sahasnn verimli ve güvenli olarak 

üretilebilmesi için aşağda başlklar hâlinde verilen bilimsel araştrmalarn ivedilikle 

yaplmas zorunludur. Bu çalşmalar organize etmek üzere, bir kömür araştrma enstitüsü 

kurulmaldr. Kurulmas önerilen bu enstitüsü, Soma Eynez Ocağ Kazas benzeri kazalarn 

meydana gelmemesi amacyla aşağda belirtilen;  
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2. Kömür damar, tavan ve taban birimleri metan içeriklerinin belirlenmesi ve 
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3. Metan drenaj ve yaylm modellerinin yaplmas, 

4. Tüm hazrlk ve özellikle üretim aşamalarnn saysal modelleme 
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5. Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntemlerle 
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6. Havalandrma ağ analizlerinin ayrntl olarak yaplmas ve göçük içerisine 

hava sznt mekanizmasnn anlaşlmas ve önlemlerin geliştirilmesi, 

7. Göçük içerisi gaz izleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yangnla mücadele 

ile ilişkilendirilmesi, 

8. Yerüstü tasman izleme yönteminin uygulanmas, 

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

ocaktaki durayllk koşullarnn izlenmesi, 

konular araştracak ve yer alt kömür oacaklarna yönelik güvenli ve verimli, yeni 

teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecektir.  
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10.1.3. Güvenli ve sürdürülebilir Madenciliğin Kurumsal Yaps: Maden Bakanlğ  

Madencilik sektörü, gelişmiş ülkelerin kalknmalarnda rol oynayan en önemli 

sektörlerden birisi konumundadr. Madencilik, özellikle tarm ile birlikte toplumlarn 

hammadde ihtiyaçlarn sağlayan iki ana üretim alanndan birisi olarak gelişmiş ülkelerin 

kalknmasnda ihtiyaç duyulan temel itici güçlerden birisi olmuştur. Genellikle ülkelerin 

maden tüketimi ile kalknma düzeyleri arasnda doğrudan bir ilişki olduğu gözlemlenmekte 

olup, gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik güçlerine sahip olmalarnda, doğal kaynaklar 

etkin bir şekilde kullanmalarnn büyük rol oynadğ görülmektedir. Madencilik, istihdam 

oluşturmas; enerji ihtiyacn karşlamas, hizmetler, imalat ve yan sanayi sektörlerini 

teşvik etmesi; bölgesel kalknmay ön plana çkarmas ve ülkeye döviz sağlamas açsndan 

ayrca bir öneme sahiptir.  

Bu nedenledir ki ülkemizde de madencilik sektörünün yeri ve önemi gün geçtikçe 

artmakta, konuya ilişkin yaplan yeni düzenleme ve girişimler, sektörün gelişmesine katk 

sağlamaktadr. Tüm bu gelişme ve gayretlere rağmen, bugün itibaryla madencilik sektörü, 

ülkemizin kalknmasna yapabileceği büyük katky kendisinden beklenen düzeyde 

sağlayamaz durumdadr. Kald ki ülkemizdeki madencilik faaliyetleri üretim, finansman 

olanaklar, yetişmiş insan gücü, bilgi ve tecrübe birikimi, verimlilik, ölçek ekonomisi ve 

teknoloji gibi kriterler açsndan değerlendirildiğinde, dünyadaki madencilik konusunda 

gelişmiş ülkelerle henüz rekabet edecek düzeyde bulunmamaktadr. Ülkemiz 

madenciliğinin ekonomimize katksnn arttrlmas, istikrarl bir büyümenin sağlanmas ve 

istihdamn arttrlmas gibi sosyal yararlarn elde edilmesi için, arama ve işletme süreçleri 

başta olmak üzere tüm madencilik yatrmlar ve faaliyetleri daha fazla teşvik edilmelidir. 

Ayrca ülkemizin madencilik geleceği açsndan, çkarlan madenlerin herhangi bir katma 

değer eklenmeksizin doğrudan satşa konu edilmesinden ziyade katma değeri yüksek 

madencilik ürünlerinin üretilmesine ve işlenmiş ürün kapasitesinin, ürün çeşitliliğinin ve 

ürün kalitesinin geliştirilmesine yönelik entegre madencilik yatrmlarn desteklenmesine 

önem verilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde madencilik sektörünün ekonomik, yapsal, yargsal, çevresel, 

denetimsel, bilimsel bir çok sorunu vardr. Günümüzde gelişmiş ülkelerin konuya olan 

yaklaşmlar inceleğinde, arama faaliyetlerinden başlayarak madenciliğin tüm evrelerinde 

bilimsel ve yönetimsel düzeylerde etkin çalşmalar yapldğ ve her evrenin özel olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. Sektörün kalknmayla orants göz önüne alndğnda 

verilmesi gereken önem de ortaya çkmaktadr. 
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Önem verme olgusu, ayrcalklarn yansra birebir ilgilenme kavramn da 

beraberinde getirir. Yönetimsel bazda ele alnmayan eylemler uygulama statüsünün ötesine 

geçemez ve bu doğrultuda uygulama aşamas da planl bir temele sahip olamadğndan 

ksr kalr.  

Bu bağlamda hemen her alanda kurumsal yönetim ilkeleri uygulanmaktadr. 

Günümüz piyasa koşullarnda, küreselleşme politikalar ile iç içe düzenlenen işleyiş 

aşamalarnda gerkli yönetimsel düzenlemeler yaplmadan başarya ulaşmak mümkün 

değildir. 

Madencilik, hammadde sağlamas yönünden bir çok sektörü yakndan 

ilgilendirmektedir. Arama çalşmalarndan başlayarak, katma değeri yüksek ürün ve enerji 

hammaddeleri üretimine kadar tüm faaliyetlerin ve bu konuda yaplacak yönetimsel ve 

denetimsel düzenlemelerin ciddi olarak ele alnmas gerekmektedir. 

Enerji ve Tabi Kaynaklarlar Bakanlğ (ETKB) hem madencilik kuruluşlar hem de 

enerji kuruluşlar olmak üzere bünyesinde birçok kurumu bulundurmaktadr. Bu yaps ile 

ETKB’lğ, Ulaştrma ve Habercilik Bakanlğ ile birlikte, tüm bakanlklar arasnda en 

büyük bütçeye sahip ve en fazla kuruluşu bünyesinde bulunduran iki bakanlktan biri 

durumundadr.  

Ülkemizde 90 farkl mineral ve maden bulunmaktadr ve bunun 60 çeşidi ekonomik 

olarak işletilebilir durumdadr. Uluslararas genel piyasa mekanizmalar ve bunlarn 

getirdiği enerji bağmllğ yüzünden öncelik enerji hammaddelerine verilmekte bu arada 

maden kategorisindeki diğer hammadde ve ürünler ihmal edilmektedir. Üretime yönelik 

öncelikler devamnda bulunmas gereken denetim ve yönetim mekanizmalarnda da 

kopmalara sebep olmaktadr. 

Madencilik, sadece enerji edinimini değil, yer bilimleri çerçevesinde arama, işletme 

ve üretim faaliyetlerini içeren yoğun bir sürecin ifadesidir. Bir yeralt potansiyeli olan 

kömür, petrol, doğalgaz gibi millî kaynaklarn yüksek maliyetli, yüksek teknolojili ve 

yüksek riskli bir ortamda aranarak üretilmesi ve yeryüzüne çkartlmas da 

mekanizmalarn ve potansiyelini bu işlere yöneltmiş ayr bir birim tarafndan ele 

alnmaldr. Yeryüzüne çkartlmş olan enerji hammaddelerine, enerji üretim santrallerine 

gelene kadar tamamen madenciliğe has bir arama, işletme, üretim, zenginleştirme ve 

nakliye yöntemleri uygulanmaktadr. Ksacas enerji santrallerine gelene kadar enerji 

hammaddelerinin Maden Bakanlğ bünyesinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenledir 
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ki, madenler, petrol, doğalgaz ve yeni gelişmekte olan kaya gaz (Shale Gas) ve kaya 

petrolü (Shale Oil) gibi yer alt millî servetlerimizin kapsaml bir politika çerçevesinde ele 

alnp değerlendirilmesi stratejik bir öneme sahiptir. 

Maden ürünleri; sanayii, enerji, tarm ve inşaat sektörlerinin temel giderlerini 

oluşturmaktadr. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik 

kalknmay başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir. Yerüstünde bulunan maden 

yataklarnn hzla tükeniyor olmas, yeraltnda bulunan zenginliklerin ortaya çkarlmasn 

zorunlu klmştr. Dünyada özellikle de ülkemizde maden aramaclğ, artk gittikçe daha 

zor ve daha derin maden yataklarna yönelmektedir. Bu yönelim, günümüzde, daha yüksek 

risklerin göze alnmasn gerektirmekte, daha yüksek bilgi ve teknoloji kullanlmasna 

ihtiyaç göstermektedir. Kaynaklarn etkin ve verimli kullanmnn temel ilke olduğu 

günümüzde arama faaliyetlerinden başlayarak her aşamada proaktif bir yaklaşmla çalşma 

yapacak güçlü ve yetki karmaşas önlenmiş bir koordinasyon sistemine ihtiyaç vardr. 

Hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak, bu amaç doğrultusunda da 

yurt içi ve yurt dşnda gerekli düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda 

hammadde tedarik stratejisine ihtiyaç vardr.  

Teknoloji ve üretim belli bir sistem içinde ve doğru yönetildiğinde verimli çalşmay, 

ayn zamanda da bilimselliği beraberinde getirecektir. İşte tam da bu yüzden kaynaklarn 

çok oluşunun değil, doğru yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincine varmak 

gerekmektedir. Uzmanlaşma, amaçta birlik, yönetimde birlik, üretim stratejilerinde uyum 

ve hiyerarşik düzen sistemdeki yapsal sorunlara da çözüm olacaktr. Sonuçta denetim 

mekanizmalar da çakşmayacak, yetki karmaşas sorunu da ortadan kalkacaktr. 

Kurulacak Maden Bakanlğ bünyesinde, MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, TPİC, 

ETİMADEN, Kömür Enstitüsü, BOREN, Denetim Kurullar ve ARGE Birimleri gibi 

kuruluşlar tek çat altnda toplanarak, yeralt kaynaklarnn arama, işletme, üretim, nakliye 

ve denetimi tek bir politika çerçevesinde tek kurumsal yapya kavuşturulabilecektir. 

Madencilik devasa yapya sahip ETKB bünyesinde yeteri kadar ilgi görmemektedir. Enerji 

bakanlğ enerji üretim, dağtm, nakil ve enerji politikalar, denetleme ve düzenlemeler ile 

ilgilenerek Türkiyenin enerji politikasn yürütmelidir. Maden Bakanlğ ise yeralt tesisleri 

ve kaynaklar ile ilgilenerek ülkemiz hammadde tedarik stratejisi ile ilgili politikalar 

üstlenmelidir. 

Madenciliğin bütün faaliyetlerini kontrol ederek sorunlar ivedilikle çözebilecek en 

 

632 

 

ki, madenler, petrol, doğalgaz ve yeni gelişmekte olan kaya gaz (Shale Gas) ve kaya 

petrolü (Shale Oil) gibi yer alt millî servetlerimizin kapsaml bir politika çerçevesinde ele 

alnp değerlendirilmesi stratejik bir öneme sahiptir. 

Maden ürünleri; sanayii, enerji, tarm ve inşaat sektörlerinin temel giderlerini 

oluşturmaktadr. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik 

kalknmay başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir. Yerüstünde bulunan maden 

yataklarnn hzla tükeniyor olmas, yeraltnda bulunan zenginliklerin ortaya çkarlmasn 

zorunlu klmştr. Dünyada özellikle de ülkemizde maden aramaclğ, artk gittikçe daha 

zor ve daha derin maden yataklarna yönelmektedir. Bu yönelim, günümüzde, daha yüksek 

risklerin göze alnmasn gerektirmekte, daha yüksek bilgi ve teknoloji kullanlmasna 

ihtiyaç göstermektedir. Kaynaklarn etkin ve verimli kullanmnn temel ilke olduğu 

günümüzde arama faaliyetlerinden başlayarak her aşamada proaktif bir yaklaşmla çalşma 

yapacak güçlü ve yetki karmaşas önlenmiş bir koordinasyon sistemine ihtiyaç vardr. 

Hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak, bu amaç doğrultusunda da 

yurt içi ve yurt dşnda gerekli düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda 

hammadde tedarik stratejisine ihtiyaç vardr.  

Teknoloji ve üretim belli bir sistem içinde ve doğru yönetildiğinde verimli çalşmay, 

ayn zamanda da bilimselliği beraberinde getirecektir. İşte tam da bu yüzden kaynaklarn 

çok oluşunun değil, doğru yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincine varmak 

gerekmektedir. Uzmanlaşma, amaçta birlik, yönetimde birlik, üretim stratejilerinde uyum 

ve hiyerarşik düzen sistemdeki yapsal sorunlara da çözüm olacaktr. Sonuçta denetim 

mekanizmalar da çakşmayacak, yetki karmaşas sorunu da ortadan kalkacaktr. 

Kurulacak Maden Bakanlğ bünyesinde, MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, TPİC, 

ETİMADEN, Kömür Enstitüsü, BOREN, Denetim Kurullar ve ARGE Birimleri gibi 

kuruluşlar tek çat altnda toplanarak, yeralt kaynaklarnn arama, işletme, üretim, nakliye 

ve denetimi tek bir politika çerçevesinde tek kurumsal yapya kavuşturulabilecektir. 

Madencilik devasa yapya sahip ETKB bünyesinde yeteri kadar ilgi görmemektedir. Enerji 

bakanlğ enerji üretim, dağtm, nakil ve enerji politikalar, denetleme ve düzenlemeler ile 

ilgilenerek Türkiyenin enerji politikasn yürütmelidir. Maden Bakanlğ ise yeralt tesisleri 

ve kaynaklar ile ilgilenerek ülkemiz hammadde tedarik stratejisi ile ilgili politikalar 

üstlenmelidir. 

Madenciliğin bütün faaliyetlerini kontrol ederek sorunlar ivedilikle çözebilecek en 
 

633 

 

üst mercii olan Maden Bakanlğ zaman geçirilmeden kurulmaldr.  

Kurulacak olan yeni Bakanlk bir yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn 

iş yükünü hafifletirken diğer yandan madencilik sektöründeki çalşma hayatnn daha 

düzenli işlemesini, gerekli yasal alt yapy oluşturmak suretiyle sağlayacaktr. 

Hâlen madencilik sektörünün yarattğ Gayri-Safi Yurtiçi Haslann (GSYH) 15-20 

milyar TL olduğu ve bugünkü değerlerle ülkemizdeki maden potansiyelinin yaklaşk 

olarak 4 trilyon TL civarnda olmas ve bunun diğer sektörlerde yaratacağ katma değer 

göz önüne alndğnda, böyle bir yeniden yaplandrmann aciliyeti daha net görülmektedir. 

Sektörün sorunlarnn çözümü ve sağlkl bir gelişme ortamnn oluşturulabilmesi 

için yasal alt yapnn yan sra, etkin bir bürokratik ve kurumsal yaplanmaya da ayn 

düzeyde ihtiyaç vardr.  

10.1.4. Kömür Sektörüne Yönelik Ayr Kanun: Kömür Madenciliğinde İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu  

Kömür madenciliği diğer madencilik sektörlerinden farkl olarak bünyesinde birçok 

riskleri barndrmaktadr. Örneğin; 60 değişik madencilik faaliyetinde meydana gelen grizu 

patlamas, yangn, göçük, su baskn ve toprak kaymas gibi kazalarn %68’i sadece kömür 

üretiminde meydana gelmektedir. Yine, bu madencilik faaliyetlerindeki ölümlü kazalarn 

ise %98’i kömür üretim faaliyetlerinde oluşmaktadr. Bu özelliğinden dolay kömür 

gelişmiş bütün ülkelerde genel maden kanunu dşnda özel bir kanunla ele alnmştr.  

ABD’de West Virginia eyaletinin Farmington kentinde meydana gelen kaza 

ABD’de kömür madenciliğinin dönüm noktasn oluşturmaktadr. Bu kaza Amerika’da 

yeralt kömür ocaklarnn emniyeti konusunda yasal değişikliklere öncülük etmiştir. 1969 

ylnda Federal Kömür Madeni İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu çkarlmştr. Madenlerdeki 

yaptrmlar çok artmştr. 

Dünyada kömür madenciliğinde ileri teknoloji kullanm, iş sağlğ ve güvenliği, 

üretim miktarlarna göre meydana gelen iş kazalar gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Avustralya, ABD, Güney Afrika’da ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi, ülkemizde de sadece kömür madenine yönelik yasal bir düzenleme yaplmas 

gerekmektedir. Ülkemizde 90 çeşit farkl mineral türü bulunmaktadr. Bunlardan 60 farkl 

mineral üretiminde madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. 60 farkl madencilik 

faaliyetlerinde çalşanlarn toplam says 149.250 civarnda iken sadece kömürde çalşanlar 
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ki, madenler, petrol, doğalgaz ve yeni gelişmekte olan kaya gaz (Shale Gas) ve kaya 

petrolü (Shale Oil) gibi yer alt millî servetlerimizin kapsaml bir politika çerçevesinde ele 

alnp değerlendirilmesi stratejik bir öneme sahiptir. 

Maden ürünleri; sanayii, enerji, tarm ve inşaat sektörlerinin temel giderlerini 

oluşturmaktadr. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik 

kalknmay başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir. Yerüstünde bulunan maden 

yataklarnn hzla tükeniyor olmas, yeraltnda bulunan zenginliklerin ortaya çkarlmasn 

zorunlu klmştr. Dünyada özellikle de ülkemizde maden aramaclğ, artk gittikçe daha 

zor ve daha derin maden yataklarna yönelmektedir. Bu yönelim, günümüzde, daha yüksek 

risklerin göze alnmasn gerektirmekte, daha yüksek bilgi ve teknoloji kullanlmasna 

ihtiyaç göstermektedir. Kaynaklarn etkin ve verimli kullanmnn temel ilke olduğu 

günümüzde arama faaliyetlerinden başlayarak her aşamada proaktif bir yaklaşmla çalşma 

yapacak güçlü ve yetki karmaşas önlenmiş bir koordinasyon sistemine ihtiyaç vardr. 

Hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak, bu amaç doğrultusunda da 

yurt içi ve yurt dşnda gerekli düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda 

hammadde tedarik stratejisine ihtiyaç vardr.  

Teknoloji ve üretim belli bir sistem içinde ve doğru yönetildiğinde verimli çalşmay, 

ayn zamanda da bilimselliği beraberinde getirecektir. İşte tam da bu yüzden kaynaklarn 

çok oluşunun değil, doğru yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincine varmak 

gerekmektedir. Uzmanlaşma, amaçta birlik, yönetimde birlik, üretim stratejilerinde uyum 

ve hiyerarşik düzen sistemdeki yapsal sorunlara da çözüm olacaktr. Sonuçta denetim 

mekanizmalar da çakşmayacak, yetki karmaşas sorunu da ortadan kalkacaktr. 

Kurulacak Maden Bakanlğ bünyesinde, MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, TPİC, 

ETİMADEN, Kömür Enstitüsü, BOREN, Denetim Kurullar ve ARGE Birimleri gibi 

kuruluşlar tek çat altnda toplanarak, yeralt kaynaklarnn arama, işletme, üretim, nakliye 

ve denetimi tek bir politika çerçevesinde tek kurumsal yapya kavuşturulabilecektir. 

Madencilik devasa yapya sahip ETKB bünyesinde yeteri kadar ilgi görmemektedir. Enerji 

bakanlğ enerji üretim, dağtm, nakil ve enerji politikalar, denetleme ve düzenlemeler ile 

ilgilenerek Türkiyenin enerji politikasn yürütmelidir. Maden Bakanlğ ise yeralt tesisleri 

ve kaynaklar ile ilgilenerek ülkemiz hammadde tedarik stratejisi ile ilgili politikalar 

üstlenmelidir. 

Madenciliğin bütün faaliyetlerini kontrol ederek sorunlar ivedilikle çözebilecek en 
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ki, madenler, petrol, doğalgaz ve yeni gelişmekte olan kaya gaz (Shale Gas) ve kaya 
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günümüzde arama faaliyetlerinden başlayarak her aşamada proaktif bir yaklaşmla çalşma 

yapacak güçlü ve yetki karmaşas önlenmiş bir koordinasyon sistemine ihtiyaç vardr. 

Hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak, bu amaç doğrultusunda da 

yurt içi ve yurt dşnda gerekli düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda 

hammadde tedarik stratejisine ihtiyaç vardr.  

Teknoloji ve üretim belli bir sistem içinde ve doğru yönetildiğinde verimli çalşmay, 
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ETİMADEN, Kömür Enstitüsü, BOREN, Denetim Kurullar ve ARGE Birimleri gibi 
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üst mercii olan Maden Bakanlğ zaman geçirilmeden kurulmaldr.  

Kurulacak olan yeni Bakanlk bir yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn 

iş yükünü hafifletirken diğer yandan madencilik sektöründeki çalşma hayatnn daha 

düzenli işlemesini, gerekli yasal alt yapy oluşturmak suretiyle sağlayacaktr. 

Hâlen madencilik sektörünün yarattğ Gayri-Safi Yurtiçi Haslann (GSYH) 15-20 

milyar TL olduğu ve bugünkü değerlerle ülkemizdeki maden potansiyelinin yaklaşk 

olarak 4 trilyon TL civarnda olmas ve bunun diğer sektörlerde yaratacağ katma değer 

göz önüne alndğnda, böyle bir yeniden yaplandrmann aciliyeti daha net görülmektedir. 

Sektörün sorunlarnn çözümü ve sağlkl bir gelişme ortamnn oluşturulabilmesi 

için yasal alt yapnn yan sra, etkin bir bürokratik ve kurumsal yaplanmaya da ayn 

düzeyde ihtiyaç vardr.  

10.1.4. Kömür Sektörüne Yönelik Ayr Kanun: Kömür Madenciliğinde İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu  

Kömür madenciliği diğer madencilik sektörlerinden farkl olarak bünyesinde birçok 

riskleri barndrmaktadr. Örneğin; 60 değişik madencilik faaliyetinde meydana gelen grizu 

patlamas, yangn, göçük, su baskn ve toprak kaymas gibi kazalarn %68’i sadece kömür 

üretiminde meydana gelmektedir. Yine, bu madencilik faaliyetlerindeki ölümlü kazalarn 

ise %98’i kömür üretim faaliyetlerinde oluşmaktadr. Bu özelliğinden dolay kömür 

gelişmiş bütün ülkelerde genel maden kanunu dşnda özel bir kanunla ele alnmştr.  

ABD’de West Virginia eyaletinin Farmington kentinde meydana gelen kaza 

ABD’de kömür madenciliğinin dönüm noktasn oluşturmaktadr. Bu kaza Amerika’da 

yeralt kömür ocaklarnn emniyeti konusunda yasal değişikliklere öncülük etmiştir. 1969 

ylnda Federal Kömür Madeni İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu çkarlmştr. Madenlerdeki 

yaptrmlar çok artmştr. 

Dünyada kömür madenciliğinde ileri teknoloji kullanm, iş sağlğ ve güvenliği, 

üretim miktarlarna göre meydana gelen iş kazalar gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Avustralya, ABD, Güney Afrika’da ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi, ülkemizde de sadece kömür madenine yönelik yasal bir düzenleme yaplmas 

gerekmektedir. Ülkemizde 90 çeşit farkl mineral türü bulunmaktadr. Bunlardan 60 farkl 

mineral üretiminde madencilik faaliyetleri yürütülmektedir. 60 farkl madencilik 

faaliyetlerinde çalşanlarn toplam says 149.250 civarnda iken sadece kömürde çalşanlar 
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49.500 kişi ile 3’de 1’ini oluşturmaktadr. Çalşanlar bakmndan ele aldğmzda kömürün 

madencilik faaliyetimizdeki önemi kendiliğinden ortaya çkmaktadr.  

Yurtdşndaki kömür kanunlar ve mevzuatlar ile iş sağlğ ve güvenliği çok detayl 

bir şekilde ele alnarak çalşanlarn yaşam garantisini sağlamaya, uygun bir çalşma ortam 

yaratmaya yönelik zorunlu haller kanunda detayl bir şekilde ele alnmştr. Ayrca 

planlama, eğitim, denetim ve sosyal haklar yasal güvenceye kavuşturulmuştur.  

Avustralya ve ABD’deki mevcut mevzuat; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili ağrlkl 

olarak aşağdaki konular ihtiva etmektedir; 

- Risk kontrolü ve yönetimi 

- İş sağlğ ve güvenliği açsndan; çalşanlarn, işverenlerin, denetçilerin 

yükümlülükleri 

- Kömür madeni yönetimi 

- İş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi 

- Kayt altna alma ve raporlama 

- Terk edilmiş madenlerin korunmas 

- Tannan standartlar 

- Müfettişlerin yetkileri ve direktifler 

- Madenlerin gaz durumu 

- Acil durum planlar 

- Kaza ve yaralanma durumlar 

- Kurtarma çalşmalarndaki yükümlülükler 

- Kaçş yollar ve sğnma odalar 

- Havalandrma 

- Yangn önleme 

- İletişim sistemleri 

- Tahkimat sistemleri 

- Elektrikli ekipmanlar ve özellikleri 
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- Yanc ve patlayc malzemeler 

- İş sağlğ ve güvenliği eğitimi ve tatbikatlar 

- Kişisel koruyucu donanmlar 

- Gaz izleme sistemleri ve konumlar 

- Maden planlar 

- Kömür tozu patlamalar ve önlemleri 

- Kömür madenciliği ve iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili teknolojilerin uygulanmas 

Çok ayrntl bir şekilde oluşturulan bu kanun ve mevzuatlar, karşlaşlan durum, 

olaylar ve teknolojik ilerlemeler dikkate alnarak, oluşturulan komitelerle her yl 

güncellenmektedir. 

Yukarda da belirtildiği üzere Türkiye’de kömür hem sosyal hem de ekonomik 

açdan çok önemli bir kaynaktr. Madenciliğin denetimi tek elden yürütülmemekte ve 

denetimde yetki karmaşas yaşanmaktadr Ülkemizde raporun hazrlandğ tarih itibaryla, 

kömür ile ilgili özel bir kanun yoktur. Dünyada kömür madenciliğinin gelişmiş olduğu 

ülkelerdeki Kömür Madenciliği Kanunlar incelenerek, ülkemiz şartlarna uygun bir 

şekilde çok kapsaml bir Kömür Madenciliği Kanunu çkarlmal ve ayrntl mevzuatlar 

oluşturulmaldr. Çkarlan kanun ve mevzuat bakanlk altnda kurulacak özel bir birim, 

üniversiteler, araştrma enstitüleri ve madencilik şirketlerinden oluşturulan komisyonlarla 

her yl güncellenmelidir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile denetimdeki dağnk yap tek 

bir yasal mevzuat altna alnmş, modern üretim teknikleri teşvik edilmiş, kömür 

madenciliğinde bir üretim ve iş sağlğ güvenliği kültürü oluşmasnda önemli bir adm 

atlmş olacaktr. 

6331 nolu İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas’ndan bağmsz olarak çkarlmas önerilen 

Kömür Madenciliğinde İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu: 

- Kömürde beton tahkimat, kaya saplamas, TH bağlar gibi modern 

tahkimatlarla galerilerin güçlendirilmesi ve szdrmazlğ bu yasa ile zorunlu hale 

getirilmeli 

- Kömürde metan riski olan bölgelerde metan drenaj bu yasa kapsamnda 

zorunlu hale getirilmeli 

- Kömürde eski imalatlarn tavanlarnn göçertilmesi, ramblesi, barajlanmas, 

kapatlmas, drenaj ve denetimi bu yasa kapsamnda detayl ele alnmal 
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49.500 kişi ile 3’de 1’ini oluşturmaktadr. Çalşanlar bakmndan ele aldğmzda kömürün 

madencilik faaliyetimizdeki önemi kendiliğinden ortaya çkmaktadr.  

Yurtdşndaki kömür kanunlar ve mevzuatlar ile iş sağlğ ve güvenliği çok detayl 

bir şekilde ele alnarak çalşanlarn yaşam garantisini sağlamaya, uygun bir çalşma ortam 

yaratmaya yönelik zorunlu haller kanunda detayl bir şekilde ele alnmştr. Ayrca 

planlama, eğitim, denetim ve sosyal haklar yasal güvenceye kavuşturulmuştur.  

Avustralya ve ABD’deki mevcut mevzuat; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili ağrlkl 

olarak aşağdaki konular ihtiva etmektedir; 

- Risk kontrolü ve yönetimi 

- İş sağlğ ve güvenliği açsndan; çalşanlarn, işverenlerin, denetçilerin 

yükümlülükleri 

- Kömür madeni yönetimi 

- İş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi 

- Kayt altna alma ve raporlama 

- Terk edilmiş madenlerin korunmas 

- Tannan standartlar 

- Müfettişlerin yetkileri ve direktifler 

- Madenlerin gaz durumu 

- Acil durum planlar 

- Kaza ve yaralanma durumlar 

- Kurtarma çalşmalarndaki yükümlülükler 

- Kaçş yollar ve sğnma odalar 

- Havalandrma 

- Yangn önleme 

- İletişim sistemleri 

- Tahkimat sistemleri 

- Elektrikli ekipmanlar ve özellikleri 
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- Yanc ve patlayc malzemeler 

- İş sağlğ ve güvenliği eğitimi ve tatbikatlar 

- Kişisel koruyucu donanmlar 

- Gaz izleme sistemleri ve konumlar 

- Maden planlar 

- Kömür tozu patlamalar ve önlemleri 

- Kömür madenciliği ve iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili teknolojilerin uygulanmas 

Çok ayrntl bir şekilde oluşturulan bu kanun ve mevzuatlar, karşlaşlan durum, 

olaylar ve teknolojik ilerlemeler dikkate alnarak, oluşturulan komitelerle her yl 

güncellenmektedir. 

Yukarda da belirtildiği üzere Türkiye’de kömür hem sosyal hem de ekonomik 

açdan çok önemli bir kaynaktr. Madenciliğin denetimi tek elden yürütülmemekte ve 

denetimde yetki karmaşas yaşanmaktadr Ülkemizde raporun hazrlandğ tarih itibaryla, 

kömür ile ilgili özel bir kanun yoktur. Dünyada kömür madenciliğinin gelişmiş olduğu 

ülkelerdeki Kömür Madenciliği Kanunlar incelenerek, ülkemiz şartlarna uygun bir 

şekilde çok kapsaml bir Kömür Madenciliği Kanunu çkarlmal ve ayrntl mevzuatlar 

oluşturulmaldr. Çkarlan kanun ve mevzuat bakanlk altnda kurulacak özel bir birim, 

üniversiteler, araştrma enstitüleri ve madencilik şirketlerinden oluşturulan komisyonlarla 

her yl güncellenmelidir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile denetimdeki dağnk yap tek 

bir yasal mevzuat altna alnmş, modern üretim teknikleri teşvik edilmiş, kömür 

madenciliğinde bir üretim ve iş sağlğ güvenliği kültürü oluşmasnda önemli bir adm 

atlmş olacaktr. 

6331 nolu İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas’ndan bağmsz olarak çkarlmas önerilen 

Kömür Madenciliğinde İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu: 

- Kömürde beton tahkimat, kaya saplamas, TH bağlar gibi modern 

tahkimatlarla galerilerin güçlendirilmesi ve szdrmazlğ bu yasa ile zorunlu hale 

getirilmeli 

- Kömürde metan riski olan bölgelerde metan drenaj bu yasa kapsamnda 

zorunlu hale getirilmeli 

- Kömürde eski imalatlarn tavanlarnn göçertilmesi, ramblesi, barajlanmas, 

kapatlmas, drenaj ve denetimi bu yasa kapsamnda detayl ele alnmal 
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- Kömürde risk değerlendirmesi, tahlisiye, arama ve kurtarma tatbikatlar bu 

yasa çerçevesinde ele alnmal 

- Kömürde iş sağlğ ve güvenliği için, izleme cihazlar, sensörler ve ilgili 

standartlar bu yasada ele alnmal, 

- İşçilere ve madencilere iş sağlğ ve güvenliği konusunda sertifikal eğitim, 

Gibi konular kapsamaldr.  

10.1.5. Rezerv Raporlama Konusunda Uluslararas Alanda Akredite Ulusal Rezerv 

Raporlama Kurumu Oluşturulmas  

Artan uluslararas ticaret ve iş ilişkileri (küreselleşme) sonucu artk ulusal 

düzenlemeler yeterli olmamakta, uluslararas düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadr. Bu 

düzenlemelerde amaç; uluslararas iletişimi artrmak, uluslararas yatrm, finans ve ticareti 

etkin ve güvenli şekilde yürütülebilmesini sağlayacak güvenilir raporlama standartlar 

geliştirmektir. 

Son 20–30 yldr böyle uluslararas standartlara ulaşmak yönünde çok büyük çabalar 

sarf edilmiş, büyük ilerlemeler sağlanmştr.  

Çabalar ilkin her ülkede değişik ilkelere, değişik kavram ve tanmlara dayanan çok 

saydaki tanm ve snflandrma sistemi yerine, uluslararas iletişimi kolaylaştracak ortak 

bir dil oluşturulmas üzerinde yoğunlaşmştr. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu (UN-ECE: United Nations Economic Commission for Europe) ve Madencilik 

ve Metalurji Enstitüleri Konseyi (CMMI: Council of Mining and Metallurgical Institutions 

(Şimdiki eşdeğeri: CMMM) gibi uluslararas örgütlerin çats altnda ayr ayr yürütülen bu 

çalşmalar 1999 ylnda bu iki örgüte ait çalşma gruplarnn maden kaynak ve rezervleriyle 

ilgili tanmlar üzerinde anlaşmasyla (Geneva Convention) sonuçlanmştr. CMMI örgütleri 

tarafndan benimsenen kaynak, rezerv snflamas (3 kaynak, 2 rezerv snf) UNFC 

snflamasna (United Nations Framework Classification) dâhil edilmiştir (yani UNCF 

içindeki yerleri belirlenmiştir). 

Maden kaynak ve rezervlerinin güvenilir şekilde tahmin ve rapor edilmesi konusunda 

uluslar aras standartlarn genel kabul görmesi için de yoğun çaba gösterilmektedir. Bu 

yolda büyük ilerlemeler sağlanmş, gelişmiş ülkelerdeki ulusal standartlar büyük oranda 

birbiriyle uyumlulaştrlmştr. Bugün birçok ülkede (Avusturalya: JORC Code, G. Afrika: 

SAMREC Code, ABD: SME Guidelines, Kanada: CIM Definition Standards ve NI43–

101), İngiltere ve AB: PERC, Şili: Chilean Code, Peru: Peruvian Code, Filipinler: PMRC) 
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maden kaynak ve rezervlerinin tahmin ve rapor edilmesi konusunda birbiriyle % 90–95 

uyumlu standartlar geçerlidir. “JORC benzeri yönetmelikler” diye nitelenen bu 

düzenlemeler çoğu ulusal/uluslararas mali kuruluşlar tarafndan benimsenmiştir. Bu 

ülkelerdeki borsalar ve bankalar bu yönetmeliklere uyumlu olmayan maden kaynak ve 

rezervlerine ilişkin raporlar muteber kabul etmemektedir. Ad geçen ulusal rapor etme 

kurullarnn üst çat örgütü olan CRISCO, benzer bir yönetmeliği uluslararas geçerliliğe 

kavuşturmak için çaba sürdürmektedir. 

JORC benzeri yönetmeliklerin en göze çarpan özellikleri, mevzuat düzenleyici kamu 

kuruluşlar, borsa kurullar gibi örgütlerce değil, meslek ve sektör örgütlerinin 

temsilcilerinden oluşan sivil kuruluşlar (Ulusal Rapor Etme Standartlar Kurullar) 

tarafndan koyulan kurallar, standartlar olmalardr. Mevzuat düzenleyici kurum ve 

kuruluşlar, bu standartlara uyan tahmin ve raporlar muteber kabul etmek suretiyle söz 

konusu düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamaktadr.  

“JORC benzeri yönetmelikler” diye nitelenen düzenlemelerin bir diğer önemli 

özelliği de maden arama sonuçlar, maden kaynak ve rezerv tahminleri hakknda kamuya 

açk raporlarn bir “uzman” (competent person/qualified person) tarafndan yaplmş 

çalşmalara dayandrlmasn şart koşmasdr. Uzman, teknik raporlarn kurallara uygun 

hazrlanmasndan ve içindeki bilgilerin doğruluğundan sorumlu, bilinen ve tannan meslek 

örgütlerinden birine üye, yerbilimleri ile doğrudan ilgili bir teknik elemandr (Jeoloji 

Mühendisi, Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi). Muteber meslek örgütü ise, JORC 

benzeri standartlara ve ahlaki (etik) kurallara uymay şart koşan ve bu konuda üyelerinin 

gözetimini yapan, uymayanlar üyelikten atma ve disiplin cezas verme gücüne sahip (yerli 

veya muteber bir yabanc) meslek örgütüdür.  

Günümüzde dünya ekonomisini büyük oranda ellerinde tutan ülkelerde ilgili kamu 

kuruluşlar, borsa kurullar, bankalar hem kendi ülkelerindeki hem de yabanc ülkelerdeki 

meslek örgütlerini, ancak bu ölçütleri karşladklar zaman “muteber meslek örgütü” veya 

“muteber yabanc meslek örgütü” olarak kabul etmektedir.  

Meslek örgütleri için, uluslar aras akreditasyon zincirine katlmak önemli hale 

gelmiştir. Uluslar aras akreditasyon, uluslar aras projeler ve uluslar aras yatrmlar söz 

konusu oldukça daha da önemli hale gelecektir. Çünkü akredite olmayan meslek örgütü 

üyelerinin mesleklerini yapmas gittikçe zorlaşacaktr.  
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- Kömürde risk değerlendirmesi, tahlisiye, arama ve kurtarma tatbikatlar bu 

yasa çerçevesinde ele alnmal 
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uyumlu standartlar geçerlidir. “JORC benzeri yönetmelikler” diye nitelenen bu 

düzenlemeler çoğu ulusal/uluslararas mali kuruluşlar tarafndan benimsenmiştir. Bu 

ülkelerdeki borsalar ve bankalar bu yönetmeliklere uyumlu olmayan maden kaynak ve 

rezervlerine ilişkin raporlar muteber kabul etmemektedir. Ad geçen ulusal rapor etme 

kurullarnn üst çat örgütü olan CRISCO, benzer bir yönetmeliği uluslararas geçerliliğe 

kavuşturmak için çaba sürdürmektedir. 

JORC benzeri yönetmeliklerin en göze çarpan özellikleri, mevzuat düzenleyici kamu 

kuruluşlar, borsa kurullar gibi örgütlerce değil, meslek ve sektör örgütlerinin 
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kuruluşlar, bu standartlara uyan tahmin ve raporlar muteber kabul etmek suretiyle söz 

konusu düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamaktadr.  

“JORC benzeri yönetmelikler” diye nitelenen düzenlemelerin bir diğer önemli 

özelliği de maden arama sonuçlar, maden kaynak ve rezerv tahminleri hakknda kamuya 

açk raporlarn bir “uzman” (competent person/qualified person) tarafndan yaplmş 

çalşmalara dayandrlmasn şart koşmasdr. Uzman, teknik raporlarn kurallara uygun 

hazrlanmasndan ve içindeki bilgilerin doğruluğundan sorumlu, bilinen ve tannan meslek 

örgütlerinden birine üye, yerbilimleri ile doğrudan ilgili bir teknik elemandr (Jeoloji 

Mühendisi, Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi). Muteber meslek örgütü ise, JORC 

benzeri standartlara ve ahlaki (etik) kurallara uymay şart koşan ve bu konuda üyelerinin 

gözetimini yapan, uymayanlar üyelikten atma ve disiplin cezas verme gücüne sahip (yerli 

veya muteber bir yabanc) meslek örgütüdür.  

Günümüzde dünya ekonomisini büyük oranda ellerinde tutan ülkelerde ilgili kamu 

kuruluşlar, borsa kurullar, bankalar hem kendi ülkelerindeki hem de yabanc ülkelerdeki 

meslek örgütlerini, ancak bu ölçütleri karşladklar zaman “muteber meslek örgütü” veya 

“muteber yabanc meslek örgütü” olarak kabul etmektedir.  

Meslek örgütleri için, uluslar aras akreditasyon zincirine katlmak önemli hale 

gelmiştir. Uluslar aras akreditasyon, uluslar aras projeler ve uluslar aras yatrmlar söz 

konusu oldukça daha da önemli hale gelecektir. Çünkü akredite olmayan meslek örgütü 

üyelerinin mesleklerini yapmas gittikçe zorlaşacaktr.  



‒ 632 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

638 

 

Bundan dolay maden kaynak ve rezervleri hakknda güvenilir tahmin ve raporlar 

hazrlanmasn temin etmek için, uluslar aras standartlara uyumlu ulusal düzenlemeler 

yaplmas; hem yatrmclarn korunmas, hem de uluslararas akreditasyon zincirine 

katlmak suretiyle Türk mühendislerine iş piyasalarnda getirilen engellerin kaldrlmas 

bakmndan büyük önem taşmaktadr. 

10.1.6. Ulusal Karot ve Yerbilimleri Veri Bankas  

1935 ylnda kurulan MTA Genel Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için 

gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyap hizmetlerini de sunan araştrmac bir 

kuruluşumuzdur. Ülkemizin maden ve hammadde kaynaklarn kuruluş kanununa uygun 

olarak araştrmak ve ekonomiye kazandrmak görevini sürdüren MTA Genel Müdürlüğü, 

arama faaliyetlerini, 3213 sayl Maden Kanununa göre kendi ruhsat sahalarnda ve talep 

hâlinde ücreti karşlğnda özel ve kamuya ait ruhsatl sahalarda yerine getirmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğü’nün 14 Daire Başkanlğndan biri olan Maden Analizleri 

ve Teknolojisi Dairesi Başkanlğ’na bağl olarak faaliyetlerini sürdüren Karot Bilgi 

Bankas Koordinatörlüğü içinde iki ayr birim yer almaktadr.  

Bunlardan; “veri hazrlama izleme değerlendirme birimi”, koordinatörlüğe intikal 

eden kuyu bilgileri (log’lar) ile karot, krnt, el örneği ve diğer numunelere ait bilgileri ve 

analiz sonuçlarn bilgisayar ortamnda saklayarak gerektiğinde bu bilgileri kullanclara 

sunar ve bu bilgileri kullanarak istatistiksel yorumlarda bulunur. “Karot arşiv birimi” ise, 

sondajl çalşmalardan alnan karot ve krnt örnekleriyle, jeolojik amaçl yaplan 

çalşmalardan analize gönderilen numunelerin arşivlemesini yapar. Bu bağlamda MTA 

Genel Müdürlüğü sahip olduğu karot bankas ile önemli bir altyapya sahiptir. 

Benzer yaplanmalar jeoloji, maden ve petrol gibi çalşma alanlarna sahip olan 

kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlarda da bulunmaktadr. Sondajl çalşmalar ile elde 

edilen yeralt jeolojisine ait tüm bu bilgilerin bir merkezde toplanarak “Ulusal Karot ve 

Yerbilimleri Veri Bankas” oluşturulmas önemli ve gereklidir.  

Ülkemizde sondaj faaliyetlerinde bulunan kuruluşlardan bazlar karotlar için kendi 

özel arşivlerini oluştururken, bazlar karotlar saklamamaktadr. Güvenilir bilgi sağlayan 

ulusal karot bankamzn olmas, hem yer alt zenginliklerimizin belirlenmesi ve etkin bir 

şekilde değerlendirilmesi hem de yatrmclarn güvenilir bilgiye ulaşmas için büyük fayda 

sağlayacaktr. 
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10.1.7. Maden Kanunun Yeniden Düzenlenmesi: Ruhsatlandrma Şartlar ile 

Projelendirme ve Planlama Konusu 

Madencilik sektörü doğas itibari ile bir milletin ve gelecek nesillerinin tükenen 

kaynağn üretmektedir. Özellikle 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 tükettiği için, bu cevherlerin en verimli şekilde işletilmesi zorunludur. 

Yatrmclarn 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. Projenin doğruluğu mevcut 

kaynağn en verimli, en karl ve en güvenli şekilde üretilebilmesiyle ölçülebilir.  

3213 sayl Maden Kanununda proje, yeralt kaynaklarnn değerlendirilmesi amacna 

dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi 

karşlamak üzere mal ve cevher üretmek için çalşmalar düzenleyen beyan niteliğinde 

rapor olarak tanmlanmş ve yönetmelik eki formlarda işletme projesinin format 

belirlenmiştir. Bir maden işletmesinin faaliyete geçebilmesi için alnmas zorunlu İşletme 

ruhsat müracaat esnasnda işletme projesinin sunulmas zorunludur. Ayrca işletme 

faaliyetlerinin projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülmesi zorunluluğu 

bulunmaktadr. İşletme projesine aykr faaliyette bulunulmas, faaliyetlerin can ve mal 

güvenliği açsndan tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden 

üretimine yönelik faaliyetler, ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğünce durdurulur. İşletme 

projelerinin ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onaynn 

alnmas diğer bir zorunluluktur.  

5995 sayl Kanunla değişik 3213 sayl Maden Kanunu hükümlerince Maden 

İşyerlerinin Projeleri Uygulama Yönetmeliği Ek Form 10 da belirlenen işletme projesi 

formatnda can ve mal güvenliği ile ilgili alnacak önlemler hakknda bilgi verileceği 

belirtilmiş olmakla beraber İş sağlğ ve güvenliği konusunun ele alndğ format 

belirlenmiş bir bölüm bulunmamaktadr. Harita, kesit, jeomekanik veriler, sahayla ilgili 

teknik işletme projesi içerisinde yer almaldr. Ayrca işletme projesi formatn belirleyen 

Ek Form 10 un etkinliğinin sağlanmas adna özellikle yeralt kömür işletme projelerinde 

havalandrma, yangn ve kurtarma simülasyonlarn da içeren havalandrma program 

uygulamalar kullanlmal, havalandrma ile ilgili farkl senaryolara ilişkin görseller, proje 
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Bundan dolay maden kaynak ve rezervleri hakknda güvenilir tahmin ve raporlar 

hazrlanmasn temin etmek için, uluslar aras standartlara uyumlu ulusal düzenlemeler 

yaplmas; hem yatrmclarn korunmas, hem de uluslararas akreditasyon zincirine 

katlmak suretiyle Türk mühendislerine iş piyasalarnda getirilen engellerin kaldrlmas 

bakmndan büyük önem taşmaktadr. 
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hâlinde ücreti karşlğnda özel ve kamuya ait ruhsatl sahalarda yerine getirmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğü’nün 14 Daire Başkanlğndan biri olan Maden Analizleri 

ve Teknolojisi Dairesi Başkanlğ’na bağl olarak faaliyetlerini sürdüren Karot Bilgi 

Bankas Koordinatörlüğü içinde iki ayr birim yer almaktadr.  

Bunlardan; “veri hazrlama izleme değerlendirme birimi”, koordinatörlüğe intikal 

eden kuyu bilgileri (log’lar) ile karot, krnt, el örneği ve diğer numunelere ait bilgileri ve 

analiz sonuçlarn bilgisayar ortamnda saklayarak gerektiğinde bu bilgileri kullanclara 

sunar ve bu bilgileri kullanarak istatistiksel yorumlarda bulunur. “Karot arşiv birimi” ise, 

sondajl çalşmalardan alnan karot ve krnt örnekleriyle, jeolojik amaçl yaplan 

çalşmalardan analize gönderilen numunelerin arşivlemesini yapar. Bu bağlamda MTA 

Genel Müdürlüğü sahip olduğu karot bankas ile önemli bir altyapya sahiptir. 

Benzer yaplanmalar jeoloji, maden ve petrol gibi çalşma alanlarna sahip olan 

kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlarda da bulunmaktadr. Sondajl çalşmalar ile elde 

edilen yeralt jeolojisine ait tüm bu bilgilerin bir merkezde toplanarak “Ulusal Karot ve 

Yerbilimleri Veri Bankas” oluşturulmas önemli ve gereklidir.  

Ülkemizde sondaj faaliyetlerinde bulunan kuruluşlardan bazlar karotlar için kendi 

özel arşivlerini oluştururken, bazlar karotlar saklamamaktadr. Güvenilir bilgi sağlayan 

ulusal karot bankamzn olmas, hem yer alt zenginliklerimizin belirlenmesi ve etkin bir 

şekilde değerlendirilmesi hem de yatrmclarn güvenilir bilgiye ulaşmas için büyük fayda 

sağlayacaktr. 
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güvenliği açsndan tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden 

üretimine yönelik faaliyetler, ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğünce durdurulur. İşletme 

projelerinin ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onaynn 

alnmas diğer bir zorunluluktur.  

5995 sayl Kanunla değişik 3213 sayl Maden Kanunu hükümlerince Maden 

İşyerlerinin Projeleri Uygulama Yönetmeliği Ek Form 10 da belirlenen işletme projesi 

formatnda can ve mal güvenliği ile ilgili alnacak önlemler hakknda bilgi verileceği 

belirtilmiş olmakla beraber İş sağlğ ve güvenliği konusunun ele alndğ format 

belirlenmiş bir bölüm bulunmamaktadr. Harita, kesit, jeomekanik veriler, sahayla ilgili 

teknik işletme projesi içerisinde yer almaldr. Ayrca işletme projesi formatn belirleyen 

Ek Form 10 un etkinliğinin sağlanmas adna özellikle yeralt kömür işletme projelerinde 

havalandrma, yangn ve kurtarma simülasyonlarn da içeren havalandrma program 

uygulamalar kullanlmal, havalandrma ile ilgili farkl senaryolara ilişkin görseller, proje 
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içerisinde paylaşlmal işletme projesi içerisinde bu ve benzer yazlm sonuçlarna ilişkin 

elektronik dökümanlar, elektronik imzal olarak sunulmaldr. 

Mevcut formatta bulunan; 

• Maden Yatağ ile İlgili Bilgiler ksmnda, kömür madenleri için 

hazrlanacak metan içeriği, kömürün kendinden yanmaya yatknlğ, kömür tozu 

patlama özelliği raporlarnn  

• Jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik durum ve özellikler, kapsaml bir rapor 

hâlinde  

• Atk suyun artlmas, yüzey sularnn kontrolü ve yer alt sularnn drenaj 

bilgilerinin bu rapor içerisinde detayl olarak yer almas 

• Projenin Mali Boyutu ksmnda maliyet kalemleri içinde mutlaka İSG 

maliyetleri, çalşanlara verilecek eğitim maliyetleri, periyodik muayene, ekipman 

kontrolleri, toz, gürültü ve titreşim gibi fiziksel etkenlerle mücadele ile ilgili 

maliyetler 

• İşletme Yöntemi ksmnda gerek açk gerekse yeralt işletme yöntemi ile 

çalşmalarda toz, gürültü, titreşim, radyasyon, scaklk vs. fiziksel risk etmenleri ile 

ilgili alt başlklar oluşturulmal; bunlarla ilgili detayl rapor ve projelerin sunulmas 

hususlarna önem verilmelidir.  

Ayrca projede iş sağlğ ve güvenliği hususlar referans alnarak yaplmas gereken 

hesaplama ve hazrlanmas gereken diğer teknik hususlarn ayrntlarna yer verilmelidir. 

Maden kanunu hükümlerince maden işletme projeleri en az bir maden mühendisi 

tarafndan hazrlanr. Özellikle yeralt maden işletmeleri birbirinden farkl birçok disiplin 

ile ilişkilidir. Projeyi hazrlayan maden mühendisinin farkl konular üzerindeki hakimiyeti 

ve yeterliliği sorgulanmadan proje işlerlik kazanmaktadr. Hazrlanan işletme projelerinin 

incelenmesi öncesinde, uygun sayda ve yeterli yetkinlikte uzmanlarn önünde, proje ile 

ilgili 3 boyutlu modellemeleri de içeren bir proje tantm sunumunun proje sahibi veya 

proje teknik heyetince sunumu uygulamas da daha başlangçta soru-cevap şeklinde 

tartşma ve projenin irdelenmesi frsatn doğuracaktr. Yer alt kömür işletmesi açarken 

yatrmcnn işe özgü deyimleri sorgulanmamaktadr. Böylesine yüksek riskli bir sektörde 

iş yapacak yatrmcnn sektörel deneyimi ve geçmişi mutlaka sorgulanmaldr.  
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Yeralt kömür madenleri, madenciliğin en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi hala en riskli 

madencilik sektörüdür. 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 ancak sürdürülebilir kalknma sağlanabilir. Dolays ile kömür 

madenciliğinin sürdürülebilirliği üç ana boyutla değerlendirilir. Bunlar ekonomik, çevresel 

ve sosyal boyutlardr. Maden işletme projeleri bu üç boyutu kapsayacak şekilde 

hazrlanmal ayrca ekonomiklik hesabnda üretim maliyetleri belirlenirken güvenlik 

maliyeti, riskleri azaltma maliyetleri, hesaba katlmaldr.  

Havzann tümünü içeren detayl arama dönemi sonunda tespit edilen rezerv alnnn 

tamamnn üretimini içerecek şekilde projelendirilmesi proje snrnn ve ömrünün net bir 

şekilde ortaya konulmas yeralt kömür ocaklar için hayati bir zorunluluktur. Ayaklarda 

uygulanan geri dönümlü modelin tüm ocak genelinde uygulanmas yani ocak girişinden 

saha snrna gidilmesi en uzaktaki panodan başlayan üretim modelini esas alacak proje 

modeline geçilmesi eski imalatlardan kaynaklanan riskleri bertaraf edecektir. 

Maden iş yerleri ister açk işletme isterse yer alt çalşyor olsun, 6331 sayl İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu hükümlerince çok tehlikeli işler snfndadr. 5995 sayl Kanun’la 

değişik 3213 sayl Maden Kanunu’nda “Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en 

az on beş işçi çalştran açk işletmeler asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam 

etmek zorundadr.” hükmü bulunmaktadr. Çok tehlikeli işler snfnda bulunan tüm maden 

iş yerlerinde asgari bir maden mühendisinin daimî olarak istihdam edileceğinin Maden 

Kanunu kapsamnda revize edilmesi, tüm maden işletmelerinde iş sağlğ ve güvenliğinin 

etkin şekilde sağlanmas adna önemli bir adm olacaktr.  

Yer alt kömür işletmesi açlş için yatrmcnn işe özgü deyimleri ve sektörel 

geçmişini belgeleyeceği yasal mevzuatn oluşturulmas, bunun yannda meslekî yeterlilik 

ve Madencilikte akreditasyon konularnn ivedilikle ele alnarak akredite kuruluş ve 

laboratuarlarn oluşumu için yasal düzenlemelerin yaplmas hayati önem arz etmektedir. 
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içerisinde paylaşlmal işletme projesi içerisinde bu ve benzer yazlm sonuçlarna ilişkin 

elektronik dökümanlar, elektronik imzal olarak sunulmaldr. 

Mevcut formatta bulunan; 

• Maden Yatağ ile İlgili Bilgiler ksmnda, kömür madenleri için 

hazrlanacak metan içeriği, kömürün kendinden yanmaya yatknlğ, kömür tozu 

patlama özelliği raporlarnn  

• Jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik durum ve özellikler, kapsaml bir rapor 

hâlinde  

• Atk suyun artlmas, yüzey sularnn kontrolü ve yer alt sularnn drenaj 

bilgilerinin bu rapor içerisinde detayl olarak yer almas 

• Projenin Mali Boyutu ksmnda maliyet kalemleri içinde mutlaka İSG 

maliyetleri, çalşanlara verilecek eğitim maliyetleri, periyodik muayene, ekipman 

kontrolleri, toz, gürültü ve titreşim gibi fiziksel etkenlerle mücadele ile ilgili 

maliyetler 

• İşletme Yöntemi ksmnda gerek açk gerekse yeralt işletme yöntemi ile 

çalşmalarda toz, gürültü, titreşim, radyasyon, scaklk vs. fiziksel risk etmenleri ile 

ilgili alt başlklar oluşturulmal; bunlarla ilgili detayl rapor ve projelerin sunulmas 

hususlarna önem verilmelidir.  

Ayrca projede iş sağlğ ve güvenliği hususlar referans alnarak yaplmas gereken 

hesaplama ve hazrlanmas gereken diğer teknik hususlarn ayrntlarna yer verilmelidir. 

Maden kanunu hükümlerince maden işletme projeleri en az bir maden mühendisi 

tarafndan hazrlanr. Özellikle yeralt maden işletmeleri birbirinden farkl birçok disiplin 

ile ilişkilidir. Projeyi hazrlayan maden mühendisinin farkl konular üzerindeki hakimiyeti 

ve yeterliliği sorgulanmadan proje işlerlik kazanmaktadr. Hazrlanan işletme projelerinin 

incelenmesi öncesinde, uygun sayda ve yeterli yetkinlikte uzmanlarn önünde, proje ile 

ilgili 3 boyutlu modellemeleri de içeren bir proje tantm sunumunun proje sahibi veya 

proje teknik heyetince sunumu uygulamas da daha başlangçta soru-cevap şeklinde 

tartşma ve projenin irdelenmesi frsatn doğuracaktr. Yer alt kömür işletmesi açarken 

yatrmcnn işe özgü deyimleri sorgulanmamaktadr. Böylesine yüksek riskli bir sektörde 

iş yapacak yatrmcnn sektörel deneyimi ve geçmişi mutlaka sorgulanmaldr.  
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Yeralt kömür madenleri, madenciliğin en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi hala en riskli 

madencilik sektörüdür. 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 ancak sürdürülebilir kalknma sağlanabilir. Dolays ile kömür 

madenciliğinin sürdürülebilirliği üç ana boyutla değerlendirilir. Bunlar ekonomik, çevresel 

ve sosyal boyutlardr. Maden işletme projeleri bu üç boyutu kapsayacak şekilde 

hazrlanmal ayrca ekonomiklik hesabnda üretim maliyetleri belirlenirken güvenlik 

maliyeti, riskleri azaltma maliyetleri, hesaba katlmaldr.  

Havzann tümünü içeren detayl arama dönemi sonunda tespit edilen rezerv alnnn 

tamamnn üretimini içerecek şekilde projelendirilmesi proje snrnn ve ömrünün net bir 

şekilde ortaya konulmas yeralt kömür ocaklar için hayati bir zorunluluktur. Ayaklarda 

uygulanan geri dönümlü modelin tüm ocak genelinde uygulanmas yani ocak girişinden 

saha snrna gidilmesi en uzaktaki panodan başlayan üretim modelini esas alacak proje 

modeline geçilmesi eski imalatlardan kaynaklanan riskleri bertaraf edecektir. 

Maden iş yerleri ister açk işletme isterse yer alt çalşyor olsun, 6331 sayl İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu hükümlerince çok tehlikeli işler snfndadr. 5995 sayl Kanun’la 

değişik 3213 sayl Maden Kanunu’nda “Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en 

az on beş işçi çalştran açk işletmeler asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam 

etmek zorundadr.” hükmü bulunmaktadr. Çok tehlikeli işler snfnda bulunan tüm maden 

iş yerlerinde asgari bir maden mühendisinin daimî olarak istihdam edileceğinin Maden 

Kanunu kapsamnda revize edilmesi, tüm maden işletmelerinde iş sağlğ ve güvenliğinin 

etkin şekilde sağlanmas adna önemli bir adm olacaktr.  

Yer alt kömür işletmesi açlş için yatrmcnn işe özgü deyimleri ve sektörel 

geçmişini belgeleyeceği yasal mevzuatn oluşturulmas, bunun yannda meslekî yeterlilik 

ve Madencilikte akreditasyon konularnn ivedilikle ele alnarak akredite kuruluş ve 

laboratuarlarn oluşumu için yasal düzenlemelerin yaplmas hayati önem arz etmektedir. 
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10.2. İŞYERİ İSG ORGANİZASYONU TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN 

(SÜREKLİ DENETİM) ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  

10.2.1. Sigorta Sistemi 

İşyerlerinin yangn, iş kazalar, meslek hastalğ konularnda sigorta yaptrmalar 

konusunda zorunluluk getirilmelidir. Bu şekilde iş yerleri için sigorta denetim elemanlar 

ve eksperler tarafndan da bir denetim mekanizmas kurulmuş olacaktr. 

10.2.2. İşyeri İSG Personeli İle İlgili Öneriler 

İş Güvenliği Uzmanlğ Tanm: Bir görevde yaplacak işin detaylar ve ehemmiyeti 

ile işi yapacak kişilerin eğitimi, bilgisi ve yetkinliği doğru orantl olmaldr. Bu anlamda iş 

sağlğ ve güvenliğinin konusunun hayati önem arz ettiği düşünülürse, bu konuyla ilgili 

görev alacak kişilerin de hayati tehlikeler ile bu tehlikelerden kaynakl riskleri 

belirleyebilecek ve gerekli tedbirleri önerebilecek altyapya sahip olmas gerekmektedir. 

Bunun için; 

1. Meslek tanmda yalnzca üniversitelerin teknik bölümlerinden mezunlarna yer 

verilmelidir. 

2. İş güvenliği uzmanlğ yerine “iş güvenliği mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik 

eleman” tanmlar getirilmeli ve her ikisinin de görev, yetki, yükümlülük ve 

sorumluluklar ayr ayr düzenlenmelidir. 

3. Maden iş yerlerinde iş güvenliği mühendislerinin en az birinin maden mühendisi, 

iş güvenliği teknik elamanlarnn ise makine ya da elektrik teknikerleri olmas 

sağlanmaldr. 

Çalşma Süreleri: İş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimlerinin mevzuatta 

tanmlanan çalşma süreleri çok yetersizdir. Yer alt kömür madenciliğinde çalşma 

koşullarnn her an değişmesi ve çalşma ortamnn yeni oluşan tehlikelere açk olmas 

nedeni ile iş yerinde iş sağlğ ve güvenliği denetimi yapan en az bir elemannn zorunlu 

daimi olarak çalşmas gerekmektedir. 

Ek Görev: İş güvenliği uzman ve teknik nezaretçilerin iş yerinde sisteme dşardan, 

tarafsz, bağmsz ve eleştirel olarak bakabilmesi için denetim yaptklar iş yerlerinde farkl 

görevlerde de çalştrlmalar yasaklanmaldr.  

Maaş ve Tazminat: Denetim elemanlarnn tarafsz ve bağmsz olarak görevlerini 

yapabilmeleri ve yetkilerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Bunun için denetim 

elemanlarnn maaşlarnn işveren tarafndan ödenmemesi bunun yerine işverenlerin 
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oluşturacağ ortak bir fondan devlet tarafndan ödenmesi sklkla çözüm olarak 

sunulmaktadr. Ancak bu sistemde de işverenin kdem tazminatn ödeyerek çalşan yine 

işten çkarabileceği gerçeği göz ard edilmektedir. 

Bu durumda çözüm olarak, yaptğ denetim ve kullandğ yetkiden dolay işten 

çkarldğ mahkemede, denetim eleman tarafndan onayl deftere yazlan tespit ve öneriler 

ve işveren tarafndan gerçekleştirilmeyen durdurma talebi için de bakanlğa yaplan resmi 

başvuru yazlar ile kantlanan denetim elemannn, işverenden büyük tazminatlar talep 

etmelerinin yolu açlmaldr. Bu tazminatlar, denetim elemanlarnn işverene sunduğu 

taleplerin maddi boyutundan daha büyük olacak şekilde ayarlanmaldr. 

Sigorta: İş güvenliği uzmanlar, iş yeri hekimleri ve teknik nezaretçilere yönelik 

mesleki mesuliyet sigortalar oluşturulmaldr. 

Mesleki Örgütlenme: Mevcut düzende iş güvenliği uzmanlarnn ve iş yeri 

hekimlerinin mesleki olarak örgütlenebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler 

yaplmaldr. 

10.2.3. İSG Kurul Karalarnda İşvernin Olanaklarnn Gözönünde Bulundurulmas 

 İşyerlerindeki İSG kurulunun İSG ile ilgili yapacağ tespitler, öneriler ve alacaklar 

kararlar ile iligili İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar Hakknda Yönetmeliğin 11. 

Maddesinde geçen “…kurullar, yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar tavsiyelerde ve 

verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarn gözönünde 

bulundururlar…” hükmü ile işverenin her türlü önlemi alma yükümlülüğü ile İSG 

önlemlerinin alnmasnda maliyetin düşünülemeyeceği ilkesi tezat oluşturmaktadr. Bu 

madde, bu tezat ortadan kaldracak şekilde tekrar düzenlenmelidir. 

10.2.4 Çalşmaktan Kaçnma Hakk  

Hayati bir tedbir olmak ile birlikte ayn zamanda bir iç kontrol mekanizmas olan 

çalşanlarn çalşmaktan kaçnma hakk çalşanlar tarafndan ‘iş kaygs’ olmadan 

kullanlabilmelidir. Bunun için de özellikle kömür havzalarnda farkl iş sahalar 

oluşturularak istihdam yaratlmal, çalşanlar yer alt kömür madenciliği yapmak zorunda 

braklmamaldr. Bu durumda seçme şans olan çalşann, yer altnda çalşmay tercih 

etmesi için, yer alt kömür madenlerinde işverenler, çalşanlara daha güvenli ve sağlkl 

çalşma koşullar ve daha iyi sosyal ve ekonomik imkânlar sağlamak zorunda 

kalacaklardr. 
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10.2. İŞYERİ İSG ORGANİZASYONU TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN 

(SÜREKLİ DENETİM) ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  

10.2.1. Sigorta Sistemi 

İşyerlerinin yangn, iş kazalar, meslek hastalğ konularnda sigorta yaptrmalar 

konusunda zorunluluk getirilmelidir. Bu şekilde iş yerleri için sigorta denetim elemanlar 

ve eksperler tarafndan da bir denetim mekanizmas kurulmuş olacaktr. 

10.2.2. İşyeri İSG Personeli İle İlgili Öneriler 

İş Güvenliği Uzmanlğ Tanm: Bir görevde yaplacak işin detaylar ve ehemmiyeti 

ile işi yapacak kişilerin eğitimi, bilgisi ve yetkinliği doğru orantl olmaldr. Bu anlamda iş 

sağlğ ve güvenliğinin konusunun hayati önem arz ettiği düşünülürse, bu konuyla ilgili 

görev alacak kişilerin de hayati tehlikeler ile bu tehlikelerden kaynakl riskleri 

belirleyebilecek ve gerekli tedbirleri önerebilecek altyapya sahip olmas gerekmektedir. 

Bunun için; 

1. Meslek tanmda yalnzca üniversitelerin teknik bölümlerinden mezunlarna yer 

verilmelidir. 

2. İş güvenliği uzmanlğ yerine “iş güvenliği mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik 

eleman” tanmlar getirilmeli ve her ikisinin de görev, yetki, yükümlülük ve 

sorumluluklar ayr ayr düzenlenmelidir. 

3. Maden iş yerlerinde iş güvenliği mühendislerinin en az birinin maden mühendisi, 

iş güvenliği teknik elamanlarnn ise makine ya da elektrik teknikerleri olmas 

sağlanmaldr. 

Çalşma Süreleri: İş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimlerinin mevzuatta 

tanmlanan çalşma süreleri çok yetersizdir. Yer alt kömür madenciliğinde çalşma 

koşullarnn her an değişmesi ve çalşma ortamnn yeni oluşan tehlikelere açk olmas 

nedeni ile iş yerinde iş sağlğ ve güvenliği denetimi yapan en az bir elemannn zorunlu 

daimi olarak çalşmas gerekmektedir. 

Ek Görev: İş güvenliği uzman ve teknik nezaretçilerin iş yerinde sisteme dşardan, 

tarafsz, bağmsz ve eleştirel olarak bakabilmesi için denetim yaptklar iş yerlerinde farkl 

görevlerde de çalştrlmalar yasaklanmaldr.  

Maaş ve Tazminat: Denetim elemanlarnn tarafsz ve bağmsz olarak görevlerini 

yapabilmeleri ve yetkilerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Bunun için denetim 

elemanlarnn maaşlarnn işveren tarafndan ödenmemesi bunun yerine işverenlerin 
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oluşturacağ ortak bir fondan devlet tarafndan ödenmesi sklkla çözüm olarak 

sunulmaktadr. Ancak bu sistemde de işverenin kdem tazminatn ödeyerek çalşan yine 

işten çkarabileceği gerçeği göz ard edilmektedir. 

Bu durumda çözüm olarak, yaptğ denetim ve kullandğ yetkiden dolay işten 

çkarldğ mahkemede, denetim eleman tarafndan onayl deftere yazlan tespit ve öneriler 

ve işveren tarafndan gerçekleştirilmeyen durdurma talebi için de bakanlğa yaplan resmi 

başvuru yazlar ile kantlanan denetim elemannn, işverenden büyük tazminatlar talep 

etmelerinin yolu açlmaldr. Bu tazminatlar, denetim elemanlarnn işverene sunduğu 

taleplerin maddi boyutundan daha büyük olacak şekilde ayarlanmaldr. 

Sigorta: İş güvenliği uzmanlar, iş yeri hekimleri ve teknik nezaretçilere yönelik 

mesleki mesuliyet sigortalar oluşturulmaldr. 

Mesleki Örgütlenme: Mevcut düzende iş güvenliği uzmanlarnn ve iş yeri 

hekimlerinin mesleki olarak örgütlenebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler 

yaplmaldr. 

10.2.3. İSG Kurul Karalarnda İşvernin Olanaklarnn Gözönünde Bulundurulmas 

 İşyerlerindeki İSG kurulunun İSG ile ilgili yapacağ tespitler, öneriler ve alacaklar 

kararlar ile iligili İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar Hakknda Yönetmeliğin 11. 

Maddesinde geçen “…kurullar, yapacaklar tekliflerde, bulunacaklar tavsiyelerde ve 

verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarn gözönünde 

bulundururlar…” hükmü ile işverenin her türlü önlemi alma yükümlülüğü ile İSG 

önlemlerinin alnmasnda maliyetin düşünülemeyeceği ilkesi tezat oluşturmaktadr. Bu 

madde, bu tezat ortadan kaldracak şekilde tekrar düzenlenmelidir. 

10.2.4 Çalşmaktan Kaçnma Hakk  

Hayati bir tedbir olmak ile birlikte ayn zamanda bir iç kontrol mekanizmas olan 

çalşanlarn çalşmaktan kaçnma hakk çalşanlar tarafndan ‘iş kaygs’ olmadan 

kullanlabilmelidir. Bunun için de özellikle kömür havzalarnda farkl iş sahalar 

oluşturularak istihdam yaratlmal, çalşanlar yer alt kömür madenciliği yapmak zorunda 

braklmamaldr. Bu durumda seçme şans olan çalşann, yer altnda çalşmay tercih 

etmesi için, yer alt kömür madenlerinde işverenler, çalşanlara daha güvenli ve sağlkl 

çalşma koşullar ve daha iyi sosyal ve ekonomik imkânlar sağlamak zorunda 

kalacaklardr. 



‒ 638 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

644 

 

10.2.5. Çalşanlara Hayat Sigortas  

İşveren tarafndan madende çalşanlara hayat sigortas yaplmaldr. 

10.2.6. Sendikalarn İş Sağlğ ve Güvenliği Uygulamalar Konusunda Etkinliğinin 

Güçlendirilmesi 

Sendikalarn iş yerlerindeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri, yorumlara 

mahal vermeyecek şekilde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda açk olarak 

düzenlenmelidir. 

Sendikalar, iş yerlerindeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili sorun ve gelişmeleri takip 

etmek ve konuya etkin bir şekilde müdahil olabilmeleri için ayr bir iş sağlğ ve güvenliği 

birimi oluşturmaldr.  

Farkl sendikalarn etkinliğin ve temsilin artrlmas, çalşanlarn sendikalarn 

seçmekte daha özgür olabilmeleri için 6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’nun 41. Maddesi’ne atf yapan ayn kanunun EK Madde 1’i yeniden ele alnmal 

ve iyileştirilmelidir. 

Çalşanlarn sendika seçimlerinde basklara karş koyamadan oylarn özgürce 

kullanamamalar, işten çkarlma ve iş bulamama kaygsndan ileri gelmektedir. İş 

güvencesi ve ayn ya da farkl sektörlerde iş alternatifleri olmadkça bu sorununu devam 

edecektir. 

10.3. KAMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PERİYODİK DENETIM SİSTEMİNE 

YÖNELIK ÖNERİLER  

10.3.1. Periyodik Denetimde Kamu Kurumlar Aras Görev, Yetki ve Sorumluluklarn 

Açkça Belirlenmesi  

Maden işletmelerindeki teftiş ve denetimler ilgisi yönüyle MİGEM ve İTKB 

tarafndan yaplmaktadr. Her iki kurumun görev ve yetki alan yasalarla açk olarak 

belirlenmiştir. MİGEM’e özellikle işletme projesi onay ve yerinde projeye uygunluk 

incelemelerinde iş sağlğ ve güvenliği denetim yetkisini verilmiş olmakla birlikte 

denetimlerin yaplmasnda uyulacak usul ve esaslara ilişkin ikincil mevzuat bulunmamas 

iki kurum arasnda yetki karmaşasnn gündeme gelmesine neden olmaktadr. Yine, 

MİGEM’in mevzuat ve denetimde yetkili personel açsndan yetersiz yapya sahip olmas 

nedeniyle projeleri detayl incelemesi de mümkün olamamaktadr.  

Bu nedenle, mevcut durumun devam etmesi hâlinde: 
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 - “Maden işletmelerinin faaliyetlerinde” iş sağlğ ve güvenliği denetimleri İş Teftiş 

Kurulu Başkanlğ’nn mevcut yaps içerisinde yaplmaldr. 

 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde “ Maden işletme projelerinin 

incelendiği, onaylandğ” ayr birim oluşturulmaldr. MİGEM’in görevlerinde; 

“Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek” 

hükmü ve Maden Kanunu’nun 29. Maddesi’nde değişiklik yaplarak yeni oluşturulacak 

birime bunlar görev olarak verilmelidir. MİGEM, işletme projesi inceleme ve projeye 

uygunluk denetimleri dşnda Maden Kanunu’nun uygulanmasn ve denetlenmesi görevini 

yapmaldr. 

 - Birimin görev, yetki ve sorumluklarn, işletme projesi hazrlama standartlar 

(standartlar içerisinde iş sağlğ ve güvenliği öncelikle göz önüne alnmal), proje inceleme 

usül ve esaslar, alnacak personelin nitelikleri, eğitimi vb. konular içeren mevzuatnn 

olmas gerekir. 

 - Birim, başkan ve üyelerden (uzman) oluşmal. Üyeler ise; maden, jeoloji, makine, 

elektrik vb. gibi maden ve maden ile ilişkili mühendisler, üniversitede konularnda 

branşlaşmş öğretim üyeleri, ilgili kurumlarda proje biriminde görevli tecrübeli 

çalşanlardan, maden mühendisi iş güvenliği uzman (tecrübeli) gibi mesleki eğitim 

görenlerden olabilir. 

- Maden işletme proje hazrlama standard ve projeler bu standarda göre işveren 

tarafndan hazrlatlarak bu birime onay için gönderilir. Onay birimi de bu standartlara göre 

değerlendirme yaparak uygun olan plan ve projeler inceleme yapan ekip ve birim başkan 

tarafndan uygunluğu onaylanarak bir nüshas işverene verilmelidir. 

- Kurumlar aras koordinasyonu sağlayan portal araclğ ile bilgi akş 

sağlanmaldr. 

10.3.2. Kamu Tarafndan Yürütülen Periyodik Denetim Sisteminin 

Etkinleştirilmesine Yönelik Öneriler  

10.3.2.1. Müfettişlerin ve MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

İş müfettişlerinin ve MİGEM adna denetim yapan elamanlarn eğitimi ve 

yetiştirilmesi ile ilgili öneriler Rapor’un 10. Bölümü’nde “İş Müfettişlerinin Eğitimi” ve 

“MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi” başlğ altnda ayrca yer 

almaktadr.  
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10.2.5. Çalşanlara Hayat Sigortas  

İşveren tarafndan madende çalşanlara hayat sigortas yaplmaldr. 

10.2.6. Sendikalarn İş Sağlğ ve Güvenliği Uygulamalar Konusunda Etkinliğinin 

Güçlendirilmesi 

Sendikalarn iş yerlerindeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili görevleri, yorumlara 

mahal vermeyecek şekilde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda açk olarak 

düzenlenmelidir. 

Sendikalar, iş yerlerindeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili sorun ve gelişmeleri takip 

etmek ve konuya etkin bir şekilde müdahil olabilmeleri için ayr bir iş sağlğ ve güvenliği 

birimi oluşturmaldr.  

Farkl sendikalarn etkinliğin ve temsilin artrlmas, çalşanlarn sendikalarn 

seçmekte daha özgür olabilmeleri için 6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’nun 41. Maddesi’ne atf yapan ayn kanunun EK Madde 1’i yeniden ele alnmal 

ve iyileştirilmelidir. 

Çalşanlarn sendika seçimlerinde basklara karş koyamadan oylarn özgürce 

kullanamamalar, işten çkarlma ve iş bulamama kaygsndan ileri gelmektedir. İş 

güvencesi ve ayn ya da farkl sektörlerde iş alternatifleri olmadkça bu sorununu devam 

edecektir. 

10.3. KAMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PERİYODİK DENETIM SİSTEMİNE 

YÖNELIK ÖNERİLER  

10.3.1. Periyodik Denetimde Kamu Kurumlar Aras Görev, Yetki ve Sorumluluklarn 

Açkça Belirlenmesi  

Maden işletmelerindeki teftiş ve denetimler ilgisi yönüyle MİGEM ve İTKB 

tarafndan yaplmaktadr. Her iki kurumun görev ve yetki alan yasalarla açk olarak 

belirlenmiştir. MİGEM’e özellikle işletme projesi onay ve yerinde projeye uygunluk 

incelemelerinde iş sağlğ ve güvenliği denetim yetkisini verilmiş olmakla birlikte 

denetimlerin yaplmasnda uyulacak usul ve esaslara ilişkin ikincil mevzuat bulunmamas 

iki kurum arasnda yetki karmaşasnn gündeme gelmesine neden olmaktadr. Yine, 

MİGEM’in mevzuat ve denetimde yetkili personel açsndan yetersiz yapya sahip olmas 

nedeniyle projeleri detayl incelemesi de mümkün olamamaktadr.  

Bu nedenle, mevcut durumun devam etmesi hâlinde: 

 

645 

 

 - “Maden işletmelerinin faaliyetlerinde” iş sağlğ ve güvenliği denetimleri İş Teftiş 

Kurulu Başkanlğ’nn mevcut yaps içerisinde yaplmaldr. 

 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde “ Maden işletme projelerinin 

incelendiği, onaylandğ” ayr birim oluşturulmaldr. MİGEM’in görevlerinde; 

“Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek” 

hükmü ve Maden Kanunu’nun 29. Maddesi’nde değişiklik yaplarak yeni oluşturulacak 

birime bunlar görev olarak verilmelidir. MİGEM, işletme projesi inceleme ve projeye 

uygunluk denetimleri dşnda Maden Kanunu’nun uygulanmasn ve denetlenmesi görevini 

yapmaldr. 

 - Birimin görev, yetki ve sorumluklarn, işletme projesi hazrlama standartlar 

(standartlar içerisinde iş sağlğ ve güvenliği öncelikle göz önüne alnmal), proje inceleme 

usül ve esaslar, alnacak personelin nitelikleri, eğitimi vb. konular içeren mevzuatnn 

olmas gerekir. 

 - Birim, başkan ve üyelerden (uzman) oluşmal. Üyeler ise; maden, jeoloji, makine, 

elektrik vb. gibi maden ve maden ile ilişkili mühendisler, üniversitede konularnda 

branşlaşmş öğretim üyeleri, ilgili kurumlarda proje biriminde görevli tecrübeli 

çalşanlardan, maden mühendisi iş güvenliği uzman (tecrübeli) gibi mesleki eğitim 

görenlerden olabilir. 

- Maden işletme proje hazrlama standard ve projeler bu standarda göre işveren 

tarafndan hazrlatlarak bu birime onay için gönderilir. Onay birimi de bu standartlara göre 

değerlendirme yaparak uygun olan plan ve projeler inceleme yapan ekip ve birim başkan 

tarafndan uygunluğu onaylanarak bir nüshas işverene verilmelidir. 

- Kurumlar aras koordinasyonu sağlayan portal araclğ ile bilgi akş 

sağlanmaldr. 

10.3.2. Kamu Tarafndan Yürütülen Periyodik Denetim Sisteminin 

Etkinleştirilmesine Yönelik Öneriler  

10.3.2.1. Müfettişlerin ve MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

İş müfettişlerinin ve MİGEM adna denetim yapan elamanlarn eğitimi ve 

yetiştirilmesi ile ilgili öneriler Rapor’un 10. Bölümü’nde “İş Müfettişlerinin Eğitimi” ve 

“MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi” başlğ altnda ayrca yer 

almaktadr.  
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10.3.2.2. Teftiş Programlarnn Niteliğinin Geliştirilmesi ve Kdemli Müfettişlerin 

Görevlendirilmeleri  

Müfettişlere verilecek maden teftiş programlarnda yer alacak iş yeri saysnn, iş 

yerinin büyüklüğü ve iş yerinde çalşan says dikkate alnarak etkin teftiş yapacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

En az 20 yl fiilî olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim, rapor inceleme ve 

Bakanlğn mevzuat hazrlama birimlerinde görev almalar sağlanmaldr. 

Maden iş yerlerinin çalşma koşullarnn (çalşma süreleri, ücret, hafta tatili, yllk 

ücretli izin, çocuk ve gençlerin çalştrlmas, kadnlarn çalştrlmas vb.) mevzuata 

uygunluğunun sağlanmas açsndan işin yürütümü yönünden de her yl periyodik olarak 

denetlenmesi sağlanmaldr. 

10.3.2.3. Denetim Sistemi İçin Portal Oluşturulmas 

Maden iş yerlerinin sağlk güvenlik dokümanlarnn, risk değerlendirmelerinin, acil 

durum planlarn, çalşanlarn eğitim ve sağlk raporlarnn, iş yerinin imalat, havalandrma 

planlarnn, iş yerine sağlk ve güvenlik ile ilgili yaplan her türlü hesaplamann vb. 

doküman ve raporlarn denetim elemanlarnca ulaşlabilen bir portalda toplanmas 

gerekmektedir. Teftiş program hazrlamada riskli iş yerlerinin tespiti Bu portal sayesinde 

denetime gitmeden önce denetim elemanlarnca iş yeri ile ilgili detayl ön çalşma 

yaplabilecek ve iş yeri için yüksek riskli konular belirlenip risk odakl etkin bir teftiş 

gerçekleştirilebilecektir. Ayrca iş yerleri için skça söylenen “her ocağn üç ayr imalat 

haritas vardr, biri MİGEM, biri ÇSGB bir de kendileri için” gibi söylemlerdeki gerçeklik 

payn ortadan kaldracak bir ortak veri ağ oluşturulmuş olur. Çalşanlarn eğitimleri ve 

sağlk raporlarndaki eksikliklerin de sahaya gitmeden, ayr bir birim tarafndan ön 

kontrolleri sağlanabilir. 

10.3.2.4. Bakanlklar ve Sosyal Taraflar Arasnda Bilgi Akş Sağlanmas 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili farkl bakanlklarn ilgili birimleri ve sosyal taraflar 

arasnda araştrma ve inceleme sonuçlar, iş yerleri ile ilgili yaplan işlemler gibi bilgilerin 

akşnn sağlanmas gerekmektedir. Bu bilgi akşn koşullar ve prosedürleri ile ilgili yasal 

düzenlemeler oluşturulmaldr. 

10.3.2.5. Müfettişlik Güvencesi 

Müfettişlerin bağmszlğnn gerçekleşmesi, müfettişlere güvencenin sağlanmasn 
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10.3.2.2. Teftiş Programlarnn Niteliğinin Geliştirilmesi ve Kdemli Müfettişlerin 

Görevlendirilmeleri  

Müfettişlere verilecek maden teftiş programlarnda yer alacak iş yeri saysnn, iş 

yerinin büyüklüğü ve iş yerinde çalşan says dikkate alnarak etkin teftiş yapacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

En az 20 yl fiilî olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim, rapor inceleme ve 

Bakanlğn mevzuat hazrlama birimlerinde görev almalar sağlanmaldr. 

Maden iş yerlerinin çalşma koşullarnn (çalşma süreleri, ücret, hafta tatili, yllk 

ücretli izin, çocuk ve gençlerin çalştrlmas, kadnlarn çalştrlmas vb.) mevzuata 

uygunluğunun sağlanmas açsndan işin yürütümü yönünden de her yl periyodik olarak 

denetlenmesi sağlanmaldr. 

10.3.2.3. Denetim Sistemi İçin Portal Oluşturulmas 

Maden iş yerlerinin sağlk güvenlik dokümanlarnn, risk değerlendirmelerinin, acil 

durum planlarn, çalşanlarn eğitim ve sağlk raporlarnn, iş yerinin imalat, havalandrma 

planlarnn, iş yerine sağlk ve güvenlik ile ilgili yaplan her türlü hesaplamann vb. 

doküman ve raporlarn denetim elemanlarnca ulaşlabilen bir portalda toplanmas 

gerekmektedir. Teftiş program hazrlamada riskli iş yerlerinin tespiti Bu portal sayesinde 

denetime gitmeden önce denetim elemanlarnca iş yeri ile ilgili detayl ön çalşma 

yaplabilecek ve iş yeri için yüksek riskli konular belirlenip risk odakl etkin bir teftiş 

gerçekleştirilebilecektir. Ayrca iş yerleri için skça söylenen “her ocağn üç ayr imalat 

haritas vardr, biri MİGEM, biri ÇSGB bir de kendileri için” gibi söylemlerdeki gerçeklik 

payn ortadan kaldracak bir ortak veri ağ oluşturulmuş olur. Çalşanlarn eğitimleri ve 

sağlk raporlarndaki eksikliklerin de sahaya gitmeden, ayr bir birim tarafndan ön 

kontrolleri sağlanabilir. 

10.3.2.4. Bakanlklar ve Sosyal Taraflar Arasnda Bilgi Akş Sağlanmas 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili farkl bakanlklarn ilgili birimleri ve sosyal taraflar 

arasnda araştrma ve inceleme sonuçlar, iş yerleri ile ilgili yaplan işlemler gibi bilgilerin 

akşnn sağlanmas gerekmektedir. Bu bilgi akşn koşullar ve prosedürleri ile ilgili yasal 

düzenlemeler oluşturulmaldr. 

10.3.2.5. Müfettişlik Güvencesi 

Müfettişlerin bağmszlğnn gerçekleşmesi, müfettişlere güvencenin sağlanmasn 
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da gerektirir. Müfettişlik güvencesi, teftiş ve inceleme görevinin her türlü baskdan uzak 

olarak yerine getirmesi amacn güder, bu nedenle müfettişe sağlanmş bir ayrcalk değil, 

görevin gereğidir. Bunda da kamu yarar vardr. Bu sebepten Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde düzlenmiş olan müfettişlik güvencesinin 

Kanun’da yer almas sağlanmaldr. 

10.3.2.6. Müfettişlerin Ulaşm  

Maden teftişi yapan müfettişlerin ve MİGEM denetim elamanlarnn kömür 

ocaklarna ulaşmlarnn nasl sağlandğ olay sonrasnda gündeme gelen konular arasnda 

baş sralarda yer almştr. Yaplan teftişlerin ve müfettişlerin/denetim elemanlarnn zan 

altnda kalmamas için bu konu ile ilgili işler çözümlerin getirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde maden ocaklar genelde yerleşim yerlerinden onlarca kilometre uzakta, 

dağ başlarnda bulunmaktadr. Bu ocaklara giden yolar, buralara yol olmadğndan çoğu 

kez maden ocağnn işverenleri tarafndan ocağa ulaşmak için açlmakta ve çevresinde 

başka bir iş yeri ya da yerleşim bulunmadğndan da yalnzca işveren ve ocak çalşanlar 

tarafndan kullanlmakta ve bilinmektedir. Dolays ile bu yollara işveren araçlar ve varsa 

servisleri dşnda herhangi bir toplu taşm arac da gitmemektedir. Yaz aylarnda dahi özel 

araçlarla gidilemeyip ancak arazi araçlar ile gidilebilen zorlu koşullara sahip bu yollar, 

bazen kş aylarnda da ulaşma izin vermemekte ve o dönemlerde ocaklar dahi 

çalştrlamamaktadr. Özetle maden ocaklarna ulaşm; uzun mesafeler, yollarn bozukluğu 

ve yollarn çalşanlar ve işverenler dşnda kimseler tarafndan kullanlmamas, 

bilinmemesi ve buralara giden toplu taşm araçlarnn olmamas nedeni ile başka 

sektörlerdeki iş yerine ulaşm gibi kolay olmamaktadr. 

Maden teftişi yapan müfettişler/ denetim elemanlar Harcrah Kanunu’na tabiidirler. 

Harcrah Kanunu’nun 6. maddesinde konu ile ilgili hüküm düzenlenmiştir. Kanunun 

hükmüne göre maden ocaklarna öncelikle mutat bir vasta varsa bununla gidilmesi yoksa 

gidilebilecek yere kadar mutat vasta ile gidilip ondan sonra mutat vastann gitmediği yere 

taksi gibi araçlar ile gidilebileceği hükmedilmektedir.  

Kanunun hükmüne göre çoğu maden ocağna giden mutat vasta 

bulunamayacağndan, mutat vasta ile ulaşabilecek son yerde taksiye binilmesi 

gerekmektedir. Ancak bu gibi yerlerde taksi bulma ihtimali çok azdr. Bunun dşnda taksi 

bulunsa bile taksi şoförü büyük ihtimalle yolu bilmeyecek, bilse de aracn kötü yollara 

sürmek istemeyecektir. Tüm bu koşullar sağlansa dahi, taksi ile bir saat kadar yol gidip, 
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10.3.2.2. Teftiş Programlarnn Niteliğinin Geliştirilmesi ve Kdemli Müfettişlerin 

Görevlendirilmeleri  

Müfettişlere verilecek maden teftiş programlarnda yer alacak iş yeri saysnn, iş 

yerinin büyüklüğü ve iş yerinde çalşan says dikkate alnarak etkin teftiş yapacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

En az 20 yl fiilî olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim, rapor inceleme ve 

Bakanlğn mevzuat hazrlama birimlerinde görev almalar sağlanmaldr. 

Maden iş yerlerinin çalşma koşullarnn (çalşma süreleri, ücret, hafta tatili, yllk 

ücretli izin, çocuk ve gençlerin çalştrlmas, kadnlarn çalştrlmas vb.) mevzuata 

uygunluğunun sağlanmas açsndan işin yürütümü yönünden de her yl periyodik olarak 

denetlenmesi sağlanmaldr. 

10.3.2.3. Denetim Sistemi İçin Portal Oluşturulmas 

Maden iş yerlerinin sağlk güvenlik dokümanlarnn, risk değerlendirmelerinin, acil 

durum planlarn, çalşanlarn eğitim ve sağlk raporlarnn, iş yerinin imalat, havalandrma 

planlarnn, iş yerine sağlk ve güvenlik ile ilgili yaplan her türlü hesaplamann vb. 

doküman ve raporlarn denetim elemanlarnca ulaşlabilen bir portalda toplanmas 

gerekmektedir. Teftiş program hazrlamada riskli iş yerlerinin tespiti Bu portal sayesinde 

denetime gitmeden önce denetim elemanlarnca iş yeri ile ilgili detayl ön çalşma 

yaplabilecek ve iş yeri için yüksek riskli konular belirlenip risk odakl etkin bir teftiş 

gerçekleştirilebilecektir. Ayrca iş yerleri için skça söylenen “her ocağn üç ayr imalat 

haritas vardr, biri MİGEM, biri ÇSGB bir de kendileri için” gibi söylemlerdeki gerçeklik 

payn ortadan kaldracak bir ortak veri ağ oluşturulmuş olur. Çalşanlarn eğitimleri ve 

sağlk raporlarndaki eksikliklerin de sahaya gitmeden, ayr bir birim tarafndan ön 

kontrolleri sağlanabilir. 

10.3.2.4. Bakanlklar ve Sosyal Taraflar Arasnda Bilgi Akş Sağlanmas 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili farkl bakanlklarn ilgili birimleri ve sosyal taraflar 

arasnda araştrma ve inceleme sonuçlar, iş yerleri ile ilgili yaplan işlemler gibi bilgilerin 

akşnn sağlanmas gerekmektedir. Bu bilgi akşn koşullar ve prosedürleri ile ilgili yasal 

düzenlemeler oluşturulmaldr. 

10.3.2.5. Müfettişlik Güvencesi 

Müfettişlerin bağmszlğnn gerçekleşmesi, müfettişlere güvencenin sağlanmasn 
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da gerektirir. Müfettişlik güvencesi, teftiş ve inceleme görevinin her türlü baskdan uzak 

olarak yerine getirmesi amacn güder, bu nedenle müfettişe sağlanmş bir ayrcalk değil, 

görevin gereğidir. Bunda da kamu yarar vardr. Bu sebepten Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde düzlenmiş olan müfettişlik güvencesinin 

Kanun’da yer almas sağlanmaldr. 

10.3.2.6. Müfettişlerin Ulaşm  

Maden teftişi yapan müfettişlerin ve MİGEM denetim elamanlarnn kömür 

ocaklarna ulaşmlarnn nasl sağlandğ olay sonrasnda gündeme gelen konular arasnda 

baş sralarda yer almştr. Yaplan teftişlerin ve müfettişlerin/denetim elemanlarnn zan 

altnda kalmamas için bu konu ile ilgili işler çözümlerin getirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde maden ocaklar genelde yerleşim yerlerinden onlarca kilometre uzakta, 

dağ başlarnda bulunmaktadr. Bu ocaklara giden yolar, buralara yol olmadğndan çoğu 

kez maden ocağnn işverenleri tarafndan ocağa ulaşmak için açlmakta ve çevresinde 

başka bir iş yeri ya da yerleşim bulunmadğndan da yalnzca işveren ve ocak çalşanlar 

tarafndan kullanlmakta ve bilinmektedir. Dolays ile bu yollara işveren araçlar ve varsa 

servisleri dşnda herhangi bir toplu taşm arac da gitmemektedir. Yaz aylarnda dahi özel 

araçlarla gidilemeyip ancak arazi araçlar ile gidilebilen zorlu koşullara sahip bu yollar, 

bazen kş aylarnda da ulaşma izin vermemekte ve o dönemlerde ocaklar dahi 

çalştrlamamaktadr. Özetle maden ocaklarna ulaşm; uzun mesafeler, yollarn bozukluğu 

ve yollarn çalşanlar ve işverenler dşnda kimseler tarafndan kullanlmamas, 

bilinmemesi ve buralara giden toplu taşm araçlarnn olmamas nedeni ile başka 

sektörlerdeki iş yerine ulaşm gibi kolay olmamaktadr. 

Maden teftişi yapan müfettişler/ denetim elemanlar Harcrah Kanunu’na tabiidirler. 

Harcrah Kanunu’nun 6. maddesinde konu ile ilgili hüküm düzenlenmiştir. Kanunun 

hükmüne göre maden ocaklarna öncelikle mutat bir vasta varsa bununla gidilmesi yoksa 

gidilebilecek yere kadar mutat vasta ile gidilip ondan sonra mutat vastann gitmediği yere 

taksi gibi araçlar ile gidilebileceği hükmedilmektedir.  

Kanunun hükmüne göre çoğu maden ocağna giden mutat vasta 

bulunamayacağndan, mutat vasta ile ulaşabilecek son yerde taksiye binilmesi 

gerekmektedir. Ancak bu gibi yerlerde taksi bulma ihtimali çok azdr. Bunun dşnda taksi 

bulunsa bile taksi şoförü büyük ihtimalle yolu bilmeyecek, bilse de aracn kötü yollara 

sürmek istemeyecektir. Tüm bu koşullar sağlansa dahi, taksi ile bir saat kadar yol gidip, 
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daha sonra o taksiyi teftiş saati boyunca ocakta bekletip sonrasnda da bir saate yakn 

yoldan taksi ile dönülmesi ve ay içinde her teftişte bunun yaplmas, müfettişin maddi 

olarak karşlayabileceği bir durum değildir. Büyük ihtimalle müfettişin yapacağ bu 

harcama, ilgili birimlerden de geri dönerek müfettişe ödenmeyecektir. 

Konu ile ilgili Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn, Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri ve SGK İl Müdürlükleri’nden teftişler için araç tahsis edilebileceğine ilişkin 

bir Makam Oluru bulunmaktadr. Ancak nerdeyse hiçbir zaman İl Müdürlükleri’nden, 

müsait araç olmadğ gerekçesi ile araç temin edilememektedir.  

Bir diğer yol ise valilik ya da kaymakamlklardan araç tahsis edilmesi olabilir. 

Ancak valilik ya da kaymakamlklarn ayn iki ila üç haftas boyunca ayn şehirde farkl 

farkl yerlerde maden teftişi yapan tüm müfettişleri her gün iş yerlerine götürebilecek araç 

ve şoför kadrosu olabileceği sanlmamaktadr. Bu olsa dahi, maden ocağ işverenin 

merkezde ofiste çalşan personellerinin daha önce birkaç kez ocağa gitmiş olmasna 

rağmen yollar bulmakta zorlandğ, bazen yollar karştrdğ düşünülürse, müfettişlerin ya 

da şoförlerin büyük ihtimalle yolu bulamayacağ açktr. 

İşverenin arac ile ulaşm aslnda düşünüldüğü gibi müfettişin/denetim elamanlar 

tarafndan da tercih edilen bir durum değildir. Aksine teftiş yaparak idari yaptrmlarda 

bulunduğu, şehir merkezlerinden onlarca kilometre uzakta, işveren ve iş yeri çalşanlar 

dşnda kimsenin olmadğ ocaktan, işverenin arac dşnda dönebilecek hiçbir araç 

bulamamas müfettişler/denetim elamanlar için riskli bir durumdur. 

Yukarda bahsedilen tüm durumlar göz önünde bulundurularak müfettişlerin ve 

diğer denetim elemanlarn maden ocaklarn ulaşm için işlerliği olan bir düzenleme yasada 

yaplmaldr. 

Maden teftişlerinin gidip gelme ve teftiş süresi hesaba katldğnda gün boyu devam 

ettiği ve bu teftişlerin yer alt koşullarnda yapldğ ve ciddi efor gerektirdiği düşünülürse 

müfettişlerin yemek ve içmek ihtiyacnn olmas doğaldr. Maden ocaklarnn 

konumlarndan dolay iş yeri dşnda yemek için baş bir yere gidilememektedir.  

Denetim için maden ocağna giden müfettişler bu sorunlar tek başlarna çözmek 

zorundadrlar. Dolasyla işverenin arac ile maden ocağna gitmek ve orada yemek yemek 

zorunda kalan müfettişlerin, bunlardan dolay hakkyla denetim görevini yerine 

getiremeyeceği algsnn oluşmamas gerekmektedir. 
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10.4. MEVCUT MEVZUATTA ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN 

DÜZENLEMELER 

10.4.1. Yer Alt Kömür Madenlerinde Denetimle İlgili İSG Mevzuatndan 

Kaynaklanan Öncelikli Eksikliklerin Düzenlenmesi İle İlgili Olarak: 

10.4.1.1. ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesinin 

Uygulanmasna Yönelik Mevzuatn Çkarlmas 

04/12/2014 tarihli ve 6580 sayl 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik Ve Sağlk 

Sözleşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TBMM tarafndan kabul 

edilmiştir. Bu çerçevede ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk 

Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenleme yaplmaldr. 

10.4.1.1. Ocak İçinde Gazlarn Merkezî İzleme Sisteminde Bulunmasnn Zorunlu 

Hâle Getirilmesi  

Mevzuatta referans değerleri bulunan metan, karbonmonoksit, karbondioksit, 

hidrojensülfür ve O2 gazlarnn merkezî izleme sisteminde bulunmasnn zorunlu olduğu 

mevzuatta açkça geçmelidir. 

10.4.1.2. Scaklk ve Nem Değerlerine Ait Referans Değerleri Mevzuatta Yer 

Almaldr 

 

10.4.1.3. Scaklk, Nem ve Hava Hz Ölçümlerinin Merkezi İzleme Sistemi İle Takibi 

Zorunlu Olmaldr. 

 

10.4.1.4. Ölçüm Sensörlerinin Eski İmalat Sahalar Gibi Riskli Yerlere Konulmas 

Zorunlu Olmas 

Gaz, scaklk, nem ve hava hz ölçümü yapacak merkezi izleme sensörlerinin, her 

galeride, ayaklarn girişleri ve kirli hava çkşlarnda, her eski imalat ve benzeri yer ve 

barajlarn önünde her bölgenin değerini bağmsz olarak ölçecek şekilde bulunmasnn 

zorunlu olmas. 

10.4.1.5. Her Elektrik Motorunun Üstünde Merkezi İzleme Sistemine Bağl Ayr Bir 

Metan Sensörü Bulunmaldr. 

 



‒ 643 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

648 

 

daha sonra o taksiyi teftiş saati boyunca ocakta bekletip sonrasnda da bir saate yakn 

yoldan taksi ile dönülmesi ve ay içinde her teftişte bunun yaplmas, müfettişin maddi 

olarak karşlayabileceği bir durum değildir. Büyük ihtimalle müfettişin yapacağ bu 

harcama, ilgili birimlerden de geri dönerek müfettişe ödenmeyecektir. 

Konu ile ilgili Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn, Çalşma ve İş Kurumu İl 

Müdürlükleri ve SGK İl Müdürlükleri’nden teftişler için araç tahsis edilebileceğine ilişkin 

bir Makam Oluru bulunmaktadr. Ancak nerdeyse hiçbir zaman İl Müdürlükleri’nden, 

müsait araç olmadğ gerekçesi ile araç temin edilememektedir.  

Bir diğer yol ise valilik ya da kaymakamlklardan araç tahsis edilmesi olabilir. 

Ancak valilik ya da kaymakamlklarn ayn iki ila üç haftas boyunca ayn şehirde farkl 

farkl yerlerde maden teftişi yapan tüm müfettişleri her gün iş yerlerine götürebilecek araç 

ve şoför kadrosu olabileceği sanlmamaktadr. Bu olsa dahi, maden ocağ işverenin 

merkezde ofiste çalşan personellerinin daha önce birkaç kez ocağa gitmiş olmasna 

rağmen yollar bulmakta zorlandğ, bazen yollar karştrdğ düşünülürse, müfettişlerin ya 

da şoförlerin büyük ihtimalle yolu bulamayacağ açktr. 

İşverenin arac ile ulaşm aslnda düşünüldüğü gibi müfettişin/denetim elamanlar 

tarafndan da tercih edilen bir durum değildir. Aksine teftiş yaparak idari yaptrmlarda 

bulunduğu, şehir merkezlerinden onlarca kilometre uzakta, işveren ve iş yeri çalşanlar 

dşnda kimsenin olmadğ ocaktan, işverenin arac dşnda dönebilecek hiçbir araç 

bulamamas müfettişler/denetim elamanlar için riskli bir durumdur. 

Yukarda bahsedilen tüm durumlar göz önünde bulundurularak müfettişlerin ve 

diğer denetim elemanlarn maden ocaklarn ulaşm için işlerliği olan bir düzenleme yasada 

yaplmaldr. 

Maden teftişlerinin gidip gelme ve teftiş süresi hesaba katldğnda gün boyu devam 

ettiği ve bu teftişlerin yer alt koşullarnda yapldğ ve ciddi efor gerektirdiği düşünülürse 

müfettişlerin yemek ve içmek ihtiyacnn olmas doğaldr. Maden ocaklarnn 

konumlarndan dolay iş yeri dşnda yemek için baş bir yere gidilememektedir.  

Denetim için maden ocağna giden müfettişler bu sorunlar tek başlarna çözmek 

zorundadrlar. Dolasyla işverenin arac ile maden ocağna gitmek ve orada yemek yemek 

zorunda kalan müfettişlerin, bunlardan dolay hakkyla denetim görevini yerine 

getiremeyeceği algsnn oluşmamas gerekmektedir. 

 

649 

 

10.4. MEVCUT MEVZUATTA ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN 

DÜZENLEMELER 

10.4.1. Yer Alt Kömür Madenlerinde Denetimle İlgili İSG Mevzuatndan 

Kaynaklanan Öncelikli Eksikliklerin Düzenlenmesi İle İlgili Olarak: 

10.4.1.1. ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesinin 

Uygulanmasna Yönelik Mevzuatn Çkarlmas 

04/12/2014 tarihli ve 6580 sayl 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik Ve Sağlk 

Sözleşmesinin Onaylanmasnn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TBMM tarafndan kabul 

edilmiştir. Bu çerçevede ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk 

Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenleme yaplmaldr. 

10.4.1.1. Ocak İçinde Gazlarn Merkezî İzleme Sisteminde Bulunmasnn Zorunlu 

Hâle Getirilmesi  

Mevzuatta referans değerleri bulunan metan, karbonmonoksit, karbondioksit, 

hidrojensülfür ve O2 gazlarnn merkezî izleme sisteminde bulunmasnn zorunlu olduğu 

mevzuatta açkça geçmelidir. 

10.4.1.2. Scaklk ve Nem Değerlerine Ait Referans Değerleri Mevzuatta Yer 

Almaldr 

 

10.4.1.3. Scaklk, Nem ve Hava Hz Ölçümlerinin Merkezi İzleme Sistemi İle Takibi 

Zorunlu Olmaldr. 

 

10.4.1.4. Ölçüm Sensörlerinin Eski İmalat Sahalar Gibi Riskli Yerlere Konulmas 

Zorunlu Olmas 

Gaz, scaklk, nem ve hava hz ölçümü yapacak merkezi izleme sensörlerinin, her 

galeride, ayaklarn girişleri ve kirli hava çkşlarnda, her eski imalat ve benzeri yer ve 

barajlarn önünde her bölgenin değerini bağmsz olarak ölçecek şekilde bulunmasnn 

zorunlu olmas. 

10.4.1.5. Her Elektrik Motorunun Üstünde Merkezi İzleme Sistemine Bağl Ayr Bir 

Metan Sensörü Bulunmaldr. 

 

2.

3.

4.

5.

6.



‒ 644 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

650 

 

10.4.1.6. Tüm Merkezi İzleme Gaz Sensörlerinin Riskli Bölge Senaryolarna Göre 

Belirlenen Devre Kesicilere Bağl Olmaldr. 

 

10.4.1.7. Seri Havalandrma Yasaklanmaldr. 

 

10.4.1.8. Yer Alt Havalandrma Kaplarnn Merkezi Izleme Sisteminden Kontrol 

Edilmesinin Zorunlu Hale Gelmesi 

Yer altnda havalandrmay yönlendirmek amacyla kurulan kaplarn merkezi 

izleme sisteminden açlp kapatlabilecek özellikte olmas ve takibin yaplmas. 

10.4.1.9. Bekleme Barajlar İle Eski İmalat Ve Terk Edilen Yerlerin Barajlanmas 

Konusunda Detaylar Mevzuatta Düzenlenmesi 

Bekleme barajlar ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanmas konusunda 

detaylar düzenlenmelidir. Bu detaylarda bekleme barajlarn kurulabileceği yerler, 

kullanlacak malzemelerin özelikleri, kurulma detaylar geçmelidir. Ayrca barajlarda 

numune, gaz ve degaj borularnn olmas zorunlu olmaldr. Acil durumlarda barajlarn 

kapatlmasndan sorumlu özel eğitim almş çalşanlar olmas gerektiği ve bu konun eğitim, 

çalşan says ve kişisel koruyu donanm gibi detaylar belirtilmelidir. 

10.4.1.10. Barajlarn Kapatlmas ve Kapatlan Barajlarn Açlmasna İzin Prosedürü 

Getirilmesi 

Yangn, eski imalat olmas vb. nedenlerle barajlama yapldğnda, durum işveren 

tarafndan gerekçesi ile birlikte imalat haritasnda işlenerek (ölçekli olmas gerekmemekte) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’na acilen bildirilmeli. Bakanlktan da işverene 

gerekçeyi gördüklerine dair, Bakanlk tarafndan onayl haritay da içeren, bir teyit yazs 

iletilmelidir. Bu teyit yaznn ve onayl haritann müfettişe istendiğinde sunulmak üzere iş 

yerinde bulundurulmas zorunlu olmaldr. Teyit yaznn ve onayl haritann olmamas 

durumunda durum, müfettişi kandrmaya yönelik maksatl hareket olarak 

değerlendirilmelidir ve idari yaptrm olmaldr. 

10.4.1.11. Yer Altnda Çalşanlarn Kaytlar ve Yer Altnda Bulunduklar Yerlerin 

Takibi Merkezî İzleme Sistemi ile Yaplmaldr. 
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10.4.1.12. Yer Altnda Bulanan Çalşanlara “30 Dakikalk” Ferdî Oksijen Maskesi 

Verilmesinin Zorunlu Olmas 

 Yer altnda bulanan çalşanlara “30 Dakikalk” ferdî O2 maskesi verilmesinin 

zorunlu olmas gerekmektedir. 9. Bölümde anlatlan ergonomik ve uygulamadaki 

zorluklardan dolay Mevzuat’taki “her hâlükârda en az 30 dakika kullanm süresi” ibaresi 

yeniden düzenlenmelidir. 

10.4.1.13. Maske ve Hava Teneffüs İstasyonlar ile İlgili Düzenlemesi 

Çalşma yerleri, maske istasyonlar ve hava teneffüs istasyonlar arasndaki mesafe 

hesap edilirken, acil durumlarda “30 Dakikalk” maskelerin yaklaşk 15dk, 60 dk.lk 

maskelerin ise yaklaşk 30 dk. kullanlabileceği düşünülerek hesaplarn buna göre 

yaplmas gerektiği mevzuatta geçmelidir. 

10.4.1.14. Ocak İçi Haberleşmeyi Sağlayacak Cihazlarn Riskli Yerlere Konulmasnn 

Zorunlu Olmas 

Ocak içi desandre dibi ve başnda, maske değişim ve sunu teneffüs istasyonlarnda, 

ayak giriş ve çkşlarnda; vinç, kafes, konveyör gibi kontrol oda/merkezlerinde, bekleme 

barajlarnn önlerinde, ocak içi ve dş ile haberleşmeyi sağlayacak cihazlarn kesin olarak 

bulundurulmas gerektiği, bunlar dşnda gerekli görülen diğer yerlerde de 

bulundurulmasnn zorunlu olmas.  

10.4.1.15. Tasman İlerlemelerin Haritalara Düzenli Olarak İşlenmesi ve Tasmanlarda 

Periyodik Olarak Gaz Ölçümlerinin Yaplmasnn Zorunlu Olmaldr. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.16. Ana Galerilerde Ağaç Tahkimat Kullanlmasnn Yasaklanmas  

Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmasnn yasaklanmas ve ağaç tahkimat 

kullanlabilecek yerler belirlenmeli, TH bağlar arasnda ağaç kama ve frça kullanm 

yasaklanmal, bunun yerine bağ arasna hasr örgü ve püskürtme beton (shotcrete) zorunlu 

hâle getirilmelidir. 

10.4.1.17. Ocak İçinde Kullanlan Ekipmanlarn Standartlarnn Belirlenmesi 

Konveyör bant, elektrik kablolar, vantüp gibi ekipmanlarn standartlar 

oluşturulmaldr. Malzemelerinin alev yürütmez tipten olmasnn zorunlu olduğu 

mevzuatta açkça belirtilmelidir.  

7.

8.

9.

10.4.1.10.

10.4.1.11.

10.4.1.12.
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10.4.1.6. Tüm Merkezi İzleme Gaz Sensörlerinin Riskli Bölge Senaryolarna Göre 

Belirlenen Devre Kesicilere Bağl Olmaldr. 

 

10.4.1.7. Seri Havalandrma Yasaklanmaldr. 

 

10.4.1.8. Yer Alt Havalandrma Kaplarnn Merkezi Izleme Sisteminden Kontrol 

Edilmesinin Zorunlu Hale Gelmesi 

Yer altnda havalandrmay yönlendirmek amacyla kurulan kaplarn merkezi 

izleme sisteminden açlp kapatlabilecek özellikte olmas ve takibin yaplmas. 

10.4.1.9. Bekleme Barajlar İle Eski İmalat Ve Terk Edilen Yerlerin Barajlanmas 

Konusunda Detaylar Mevzuatta Düzenlenmesi 

Bekleme barajlar ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanmas konusunda 

detaylar düzenlenmelidir. Bu detaylarda bekleme barajlarn kurulabileceği yerler, 

kullanlacak malzemelerin özelikleri, kurulma detaylar geçmelidir. Ayrca barajlarda 

numune, gaz ve degaj borularnn olmas zorunlu olmaldr. Acil durumlarda barajlarn 

kapatlmasndan sorumlu özel eğitim almş çalşanlar olmas gerektiği ve bu konun eğitim, 

çalşan says ve kişisel koruyu donanm gibi detaylar belirtilmelidir. 

10.4.1.10. Barajlarn Kapatlmas ve Kapatlan Barajlarn Açlmasna İzin Prosedürü 

Getirilmesi 

Yangn, eski imalat olmas vb. nedenlerle barajlama yapldğnda, durum işveren 

tarafndan gerekçesi ile birlikte imalat haritasnda işlenerek (ölçekli olmas gerekmemekte) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’na acilen bildirilmeli. Bakanlktan da işverene 

gerekçeyi gördüklerine dair, Bakanlk tarafndan onayl haritay da içeren, bir teyit yazs 

iletilmelidir. Bu teyit yaznn ve onayl haritann müfettişe istendiğinde sunulmak üzere iş 

yerinde bulundurulmas zorunlu olmaldr. Teyit yaznn ve onayl haritann olmamas 

durumunda durum, müfettişi kandrmaya yönelik maksatl hareket olarak 

değerlendirilmelidir ve idari yaptrm olmaldr. 

10.4.1.11. Yer Altnda Çalşanlarn Kaytlar ve Yer Altnda Bulunduklar Yerlerin 

Takibi Merkezî İzleme Sistemi ile Yaplmaldr. 
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10.4.1.12. Yer Altnda Bulanan Çalşanlara “30 Dakikalk” Ferdî Oksijen Maskesi 

Verilmesinin Zorunlu Olmas 

 Yer altnda bulanan çalşanlara “30 Dakikalk” ferdî O2 maskesi verilmesinin 

zorunlu olmas gerekmektedir. 9. Bölümde anlatlan ergonomik ve uygulamadaki 

zorluklardan dolay Mevzuat’taki “her hâlükârda en az 30 dakika kullanm süresi” ibaresi 

yeniden düzenlenmelidir. 

10.4.1.13. Maske ve Hava Teneffüs İstasyonlar ile İlgili Düzenlemesi 

Çalşma yerleri, maske istasyonlar ve hava teneffüs istasyonlar arasndaki mesafe 

hesap edilirken, acil durumlarda “30 Dakikalk” maskelerin yaklaşk 15dk, 60 dk.lk 

maskelerin ise yaklaşk 30 dk. kullanlabileceği düşünülerek hesaplarn buna göre 

yaplmas gerektiği mevzuatta geçmelidir. 

10.4.1.14. Ocak İçi Haberleşmeyi Sağlayacak Cihazlarn Riskli Yerlere Konulmasnn 

Zorunlu Olmas 

Ocak içi desandre dibi ve başnda, maske değişim ve sunu teneffüs istasyonlarnda, 

ayak giriş ve çkşlarnda; vinç, kafes, konveyör gibi kontrol oda/merkezlerinde, bekleme 

barajlarnn önlerinde, ocak içi ve dş ile haberleşmeyi sağlayacak cihazlarn kesin olarak 

bulundurulmas gerektiği, bunlar dşnda gerekli görülen diğer yerlerde de 

bulundurulmasnn zorunlu olmas.  

10.4.1.15. Tasman İlerlemelerin Haritalara Düzenli Olarak İşlenmesi ve Tasmanlarda 

Periyodik Olarak Gaz Ölçümlerinin Yaplmasnn Zorunlu Olmaldr. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.16. Ana Galerilerde Ağaç Tahkimat Kullanlmasnn Yasaklanmas  

Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmasnn yasaklanmas ve ağaç tahkimat 

kullanlabilecek yerler belirlenmeli, TH bağlar arasnda ağaç kama ve frça kullanm 

yasaklanmal, bunun yerine bağ arasna hasr örgü ve püskürtme beton (shotcrete) zorunlu 

hâle getirilmelidir. 

10.4.1.17. Ocak İçinde Kullanlan Ekipmanlarn Standartlarnn Belirlenmesi 

Konveyör bant, elektrik kablolar, vantüp gibi ekipmanlarn standartlar 

oluşturulmaldr. Malzemelerinin alev yürütmez tipten olmasnn zorunlu olduğu 

mevzuatta açkça belirtilmelidir.  

10.4.1.13.

10.4.1.14.

10.4.1.15.

10.4.1.16.

10.4.1.17.

10.4.1.18.
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10.4.1.18. Kömürün Kendiliğinden Yanmasna İlişkin Alnmas Gereken Tedbirler 

Mevzuatta Açkça Belirtilmelidir. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.19. Her Ocakta Otomatik Yangn Söndürme Sistemlerinin Kesin Bulunmas 

Gerektiği Yerler Açkça Belirtilmelidir. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.20. Tahlisiye İstasyonu ve Tahlisiye Ekibine Yönelik Eğitim Sistemi 

 Raporun 10. Bölümünde arama, kurtarma ve tahliye için ayr bir birim kurulmas 

önerilmektedir. Ancak bu birim kuruluncaya kadar ya da mevcut sistemde devam edilmesi 

hainde; tahlisiye istasyonu ve tahlisiye ekibine özel olarak ayr bir mevzuat hazrlanmas 

ve bu mevzuatta, tahlisiye ekibine seçilebilecek kişilerin özelliklerinden, idmanlarna, 

eğitimlerinden tatbikatlarna kadar tüm detaylarn verilmesi, ayn şekilde tahlisiye 

istasyonlarnda bulunmas gereken fiziksel şartlar ile ekipman, araç ve gereçlerin 

belirtilmesi gerekmektedir. 

10.4.1.21. İnsan Nakliyatnda Kullanlacak Araçlarn Standartlarnn Belirlenmesi 

 İnsan nakliyatnda kullanlacak araçlarn standartlar belirlenmeli ve standartlara 

uygunluk onaynn ne şekilde kimler tarafndan verileceği gibi detaylar yer almaldr. 

10.4.1.22. Mevzuat’taki Tüm, Ehil, Yetkili, Bilgili, Yeterli, Deneyimli vb. Tanmlarn 

Açklamas Yaplmaldr. 

10.4.1.22. Her İş Yeri için Kesin Olarak Geçerli Olan Durdurmaya Sebep Hususlar 

Açkça Belirtilmelidir. 

10.4.1.23. İdari Para Cezalarnn Caydrc Şekilde Belirlenmesi Ve Uygulanmas 

İdari para cezalarnn caydrc (işverenin bu tedbiri almas ile yapacağ harcamadan 

çok daha büyük) olacak şekilde ve kişisel koruyucu donanm gibi kişiye özel alnmas 

gereken tedbirlerde çalşan başna ve günlük olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

10.4.1.25. Müfettişi Yanltmak Maksatl Beyann Cezalandrlmas 

Müfettişi yanlmak maksatl faaliyet gerçekleştirme, sözlü beyanda bulunma, eksik 

ya da hatal belge hazrlamann mevzuatmzda herhangi bir yaptrm bulunmamaktadr. 

Bu beyan ve faaliyetlerde bulunanlarn ağr para cezalar ve/veya hapis cezalar ile 

cezalandrlmalar gerekmektedir. Bu durumun “Amerika’daki cezas, 10.000 dolara kadar 
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para cezas, 6 aya kadar hapis cezas veya her ikisi de, İngiltere’deki maksimum 

mahkûmiyet cezas 12 ay geçmeyen hapis veya 20 bin sterlini geçemeyen para cezas veya 

her ikisinin de davadan sonra maksimum cezas ise 2 yl geçmeyen hapis cezas, para 

cezas ya da her ikisi dedir.”  

10.4.1.26. Maden İş Yerlerinde Durdurma Hükmüne Uymayan İşverenlerin Hapis 

Cezas ile Cezalandrlmas 

Durdurma hükmüne uymayarak çalşmaya devam eden işverenlerin idari paras 

cezasna çevrilmeyecek hapis cezas ile cezalandrlmas ve almadğ iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirleri nedeniyle çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği mahkeme karar ile kesinleşen 

işverenlerin sektörden men edilmelerine ilişkin, (işveren, gerçek kişi ise kendisini, tüzel 

kişilik ise şirket ortaklarn ifade etmeli) düzenlemeler yaplmaldr. 

10.4.1.27. İşin Durdurulduğu Ocaklarda Üretim Yaplp Yaplmadğnn 

Kontrolünün Kim Tarafndan Yaplacağ Açkça Belirlenmesi 

İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün kim 

tarafndan yaplacağ ve kontrolün prosedür, koşul ve esaslar açkça düzenlenmelidir. 

10.4.2. Maden Kanunu’nda Rodövansç ve Ruhsat Sahibinin Sorumluluklarna 

Açklk Getirilmesi  

Maden Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yer alan “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat 

sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda üçüncü kişilerle yapmş olduklar rödovans 

sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak madencilik faaliyetlerinden doğacak iş kanunu, iş 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödovansçya aittir. Ancak 

bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunu’ndan doğan sorumluluklarn ortadan 

kaldrmaz.” şeklindeki emredici hüküm; oldukça muğlak, anlaşlmas güç ve taraflar aras 

ihtilaf yaratmaya zemin oluşturacak nitelikte olup yeniden düzenlenmesi ve bu bağlamda, 

daha anlaşlr ve yeni hukuksal sorunlar yaratmayacak şekle dönüştürülmesi gereklidir. 

Bu kapsamda idari, mali ve hukuki sorumluluklarn net ayrmlar yaplarak 

Kanunlar temelinde “Ruhsat Sahibi” ile “yüklenici” veya “rodövansç” kimliklerine göre 

belirlenmesi gerekmektedir. 

10.4.3. Kömür Üretimine Yönelik Sözleşmelerin Denetim ve İş Sağlğ ve Güvenliğini 

Güçlendirecek Şekilde Düzenlenmesi  

Madencilik sektörü birçok ülke için gelişimin kilit noktasyken ülkemizde millî 
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gelire katksnn çok az oluşunu irdelemek ve sorunlara çözüm bulmak gerekmektedir. 

Sektörde yaplanma ve yasal düzenlemeler konusu defalarca masaya yatrlmştr. Temel 

sorun maden kaynaklarnn bulunmamas ya da az oluşu değil, uluslararas rekabet 

koşullarnda yatrm, üretim ve pazarlama yeteneklerine sahip girişimcilerin yok denecek 

kadar az oluşudur. 

Ülkemizde maden işletmeciliği çok büyük bir oranda Devlet elindeyken zaman 

içerisindeki düzenlemeler ve dönüşüm politikalar ile özel sektörün pay artmaya 

başlamştr. Dönüşümün ve yenilenmenin sancl geçiş süreci yoğun bir şekilde 

yaşanmaktadr. Bu süreci başar ile geçmenin tek yolu yasal mevzuatla süreci proaktif 

yaklaşmla yönlendirmek ve yönetmektir. 

Madencilik sektöründe Kamu-özel sektör ve Özel sektör-özel sektör kurgulu 

sözleşmeler bulunmaktadr. Bu sözleşmelerin tamam Maden Kanunu hükümlerince 

Ruhsat Sahibi-İşletmeci(Rodövansç) ilişkisidir.  

Kamunun içerisinde bulunduğu işlerde işin ihale aşamasndan başlayarak isteklinin 

işe özgü deneyimi, ve iş güvenliği unsurlar şartname ve sözleşmelerle net olarak 

belirlenirken, özel sektör -özel sektör sözleşmelerinde buna yönelik kurallar ve süreci 

şekillendirecek normlar net bir şekilde ortaya konulmamştr. Sektörün şekillenmesi ve 

doğru sonuçlara ulaşmas için Kamu-özel kimliklerinin bir yana braklarak, çalşma 

sürecini düzenlemek ve belli bir standardizasyonu sağlamak gerekmektedir. 

Maden ruhsat sahipleri saysna baknca sektörde girişimci saysnn çok olduğu 

düşünülebilirse de bunlarn çoğu sermaye yönünden güçsüz, sektörde yatrm, üretim, 

pazarlama sorunlar, maliyet ve risk konularnda bilinçsizdir. Sahalar ülke ve dünya 

madenciliği konusunda bilinçli gerçek yatrmclara açlmaldr. Sektördeki yatrm 

maliyetlerinin ve risk faktörünün yüksekliği göz önüne alnnca, finansal ve teknik 

yeterliliği ölçek ekonomisi koşullarn sağlayacak girişimcilerin maden işletmeciliğine 

yönelmeleri gerekliliği karşmza çkmaktadr.  

Bu yeterlilikteki yatrmcya yatrm maliyetleri, pazarlama ve katma değeri yüksek 

ürün elde etme frsat, çalşanlarn güvenliği ve memnuniyetinin sağlanabileceği uygun 

sözleşme süresi verilmelidir. Özelikle yeralt maden işletmelerinde hazrlk süresi ve 

maliyetleri çok yüksektir. Rodövans sözleşmelerinde rezerv, üretim yöntemi ve süre 

arasnda makul bir kolerasyon olmaldr. Sözleşme süresinin ksa olmas girişimcinin 

doğru ve güvenli yatrm yapmasna engel teşkil etmektedir.  

10.4.1.19.

10.4.1.20.

10.4.1.21.

10.4.1.22.

10.4.1.23.

10.4.1.24.

10.4.1.25.

10.4.1.26.
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10.4.1.18. Kömürün Kendiliğinden Yanmasna İlişkin Alnmas Gereken Tedbirler 

Mevzuatta Açkça Belirtilmelidir. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.19. Her Ocakta Otomatik Yangn Söndürme Sistemlerinin Kesin Bulunmas 

Gerektiği Yerler Açkça Belirtilmelidir. 

Metin mi girecek? 

10.4.1.20. Tahlisiye İstasyonu ve Tahlisiye Ekibine Yönelik Eğitim Sistemi 

 Raporun 10. Bölümünde arama, kurtarma ve tahliye için ayr bir birim kurulmas 

önerilmektedir. Ancak bu birim kuruluncaya kadar ya da mevcut sistemde devam edilmesi 

hainde; tahlisiye istasyonu ve tahlisiye ekibine özel olarak ayr bir mevzuat hazrlanmas 

ve bu mevzuatta, tahlisiye ekibine seçilebilecek kişilerin özelliklerinden, idmanlarna, 

eğitimlerinden tatbikatlarna kadar tüm detaylarn verilmesi, ayn şekilde tahlisiye 

istasyonlarnda bulunmas gereken fiziksel şartlar ile ekipman, araç ve gereçlerin 

belirtilmesi gerekmektedir. 

10.4.1.21. İnsan Nakliyatnda Kullanlacak Araçlarn Standartlarnn Belirlenmesi 

 İnsan nakliyatnda kullanlacak araçlarn standartlar belirlenmeli ve standartlara 

uygunluk onaynn ne şekilde kimler tarafndan verileceği gibi detaylar yer almaldr. 

10.4.1.22. Mevzuat’taki Tüm, Ehil, Yetkili, Bilgili, Yeterli, Deneyimli vb. Tanmlarn 

Açklamas Yaplmaldr. 

10.4.1.22. Her İş Yeri için Kesin Olarak Geçerli Olan Durdurmaya Sebep Hususlar 

Açkça Belirtilmelidir. 

10.4.1.23. İdari Para Cezalarnn Caydrc Şekilde Belirlenmesi Ve Uygulanmas 

İdari para cezalarnn caydrc (işverenin bu tedbiri almas ile yapacağ harcamadan 

çok daha büyük) olacak şekilde ve kişisel koruyucu donanm gibi kişiye özel alnmas 

gereken tedbirlerde çalşan başna ve günlük olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

10.4.1.25. Müfettişi Yanltmak Maksatl Beyann Cezalandrlmas 

Müfettişi yanlmak maksatl faaliyet gerçekleştirme, sözlü beyanda bulunma, eksik 

ya da hatal belge hazrlamann mevzuatmzda herhangi bir yaptrm bulunmamaktadr. 

Bu beyan ve faaliyetlerde bulunanlarn ağr para cezalar ve/veya hapis cezalar ile 

cezalandrlmalar gerekmektedir. Bu durumun “Amerika’daki cezas, 10.000 dolara kadar 
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para cezas, 6 aya kadar hapis cezas veya her ikisi de, İngiltere’deki maksimum 

mahkûmiyet cezas 12 ay geçmeyen hapis veya 20 bin sterlini geçemeyen para cezas veya 

her ikisinin de davadan sonra maksimum cezas ise 2 yl geçmeyen hapis cezas, para 

cezas ya da her ikisi dedir.”  

10.4.1.26. Maden İş Yerlerinde Durdurma Hükmüne Uymayan İşverenlerin Hapis 

Cezas ile Cezalandrlmas 

Durdurma hükmüne uymayarak çalşmaya devam eden işverenlerin idari paras 

cezasna çevrilmeyecek hapis cezas ile cezalandrlmas ve almadğ iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirleri nedeniyle çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği mahkeme karar ile kesinleşen 

işverenlerin sektörden men edilmelerine ilişkin, (işveren, gerçek kişi ise kendisini, tüzel 

kişilik ise şirket ortaklarn ifade etmeli) düzenlemeler yaplmaldr. 

10.4.1.27. İşin Durdurulduğu Ocaklarda Üretim Yaplp Yaplmadğnn 

Kontrolünün Kim Tarafndan Yaplacağ Açkça Belirlenmesi 

İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün kim 

tarafndan yaplacağ ve kontrolün prosedür, koşul ve esaslar açkça düzenlenmelidir. 

10.4.2. Maden Kanunu’nda Rodövansç ve Ruhsat Sahibinin Sorumluluklarna 

Açklk Getirilmesi  

Maden Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yer alan “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat 

sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda üçüncü kişilerle yapmş olduklar rödovans 

sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak madencilik faaliyetlerinden doğacak iş kanunu, iş 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödovansçya aittir. Ancak 

bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunu’ndan doğan sorumluluklarn ortadan 

kaldrmaz.” şeklindeki emredici hüküm; oldukça muğlak, anlaşlmas güç ve taraflar aras 

ihtilaf yaratmaya zemin oluşturacak nitelikte olup yeniden düzenlenmesi ve bu bağlamda, 

daha anlaşlr ve yeni hukuksal sorunlar yaratmayacak şekle dönüştürülmesi gereklidir. 

Bu kapsamda idari, mali ve hukuki sorumluluklarn net ayrmlar yaplarak 

Kanunlar temelinde “Ruhsat Sahibi” ile “yüklenici” veya “rodövansç” kimliklerine göre 

belirlenmesi gerekmektedir. 
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Güçlendirecek Şekilde Düzenlenmesi  

Madencilik sektörü birçok ülke için gelişimin kilit noktasyken ülkemizde millî 
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gelire katksnn çok az oluşunu irdelemek ve sorunlara çözüm bulmak gerekmektedir. 

Sektörde yaplanma ve yasal düzenlemeler konusu defalarca masaya yatrlmştr. Temel 

sorun maden kaynaklarnn bulunmamas ya da az oluşu değil, uluslararas rekabet 

koşullarnda yatrm, üretim ve pazarlama yeteneklerine sahip girişimcilerin yok denecek 

kadar az oluşudur. 

Ülkemizde maden işletmeciliği çok büyük bir oranda Devlet elindeyken zaman 

içerisindeki düzenlemeler ve dönüşüm politikalar ile özel sektörün pay artmaya 

başlamştr. Dönüşümün ve yenilenmenin sancl geçiş süreci yoğun bir şekilde 

yaşanmaktadr. Bu süreci başar ile geçmenin tek yolu yasal mevzuatla süreci proaktif 

yaklaşmla yönlendirmek ve yönetmektir. 

Madencilik sektöründe Kamu-özel sektör ve Özel sektör-özel sektör kurgulu 

sözleşmeler bulunmaktadr. Bu sözleşmelerin tamam Maden Kanunu hükümlerince 

Ruhsat Sahibi-İşletmeci(Rodövansç) ilişkisidir.  

Kamunun içerisinde bulunduğu işlerde işin ihale aşamasndan başlayarak isteklinin 

işe özgü deneyimi, ve iş güvenliği unsurlar şartname ve sözleşmelerle net olarak 

belirlenirken, özel sektör -özel sektör sözleşmelerinde buna yönelik kurallar ve süreci 

şekillendirecek normlar net bir şekilde ortaya konulmamştr. Sektörün şekillenmesi ve 

doğru sonuçlara ulaşmas için Kamu-özel kimliklerinin bir yana braklarak, çalşma 

sürecini düzenlemek ve belli bir standardizasyonu sağlamak gerekmektedir. 

Maden ruhsat sahipleri saysna baknca sektörde girişimci saysnn çok olduğu 

düşünülebilirse de bunlarn çoğu sermaye yönünden güçsüz, sektörde yatrm, üretim, 

pazarlama sorunlar, maliyet ve risk konularnda bilinçsizdir. Sahalar ülke ve dünya 

madenciliği konusunda bilinçli gerçek yatrmclara açlmaldr. Sektördeki yatrm 

maliyetlerinin ve risk faktörünün yüksekliği göz önüne alnnca, finansal ve teknik 

yeterliliği ölçek ekonomisi koşullarn sağlayacak girişimcilerin maden işletmeciliğine 

yönelmeleri gerekliliği karşmza çkmaktadr.  

Bu yeterlilikteki yatrmcya yatrm maliyetleri, pazarlama ve katma değeri yüksek 

ürün elde etme frsat, çalşanlarn güvenliği ve memnuniyetinin sağlanabileceği uygun 

sözleşme süresi verilmelidir. Özelikle yeralt maden işletmelerinde hazrlk süresi ve 

maliyetleri çok yüksektir. Rodövans sözleşmelerinde rezerv, üretim yöntemi ve süre 

arasnda makul bir kolerasyon olmaldr. Sözleşme süresinin ksa olmas girişimcinin 

doğru ve güvenli yatrm yapmasna engel teşkil etmektedir.  

10.4.1.27.

10.4.1.28.
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Maden işletmeciliği gibi üretildikten sonra yerine tekrar konulamayan doğal 

hammaddelere dayal bir sektörde kaynaklarn etkin ve verimli kullanlabilmesi, 

yatrmcnn desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, güvenli çalşma ortamnn sağlanmas 

adna mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir. Bununla birlikte deneyimsiz ve bilinçsiz 

girişimciler tarafndan kaynaklarn boşa tüketilmesini önleyecek tedbirler alnmal, maden 

işletme ruhsat almak ve maden işletmesi açmak için aranan yeterlilikler Rodövansçlar 

için de aynen uygulanmaldr.  

Bütün bu hususlar beraberce değerlendirildiğinde ya Rodövans sisteminin tamamen 

kaldrlarak maden sahalarnda sadece ruhsat sahibinin çalşabileceği bir yasal düzenleme 

yaplmal yada Rodövansn Maden Kanunu ile ilişkisinin kurularak bu alandaki yasal 

boşluğun doldurulmas amac ile mevcut sistemin aşağdaki başlklar dikkate alnarak 

revize edilmesi gerekmektedir.  

• Ruhsat sahibi ile Rodövansç arasndaki sözleşme ETKB Maden İşleri Genel 

Müdürlüğüne sunulmal ve akdedilen sözleşme Kanunun 38. Maddesi 

hükümlerince Maden siciline şerh edilmelidir.  

• Maden siciline şerh edilen Rodövans sözleşmelerinde ruhsat hukukunun takip 

sorumluluğu ruhsat sahibinde olmal fakat Rodövansçnn hangi işlemler için 

Maden işleri Genel Müdürlüğü tarafndan muhatap kabul edileceği ve şerh 

işleminden doğan haklar Yönetmelik ile belirlenmelidir.  

• Rodövans sözleşmesi kapsamnda üretim faaliyetinde bulunulabilmesi için 

sözleşme süresinin tamam içeren işletme projesi Rodövansç tarafndan 

hazrlanmal ve Bakanlğa sunulmaldr. 

• İşletme projesi doğrultusunda belirlenen çalşma esaslarna uyma ve iş sağlğ 

güvenliği sorumluluğunun ruhsat sahibi ile Rodövansç arasnda asl işveren-alt 

işveren ilişkisi kurulmadğ takdirde Rodövansç firmada olduğu belirlenmelidir.  

• Rodövans sözleşmesi bir anlamda işletme hakknn devri saylabileceğinden ruhsat 

devir sözleşmelerinin formatnn Kanunda belirlendiği gibi Rodövans 

sözleşmelerinin asgari hükümlerinin bulunacağ bir format oluşturulmaldr. 

• Mevcut durumun devam etmesi halinde, rodövans süreleri ekonomik gereklilikler 

dikkate alnarak belirlenmelidir. 

Bunlarn dşnda ETKB tarafndan mevcut uygulamalarn deneyimleri 
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doğrultusunda daha farkl hususlar da yasa ile belirlenebilir. 

Yeralt Kömür Madenciliğinde işletmeci ister kendi ruhsatnda çalşyor olsun 

isterse Rodövans veya hizmet alm sözleşmesi kapsamnda çalşyor olsun ülkemizin 

yenilenemez yeralt zenginliklerinin en verimli şekilde iş sağlğ ve güvenliğinin tam 

anlamyla sağlanarak ekonomiye kazandrlmas zorunluluğu bulunmaktadr.  

Rodövansçnn sözleşme dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olmas ve 

ayn sözleşme koşullar ile Rodövans sözleşmesinin süresinin ruhsat sahibinin keyfiyetine 

bağl olmakszn uzatlacağ hükmü akdedilecek sözleşmelerde bulunmaldr.  

Taraflar oluşturan kimlikler kamu veya özel ne olursa olsun yeralt kömür 

işletmelerinde iş süreci ve çalşan faktörlerini kapsaml olarak içeren, üretimi arttrrken, 

çalşma koşullarn, kişisel hak ve özgürlükleri de koruyacak sistemin tüm yeralt kömür 

işletmelerinde oluşturulmadan Rodövans veya hizmet alm sözleşmelerinde teşkil edilmesi 

mümkün değildir.  

10.5. ÜRETİMİN ETKİNLEŞTİLMESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AYRI TEŞVİK MEKANİZMASI 

ÖNERİLERİ  

10.5.1. Madencilik Sektörüne Yönelik Ayr Teşvik Sistemi Kurulmas  

Madencilik sektörüne uygun şartlarla kredi sağlamak ve Ülke madenciliğini teşvik 

etmek amacyla 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 34 ncü maddesine göre kurulmuş olan 

Madencilik Fonu, işlerlik kazandğ 1989 ylndan 31.12.2011 tarihine kadar; riskli ve 

yatrm süreci uzun, dünyadaki gelişmelerden ve piyasa koşullarndan çok etkilenen Yurt 

madencililiğini uygun koşullarda kullandrdğ kredilerle, bu tarihe kadar desteklemiştir. 

Söz konusu Fon, 1989 ylndan 31.12.2001 tarihine kadar toplam 483 maden 

projesine 29,8 milyon TL kredi tahsisinde bulunulmuş, bu miktarn 24 milyon TL’sini ise 

kullandrmştr.  

03.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan 4629 sayl ‘Baz Fonlarn Tasfiyesi 

Hakknda Kanun’ gereğince 01.01.2002 tarihinden itibaren Madencilik Fonu tasfiye 

edilerek faaliyetleri durdurulmuştur. 

4629 Sayl Kanunun geçici 1 nci maddesi dayanak alnarak, 14.06.2002 tarih, 24785 

sayl Resmi Gazetede ‘Maden Kanunu Gereğince Yaplacak Baz Harcamalar ile 

Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller’ Tebliği yaynlanmştr. 
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gelire katksnn çok az oluşunu irdelemek ve sorunlara çözüm bulmak gerekmektedir. 

Sektörde yaplanma ve yasal düzenlemeler konusu defalarca masaya yatrlmştr. Temel 

sorun maden kaynaklarnn bulunmamas ya da az oluşu değil, uluslararas rekabet 

koşullarnda yatrm, üretim ve pazarlama yeteneklerine sahip girişimcilerin yok denecek 

kadar az oluşudur. 

Ülkemizde maden işletmeciliği çok büyük bir oranda Devlet elindeyken zaman 

içerisindeki düzenlemeler ve dönüşüm politikalar ile özel sektörün pay artmaya 

başlamştr. Dönüşümün ve yenilenmenin sancl geçiş süreci yoğun bir şekilde 

yaşanmaktadr. Bu süreci başar ile geçmenin tek yolu yasal mevzuatla süreci proaktif 

yaklaşmla yönlendirmek ve yönetmektir. 

Madencilik sektöründe Kamu-özel sektör ve Özel sektör-özel sektör kurgulu 

sözleşmeler bulunmaktadr. Bu sözleşmelerin tamam Maden Kanunu hükümlerince 

Ruhsat Sahibi-İşletmeci(Rodövansç) ilişkisidir.  

Kamunun içerisinde bulunduğu işlerde işin ihale aşamasndan başlayarak isteklinin 

işe özgü deneyimi, ve iş güvenliği unsurlar şartname ve sözleşmelerle net olarak 

belirlenirken, özel sektör -özel sektör sözleşmelerinde buna yönelik kurallar ve süreci 

şekillendirecek normlar net bir şekilde ortaya konulmamştr. Sektörün şekillenmesi ve 

doğru sonuçlara ulaşmas için Kamu-özel kimliklerinin bir yana braklarak, çalşma 

sürecini düzenlemek ve belli bir standardizasyonu sağlamak gerekmektedir. 

Maden ruhsat sahipleri saysna baknca sektörde girişimci saysnn çok olduğu 

düşünülebilirse de bunlarn çoğu sermaye yönünden güçsüz, sektörde yatrm, üretim, 

pazarlama sorunlar, maliyet ve risk konularnda bilinçsizdir. Sahalar ülke ve dünya 

madenciliği konusunda bilinçli gerçek yatrmclara açlmaldr. Sektördeki yatrm 

maliyetlerinin ve risk faktörünün yüksekliği göz önüne alnnca, finansal ve teknik 

yeterliliği ölçek ekonomisi koşullarn sağlayacak girişimcilerin maden işletmeciliğine 

yönelmeleri gerekliliği karşmza çkmaktadr.  

Bu yeterlilikteki yatrmcya yatrm maliyetleri, pazarlama ve katma değeri yüksek 

ürün elde etme frsat, çalşanlarn güvenliği ve memnuniyetinin sağlanabileceği uygun 

sözleşme süresi verilmelidir. Özelikle yeralt maden işletmelerinde hazrlk süresi ve 

maliyetleri çok yüksektir. Rodövans sözleşmelerinde rezerv, üretim yöntemi ve süre 

arasnda makul bir kolerasyon olmaldr. Sözleşme süresinin ksa olmas girişimcinin 

doğru ve güvenli yatrm yapmasna engel teşkil etmektedir.  
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doğrultusunda daha farkl hususlar da yasa ile belirlenebilir. 
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ÖNERİLERİ  
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yatrm süreci uzun, dünyadaki gelişmelerden ve piyasa koşullarndan çok etkilenen Yurt 

madencililiğini uygun koşullarda kullandrdğ kredilerle, bu tarihe kadar desteklemiştir. 

Söz konusu Fon, 1989 ylndan 31.12.2001 tarihine kadar toplam 483 maden 

projesine 29,8 milyon TL kredi tahsisinde bulunulmuş, bu miktarn 24 milyon TL’sini ise 

kullandrmştr.  

03.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan 4629 sayl ‘Baz Fonlarn Tasfiyesi 

Hakknda Kanun’ gereğince 01.01.2002 tarihinden itibaren Madencilik Fonu tasfiye 

edilerek faaliyetleri durdurulmuştur. 

4629 Sayl Kanunun geçici 1 nci maddesi dayanak alnarak, 14.06.2002 tarih, 24785 

sayl Resmi Gazetede ‘Maden Kanunu Gereğince Yaplacak Baz Harcamalar ile 

Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller’ Tebliği yaynlanmştr. 
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doğrultusunda daha farkl hususlar da yasa ile belirlenebilir. 

Yeralt Kömür Madenciliğinde işletmeci ister kendi ruhsatnda çalşyor olsun 

isterse Rodövans veya hizmet alm sözleşmesi kapsamnda çalşyor olsun ülkemizin 

yenilenemez yeralt zenginliklerinin en verimli şekilde iş sağlğ ve güvenliğinin tam 

anlamyla sağlanarak ekonomiye kazandrlmas zorunluluğu bulunmaktadr.  

Rodövansçnn sözleşme dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olmas ve 

ayn sözleşme koşullar ile Rodövans sözleşmesinin süresinin ruhsat sahibinin keyfiyetine 

bağl olmakszn uzatlacağ hükmü akdedilecek sözleşmelerde bulunmaldr.  

Taraflar oluşturan kimlikler kamu veya özel ne olursa olsun yeralt kömür 

işletmelerinde iş süreci ve çalşan faktörlerini kapsaml olarak içeren, üretimi arttrrken, 

çalşma koşullarn, kişisel hak ve özgürlükleri de koruyacak sistemin tüm yeralt kömür 

işletmelerinde oluşturulmadan Rodövans veya hizmet alm sözleşmelerinde teşkil edilmesi 

mümkün değildir.  

10.5. ÜRETİMİN ETKİNLEŞTİLMESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AYRI TEŞVİK MEKANİZMASI 

ÖNERİLERİ  

10.5.1. Madencilik Sektörüne Yönelik Ayr Teşvik Sistemi Kurulmas  

Madencilik sektörüne uygun şartlarla kredi sağlamak ve Ülke madenciliğini teşvik 

etmek amacyla 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 34 ncü maddesine göre kurulmuş olan 

Madencilik Fonu, işlerlik kazandğ 1989 ylndan 31.12.2011 tarihine kadar; riskli ve 

yatrm süreci uzun, dünyadaki gelişmelerden ve piyasa koşullarndan çok etkilenen Yurt 

madencililiğini uygun koşullarda kullandrdğ kredilerle, bu tarihe kadar desteklemiştir. 

Söz konusu Fon, 1989 ylndan 31.12.2001 tarihine kadar toplam 483 maden 

projesine 29,8 milyon TL kredi tahsisinde bulunulmuş, bu miktarn 24 milyon TL’sini ise 

kullandrmştr.  

03.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan 4629 sayl ‘Baz Fonlarn Tasfiyesi 

Hakknda Kanun’ gereğince 01.01.2002 tarihinden itibaren Madencilik Fonu tasfiye 

edilerek faaliyetleri durdurulmuştur. 

4629 Sayl Kanunun geçici 1 nci maddesi dayanak alnarak, 14.06.2002 tarih, 24785 

sayl Resmi Gazetede ‘Maden Kanunu Gereğince Yaplacak Baz Harcamalar ile 

Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller’ Tebliği yaynlanmştr. 
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Tebliğde yaynlanan bu Esas ve Usuller gereğince madencilik sektörüne verilecek 

kredilerle ilgili başvuru taleplerini değerlendirmek, uygun görmek/reddetmek ve bu 

konularda gerekli işlemleri yapmak üzere 09.07.2002 tarihli Makam Oluru ile Madenciliği 

Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu oluşturulmuştur. 

16.06.2005 tarih ve 30 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ oluru ile 

Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Komisyonu Sekreterliği fesh edilerek, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube 

Müdürlüğüne dönüştürülmüş, kredi taleplerinin Komisyonca değerlendirilmesi, sekretarya 

hizmetlerinin de Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube Müdürlüğü’nce 

yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Madencilik Fonu ve devamnda yürürlüğü sağlanan Madenciliği Teşvik Destekleme 

ve Kredi Komisyonundan 1989 ylndan 2007 yl Eylül ayna kadar toplam 511 projeye 

40.3 milyon TL Kredi tahsisinde bulunulmuştur. Kullandrlan bu krediler ile madencilik 

sektörüne yeni tesis kazandrlrken, mevcut birçok tesisin de yenileştirilmesi ve kapasite 

artrm sağlanmş, işletme sermayesi yeterli olmayan madencilerin işletmeleri çalşr hale 

getirilmiş, ihracat kredileri ile desteklenen madencilerin ürettikleri cevherlerle ülke 

ekonomisine döviz girdisi sağlanmştr. 

Ancak 2008 ylndan itibaren kredi talep müracaatlar kabul edilmeyerek, 

Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube Müdürlüğü 2010 ylnda kapatlmştr.  

Madencilik sektörü hâlihazrda; 3213 sayl Maden Kanunu’nun 9’uncu ve 14’üncü 

maddeleri gereği, ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer 

sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktar için ödenecek 

“Devlet Hakknn” %50’si alnmamak suretiyle desteklenirken, 24’üncü Madde gereği ise 

entegre tesisleri besleyen ve ayn tesis sahibine ait ruhsatlara, tesis muafiyeti getirilerek 

üretim yapma zorunluluğu uygulanmamaktadr.  

Bu bilgilerden anlaşldğ üzere, günümüzde Yurt madenciliğini geliştirme, teşvik 

etme ve özellikle maden arama faaliyetlerini hzlandrarak yeni maden sahalarnn 

bulunmasn sağlama noktasnda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadr. Çeşitli 

unvanlarla kurulmuş olan bu birimler sonradan ya kapatlmş ya da faaliyetleri 

zayflatlmştr. 

Madencilik sektöründe yatrm süresinin uzunluğu ve bünyesinde barndrdğ 

risklerin fazlalğ göz önünde bulundurulduğunda bu sektörün özellikle düşük faiz ve uzun 
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vadeli kredilerle olmak üzere desteklenmesinin elzem hale geldiği görülmektedir. 

Bu desteğin özellikle maden aramaclğ başta olmak üzere, iş sağlğ ve güvenliği 

hususunda akredite kuruluşlarnn desteklenmesi, madencilik alt yap tesislerinin 

kredilendirilmesi, modern teknoloji kullanmnn teşvik edilmesi hususlarnda olmas 

faydal sonuçlar doğuracaktr.  

Bu nedenlerle; Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla Madencilik 

fonuna alternetif olabilecek, madencilik sektörüne özgü bir teşvik mekanizmasnn 

oluşturulmas kaçnlmaz hale gelmiştir. 

10.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki  

10.5.2.1. Ex-Proof Ekipman 

Özellikle yer alt kömür madenlerinde kullanlmas zorunlu olan ex-proof 

ekipmanlarn işverenler tarafndan hzl, kolay ve mümkün olan en düşük maliyette temin 

edilmesi, temininden sonra ise ekipmanlarn akredite kuruluşlar tarafndan bakm, onarm, 

kalibrasyon ve testlerinin yaplmas gerekmektedir. Bu sebepten ülkemizde, 

mevzuatmzda zorunlu klnan ATEX gibi “yeterlilik sertifikasna” sahip ekipmanlarn 

üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini yapabilecek akredite firmalarn 

kurulmasna devlet tarafndan destek verilmelidir. Çalşanlar için hayati önem arz eden bu 

pazarn tekelleşmemesi için de gerekli tedbirler alnmaldr.  

Yatrmlar yaparak belirli bir mesafe kat eden TTK’nn akredistasyon sürecinin de 

olumlu sonuçlanmas için kuruma her türlü desteğin sağlanmas gerekir. 

Konuya ilişkin bir diğer çözüm önerisi ise yeralt kömür madenciliğinde iş sağlğ ve 

güvenliği alannda dünyann gelişmiş ülkelerinde kabul gören standarttaki ürünlerin de 

kullanlmasna izin verilmesi olabilir. Ancak bu ürünlerin standartlarnda belirlenen test 

bakm ve onarmlarn da yine ülkemizde yapan akredite kuruluşlar olmaldr.  

Mevcut uygulamada, “yeterlilik sertifikasna” sahip ürünler hariç diğer ürünlerin 

kullanlmas yasaktr. Ancak bu ürünlerin birçoğunun, özellikle Çin standardnda olan 

“MA” standardndaki ürünlerin ucuz olmasndan dolay ithalatnn yaplarak iç piyasada 

satşnn ve kullanmnn yaygn olduğu görülmektedir. Dolays ile ya güvenirliliği 

kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de kullanlmasna izin verilmeli ya 
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doğrultusunda daha farkl hususlar da yasa ile belirlenebilir. 

Yeralt Kömür Madenciliğinde işletmeci ister kendi ruhsatnda çalşyor olsun 

isterse Rodövans veya hizmet alm sözleşmesi kapsamnda çalşyor olsun ülkemizin 

yenilenemez yeralt zenginliklerinin en verimli şekilde iş sağlğ ve güvenliğinin tam 

anlamyla sağlanarak ekonomiye kazandrlmas zorunluluğu bulunmaktadr.  

Rodövansçnn sözleşme dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olmas ve 

ayn sözleşme koşullar ile Rodövans sözleşmesinin süresinin ruhsat sahibinin keyfiyetine 

bağl olmakszn uzatlacağ hükmü akdedilecek sözleşmelerde bulunmaldr.  

Taraflar oluşturan kimlikler kamu veya özel ne olursa olsun yeralt kömür 

işletmelerinde iş süreci ve çalşan faktörlerini kapsaml olarak içeren, üretimi arttrrken, 

çalşma koşullarn, kişisel hak ve özgürlükleri de koruyacak sistemin tüm yeralt kömür 

işletmelerinde oluşturulmadan Rodövans veya hizmet alm sözleşmelerinde teşkil edilmesi 

mümkün değildir.  

10.5. ÜRETİMİN ETKİNLEŞTİLMESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AYRI TEŞVİK MEKANİZMASI 

ÖNERİLERİ  

10.5.1. Madencilik Sektörüne Yönelik Ayr Teşvik Sistemi Kurulmas  

Madencilik sektörüne uygun şartlarla kredi sağlamak ve Ülke madenciliğini teşvik 

etmek amacyla 3213 Sayl Maden Kanunu’nun 34 ncü maddesine göre kurulmuş olan 

Madencilik Fonu, işlerlik kazandğ 1989 ylndan 31.12.2011 tarihine kadar; riskli ve 

yatrm süreci uzun, dünyadaki gelişmelerden ve piyasa koşullarndan çok etkilenen Yurt 

madencililiğini uygun koşullarda kullandrdğ kredilerle, bu tarihe kadar desteklemiştir. 

Söz konusu Fon, 1989 ylndan 31.12.2001 tarihine kadar toplam 483 maden 

projesine 29,8 milyon TL kredi tahsisinde bulunulmuş, bu miktarn 24 milyon TL’sini ise 

kullandrmştr.  

03.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan 4629 sayl ‘Baz Fonlarn Tasfiyesi 

Hakknda Kanun’ gereğince 01.01.2002 tarihinden itibaren Madencilik Fonu tasfiye 

edilerek faaliyetleri durdurulmuştur. 

4629 Sayl Kanunun geçici 1 nci maddesi dayanak alnarak, 14.06.2002 tarih, 24785 

sayl Resmi Gazetede ‘Maden Kanunu Gereğince Yaplacak Baz Harcamalar ile 

Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller’ Tebliği yaynlanmştr. 
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Tebliğde yaynlanan bu Esas ve Usuller gereğince madencilik sektörüne verilecek 

kredilerle ilgili başvuru taleplerini değerlendirmek, uygun görmek/reddetmek ve bu 

konularda gerekli işlemleri yapmak üzere 09.07.2002 tarihli Makam Oluru ile Madenciliği 

Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu oluşturulmuştur. 

16.06.2005 tarih ve 30 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ oluru ile 

Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Komisyonu Sekreterliği fesh edilerek, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube 

Müdürlüğüne dönüştürülmüş, kredi taleplerinin Komisyonca değerlendirilmesi, sekretarya 

hizmetlerinin de Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube Müdürlüğü’nce 

yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Madencilik Fonu ve devamnda yürürlüğü sağlanan Madenciliği Teşvik Destekleme 

ve Kredi Komisyonundan 1989 ylndan 2007 yl Eylül ayna kadar toplam 511 projeye 

40.3 milyon TL Kredi tahsisinde bulunulmuştur. Kullandrlan bu krediler ile madencilik 

sektörüne yeni tesis kazandrlrken, mevcut birçok tesisin de yenileştirilmesi ve kapasite 

artrm sağlanmş, işletme sermayesi yeterli olmayan madencilerin işletmeleri çalşr hale 

getirilmiş, ihracat kredileri ile desteklenen madencilerin ürettikleri cevherlerle ülke 

ekonomisine döviz girdisi sağlanmştr. 

Ancak 2008 ylndan itibaren kredi talep müracaatlar kabul edilmeyerek, 

Madenciliği Teşvik Destekleme ve Kredi Şube Müdürlüğü 2010 ylnda kapatlmştr.  

Madencilik sektörü hâlihazrda; 3213 sayl Maden Kanunu’nun 9’uncu ve 14’üncü 

maddeleri gereği, ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer 

sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktar için ödenecek 

“Devlet Hakknn” %50’si alnmamak suretiyle desteklenirken, 24’üncü Madde gereği ise 

entegre tesisleri besleyen ve ayn tesis sahibine ait ruhsatlara, tesis muafiyeti getirilerek 

üretim yapma zorunluluğu uygulanmamaktadr.  

Bu bilgilerden anlaşldğ üzere, günümüzde Yurt madenciliğini geliştirme, teşvik 

etme ve özellikle maden arama faaliyetlerini hzlandrarak yeni maden sahalarnn 

bulunmasn sağlama noktasnda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadr. Çeşitli 

unvanlarla kurulmuş olan bu birimler sonradan ya kapatlmş ya da faaliyetleri 

zayflatlmştr. 

Madencilik sektöründe yatrm süresinin uzunluğu ve bünyesinde barndrdğ 

risklerin fazlalğ göz önünde bulundurulduğunda bu sektörün özellikle düşük faiz ve uzun 
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vadeli kredilerle olmak üzere desteklenmesinin elzem hale geldiği görülmektedir. 

Bu desteğin özellikle maden aramaclğ başta olmak üzere, iş sağlğ ve güvenliği 

hususunda akredite kuruluşlarnn desteklenmesi, madencilik alt yap tesislerinin 

kredilendirilmesi, modern teknoloji kullanmnn teşvik edilmesi hususlarnda olmas 

faydal sonuçlar doğuracaktr.  

Bu nedenlerle; Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla Madencilik 

fonuna alternetif olabilecek, madencilik sektörüne özgü bir teşvik mekanizmasnn 

oluşturulmas kaçnlmaz hale gelmiştir. 

10.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki  

10.5.2.1. Ex-Proof Ekipman 

Özellikle yer alt kömür madenlerinde kullanlmas zorunlu olan ex-proof 

ekipmanlarn işverenler tarafndan hzl, kolay ve mümkün olan en düşük maliyette temin 

edilmesi, temininden sonra ise ekipmanlarn akredite kuruluşlar tarafndan bakm, onarm, 

kalibrasyon ve testlerinin yaplmas gerekmektedir. Bu sebepten ülkemizde, 

mevzuatmzda zorunlu klnan ATEX gibi “yeterlilik sertifikasna” sahip ekipmanlarn 

üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini yapabilecek akredite firmalarn 

kurulmasna devlet tarafndan destek verilmelidir. Çalşanlar için hayati önem arz eden bu 

pazarn tekelleşmemesi için de gerekli tedbirler alnmaldr.  

Yatrmlar yaparak belirli bir mesafe kat eden TTK’nn akredistasyon sürecinin de 

olumlu sonuçlanmas için kuruma her türlü desteğin sağlanmas gerekir. 

Konuya ilişkin bir diğer çözüm önerisi ise yeralt kömür madenciliğinde iş sağlğ ve 

güvenliği alannda dünyann gelişmiş ülkelerinde kabul gören standarttaki ürünlerin de 

kullanlmasna izin verilmesi olabilir. Ancak bu ürünlerin standartlarnda belirlenen test 

bakm ve onarmlarn da yine ülkemizde yapan akredite kuruluşlar olmaldr.  

Mevcut uygulamada, “yeterlilik sertifikasna” sahip ürünler hariç diğer ürünlerin 

kullanlmas yasaktr. Ancak bu ürünlerin birçoğunun, özellikle Çin standardnda olan 

“MA” standardndaki ürünlerin ucuz olmasndan dolay ithalatnn yaplarak iç piyasada 

satşnn ve kullanmnn yaygn olduğu görülmektedir. Dolays ile ya güvenirliliği 

kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de kullanlmasna izin verilmeli ya 
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vadeli kredilerle olmak üzere desteklenmesinin elzem hale geldiği görülmektedir. 

Bu desteğin özellikle maden aramaclğ başta olmak üzere, iş sağlğ ve güvenliği 

hususunda akredite kuruluşlarnn desteklenmesi, madencilik alt yap tesislerinin 

kredilendirilmesi, modern teknoloji kullanmnn teşvik edilmesi hususlarnda olmas 

faydal sonuçlar doğuracaktr.  

Bu nedenlerle; Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla Madencilik 

fonuna alternetif olabilecek, madencilik sektörüne özgü bir teşvik mekanizmasnn 

oluşturulmas kaçnlmaz hale gelmiştir. 

10.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki  

10.5.2.1. Ex-Proof Ekipman 

Özellikle yer alt kömür madenlerinde kullanlmas zorunlu olan ex-proof 

ekipmanlarn işverenler tarafndan hzl, kolay ve mümkün olan en düşük maliyette temin 

edilmesi, temininden sonra ise ekipmanlarn akredite kuruluşlar tarafndan bakm, onarm, 

kalibrasyon ve testlerinin yaplmas gerekmektedir. Bu sebepten ülkemizde, 

mevzuatmzda zorunlu klnan ATEX gibi “yeterlilik sertifikasna” sahip ekipmanlarn 

üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini yapabilecek akredite firmalarn 

kurulmasna devlet tarafndan destek verilmelidir. Çalşanlar için hayati önem arz eden bu 

pazarn tekelleşmemesi için de gerekli tedbirler alnmaldr.  

Yatrmlar yaparak belirli bir mesafe kat eden TTK’nn akredistasyon sürecinin de 

olumlu sonuçlanmas için kuruma her türlü desteğin sağlanmas gerekir. 

Konuya ilişkin bir diğer çözüm önerisi ise yeralt kömür madenciliğinde iş sağlğ ve 

güvenliği alannda dünyann gelişmiş ülkelerinde kabul gören standarttaki ürünlerin de 

kullanlmasna izin verilmesi olabilir. Ancak bu ürünlerin standartlarnda belirlenen test 

bakm ve onarmlarn da yine ülkemizde yapan akredite kuruluşlar olmaldr.  

Mevcut uygulamada, “yeterlilik sertifikasna” sahip ürünler hariç diğer ürünlerin 

kullanlmas yasaktr. Ancak bu ürünlerin birçoğunun, özellikle Çin standardnda olan 

“MA” standardndaki ürünlerin ucuz olmasndan dolay ithalatnn yaplarak iç piyasada 

satşnn ve kullanmnn yaygn olduğu görülmektedir. Dolays ile ya güvenirliliği 

kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de kullanlmasna izin verilmeli ya 
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da bu ürünlerin ülkeye girişleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğ tarafndan 

durdurulmaldr. 

10.5.2.2. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar 

Özellikle kömür havzalarnda, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yapacak akredite 

firmalarn kurulmasna yönelik teşvikler sağlanmaldr. 

10.5.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Açsnda Akredite Kuruluşlarnn Teşvik Edilmesi  

İş sağlğ ve güvenliği konusunda devlet desteği artrlmal ve İSG konusunda 

yaplan yatrmlar belirlenecek oranlarda vergi iade teşvikine mahsup edilebilir. Bu 

bağlamda tüm maden iş yerlerine bir yl süre tannmaldr.  

İş sağlğ ve güvenliği yatrmlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkan 

tannmal ve bir yl içinde firmalarn bu yatrmlarn tamamlamalar mecbur tutulmaldr. 

İş Sağlğ ve Güvenliği konusunda sürekli eğitim verilmelidir. Kömür arnnda 

çalşan işçisinden genel müdürüne kadar sorumluluk zinciri oluşturulmaldr. “Sorumluluk 

Yetkisi - Duty of Care” kültürünün oluşmas ve zincirin her bir halkasnn güçlü olmas 

için sürekli eğitim ve denetim sağlanmaldr. 

10.5.4. Yer Alt Kömür Madenciliği Ekipmanlar ve Teçhizatlarnn Üretiminin Teşvik 

Edilmesi  

Ülke kaynaklarnn halkn çkarlar doğrultusunda bilimsel esaslar çerçevesinde 

kullanm, üretim ve sanayileşme faktörleri kalknmadaki en önemli admlardr. 

Kaynaklarn verimli kullanmn sağlamak için doğru organizasyon ve uygun çalşma 

koşullarn sağlamak gereklidir. Verimlilik, doğru ve uygun ekipman seçimiyle de 

ilintilidir. 

Kömür, günümüzde enerji hammaddeleri başnda yer aldğndan madencilik 

sektöründe ayr bir önem taşmaktadr. Bütün Dünyada geniş yaylm göstermesi, değişik 

özellikler sunmas nedeniyle kendine özgü teknolojiler ile üretilmekte ve kullanlmaktadr. 

Özellikle enerji üretimi amaçl kullanmnda kömürlerin nitelikleri belirleyici olmakta, 

yakma teknolojilerinin seçiminde büyük rol oynamaktadr. Bu bağlamda kömürlerimizin 

özelliklerine göre yakma teknolojileri geliştirmemiz kaçnlmaz olmaktadr. 

Madencilik sektöründe kömür; enerji hammaddesi olmas ve enerjiye artan talep 

sebebiyle ayr bir öneme sahiptir. Dünya kömür madenciliği incelendiğinde ülkelerin 

sanayileşmelerinin yannda kendilerine en uygun maden makinalar imalat sanayiini 
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da bu ürünlerin ülkeye girişleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğ tarafndan 

durdurulmaldr. 

10.5.2.2. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar 

Özellikle kömür havzalarnda, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yapacak akredite 

firmalarn kurulmasna yönelik teşvikler sağlanmaldr. 

10.5.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Açsnda Akredite Kuruluşlarnn Teşvik Edilmesi  

İş sağlğ ve güvenliği konusunda devlet desteği artrlmal ve İSG konusunda 

yaplan yatrmlar belirlenecek oranlarda vergi iade teşvikine mahsup edilebilir. Bu 

bağlamda tüm maden iş yerlerine bir yl süre tannmaldr.  

İş sağlğ ve güvenliği yatrmlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkan 

tannmal ve bir yl içinde firmalarn bu yatrmlarn tamamlamalar mecbur tutulmaldr. 

İş Sağlğ ve Güvenliği konusunda sürekli eğitim verilmelidir. Kömür arnnda 

çalşan işçisinden genel müdürüne kadar sorumluluk zinciri oluşturulmaldr. “Sorumluluk 

Yetkisi - Duty of Care” kültürünün oluşmas ve zincirin her bir halkasnn güçlü olmas 

için sürekli eğitim ve denetim sağlanmaldr. 

10.5.4. Yer Alt Kömür Madenciliği Ekipmanlar ve Teçhizatlarnn Üretiminin Teşvik 

Edilmesi  

Ülke kaynaklarnn halkn çkarlar doğrultusunda bilimsel esaslar çerçevesinde 

kullanm, üretim ve sanayileşme faktörleri kalknmadaki en önemli admlardr. 

Kaynaklarn verimli kullanmn sağlamak için doğru organizasyon ve uygun çalşma 

koşullarn sağlamak gereklidir. Verimlilik, doğru ve uygun ekipman seçimiyle de 

ilintilidir. 

Kömür, günümüzde enerji hammaddeleri başnda yer aldğndan madencilik 

sektöründe ayr bir önem taşmaktadr. Bütün Dünyada geniş yaylm göstermesi, değişik 

özellikler sunmas nedeniyle kendine özgü teknolojiler ile üretilmekte ve kullanlmaktadr. 

Özellikle enerji üretimi amaçl kullanmnda kömürlerin nitelikleri belirleyici olmakta, 

yakma teknolojilerinin seçiminde büyük rol oynamaktadr. Bu bağlamda kömürlerimizin 

özelliklerine göre yakma teknolojileri geliştirmemiz kaçnlmaz olmaktadr. 

Madencilik sektöründe kömür; enerji hammaddesi olmas ve enerjiye artan talep 

sebebiyle ayr bir öneme sahiptir. Dünya kömür madenciliği incelendiğinde ülkelerin 

sanayileşmelerinin yannda kendilerine en uygun maden makinalar imalat sanayiini 
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vadeli kredilerle olmak üzere desteklenmesinin elzem hale geldiği görülmektedir. 

Bu desteğin özellikle maden aramaclğ başta olmak üzere, iş sağlğ ve güvenliği 

hususunda akredite kuruluşlarnn desteklenmesi, madencilik alt yap tesislerinin 

kredilendirilmesi, modern teknoloji kullanmnn teşvik edilmesi hususlarnda olmas 

faydal sonuçlar doğuracaktr.  

Bu nedenlerle; Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla Madencilik 

fonuna alternetif olabilecek, madencilik sektörüne özgü bir teşvik mekanizmasnn 

oluşturulmas kaçnlmaz hale gelmiştir. 

10.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki  

10.5.2.1. Ex-Proof Ekipman 

Özellikle yer alt kömür madenlerinde kullanlmas zorunlu olan ex-proof 

ekipmanlarn işverenler tarafndan hzl, kolay ve mümkün olan en düşük maliyette temin 

edilmesi, temininden sonra ise ekipmanlarn akredite kuruluşlar tarafndan bakm, onarm, 

kalibrasyon ve testlerinin yaplmas gerekmektedir. Bu sebepten ülkemizde, 

mevzuatmzda zorunlu klnan ATEX gibi “yeterlilik sertifikasna” sahip ekipmanlarn 

üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini yapabilecek akredite firmalarn 

kurulmasna devlet tarafndan destek verilmelidir. Çalşanlar için hayati önem arz eden bu 

pazarn tekelleşmemesi için de gerekli tedbirler alnmaldr.  

Yatrmlar yaparak belirli bir mesafe kat eden TTK’nn akredistasyon sürecinin de 

olumlu sonuçlanmas için kuruma her türlü desteğin sağlanmas gerekir. 

Konuya ilişkin bir diğer çözüm önerisi ise yeralt kömür madenciliğinde iş sağlğ ve 

güvenliği alannda dünyann gelişmiş ülkelerinde kabul gören standarttaki ürünlerin de 

kullanlmasna izin verilmesi olabilir. Ancak bu ürünlerin standartlarnda belirlenen test 

bakm ve onarmlarn da yine ülkemizde yapan akredite kuruluşlar olmaldr.  

Mevcut uygulamada, “yeterlilik sertifikasna” sahip ürünler hariç diğer ürünlerin 

kullanlmas yasaktr. Ancak bu ürünlerin birçoğunun, özellikle Çin standardnda olan 

“MA” standardndaki ürünlerin ucuz olmasndan dolay ithalatnn yaplarak iç piyasada 

satşnn ve kullanmnn yaygn olduğu görülmektedir. Dolays ile ya güvenirliliği 

kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de kullanlmasna izin verilmeli ya 
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ilintilidir. 

Kömür, günümüzde enerji hammaddeleri başnda yer aldğndan madencilik 

sektöründe ayr bir önem taşmaktadr. Bütün Dünyada geniş yaylm göstermesi, değişik 

özellikler sunmas nedeniyle kendine özgü teknolojiler ile üretilmekte ve kullanlmaktadr. 

Özellikle enerji üretimi amaçl kullanmnda kömürlerin nitelikleri belirleyici olmakta, 

yakma teknolojilerinin seçiminde büyük rol oynamaktadr. Bu bağlamda kömürlerimizin 

özelliklerine göre yakma teknolojileri geliştirmemiz kaçnlmaz olmaktadr. 

Madencilik sektöründe kömür; enerji hammaddesi olmas ve enerjiye artan talep 

sebebiyle ayr bir öneme sahiptir. Dünya kömür madenciliği incelendiğinde ülkelerin 

sanayileşmelerinin yannda kendilerine en uygun maden makinalar imalat sanayiini 
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İş sağlğ ve güvenliği yatrmlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkan 
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özelliklerine göre yakma teknolojileri geliştirmemiz kaçnlmaz olmaktadr. 

Madencilik sektöründe kömür; enerji hammaddesi olmas ve enerjiye artan talep 

sebebiyle ayr bir öneme sahiptir. Dünya kömür madenciliği incelendiğinde ülkelerin 

sanayileşmelerinin yannda kendilerine en uygun maden makinalar imalat sanayiini 
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kurduklar, buna paralele olarak verimliliklerini artrdklar görülmektedir. Büyük ölçekli 

madencilik firmalarnn artmasyla imalat sanayiinin de gelişeceği bilinmektedir. Dşa 

bağmllğn sona ermesi sektörün kendi gelişimi srasnda yardmc sektörlerin de 

kalknmas ile mümkündür. Dolaysyla makine ve imalat sanayiinde kararl bir gelişme 

çizgisi oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. 

Yeralt kömür madenciliği sanayii ile paralel bir gelişim sergiler. Dünyada 

madencilikte gelişmiş ülkelerde oluşan kazalarda kişi kaybnn az olmasnn bir sebebi de 

ocakta çalşan işçi saysnn az oluşudur. Mekanizasyon doğal olarak zor koşullarda 

çalşlan maden işletmelerinde emeğin miktarn azaltmaktadr. Ayrca teknolojinin 

gelişimi ve kullanm ile insanoğlunu tehlikeler konusunda haberdar edecek ya da olas bir 

tehlikede hayatn kurtaracak sistemlere olanak sağlanacaktr. Çalşma hayatnda emeğin 

fonksiyonunu azaltarak, daha insanca koşullar sunmak ve en önemli hak olan yaşam 

hakkn sağlamak ancak bu şekilde mümkün olabilir. Öte yandan enerji arz güvenliği öne 

sürülerek istenilen fazla üretim de ancak mekanizasyon ile oluşturulabilir. 

Hem iş güvenliği hem de verimli bir üretim şartlarn oluşturmak için ülkemizde 

imalat sanayiini de öne geçirmek bu konudaki dşa bağmllktan kurtulmak gerekmektedir. 

Maden makinalar imalat sanayii kurulmadan madencilik sektöründe gelişme 

beklenmemelidir. İmalat sanayiindeki gelişmeler yurtiçi imkanlara dayandrlmaldr. 

Mekanizasyon olmadan küçük üretim birimlerinden kurtulunmaz. İlk yatrm 

maliyetlerinin çok olmasna sebep olan mekanizasyon uygulamalar sonuçta üretimin fazla 

olmas ile karllğ artracaktr. Ancak bu gelişim ile birlikte büyük firmalarn ve 

dolaysyla havza madenciliğinin gerekliliği de ortaya çkacaktr. Yeralt madenciliğinde 

makine ve ekipman ikmalindeki süreklilik de çok önemlidir. İmalat sanayii yurtiçinde 

gelişirse bu süreklilik de sağlanacaktr. 

Ülkemizde bugüne kadar makine ve ekipman temininde dşa dayal yollar tercih 

edilmiştir. Bu durum; teknoloji tranferinden uzaklaşmaya, farkl ülkelerden temin yoluna 

gidiş yüzünden standartlaşmann imkansz hale gelmesine, yurtiçi yan sanayiinin 

gelişememesine sebep olmaktadr. 

Maden makinalar üretimine yönelik bir sektör oluşturulmas, madencilik sektörü 

açsndan itici güç olurken, dşa bağmllğ ortadan kaldracak, emek yoğun çalşmadan 

uzaklaşmaya ve beraberinde çalşma güvenliğine katkda bulunacak, ülke çapnda 

standardizasyon sağlayacak, büyük madencilik firmalarnn oluşmasna, araştrma ve 
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geliştirme temelinde çalşan imalat ve yan sanayii gelişimine sebep olacaktr. Bu konuda 

aklc admlar atarak madencilik sektörünün bütünsellik ilkesi ile gelişimini sağlamak 

gerekmektedir. 

10.5.5. Havza Madenciliği ve Modern Teknoloji Kullanmnn Teşvik Edilmesi 

Ülkemizde genelde mevcut olan küçük ve orta ölçekli madencilik işletmelerinin 

çalşmalarnda; 

- Yataklarn en verimli kesimlerinin kapkaç madenciliği tarznda işletilerek geri 

kalan ksmlarn heba edilmesi,  

-  Çalşma şartlarnn zor olmas teknolojiden yararlanma imkannn fazla olmamas,  

-  Bu gibi işletmelerde ücretlerin geçim seviyesinin altnda olmas, çok zor çalşma 

şartlarnn mevcudiyeti, sağlk ve emniyette uygulanan ihmallerin oldukça yaygn 

olmas, 

- Birkaç milyon tonluk bir cevher yatağnda farkl çalşma gruplarnn oluşmasndan 

dolay yatağn parçalanmas nedeniyle rezerv verimli kullanlamamas,  

-  Rezerv geliştirme çalşmalarnn hemen hemen yok denecek ölçüde az olmas,  

-  Özellikle işletmenin teknik bilgi, deneyim ve madencilik disiplininin düşük olmas 

sebebiyle maden yatağnda gerek "miktar" gerekse "tenor" baznda önemli kaynak 

tüketimine yol açlmas 

 sorunlar karşmza çkmaktadr.  

Bu yüzden havza madenciliğine yönelim çok önemli bir unsur olarak 

belirginleşmektedir. Uzun süreli ve büyük ölçekli yatrmlar sektörde etkinleştirilmelidir. 

Mevcut düzende devam eden ksa dönemli çalşmalarn yerini rasyonelliği oturmuş uzun 

vadeli planlanmş çalşmalar almaldr. Günümüzde madenciliğin giderek daha fazla 

sermaye ve teknoloji yoğun bir nitelik kazandğ dikkate alndğnda, bir ülkede 

madenciliğin gelişmesinin her bakmdan güçlü kuruluşlara ihtiyaç gösterdiği açktr. Bu da 

ancak risk oran yüksek olan sektörde Devlet teşvikleri ile olabilir. İşletme yöntemi havza 

madenciliğine açk hale getirilmelidir. Ayn ruhsat sahasnda birden fazla şirketin çalşp, 

gereksiz rekabet ve kaynak sarfna sebep olduğu düşünülürse, bunun önemi de daha çok 

ortaya çkacaktr. Ayrca büyük projeler ve yatrmlar ile çevre yönetimi, küresel snma, 

metan kontrolü gibi ikinci plana atlmş ancak tüm dünyada çok önemli yer tutan 

çalşmalar da gündeme gelecektir. Tüm bunlarn yan sra iş güvenliği açsndan da olumlu 
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sonuçlar doğuracaktr.  

Trakya Bölgesinde birbirleriyle snr teşkil eden ruhsat sahalarnda pasa döküm 

alanlar nedeniyle sorunlar yaşanmakta, gerekli yatrmlar yaplamamakta, teknoloji 

kullanm gerçekleşememektedir. Havza madenciliği anlayş ile yaplacak müşterek 

çalşmalar ve ortaklklar Trakya Bölgesinde kömür madenciliğinin önünü açacaktr. 

 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Ermenek maden kazas bu duruma örnek 

olarak karşmza çkmaktadr. Ayn sahada çalşan farkl şirketler iş güvenliği açsndan 

risk oluşturmuş, bir kazaya sebep olmuştur. 

Ekipman ve malzeme temininin yerli sanayiye yönlendirilerek, ithal edilmeden 

yurtiçi kaynaklardan sağlanmas güçlü kuruluşlarla desteklenebilir. Havza madenciliği 

yapan bir firma kendi atölyelerini kurabildiği gibi, bunu yapamasa da yerli sanayiye 

yönlenmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda yerli sanayii ve imalat sektörü de gelişecektir. 

Havza madenciliği ile madencilik şirketlerinin genellikle konumlandğ krsal 

kesimlerde sosyoekonomik gelişime de yol açacaktr. İstihdam sorunu büyük ölçüde 

çözümlenecek, çalşan personelin ihtiyaçlar doğrultusunda gelişecek pekçok kurum ortaya 

çkacaktr. Dolays ile bölge kalknmasna olanak sağlanacaktr. Güçlü kuruluşlar bölgenin 

sorunlarn da çözümleme yolunda yerel yönetimlerle iş birliği içinde olabilecektir.  

Havza madenciliği diğer bir deyişle büyük ölçekli madencilik yatrmlar ve sektörde 

tesis edilecek şampiyon kuruluşlardan bahsederken, Cumhuriyetin ilk yllarndaki 

Atatürk’ün sosyal fabrika projesi örneklemesine değinmek yerinde olacaktr. 1937’de 

Atatürk tarafndan açlan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikas’dr. Nazilli Sümerbank 

Basma Fabrikas, Atatürk’ün kafasndaki “Sosyal Fabrika Projesi’nin” ilk uygulamas 

olmas bakmndan çok önemlidir. Atatürk’ün kafasndaki fabrika, sadece üretim yaplan 

bir mekan değil, ayn zamanda “ar-ge” çalşmalarnn yapldğ bir labratuvar, eğitim 

verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarna sahip bir kültür kompleksi, ksacas 

adeta dört dörtlük bir “yaşam alan”, bir kampüstür. Atatürk, işçilerin yüksek standartlarda, 

her türlü imkandan yararlandklar bu “sosyal fabrikalar” Anadolu’nun her yanna 

yapmay planlamş, ama bu projesini yaygnlaştrmaya ömrü yetmemiştir. Nazilli 

Sümerbank Basma Fabrikas, genç Cumhuriyetin Birinci Beş Yllk Kalknma Plan’nn ilk 

önemli eseridir. Sümerbank’n kurduğu ilk Türk basma fabrikasdr. Devlet eliyle kurulan 

ilk basma fabrikasdr.  
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kurduklar, buna paralele olarak verimliliklerini artrdklar görülmektedir. Büyük ölçekli 

madencilik firmalarnn artmasyla imalat sanayiinin de gelişeceği bilinmektedir. Dşa 
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geliştirme temelinde çalşan imalat ve yan sanayii gelişimine sebep olacaktr. Bu konuda 

aklc admlar atarak madencilik sektörünün bütünsellik ilkesi ile gelişimini sağlamak 

gerekmektedir. 

10.5.5. Havza Madenciliği ve Modern Teknoloji Kullanmnn Teşvik Edilmesi 

Ülkemizde genelde mevcut olan küçük ve orta ölçekli madencilik işletmelerinin 

çalşmalarnda; 
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olmas, 
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sebebiyle maden yatağnda gerek "miktar" gerekse "tenor" baznda önemli kaynak 

tüketimine yol açlmas 

 sorunlar karşmza çkmaktadr.  

Bu yüzden havza madenciliğine yönelim çok önemli bir unsur olarak 

belirginleşmektedir. Uzun süreli ve büyük ölçekli yatrmlar sektörde etkinleştirilmelidir. 

Mevcut düzende devam eden ksa dönemli çalşmalarn yerini rasyonelliği oturmuş uzun 

vadeli planlanmş çalşmalar almaldr. Günümüzde madenciliğin giderek daha fazla 

sermaye ve teknoloji yoğun bir nitelik kazandğ dikkate alndğnda, bir ülkede 

madenciliğin gelişmesinin her bakmdan güçlü kuruluşlara ihtiyaç gösterdiği açktr. Bu da 

ancak risk oran yüksek olan sektörde Devlet teşvikleri ile olabilir. İşletme yöntemi havza 

madenciliğine açk hale getirilmelidir. Ayn ruhsat sahasnda birden fazla şirketin çalşp, 

gereksiz rekabet ve kaynak sarfna sebep olduğu düşünülürse, bunun önemi de daha çok 

ortaya çkacaktr. Ayrca büyük projeler ve yatrmlar ile çevre yönetimi, küresel snma, 

metan kontrolü gibi ikinci plana atlmş ancak tüm dünyada çok önemli yer tutan 

çalşmalar da gündeme gelecektir. Tüm bunlarn yan sra iş güvenliği açsndan da olumlu 
 

662 

 

sonuçlar doğuracaktr.  

Trakya Bölgesinde birbirleriyle snr teşkil eden ruhsat sahalarnda pasa döküm 

alanlar nedeniyle sorunlar yaşanmakta, gerekli yatrmlar yaplamamakta, teknoloji 

kullanm gerçekleşememektedir. Havza madenciliği anlayş ile yaplacak müşterek 

çalşmalar ve ortaklklar Trakya Bölgesinde kömür madenciliğinin önünü açacaktr. 

 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Ermenek maden kazas bu duruma örnek 

olarak karşmza çkmaktadr. Ayn sahada çalşan farkl şirketler iş güvenliği açsndan 

risk oluşturmuş, bir kazaya sebep olmuştur. 

Ekipman ve malzeme temininin yerli sanayiye yönlendirilerek, ithal edilmeden 

yurtiçi kaynaklardan sağlanmas güçlü kuruluşlarla desteklenebilir. Havza madenciliği 

yapan bir firma kendi atölyelerini kurabildiği gibi, bunu yapamasa da yerli sanayiye 

yönlenmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda yerli sanayii ve imalat sektörü de gelişecektir. 

Havza madenciliği ile madencilik şirketlerinin genellikle konumlandğ krsal 

kesimlerde sosyoekonomik gelişime de yol açacaktr. İstihdam sorunu büyük ölçüde 

çözümlenecek, çalşan personelin ihtiyaçlar doğrultusunda gelişecek pekçok kurum ortaya 

çkacaktr. Dolays ile bölge kalknmasna olanak sağlanacaktr. Güçlü kuruluşlar bölgenin 

sorunlarn da çözümleme yolunda yerel yönetimlerle iş birliği içinde olabilecektir.  

Havza madenciliği diğer bir deyişle büyük ölçekli madencilik yatrmlar ve sektörde 

tesis edilecek şampiyon kuruluşlardan bahsederken, Cumhuriyetin ilk yllarndaki 

Atatürk’ün sosyal fabrika projesi örneklemesine değinmek yerinde olacaktr. 1937’de 

Atatürk tarafndan açlan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikas’dr. Nazilli Sümerbank 

Basma Fabrikas, Atatürk’ün kafasndaki “Sosyal Fabrika Projesi’nin” ilk uygulamas 

olmas bakmndan çok önemlidir. Atatürk’ün kafasndaki fabrika, sadece üretim yaplan 

bir mekan değil, ayn zamanda “ar-ge” çalşmalarnn yapldğ bir labratuvar, eğitim 

verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarna sahip bir kültür kompleksi, ksacas 

adeta dört dörtlük bir “yaşam alan”, bir kampüstür. Atatürk, işçilerin yüksek standartlarda, 

her türlü imkandan yararlandklar bu “sosyal fabrikalar” Anadolu’nun her yanna 

yapmay planlamş, ama bu projesini yaygnlaştrmaya ömrü yetmemiştir. Nazilli 

Sümerbank Basma Fabrikas, genç Cumhuriyetin Birinci Beş Yllk Kalknma Plan’nn ilk 

önemli eseridir. Sümerbank’n kurduğu ilk Türk basma fabrikasdr. Devlet eliyle kurulan 

ilk basma fabrikasdr.  



‒ 656 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

662 

 

sonuçlar doğuracaktr.  

Trakya Bölgesinde birbirleriyle snr teşkil eden ruhsat sahalarnda pasa döküm 

alanlar nedeniyle sorunlar yaşanmakta, gerekli yatrmlar yaplamamakta, teknoloji 

kullanm gerçekleşememektedir. Havza madenciliği anlayş ile yaplacak müşterek 

çalşmalar ve ortaklklar Trakya Bölgesinde kömür madenciliğinin önünü açacaktr. 

 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Ermenek maden kazas bu duruma örnek 

olarak karşmza çkmaktadr. Ayn sahada çalşan farkl şirketler iş güvenliği açsndan 

risk oluşturmuş, bir kazaya sebep olmuştur. 

Ekipman ve malzeme temininin yerli sanayiye yönlendirilerek, ithal edilmeden 

yurtiçi kaynaklardan sağlanmas güçlü kuruluşlarla desteklenebilir. Havza madenciliği 

yapan bir firma kendi atölyelerini kurabildiği gibi, bunu yapamasa da yerli sanayiye 

yönlenmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda yerli sanayii ve imalat sektörü de gelişecektir. 

Havza madenciliği ile madencilik şirketlerinin genellikle konumlandğ krsal 

kesimlerde sosyoekonomik gelişime de yol açacaktr. İstihdam sorunu büyük ölçüde 

çözümlenecek, çalşan personelin ihtiyaçlar doğrultusunda gelişecek pekçok kurum ortaya 

çkacaktr. Dolays ile bölge kalknmasna olanak sağlanacaktr. Güçlü kuruluşlar bölgenin 

sorunlarn da çözümleme yolunda yerel yönetimlerle iş birliği içinde olabilecektir.  

Havza madenciliği diğer bir deyişle büyük ölçekli madencilik yatrmlar ve sektörde 

tesis edilecek şampiyon kuruluşlardan bahsederken, Cumhuriyetin ilk yllarndaki 

Atatürk’ün sosyal fabrika projesi örneklemesine değinmek yerinde olacaktr. 1937’de 

Atatürk tarafndan açlan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikas’dr. Nazilli Sümerbank 

Basma Fabrikas, Atatürk’ün kafasndaki “Sosyal Fabrika Projesi’nin” ilk uygulamas 

olmas bakmndan çok önemlidir. Atatürk’ün kafasndaki fabrika, sadece üretim yaplan 

bir mekan değil, ayn zamanda “ar-ge” çalşmalarnn yapldğ bir labratuvar, eğitim 

verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarna sahip bir kültür kompleksi, ksacas 

adeta dört dörtlük bir “yaşam alan”, bir kampüstür. Atatürk, işçilerin yüksek standartlarda, 

her türlü imkandan yararlandklar bu “sosyal fabrikalar” Anadolu’nun her yanna 

yapmay planlamş, ama bu projesini yaygnlaştrmaya ömrü yetmemiştir. Nazilli 

Sümerbank Basma Fabrikas, genç Cumhuriyetin Birinci Beş Yllk Kalknma Plan’nn ilk 

önemli eseridir. Sümerbank’n kurduğu ilk Türk basma fabrikasdr. Devlet eliyle kurulan 

ilk basma fabrikasdr.  

 

663 

 

Madencilik içinde bulunduğu bölgeyi geliştirebilecek en önemli sektörlerden biridir. 

Teknolojik, ekonomik, sosyal alanda yarattğ farkllklar orta ve küçük ölçekli 

işletmelerde bile görmek mümkündür. Ülkemizin devlet planlamas, yönlendirmesi ve 

denetimi altnda, güvenlik ve sosyal adalet kavram anlayş temelinde kurulacak, 

teknolojiyi sindirmiş ciddi madencilik kuruluşlarna acil olarak ihtiyac vardr. Havza 

madenciliğinin önemi, ETKB Strateji Daire Başkanlğ ve Kurumlarn temsilcilerinin 

katlm ile hazrlanan “Kömür Strateji Belgesi”nde de belirtilmiştir. 

10.5.6. Metan Drenajnn Yasal Zorunluluk Hâline Getirilmesi 

Ülkemizde yer alt kömür madenciliğinde çoğunlukla metan kaynakl iş kazalar 

meydana gelmekte ve çok sayda çalşan kayplar yaşanmaktadr. 

Yer alt kömür madenciliğinde faaliyetler srasnda açğa çkarak ortam havasna 

karşan veya belirli bölgelerde biriken metan gazndan kaynaklanan  riskleri önlemek için 

buralarda kullanlan tüm ekipmanlarn grizuya (metan hava karşm) karş güvenli(ex-

proof) olmas, ortamlarda szdrmazlğn sağlanmas gibi tedbirler alnabilir. Ancak asl 

olan riske karş tedbir almaktan ziyade, tehlikeyi kaynağnda yok etmektir. Bu nedenle, 

güvenli bir yer alt kömür madenciliği için, grizudan kaynakl risklerin önlenmesinde en 

etkin yol, çalşma öncesi ve srasnda ve eski imalatlarda metan drenaj yaplmasdr. 

Üretim faaliyeti başlamadan metan drenaj ile kömürün metan konsantrasyonu 

azaltlarak hazrlk ve üretim çalşmalar srasnda ocak havasnda metann risk yaratma 

potansiyeli azaltlmş olur. Bir sahada üretim öncesi metan drenaj yaplmş olsa dahi 

üretim srasnda da metan drenaj uygulamasna devam edilmelidir. Ayrca yer alt kömür 

madenciliğinde eski imalatlarda da metan oluşumu gözlenmektedir. Yeryüzünden 

sondajlar yaplarak göçüğe terk edilmiş alandaki metann emilimi sağlanmaldr.  

Metan gaz drenajnn çalşma ortam açsndan avantajlar: 

• Metan miktar ile üretim arasnda ters bir orant mevcuttur. Ortamda yüksek 

metan oran tespit edilirse üretime zorunlu olarak ara verilmek zorundadr ve üretimin 

sekteye uğramas sonucu ekonomik olarak kayplar söz konusu olabilmektedir. 

• Üretim öncesi açğa çkabilecek metann yaklaşk %50 ila %90’ emilerek 

uzaklaştrldğ için yeralt çalşmas srasnda tehlike yaratacak boyutta metan gelirinin 

olmas önlenecektir. Ayrca eski imalatlardan da metan drenaj yaplmas, buralardan 

kaynaklanan ve çalşma yaplan bölgelerde oluşacak risklerin de önüne geçilmiş olmas 
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sağlanacaktr. 

• Metan geliri azaldğ için havalandrma maliyetleri azalacak ve metan nedeniyle 

çalşlamayan süre önemli ölçüde ksalacağ için iş verimi artacak ve maliyetler düşecektir.  

Metan, yer alt kömür madenciliğinde çalşma koşullar ve çevre etmenleri 

açsndan önemli problemler oluşturmaktadr. Doğalgazlar içinde birincil öneme sahip olan 

metan bir sera gazdr. Bu özelliğinden dolay da metan elde etme ve kullanma, temiz 

enerji ve küresel snma açsndan çok önemlidir. Metan gaznn bir enerji kaynağ olarak 

kazanm ve kullanm artk tüm Dünya için önemli bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda 

çalşmalar gün geçtikçe hzlanmaktadr. 

Metan sera gazlar içinde karbondioksitten sonra ikinci srada yer almaktadr. 

Karbondioksite göre daha az miktarda çkmasna rağmen küresel snmada ondan 25 kat 

daha etkilidir. Metan emisyonlarn azaltmak yakn dönemde iklim açsndan çok 

önemlidir. Metan azatlm iklimsel değişiklikleri ve çevresel etkileri azaltr. Metan 

emisyonlarndaki %50 azalma benzer oranda küresel snmann da azalmasna sebep 

olacaktr. 

Metan azaltmann diğer faydalar: 

Metan hafifletme ya da azaltma çalşmalarnn, küresel snmann hafiflemesine ek 

olarak, diğer enerji kaynaklarnn kullanm, güvenlik, hava ve su kalitesi açlarndan da 

faydalar da vardr. Bu da bu konudaki projeleri çekici klmaktadr. Scaklğn artmas ile 

ortaya çkan küresel snma ve ozon tabakas deformasyonunda da metan etkisi vardr. 

Çalşmalar göstermektedir ki metann azalmas ozon formasyonu bozulmasn ve buna 

bağl ölümleri (özellikle ekvator bölgesinde) azaltmaktadr.  

Endüstriyel devrimden beri Dünya enerji üretiminin önemli bir bölümü kömüre 

bağldr. Görülmektedir ki son gelişmeler, endüstrileşme ve geçişli global ekonomiler 

kömür kaynakl enerji bağmllğn sürdürecektir. Bugün küresel enerjinin %25’ini, 

küresel elektrik enerjisinin %40’n, çelik ve alüminyum sektörü enerjisinin %70’ini kömür 

sağlamaktadr. Uluslararas Enerji Ajansnn (IEA) verilerine göre 2030 ylnda enerji 

talebi %93 artacaktr. Bu talep içinde kömürün yakt talebine yön vermesi beklenmektedir.  

Sğ damarlarda artan kömür kazs ve efektif metan yönetimi, derin ve gazl 

damarlarda yorucu hale gelmektedir. Ayn zamanda sosyal gruplar daha iyi ve güvenli 

çevre ve çalşma koşullar beklentisindedir. 
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buralarda kullanlan tüm ekipmanlarn grizuya (metan hava karşm) karş güvenli(ex-

proof) olmas, ortamlarda szdrmazlğn sağlanmas gibi tedbirler alnabilir. Ancak asl 

olan riske karş tedbir almaktan ziyade, tehlikeyi kaynağnda yok etmektir. Bu nedenle, 

güvenli bir yer alt kömür madenciliği için, grizudan kaynakl risklerin önlenmesinde en 

etkin yol, çalşma öncesi ve srasnda ve eski imalatlarda metan drenaj yaplmasdr. 

Üretim faaliyeti başlamadan metan drenaj ile kömürün metan konsantrasyonu 

azaltlarak hazrlk ve üretim çalşmalar srasnda ocak havasnda metann risk yaratma 

potansiyeli azaltlmş olur. Bir sahada üretim öncesi metan drenaj yaplmş olsa dahi 

üretim srasnda da metan drenaj uygulamasna devam edilmelidir. Ayrca yer alt kömür 

madenciliğinde eski imalatlarda da metan oluşumu gözlenmektedir. Yeryüzünden 

sondajlar yaplarak göçüğe terk edilmiş alandaki metann emilimi sağlanmaldr.  

Metan gaz drenajnn çalşma ortam açsndan avantajlar: 

• Metan miktar ile üretim arasnda ters bir orant mevcuttur. Ortamda yüksek 

metan oran tespit edilirse üretime zorunlu olarak ara verilmek zorundadr ve üretimin 

sekteye uğramas sonucu ekonomik olarak kayplar söz konusu olabilmektedir. 

• Üretim öncesi açğa çkabilecek metann yaklaşk %50 ila %90’ emilerek 

uzaklaştrldğ için yeralt çalşmas srasnda tehlike yaratacak boyutta metan gelirinin 

olmas önlenecektir. Ayrca eski imalatlardan da metan drenaj yaplmas, buralardan 

kaynaklanan ve çalşma yaplan bölgelerde oluşacak risklerin de önüne geçilmiş olmas 
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sağlanacaktr. 

• Metan geliri azaldğ için havalandrma maliyetleri azalacak ve metan nedeniyle 

çalşlamayan süre önemli ölçüde ksalacağ için iş verimi artacak ve maliyetler düşecektir.  

Metan, yer alt kömür madenciliğinde çalşma koşullar ve çevre etmenleri 

açsndan önemli problemler oluşturmaktadr. Doğalgazlar içinde birincil öneme sahip olan 

metan bir sera gazdr. Bu özelliğinden dolay da metan elde etme ve kullanma, temiz 

enerji ve küresel snma açsndan çok önemlidir. Metan gaznn bir enerji kaynağ olarak 

kazanm ve kullanm artk tüm Dünya için önemli bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda 

çalşmalar gün geçtikçe hzlanmaktadr. 

Metan sera gazlar içinde karbondioksitten sonra ikinci srada yer almaktadr. 

Karbondioksite göre daha az miktarda çkmasna rağmen küresel snmada ondan 25 kat 

daha etkilidir. Metan emisyonlarn azaltmak yakn dönemde iklim açsndan çok 

önemlidir. Metan azatlm iklimsel değişiklikleri ve çevresel etkileri azaltr. Metan 

emisyonlarndaki %50 azalma benzer oranda küresel snmann da azalmasna sebep 

olacaktr. 

Metan azaltmann diğer faydalar: 

Metan hafifletme ya da azaltma çalşmalarnn, küresel snmann hafiflemesine ek 

olarak, diğer enerji kaynaklarnn kullanm, güvenlik, hava ve su kalitesi açlarndan da 

faydalar da vardr. Bu da bu konudaki projeleri çekici klmaktadr. Scaklğn artmas ile 

ortaya çkan küresel snma ve ozon tabakas deformasyonunda da metan etkisi vardr. 

Çalşmalar göstermektedir ki metann azalmas ozon formasyonu bozulmasn ve buna 

bağl ölümleri (özellikle ekvator bölgesinde) azaltmaktadr.  

Endüstriyel devrimden beri Dünya enerji üretiminin önemli bir bölümü kömüre 

bağldr. Görülmektedir ki son gelişmeler, endüstrileşme ve geçişli global ekonomiler 

kömür kaynakl enerji bağmllğn sürdürecektir. Bugün küresel enerjinin %25’ini, 

küresel elektrik enerjisinin %40’n, çelik ve alüminyum sektörü enerjisinin %70’ini kömür 

sağlamaktadr. Uluslararas Enerji Ajansnn (IEA) verilerine göre 2030 ylnda enerji 

talebi %93 artacaktr. Bu talep içinde kömürün yakt talebine yön vermesi beklenmektedir.  

Sğ damarlarda artan kömür kazs ve efektif metan yönetimi, derin ve gazl 

damarlarda yorucu hale gelmektedir. Ayn zamanda sosyal gruplar daha iyi ve güvenli 

çevre ve çalşma koşullar beklentisindedir. 
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sağlanacaktr. 

• Metan geliri azaldğ için havalandrma maliyetleri azalacak ve metan nedeniyle 

çalşlamayan süre önemli ölçüde ksalacağ için iş verimi artacak ve maliyetler düşecektir.  

Metan, yer alt kömür madenciliğinde çalşma koşullar ve çevre etmenleri 

açsndan önemli problemler oluşturmaktadr. Doğalgazlar içinde birincil öneme sahip olan 

metan bir sera gazdr. Bu özelliğinden dolay da metan elde etme ve kullanma, temiz 

enerji ve küresel snma açsndan çok önemlidir. Metan gaznn bir enerji kaynağ olarak 

kazanm ve kullanm artk tüm Dünya için önemli bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda 

çalşmalar gün geçtikçe hzlanmaktadr. 

Metan sera gazlar içinde karbondioksitten sonra ikinci srada yer almaktadr. 

Karbondioksite göre daha az miktarda çkmasna rağmen küresel snmada ondan 25 kat 

daha etkilidir. Metan emisyonlarn azaltmak yakn dönemde iklim açsndan çok 

önemlidir. Metan azatlm iklimsel değişiklikleri ve çevresel etkileri azaltr. Metan 

emisyonlarndaki %50 azalma benzer oranda küresel snmann da azalmasna sebep 

olacaktr. 

Metan azaltmann diğer faydalar: 

Metan hafifletme ya da azaltma çalşmalarnn, küresel snmann hafiflemesine ek 

olarak, diğer enerji kaynaklarnn kullanm, güvenlik, hava ve su kalitesi açlarndan da 

faydalar da vardr. Bu da bu konudaki projeleri çekici klmaktadr. Scaklğn artmas ile 

ortaya çkan küresel snma ve ozon tabakas deformasyonunda da metan etkisi vardr. 

Çalşmalar göstermektedir ki metann azalmas ozon formasyonu bozulmasn ve buna 

bağl ölümleri (özellikle ekvator bölgesinde) azaltmaktadr.  

Endüstriyel devrimden beri Dünya enerji üretiminin önemli bir bölümü kömüre 

bağldr. Görülmektedir ki son gelişmeler, endüstrileşme ve geçişli global ekonomiler 

kömür kaynakl enerji bağmllğn sürdürecektir. Bugün küresel enerjinin %25’ini, 

küresel elektrik enerjisinin %40’n, çelik ve alüminyum sektörü enerjisinin %70’ini kömür 

sağlamaktadr. Uluslararas Enerji Ajansnn (IEA) verilerine göre 2030 ylnda enerji 

talebi %93 artacaktr. Bu talep içinde kömürün yakt talebine yön vermesi beklenmektedir.  

Sğ damarlarda artan kömür kazs ve efektif metan yönetimi, derin ve gazl 

damarlarda yorucu hale gelmektedir. Ayn zamanda sosyal gruplar daha iyi ve güvenli 

çevre ve çalşma koşullar beklentisindedir. 
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İdeal olan modern şirketlerin gaz yönetim sistemini, yer alt gaz kontrolü, metan 

kullanm ve azaltm ile bütünleştirerek hareket etmeleridir. Benzer olarak, politik ve 

mevzuat yönünden, Kömür üretiminden metan eldesi (CMM) yönetimine kapsaml bir 

yaklaşm çok yönlü yararlar da beraberinde getirecektir. Güvenli gaz elde edimi, nakliyesi 

ve kullanm için yaplan düzenlemeler temiz enerji üretimini ve emisyon azaltmn 

sağladğ kadar daha yüksek metan drenaj standartlarn da getirecektir. 

Endüstrileşmiş ülkelerdeki çalşmalar iyi gaz drenaj uygulamalar yatrmlarnn, 

daha güvenli ocak koşullarn, daha güvenli madencilik ortamn, yüksek gaz üretim 

frsatn ve düşük emisyon değerlerini oluşturduğunu göstermektedir. 

Anahtar prensipler: 

-  Metan patlamalar riskinin büyük küresel endüstrilerce farkndalğ çok 

önemlidir. 

- Maden işçilerinin güvenliği tüm kstlara rağmen çok önemlidir ve göz ard 

edilemez. 

Patlama riskini minimize eden bir risk değerlendirme yaklaşm güvenlik 

düzenlemeleri ve sağlam havalandrma desteği ile birleştirilmelidir. 

- Metann efektif kazanm için havalandrma sistemi tüm sistemin kritik 

bileşenidir. 

- Metan drenaj sistemindeki gelişmeler gaz problemlerini madenin havasn 

arttrmaya göre daha hzl ve ekonomik şekilde çözer. 

- Kömür madenlerinde patlama oran içindeki metan hava karşmnn nakliyesi 

önlenmelidir. Hava içindeki %5-15metan oran patlatcdr. 

- Yer alt madenleri önemli bir atmosferik metan emisyonu kaynağdr. 

- Yüksek verimlilikte bir gaz drenaj sistemi, gaz elde etme ve kullanma çok 

önemli bir iş koludur. 

Tüm bu değerlendirmeler şğnda Dünya; atmosferik metan emisyonlarn azaltmak, 

elde edilen metan kullanmak yolunda ciddi bir çalşma içine girmiştir. Birçok ülke metan 

elde ederek enerji kaynağ olarak kullanmaktadr. 

Dünyada Metan Konusunda Çalşan Ülke Örnekleri 

1- Çin: Dünyann en büyük kömür üreticisi ve tüketicisidir. 2012 yl üretimi 3,65 
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milyar tondur. Bu miktarn %90’ yer alt ocaklarndan üretilmektedir.  

Kömür sektörünün önünde büyük engeller vardr. Yüksek gaz içeriği ülke için çok 

önemlidir. Yer alt ocaklarnn %42’sinde ton başna 10 m3’ün üzerinde gaz mevcuttur. Bu 

da kömür ve gaz patlamalar açsndan risk oluşturmaktadr. Küçük ocaklarn birçoğunda 

modernizasyon yoktur. 2005 ylnda ülke yönetimi iki ulusal program kabul etmiştir. 

- Kömür ocağ emisyonlarnn kontrolü ve gaz kazalarn önlemek 

- Küçük ocaklar kapatmak 

Bu programlarla kömür madeni güvenliği geliştirilmiştir. 2005 ylnda 5938 olan 

ölen says, 2012 ylnda 1384’e düşmüştür. Üretilen her milyon ton kömüre karşlk bu 

oran 2,811 iken bu değer 2012 ylnda 0,374’e gerilemiştir. 

2012 yl CMM kazanm 11.4 milyar m3’tür ve 2011 ylna göre %25,3 orannda 

artmştr. 2012 yl CMM kullanm ise 3.5 milyar m3’tür. Daha çok kullanm için 7.9 

milyar m3 gaz mevcuttur. CBM için 2011 ylnda 8571 adet kuyu açlmştr. 2.7 milyar m3 

gaz üretilmiştir.  

2- Rusya: Kömür damar degazifikasyon uygulamalar 2006 ylnda “kömür 

damarlarnda degazifikasyonda metodolojik tavsiyeler” doküman ile düzenlenmiştir. 

- Temel tavsiyeler metan emisyon kaynaklarnn teknik prosesleri üzerinedir. 

- Degaz sistemlerinin ve çalşmalarnn tanmlanmas, güvenlik tavsiyeleri, çkan 

gazn kullanm 

2007 ylnda gaz eşik değeri 9 m3/t olan madenler için degazifikasyonu zorunlu klan 

bir talimat yaynlanmştr. 

2- Rusya’da Kömür Madenlerinde Metan Eldesi İle İlgili Engeller 

a) Teknik:  

- Düşük geçirgenlikli kömür yaps işleme başlamay güçleştirmektedir. 

- Rus şirketlerinin sondaj ekipman eksiklikleri 

- Baz doğrudan sondaj girişimleri kalifiye personel ve ekipman eksikliği yüzünden 

başarl olamamştr. 

- Rusya’da kömür madenciliği iklim koşullarndan etkilenmektedir. Bu durum ek 

teknolojileri gerektirmektedir. Özellikle suyun metan hava karşmndan ayrlmas için 

boru hatlar gerekmektedir. 
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sağlanacaktr. 

• Metan geliri azaldğ için havalandrma maliyetleri azalacak ve metan nedeniyle 

çalşlamayan süre önemli ölçüde ksalacağ için iş verimi artacak ve maliyetler düşecektir.  

Metan, yer alt kömür madenciliğinde çalşma koşullar ve çevre etmenleri 

açsndan önemli problemler oluşturmaktadr. Doğalgazlar içinde birincil öneme sahip olan 

metan bir sera gazdr. Bu özelliğinden dolay da metan elde etme ve kullanma, temiz 

enerji ve küresel snma açsndan çok önemlidir. Metan gaznn bir enerji kaynağ olarak 

kazanm ve kullanm artk tüm Dünya için önemli bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda 

çalşmalar gün geçtikçe hzlanmaktadr. 

Metan sera gazlar içinde karbondioksitten sonra ikinci srada yer almaktadr. 

Karbondioksite göre daha az miktarda çkmasna rağmen küresel snmada ondan 25 kat 

daha etkilidir. Metan emisyonlarn azaltmak yakn dönemde iklim açsndan çok 

önemlidir. Metan azatlm iklimsel değişiklikleri ve çevresel etkileri azaltr. Metan 

emisyonlarndaki %50 azalma benzer oranda küresel snmann da azalmasna sebep 

olacaktr. 

Metan azaltmann diğer faydalar: 

Metan hafifletme ya da azaltma çalşmalarnn, küresel snmann hafiflemesine ek 

olarak, diğer enerji kaynaklarnn kullanm, güvenlik, hava ve su kalitesi açlarndan da 

faydalar da vardr. Bu da bu konudaki projeleri çekici klmaktadr. Scaklğn artmas ile 

ortaya çkan küresel snma ve ozon tabakas deformasyonunda da metan etkisi vardr. 

Çalşmalar göstermektedir ki metann azalmas ozon formasyonu bozulmasn ve buna 

bağl ölümleri (özellikle ekvator bölgesinde) azaltmaktadr.  

Endüstriyel devrimden beri Dünya enerji üretiminin önemli bir bölümü kömüre 

bağldr. Görülmektedir ki son gelişmeler, endüstrileşme ve geçişli global ekonomiler 

kömür kaynakl enerji bağmllğn sürdürecektir. Bugün küresel enerjinin %25’ini, 

küresel elektrik enerjisinin %40’n, çelik ve alüminyum sektörü enerjisinin %70’ini kömür 

sağlamaktadr. Uluslararas Enerji Ajansnn (IEA) verilerine göre 2030 ylnda enerji 

talebi %93 artacaktr. Bu talep içinde kömürün yakt talebine yön vermesi beklenmektedir.  

Sğ damarlarda artan kömür kazs ve efektif metan yönetimi, derin ve gazl 

damarlarda yorucu hale gelmektedir. Ayn zamanda sosyal gruplar daha iyi ve güvenli 

çevre ve çalşma koşullar beklentisindedir. 
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İdeal olan modern şirketlerin gaz yönetim sistemini, yer alt gaz kontrolü, metan 

kullanm ve azaltm ile bütünleştirerek hareket etmeleridir. Benzer olarak, politik ve 

mevzuat yönünden, Kömür üretiminden metan eldesi (CMM) yönetimine kapsaml bir 

yaklaşm çok yönlü yararlar da beraberinde getirecektir. Güvenli gaz elde edimi, nakliyesi 

ve kullanm için yaplan düzenlemeler temiz enerji üretimini ve emisyon azaltmn 

sağladğ kadar daha yüksek metan drenaj standartlarn da getirecektir. 

Endüstrileşmiş ülkelerdeki çalşmalar iyi gaz drenaj uygulamalar yatrmlarnn, 

daha güvenli ocak koşullarn, daha güvenli madencilik ortamn, yüksek gaz üretim 

frsatn ve düşük emisyon değerlerini oluşturduğunu göstermektedir. 

Anahtar prensipler: 

-  Metan patlamalar riskinin büyük küresel endüstrilerce farkndalğ çok 

önemlidir. 

- Maden işçilerinin güvenliği tüm kstlara rağmen çok önemlidir ve göz ard 

edilemez. 

Patlama riskini minimize eden bir risk değerlendirme yaklaşm güvenlik 

düzenlemeleri ve sağlam havalandrma desteği ile birleştirilmelidir. 

- Metann efektif kazanm için havalandrma sistemi tüm sistemin kritik 

bileşenidir. 

- Metan drenaj sistemindeki gelişmeler gaz problemlerini madenin havasn 

arttrmaya göre daha hzl ve ekonomik şekilde çözer. 

- Kömür madenlerinde patlama oran içindeki metan hava karşmnn nakliyesi 

önlenmelidir. Hava içindeki %5-15metan oran patlatcdr. 

- Yer alt madenleri önemli bir atmosferik metan emisyonu kaynağdr. 

- Yüksek verimlilikte bir gaz drenaj sistemi, gaz elde etme ve kullanma çok 

önemli bir iş koludur. 

Tüm bu değerlendirmeler şğnda Dünya; atmosferik metan emisyonlarn azaltmak, 

elde edilen metan kullanmak yolunda ciddi bir çalşma içine girmiştir. Birçok ülke metan 

elde ederek enerji kaynağ olarak kullanmaktadr. 

Dünyada Metan Konusunda Çalşan Ülke Örnekleri 

1- Çin: Dünyann en büyük kömür üreticisi ve tüketicisidir. 2012 yl üretimi 3,65 
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milyar tondur. Bu miktarn %90’ yer alt ocaklarndan üretilmektedir.  

Kömür sektörünün önünde büyük engeller vardr. Yüksek gaz içeriği ülke için çok 

önemlidir. Yer alt ocaklarnn %42’sinde ton başna 10 m3’ün üzerinde gaz mevcuttur. Bu 

da kömür ve gaz patlamalar açsndan risk oluşturmaktadr. Küçük ocaklarn birçoğunda 

modernizasyon yoktur. 2005 ylnda ülke yönetimi iki ulusal program kabul etmiştir. 

- Kömür ocağ emisyonlarnn kontrolü ve gaz kazalarn önlemek 

- Küçük ocaklar kapatmak 

Bu programlarla kömür madeni güvenliği geliştirilmiştir. 2005 ylnda 5938 olan 

ölen says, 2012 ylnda 1384’e düşmüştür. Üretilen her milyon ton kömüre karşlk bu 

oran 2,811 iken bu değer 2012 ylnda 0,374’e gerilemiştir. 

2012 yl CMM kazanm 11.4 milyar m3’tür ve 2011 ylna göre %25,3 orannda 

artmştr. 2012 yl CMM kullanm ise 3.5 milyar m3’tür. Daha çok kullanm için 7.9 

milyar m3 gaz mevcuttur. CBM için 2011 ylnda 8571 adet kuyu açlmştr. 2.7 milyar m3 

gaz üretilmiştir.  

2- Rusya: Kömür damar degazifikasyon uygulamalar 2006 ylnda “kömür 

damarlarnda degazifikasyonda metodolojik tavsiyeler” doküman ile düzenlenmiştir. 

- Temel tavsiyeler metan emisyon kaynaklarnn teknik prosesleri üzerinedir. 

- Degaz sistemlerinin ve çalşmalarnn tanmlanmas, güvenlik tavsiyeleri, çkan 

gazn kullanm 

2007 ylnda gaz eşik değeri 9 m3/t olan madenler için degazifikasyonu zorunlu klan 

bir talimat yaynlanmştr. 

2- Rusya’da Kömür Madenlerinde Metan Eldesi İle İlgili Engeller 

a) Teknik:  

- Düşük geçirgenlikli kömür yaps işleme başlamay güçleştirmektedir. 

- Rus şirketlerinin sondaj ekipman eksiklikleri 

- Baz doğrudan sondaj girişimleri kalifiye personel ve ekipman eksikliği yüzünden 

başarl olamamştr. 

- Rusya’da kömür madenciliği iklim koşullarndan etkilenmektedir. Bu durum ek 

teknolojileri gerektirmektedir. Özellikle suyun metan hava karşmndan ayrlmas için 

boru hatlar gerekmektedir. 
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milyar tondur. Bu miktarn %90’ yer alt ocaklarndan üretilmektedir.  

Kömür sektörünün önünde büyük engeller vardr. Yüksek gaz içeriği ülke için çok 

önemlidir. Yer alt ocaklarnn %42’sinde ton başna 10 m3’ün üzerinde gaz mevcuttur. Bu 

da kömür ve gaz patlamalar açsndan risk oluşturmaktadr. Küçük ocaklarn birçoğunda 

modernizasyon yoktur. 2005 ylnda ülke yönetimi iki ulusal program kabul etmiştir. 

- Kömür ocağ emisyonlarnn kontrolü ve gaz kazalarn önlemek 

- Küçük ocaklar kapatmak 

Bu programlarla kömür madeni güvenliği geliştirilmiştir. 2005 ylnda 5938 olan 

ölen says, 2012 ylnda 1384’e düşmüştür. Üretilen her milyon ton kömüre karşlk bu 

oran 2,811 iken bu değer 2012 ylnda 0,374’e gerilemiştir. 

2012 yl CMM kazanm 11.4 milyar m3’tür ve 2011 ylna göre %25,3 orannda 

artmştr. 2012 yl CMM kullanm ise 3.5 milyar m3’tür. Daha çok kullanm için 7.9 

milyar m3 gaz mevcuttur. CBM için 2011 ylnda 8571 adet kuyu açlmştr. 2.7 milyar m3 

gaz üretilmiştir.  

2- Rusya: Kömür damar degazifikasyon uygulamalar 2006 ylnda “kömür 

damarlarnda degazifikasyonda metodolojik tavsiyeler” doküman ile düzenlenmiştir. 

- Temel tavsiyeler metan emisyon kaynaklarnn teknik prosesleri üzerinedir. 

- Degaz sistemlerinin ve çalşmalarnn tanmlanmas, güvenlik tavsiyeleri, çkan 

gazn kullanm 

2007 ylnda gaz eşik değeri 9 m3/t olan madenler için degazifikasyonu zorunlu klan 

bir talimat yaynlanmştr. 

2- Rusya’da Kömür Madenlerinde Metan Eldesi İle İlgili Engeller 

a) Teknik:  

- Düşük geçirgenlikli kömür yaps işleme başlamay güçleştirmektedir. 

- Rus şirketlerinin sondaj ekipman eksiklikleri 

- Baz doğrudan sondaj girişimleri kalifiye personel ve ekipman eksikliği yüzünden 

başarl olamamştr. 

- Rusya’da kömür madenciliği iklim koşullarndan etkilenmektedir. Bu durum ek 

teknolojileri gerektirmektedir. Özellikle suyun metan hava karşmndan ayrlmas için 

boru hatlar gerekmektedir. 
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b) Ekonomik Bakş: 

Avustralya, Avrupa ve Amerika ile karşlaştrlnca Rusya’ da düşük termal ve 

elektrik maliyetleri metanda geri ödeme dönemlerinin uzun olmasna sebep olmaktadr. 

Geri ödeme süreleri kazanlar için termal ve elektrik güç için 3-4 yl, elektrik 

istasyonlar için 5-7 yldr 

Metan kazanm için bu süre 10 yldr. 

c) Hukuksal Bakş: 

CMM kullanmnda hukuksal düzenlemeler yeterli değildir. 

Geçici mevzuatlar proje çalşmalarna ve çalşma kontrolü uzmanlarna ayak bağ 

olmaktadr. 

Sonuç: 

- Rusya kömür madenlerinde yllk 1-2 milyar m3 metan elde edilebilir. 

- Dört ulusal metan projesi vardr. 

- Teknolojik, ekonomik ve hukuksal engeller vardr. 

- İş güvenliği ve denetleme dokümanna ihtiyaç vardr. 

3- ABD: Metan kazanm konusunda ABD bir yol göstericidir ve ülke içinde ve 

uluslararas alanda kömür madenlerinde metan eldesi projelerini teşvik etmek için bilgi, 

uzmanlk ve teknoloji paylaşmna devam etmektedir. 

Ülke aşağdaki konulara odaklanmaya devam etmektedir: 

a) Sera gaz emisyonlarn azaltmak;  

o ABD partner ülkelerden metan kazanm ve kullanm ile ilgili hareket planlarn 

talep etmektedir. 

o Partner ülkelerle bilgi paylaşmn istemektedir. 

b) Temiz enerji kaynaklarn kullanmay teşvik; ABD kömür madenciliği 

endüstrisi ile birlikte metan konusunda çalşmaya devam etmektedir.  

c) Karl metan kazanm ve kullanm konusunda başar; ön fizibilite, tam 

fizibilite çalşmalar ile dünya çapnda stratejik frsatlar belirlemeye devam etmektedir. 

Teknik uzmanlk sağlamaktadr. 

o ABD yatrm yaplabilir projelere ulaşmay hedeflemektedir. 
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o Proje geliştiricilere asistanlk yapmaktadr, kapsaml bir veri bankas hizmeti 

sunmaktadr. 

4- Ukrayna : Ülkede madenlerin ve mineral kaynaklarnn sahibi devlettir. Mevcut 

ocaklar lisans ile çalştrlmaktadr. Kömürdeki metann sahibi devletken, şirketlere, 

ocaklara ve bireylere geçmiştir.  

CMM (Coal Mine Methane) ile elde edilen metann çoğu kazan yakt ve ocak 

havasn stmak gibi basit uygulamalarda kullanlr. Asl önemli potansiyel santrallerdir. 

Ülke 2008’de doğal gaz ihtiyacnn % 79,4’nü ithal etmiştir. Bu yüzden özellikle doğal gaz 

fiyatlar artarken CMM için pazar çok önemlidir. Metan kullanmnn genişlemesinde en 

büyük engel, zayf altyap, elde edilen gaz toplama ve nakliyedeki problemler yani zayf 

pazar koşullardr. 

Devlet madenlerin doğal sahibidir, ancak ocaklarn birçoğu kiralanmş ya da 

özelleştirilmiştir. Yaklaşk 25 ocak özelleştirilmiştir ki bunlar Ukrayna yllk kömür 

üretiminin % 40’n karşlar. Kalan madenler devlet ya da paydaş şirketlerle işletilir. 

Bağmsz ocaklar da vardr. 

Devlet CMM üretimlerinin ilerlemesi için özel yatrma güvenmektedir. Kömür 

alanlarnda yatrmn çekici hale gelmesi için Devlet vergi teşvikleri, yabanc üretimi 

ekipman kullanm için vergi muafiyeti oluşturmuştur. 

 Son yllarda CMM tutulmas ve kullanm ile ilgili birçok politika geliştirilmiştir. 

Parlamento “yeşil elektrik yasasn” kabul etmiştir. Buna göre alternatif kaynaklardan 

(CMM gibi) elektrik üretimi teşvik edilmektedir. Bu şekilde üretimle şebekeye girmeyi 

garanti etmiştir ve özel bir vergi sistemi getirmiştir. Bu da yatrm çekici klmaktadr.  

2009 da Ülke Başkan CMM projeleri için vergi muafiyeti içeren çok önemli bir 

mevzuat imzalamştr. 2010 ile 2020 arasnda CMM üretimi ve kullanmndan gelen kar 

vergilendirilmeyecektir. Ayrca eğer metan üretimi bütçeden fon alrsa, metan için fiyat 

düzenlemesi yaplacaktr. Hükümet CMM ile enerji üretenlere destek ve garanti sunmay 

da planlamaktadr.  

Ülkemiz henüz bu çalşmalarda başlangç aşamasndadr. TKİ tarafndan Soma – 

Eynez Bölgesinde A panosunda metan drenaj konusu birkaç yldr irdelenmektedir. 

Kurum bünyesinde bulunan yer alt sahalar içerisinde en önemlilerinden biri olan Eynez 

yer alt sahasnda çalşma alannn belirli bir ksmnda havalandrma ile çalşma 

ortamndan uzaklaştrlamayan metan tespit edilmiştir. Bu alanda bulunan metann 
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öncelikle çalşma ortamndan uzaklaştrlmas amaçlanarak, çalşmalar devam etmiştir. 

İdeal olarak, kömür damarnda ve yaknlarnda bulunan metan herhangi bir üretim 

operasyonuna başlamadan önce temizlenmelidir. Bu tür bir senaryonun başarya 

ulaşabilmesi hedeflenen damarn kömür damarndan kolay gaz geçişine izin verecek 

niteliklere sahip olmasna bağldr. Bu sağlanmadğndan, gaz drenaj kömür damarndaki 

madencilik faaliyetleri esnasnda yaplmaktadr. Kömürün çkartlmas, hem damarn 

tavann hem de daha az bir oranda tabann “gevşetmektedir”- tavan damar boşluğa doğru 

düşmekte ve taban damar ise boşluğa doğru kabarmaktadr. Bu işlem esnasnda “gevşek” 

alandaki damarn veya herhangi bir kömür damarnn geçirgenliği katsaysn 

arttrmaktadr. Böylece metan gaznn çalşlan bölgeden çkartlmas sağlanmaktadr. 

Çalşmalar Eynez Karanlkdere Ocağnda A panosunda yaplmştr. Kaza sürecinde 

de devam etmekteydi. Dünyadaki kazalar incelendiğinde kömür madenlerinde metan etkisi 

daha iyi anlaşlmaktadr. Bu yüzden metan çalşmalarnn tüm sahalarda yaplmas 

gerekmektedir. Ülkemizde metan konusunda kapsaml bir araştrma ve kömürlerimizin 

metan içeriği konusunda inceleme yaplmas ihtiyac gün geçtikçe önem kazanmaktadr. 

Araştrma ve geliştirme çalşmalarnn detayl bir şekilde yaplabilmesi için Devlet 

denetimiyle çalşacak bir enstitünün kurulmas ve bu kapsamda çalşmalara hz verilmesi 

gerekmektedir. Küresel Metan Girişimi, birçok organizasyon ve uluslararas teşviklerle bu 

konuya odaklanmş durumdadr. Yukarda gelişimleri ve uygulamalar anlatlan ülkeler bu 

kuruluşla bağlantlarn sürdürmekte, ayn zamanda ulusal metan politikalarn da 

belirleyerek metandan kazanç sağlamaktadrlar. 

Türkiye Ulusal Metan Politikasnn acilen belirlenmesi, metan drenaj 

teknolojilerinin incelenerek, çalşmalara bir an önce başlanmas gerekmektedir. 

10.5.7. Yer Alt Kömür Madenciliğinde Ana Galerilerde Modern Tahkimat 

Sisteminin Uygulanmas  

Ana galeriler kömür madenlerinin atar damarlardr. Kömürde ve taşta sürülen 

hazrlk galerilerinin sürülme ve tahkimat yöntemleri çağdaş yaklaşmlara uygun bir 

şekilde yaplmaldr. Ülkemizde, demir bağlar ve ahşap tahkimat sistemleri yaygn olarak 

kullanlmaktadr. Dünyada çağdaş madencilik geleneklerine paralel olarak kömür 

ocaklarnda kaya saplamalar ve püskürtme beton kullanm oldukça yaygndr. Kaya 

saplamalarnn ve gerekli görüldüğü yerlerde püskürtme beton uygulamalar sayesinde 

galeri açma hz 3-4 katna çkmakta, işlem daha mekanize yapldğndan maliyet 

düşmekte, iş sağlğ ve güvenliği artmakta ve dolaysyla daha verimli ve güvenli bir 
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çalşma gerçekleşmektedir. Betonla kaplanan galerilerde su gelirini kontrol edilebildiği 

gibi kömürde açlan galerilerde kömürün havayla temas kesilerek kömürün kzşmasnn 

önüne geçilmektedir. Ayrca betonla kaplanan galerilerin kesit yüzeyleri daha düzgün bir 

yapda olduğundan sürtünme direnci azalmakta ve daha düzgün hava akşn sağlamak 

mümkün olmaktadr. 

Çağdaş tahkimat uygulamalar sayesinde kazlmas zorunlu olan kesit alan daha az 

olmaktadr. Dünyada yaplan uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre demir bağlar 

yerine kaya saplamas ve püskürtme beton kullanlmas ile daha güvenli çalşma ortam 

oluşturulmakta ve böylece iş kazalar da azaltlmaktadr. Sonuç olarak hem maliyet, hem 

güvenlik hem de hazrlk çalşmalarnn daha ksa sürede yaplmasn sağlamak için çağdaş 

galeri açma yönteminin ve tahkimat sisteminin kullanlmas daha uygun olacaktr.  

10.5.8. Mevcut Yer Alt Maden İşletmelerinde Kantitatif Risklilik Ve 

Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Yaplmas 

Ülkemiz madenciliğinin hâlâ mekanizasyon ve güvenlik teknolojilerinde yetersiz 

olmas ve iş gücüne dayal madencilik pratiğinin geçerli olmas, riski azaltacak bir 

yaklaşm değildir. Ülkemizde tüm maden işletmeleri için kantitatif bir risk ve 

sürdürülebilirlik değerlendirmesi yöntemi kullanlmal ve bu ocaklarn göreceli risklilik ve 

sürdürülebilirlik seviyeleri belirlenmelidir. Bu çalşma için kabul edilebilir risk seviyeleri 

ve sürdürülebilirlik göstergeleri belirlenerek kabul edilemeyecek risk seviyelerindeki ve 

sürdürülebilir olmayan ocaklarn yönetimi için stratejiler geliştirilmelidir. 

Madenciliğin ölçek ve güvenlik ekonomisine göre sürdürülebilir bir şekilde 

yaplmas için ülkemiz madencilik politikalarnn gözden geçirilmesi şarttr. Bu amaçla 

sürdürülebilirlik ölçütlerinin belirlenmesi ve politikalarn bu ölçütlere göre 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir maden işletmesinin üretim yapmamas ciddi bir ekonomik kayptr ve kayp tüm 

vatandaşlarn kaybdr. Dolays ile sürdürülebilir olmayan ve riskli ocaklarn kapatlmas 

yerine rehabilitasyonu için stratejiler geliştirilmelidir. 
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hafta eğitim verildiği yönündeki bilgilerin doğru olmadğ yönünde beyanlarda 

bulunmuşlardr. İşçilerin çoğu ya bir gün giderek yada hiç gitmediği hâlde bir haftalk 

eğitimi almş gösterildiklerini ifade etmişlerdir. Yer alt madenciliği yerüstü işletmelerden 

çok farkl ve zor çalşma şartlar olan, özel uygulamal eğitim gerektiren bir alandr. 

Madenciliğin kendine has bir yaşam ve çalşma kültürü vardr. Özellikle eğitimsiz ve 

tecrübesiz işçilerin daybaşlk sistemi ile yer alt kömür madenlerine sokulmas iş 

güvenliği açsndan en büyük risklerden birini oluşturmaktadr. Eğitimsiz işçiler madende 

bir mektepli değil alayl snfn oluşturmaktadrlar. İşçiler uygulamal eğitim 

almadklarndan kendilerinden önce işe girmiş olanlardan görerek öğrendikleri şekilde 

çalşma yapmaktadrlar. Bu da beraberinde yanlş alşkanlklarn sürmesine neden 

olmaktadr.  

Vasfsz ve sertifikasz işçiyi bulmak kolay olduğu için, alt taşeron olarak gözüken 

daybaşlar tarafndan işçi temin etmek zor olmamaktadr. İşe giren işçilerde işi kaybetme 

riski olmas nedeniyle iş güvenliği açsndan yanlşlar dile getirmekten çekinmektedirler. 

Bu sistemle yanlşlar zinciri işçiden işçiye devam eder hale gelmiştir. İşçilerin eğitimsiz 

olmalar nedeniyle ocak içersinde madencilik terminolojisine uygun ortak bir dil 

gelişmemiştir. Tarama yapan işçilerden biri taban taramas için atlan dinamite ‘dinamit 

derken, bir diğeri ‘bomba’ demektedir. Tavanda kömür kzşmas ile ortaya çkan sya bir 

işçi ‘tavandan ateş geliyordu’ derken bir diğeri ‘tavandan scaklk geliyordu demektedir. 

Kullanlan tahkimatlar için her işçi ayr bir terim kullanmaktadr. Eğitim yolu ile 

madenciliğin ortak terminolojileri öğretilmediğinden, işçilerimizde ocakta yöresel dil 

hakim olmuştur. Komisyonumuzda edindiğimiz intibaa ve sektörün uzmanlarnda dile 

getirilen en önemli konu eğitim ve kalifiye eleman eksikliğidir. Bu konuda en başarl 

işçilerin iki yllk Maden Meslek Yüksek Okulu mezunu maden teknikerleri olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Yer alt işçileri başta olmak üzere tüm maden işçilerine, İŞKUR eğitim 

programlarnda eğitime tabi tutulup madenci sertifikas verilmelidir. Eğitimlerde üretim 

yöntemleri ve iş güvenliği uygulamal olarak verilmelidir. İş güvenliği açsndan 

madencilik ayakta çalşan kazmacsndan genel müdürüne kadar Sorumluluk Yetkisi’nin 

(Duty of Care) oluşturduğu bir halkalar zinciridir. Bu zincirin halkalarndan birinin 

görevini ihmal etmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden madencilik 

kültürün temelini üretimden çok iş güvenliği oluşturmaldr. 

-İşçilerin madenci sertifikas olmas, işçilerin eğitimini ve madencilik kültürünü 
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çalşma gerçekleşmektedir. Betonla kaplanan galerilerde su gelirini kontrol edilebildiği 
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artracağ gibi, Soma Maden şirketinde karşmza çkan ve kalifiye olmayan işçileri 

sömüren daybaş sistemini sona erdirecektir.  

-Mevcut çalşanlar bir aylk uygulamal meslek geliştirme program sonucu 

madenci sertifikas verilmelidir.  

-Madende çalşmak isteyen fakat hiç madencilik tecrübesi olmayanlar iki aylk 

uygulamal meslek edindirme ve geliştirme programna tabi tutulmal program sonunda 

madenci sertifikas verilmelidir. 

-Mevcut çalşanlar veya geçmişte madende çalştğn belgeleyenlerden mezuniyet 

şart aranmamal ancak madende hiç çalşmamş ve madende işe girmek isteyenlerden en 

az lise ve meslek liseleri mezunu olma şart aranmaldr. 

-İş Kur tarafndan madenci sertifikas programna katlm teşvik etmek üzere, 

madende çalşp çalşmadğna baklmakszn, katlmclarn tamamna eğitim program 

boyunca günlük kursiyer cep harçlğ, iş kazas ve meslek hastalklar primi, genel sağlk 

sigortas pirimi ödenmelidir. 

10.6.2. İşçilerin Sosyal Haklarnn İyileştirilmesi 

Komisyonumuzun çalşmalar devam ederken, 6552 Sayl “İş Kanunu İle Baz 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn 

Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanun” ile yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar 

ve sosyal haklar yönünde aşağda belirtilen düzenlemeler yaplmştr.  

1. İş Kanunu’nun Feshin Geçerli Sebebe Dayandrlmas başlkl 18. Maddesi’nin, 

“Otuz veya daha fazla işçi çalştran iş yerlerinde en az alt aylk kdemi olan işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 

davranşlarndan ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli 

bir sebebe dayanmak zorundadr.” şeklindeki birinci fkrasna “Yer alt işlerinde çalşan 

işçilerde kdem şart aranmaz.” hükmü eklenmiştir.  

2. Yer Alt maden işlerinde çalşan işçilere zorunlu nedenlerle ve olağanüstü haller 

dşnda fazla çalşma yaptrlamayacak, zorunlu nedenlerle ve olağanüstü hallerde fazla 

çalşma yaptrlmas hâlinde de her bir saat fazla çalşma için ödenecek ücret normal 

çalşma ücretinin saat başna düşen miktar en az %100 arttrlmak suretiyle ödenecektir 

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere). 

3. Y er alt işlerinde çalşan işçilerin yllk ücretli izin süreleri dörder gün (14 gün18 
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2. Yer Alt maden işlerinde çalşan işçilere zorunlu nedenlerle ve olağanüstü haller 

dşnda fazla çalşma yaptrlamayacak, zorunlu nedenlerle ve olağanüstü hallerde fazla 

çalşma yaptrlmas hâlinde de her bir saat fazla çalşma için ödenecek ücret normal 

çalşma ücretinin saat başna düşen miktar en az %100 arttrlmak suretiyle ödenecektir 

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere). 

3. Y er alt işlerinde çalşan işçilerin yllk ücretli izin süreleri dörder gün (14 gün18  
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güne, 20 gün 24 güne, 26 gün 30 güne) arttrlmştr. 

4. Yer alt maden işlerinde çalşan işçiler için yer altndaki çalşma süresi haftalk 

en çok 36 saat olarak belirlenmiş olup, günlük çalşma süresi 6 saatten fazla olamayacaktr 

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere). 

5. Yer alt maden işlerinde çalşanlarn emeklilik yaş 55 ten 50 ye düşürülmüştür. 

6. Yer alt işlerinde çalşanlarn, fiilî hizmet süresi zammndan yararlandrlacaklar 

dönem içinde kalan; yllk ücretli izin, shhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 

günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonras hazrlk sürelerinde fiilen çalşma ve söz 

konusu işlerin risklerine maruz kalma şart aranmayacak olup, bu süreler yeraltnda 

çalşlmş gibi fiilî hizmet zammna dâhil edilmiştir. 

7. Linyit ve taşkömürü çkarlan iş yerlerinde, yer altnda çalşan işçilere ödenecek 

ücret asgari ücretin en az iki kat olacaktr. 

Yaplan bu düzenlemelerin işçiler açsndan olumlu olduğu görülmekle 

birlikte: 

- Ülkemizde toplam yeralt kömür iş yeri says 151 olup çalşan says otuz bin 

civarndadr. Bu iş yerlerinden otuzdan az çalşan olan iş yeri says 45, çalşan says ise 

620 civarndadr. Bu çerçevede, iş hukukunda iş güvencesi olarak bilinen madde hükmüne 

eklenen, “Yer alt işlerinde çalşan işçilerde kdem şart aranmaz.” hükmü ile yeralt işçileri 

iş güvencesi kapsamna alnmş gibi görünmekte ise de maddede “otuz ve daha fazla işçi 

çalştran iş yerlerinde en az alt aylk kdemi olan işçiden” bahsedilerek iş yeri işçi says 

ile kdeme ilişkin şart birlikte hüküm ifade etmekte olup, sadece yer alt kömür iş 

yerlerinin 1/3’ünün otuzdan az çalşan olan iş yerleri olduğu düşünüldüğünde, eklenen bu 

hüküm ile yer alt kömür iş yerlerinde çalşanlarn yaklaşk %20 oran için iş güvencesi 

açsndan ayrcalkl bir durum yaratlmadğ, yer alt işlerinde bir ksm çalşann iş 

güvencesi kapsamna alndğ, 

- İş Kanununa göre çalşma süresi, işçinin çalştrldğ işte geçirdiği süredir. Yine 

İş Kanununun 66.maddesine madenlerde asl çalşma yerlerine inmek veya girmek ve bu 

yerlerden çkmak için geçen süreler çalşma süresinin içinde saylmaktadr. Bu çerçevede, 

yer altndaki çalşma süresinin günlük en fazla 6 saat olarak belirlenmesi, büyük kapasiteli 

ocaklarda işçilerin çalşma yerlerine ulaşmalar ve buralardan çkmalar önemli bir süreyi 

gerektirdiğinden yer altndaki fiilî çalşma süresini azalttğ, örneğin Zoguldak’taki bir 
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hafta eğitim verildiği yönündeki bilgilerin doğru olmadğ yönünde beyanlarda 

bulunmuşlardr. İşçilerin çoğu ya bir gün giderek yada hiç gitmediği hâlde bir haftalk 

eğitimi almş gösterildiklerini ifade etmişlerdir. Yer alt madenciliği yerüstü işletmelerden 

çok farkl ve zor çalşma şartlar olan, özel uygulamal eğitim gerektiren bir alandr. 

Madenciliğin kendine has bir yaşam ve çalşma kültürü vardr. Özellikle eğitimsiz ve 

tecrübesiz işçilerin daybaşlk sistemi ile yer alt kömür madenlerine sokulmas iş 

güvenliği açsndan en büyük risklerden birini oluşturmaktadr. Eğitimsiz işçiler madende 

bir mektepli değil alayl snfn oluşturmaktadrlar. İşçiler uygulamal eğitim 

almadklarndan kendilerinden önce işe girmiş olanlardan görerek öğrendikleri şekilde 

çalşma yapmaktadrlar. Bu da beraberinde yanlş alşkanlklarn sürmesine neden 

olmaktadr.  

Vasfsz ve sertifikasz işçiyi bulmak kolay olduğu için, alt taşeron olarak gözüken 

daybaşlar tarafndan işçi temin etmek zor olmamaktadr. İşe giren işçilerde işi kaybetme 

riski olmas nedeniyle iş güvenliği açsndan yanlşlar dile getirmekten çekinmektedirler. 

Bu sistemle yanlşlar zinciri işçiden işçiye devam eder hale gelmiştir. İşçilerin eğitimsiz 

olmalar nedeniyle ocak içersinde madencilik terminolojisine uygun ortak bir dil 

gelişmemiştir. Tarama yapan işçilerden biri taban taramas için atlan dinamite ‘dinamit 

derken, bir diğeri ‘bomba’ demektedir. Tavanda kömür kzşmas ile ortaya çkan sya bir 

işçi ‘tavandan ateş geliyordu’ derken bir diğeri ‘tavandan scaklk geliyordu demektedir. 

Kullanlan tahkimatlar için her işçi ayr bir terim kullanmaktadr. Eğitim yolu ile 

madenciliğin ortak terminolojileri öğretilmediğinden, işçilerimizde ocakta yöresel dil 

hakim olmuştur. Komisyonumuzda edindiğimiz intibaa ve sektörün uzmanlarnda dile 

getirilen en önemli konu eğitim ve kalifiye eleman eksikliğidir. Bu konuda en başarl 

işçilerin iki yllk Maden Meslek Yüksek Okulu mezunu maden teknikerleri olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Yer alt işçileri başta olmak üzere tüm maden işçilerine, İŞKUR eğitim 

programlarnda eğitime tabi tutulup madenci sertifikas verilmelidir. Eğitimlerde üretim 

yöntemleri ve iş güvenliği uygulamal olarak verilmelidir. İş güvenliği açsndan 

madencilik ayakta çalşan kazmacsndan genel müdürüne kadar Sorumluluk Yetkisi’nin 

(Duty of Care) oluşturduğu bir halkalar zinciridir. Bu zincirin halkalarndan birinin 

görevini ihmal etmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden madencilik 

kültürün temelini üretimden çok iş güvenliği oluşturmaldr. 

-İşçilerin madenci sertifikas olmas, işçilerin eğitimini ve madencilik kültürünü 



‒ 667 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

672 

 

artracağ gibi, Soma Maden şirketinde karşmza çkan ve kalifiye olmayan işçileri 

sömüren daybaş sistemini sona erdirecektir.  

-Mevcut çalşanlar bir aylk uygulamal meslek geliştirme program sonucu 

madenci sertifikas verilmelidir.  

-Madende çalşmak isteyen fakat hiç madencilik tecrübesi olmayanlar iki aylk 

uygulamal meslek edindirme ve geliştirme programna tabi tutulmal program sonunda 

madenci sertifikas verilmelidir. 

-Mevcut çalşanlar veya geçmişte madende çalştğn belgeleyenlerden mezuniyet 

şart aranmamal ancak madende hiç çalşmamş ve madende işe girmek isteyenlerden en 

az lise ve meslek liseleri mezunu olma şart aranmaldr. 

-İş Kur tarafndan madenci sertifikas programna katlm teşvik etmek üzere, 

madende çalşp çalşmadğna baklmakszn, katlmclarn tamamna eğitim program 

boyunca günlük kursiyer cep harçlğ, iş kazas ve meslek hastalklar primi, genel sağlk 

sigortas pirimi ödenmelidir. 

10.6.2. İşçilerin Sosyal Haklarnn İyileştirilmesi 

Komisyonumuzun çalşmalar devam ederken, 6552 Sayl “İş Kanunu İle Baz 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn 

Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanun” ile yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar 

ve sosyal haklar yönünde aşağda belirtilen düzenlemeler yaplmştr.  

1. İş Kanunu’nun Feshin Geçerli Sebebe Dayandrlmas başlkl 18. Maddesi’nin, 

“Otuz veya daha fazla işçi çalştran iş yerlerinde en az alt aylk kdemi olan işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 

davranşlarndan ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli 

bir sebebe dayanmak zorundadr.” şeklindeki birinci fkrasna “Yer alt işlerinde çalşan 

işçilerde kdem şart aranmaz.” hükmü eklenmiştir.  

2. Yer Alt maden işlerinde çalşan işçilere zorunlu nedenlerle ve olağanüstü haller 

dşnda fazla çalşma yaptrlamayacak, zorunlu nedenlerle ve olağanüstü hallerde fazla 

çalşma yaptrlmas hâlinde de her bir saat fazla çalşma için ödenecek ücret normal 

çalşma ücretinin saat başna düşen miktar en az %100 arttrlmak suretiyle ödenecektir 

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere). 

3. Y er alt işlerinde çalşan işçilerin yllk ücretli izin süreleri dörder gün (14 gün18 
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güne, 20 gün 24 güne, 26 gün 30 güne) arttrlmştr. 

4. Yer alt maden işlerinde çalşan işçiler için yer altndaki çalşma süresi haftalk 

en çok 36 saat olarak belirlenmiş olup, günlük çalşma süresi 6 saatten fazla olamayacaktr 

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere). 

5. Yer alt maden işlerinde çalşanlarn emeklilik yaş 55 ten 50 ye düşürülmüştür. 

6. Yer alt işlerinde çalşanlarn, fiilî hizmet süresi zammndan yararlandrlacaklar 

dönem içinde kalan; yllk ücretli izin, shhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 

günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonras hazrlk sürelerinde fiilen çalşma ve söz 

konusu işlerin risklerine maruz kalma şart aranmayacak olup, bu süreler yeraltnda 

çalşlmş gibi fiilî hizmet zammna dâhil edilmiştir. 

7. Linyit ve taşkömürü çkarlan iş yerlerinde, yer altnda çalşan işçilere ödenecek 

ücret asgari ücretin en az iki kat olacaktr. 

Yaplan bu düzenlemelerin işçiler açsndan olumlu olduğu görülmekle 

birlikte: 

- Ülkemizde toplam yeralt kömür iş yeri says 151 olup çalşan says otuz bin 

civarndadr. Bu iş yerlerinden otuzdan az çalşan olan iş yeri says 45, çalşan says ise 

620 civarndadr. Bu çerçevede, iş hukukunda iş güvencesi olarak bilinen madde hükmüne 

eklenen, “Yer alt işlerinde çalşan işçilerde kdem şart aranmaz.” hükmü ile yeralt işçileri 

iş güvencesi kapsamna alnmş gibi görünmekte ise de maddede “otuz ve daha fazla işçi 

çalştran iş yerlerinde en az alt aylk kdemi olan işçiden” bahsedilerek iş yeri işçi says 

ile kdeme ilişkin şart birlikte hüküm ifade etmekte olup, sadece yer alt kömür iş 

yerlerinin 1/3’ünün otuzdan az çalşan olan iş yerleri olduğu düşünüldüğünde, eklenen bu 

hüküm ile yer alt kömür iş yerlerinde çalşanlarn yaklaşk %20 oran için iş güvencesi 

açsndan ayrcalkl bir durum yaratlmadğ, yer alt işlerinde bir ksm çalşann iş 

güvencesi kapsamna alndğ, 

- İş Kanununa göre çalşma süresi, işçinin çalştrldğ işte geçirdiği süredir. Yine 

İş Kanununun 66.maddesine madenlerde asl çalşma yerlerine inmek veya girmek ve bu 

yerlerden çkmak için geçen süreler çalşma süresinin içinde saylmaktadr. Bu çerçevede, 

yer altndaki çalşma süresinin günlük en fazla 6 saat olarak belirlenmesi, büyük kapasiteli 

ocaklarda işçilerin çalşma yerlerine ulaşmalar ve buralardan çkmalar önemli bir süreyi 

gerektirdiğinden yer altndaki fiilî çalşma süresini azalttğ, örneğin Zoguldak’taki bir 
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hafta eğitim verildiği yönündeki bilgilerin doğru olmadğ yönünde beyanlarda 

bulunmuşlardr. İşçilerin çoğu ya bir gün giderek yada hiç gitmediği hâlde bir haftalk 

eğitimi almş gösterildiklerini ifade etmişlerdir. Yer alt madenciliği yerüstü işletmelerden 

çok farkl ve zor çalşma şartlar olan, özel uygulamal eğitim gerektiren bir alandr. 

Madenciliğin kendine has bir yaşam ve çalşma kültürü vardr. Özellikle eğitimsiz ve 

tecrübesiz işçilerin daybaşlk sistemi ile yer alt kömür madenlerine sokulmas iş 

güvenliği açsndan en büyük risklerden birini oluşturmaktadr. Eğitimsiz işçiler madende 

bir mektepli değil alayl snfn oluşturmaktadrlar. İşçiler uygulamal eğitim 

almadklarndan kendilerinden önce işe girmiş olanlardan görerek öğrendikleri şekilde 

çalşma yapmaktadrlar. Bu da beraberinde yanlş alşkanlklarn sürmesine neden 

olmaktadr.  

Vasfsz ve sertifikasz işçiyi bulmak kolay olduğu için, alt taşeron olarak gözüken 

daybaşlar tarafndan işçi temin etmek zor olmamaktadr. İşe giren işçilerde işi kaybetme 

riski olmas nedeniyle iş güvenliği açsndan yanlşlar dile getirmekten çekinmektedirler. 

Bu sistemle yanlşlar zinciri işçiden işçiye devam eder hale gelmiştir. İşçilerin eğitimsiz 

olmalar nedeniyle ocak içersinde madencilik terminolojisine uygun ortak bir dil 

gelişmemiştir. Tarama yapan işçilerden biri taban taramas için atlan dinamite ‘dinamit 

derken, bir diğeri ‘bomba’ demektedir. Tavanda kömür kzşmas ile ortaya çkan sya bir 

işçi ‘tavandan ateş geliyordu’ derken bir diğeri ‘tavandan scaklk geliyordu demektedir. 

Kullanlan tahkimatlar için her işçi ayr bir terim kullanmaktadr. Eğitim yolu ile 

madenciliğin ortak terminolojileri öğretilmediğinden, işçilerimizde ocakta yöresel dil 

hakim olmuştur. Komisyonumuzda edindiğimiz intibaa ve sektörün uzmanlarnda dile 

getirilen en önemli konu eğitim ve kalifiye eleman eksikliğidir. Bu konuda en başarl 

işçilerin iki yllk Maden Meslek Yüksek Okulu mezunu maden teknikerleri olduğu ortaya 

çkmaktadr. 

Yer alt işçileri başta olmak üzere tüm maden işçilerine, İŞKUR eğitim 

programlarnda eğitime tabi tutulup madenci sertifikas verilmelidir. Eğitimlerde üretim 

yöntemleri ve iş güvenliği uygulamal olarak verilmelidir. İş güvenliği açsndan 

madencilik ayakta çalşan kazmacsndan genel müdürüne kadar Sorumluluk Yetkisi’nin 

(Duty of Care) oluşturduğu bir halkalar zinciridir. Bu zincirin halkalarndan birinin 

görevini ihmal etmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden madencilik 

kültürün temelini üretimden çok iş güvenliği oluşturmaldr. 

-İşçilerin madenci sertifikas olmas, işçilerin eğitimini ve madencilik kültürünü 
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maden ocağnn ağzndan kömür panosuna gidiş 2 saat, dönüş 2 saat olmak üzere toplam 4 

saat olduğu, 

- Yine, yer altndaki çalşma süresinin en fazla 6 saat olarak belirlenmesi, postalar 

hâlinde işçi çalştrlarak yürütülen işlerde 24 saatlik süre içinde posta saysn dörde 

çkartarak yeni istihdam gerektirdiği,  

- Linyit ve taşkömürü çkarlan iş yerlerinde yer altnda çalşan işçilere ödenecek 

ücretin asgari ücretin en az iki kat olarak belirlenmesinin işletmelere ek bir maliyet 

yüklediği 

değerlendirilmektedir. 

İşçiler yüksek efor sarfederek çalştklar bu işte bir günlük hafta tatilinin 

dinlenmek için bile yeterli olmadğn, işverenler ise üretimde aksaklklar olacağ 

gerekçesiyle, günlük çalşma saatinin düzenlemeden önceki gibi kalarak haftalk iznin iki 

güne çkartlmas yöntemi ile çözülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Ülkemizde kömür madenciliğine ilişkin özel bir mevzuat bulunmadğndan, 

sektörde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar da çalşma yaşamna ilişkin 

düzenlenen çeşitli mevzuatlarda genel hükümler şeklinde yer almştr. Yukarda da 

belirtildiği üzere, en son yaplan bir yasal düzeleme ile İş Yasas ve Sosyal Güvenlik 

Mevzuatna yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar açsndan bir 

takm özel hükümler konulmuş olmakla birlikte yeterliliği hususu tartşmaldr. Kömür 

madenciliği geniş havzalar kapsadğndan yapldğ, özellikle başka istihdam olanaklar 

bulunmadğ bölgelerde yerel, bölgesel ve ülke ölçeğinde istihdam başta olmak üzere 

önemli ekonomik katklar sağlamaktadr. Kömür madenciliğinin ülke ekonomisine 

sağladğ katklarn en azami snrlara çkarlabilmesi açsndan iyileştirmelerin devlet, 

işletmeci, işçi, toplum vb. ilgili tüm paydaşlarn haklar gözetilerek yaplmas ve yaplan 

iyileştirmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmas önem arz etmektedir. 

10.7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN 

GİDERİLMESİ 

10.7.1. Eğitim Konusundaki Düzenlemeler 

Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği eğitiminin Millî Eğitim Bakanlğ, Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ gibi ilgili bakanlklar ile YÖK’ün işbirliği ile planlanmasnn 

yaplmas gerekir. Eğitimlerin uygulanmasnda sendika ve meslek odalar gibi sivil toplum 
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örgütlerinin de aktif rol alarak, tüm taraflarnn sistemin bir parças olmas gerekir. Böylece 

iş sağlğ ve güvenliği kültürünün toplumun genelinde oluşmas için temeller atlmş olur.  

10.7.1.1. Millî Eğitim 

Tüm eğitim kademelerinde iş sağlğ ve güvenliği eğitiminin gerekliliğinin politika 

olarak benimsenmesi, kaynaklarn ayrlmas ve öğrencilerin iş hayatna atlmadan önce 

yeterli iş sağlğ ve güvenli eğitimi almasn sağlayacak tedbirlerin merkezî ve zorunlu 

olarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de iş sağlğ ve güvenliği 

derslerinin ana okuldan itibaren millî eğitimin müfredatnda yer almas gerekir. 

10.7.1.2. İşverenin Eğitimi 

İşverenlerin de sektördeki her bir çalşan gibi sektörün tehlikeleri ve riskleri ile 

güvenli ve sağlkl çalşma şartlar ve koşullar hakknda bilgili sahibi olmas gerekir. Bu 

sebepten işverenlerin ve temsilcilerinin her birinin madencilik faaliyetlerinde 

bulunabilmesi için, iş sağlğ ve güvenliği eğitimi aldğna dair sertifikaya sahip olmas ön 

koşulu getirilmelidir. 

10.7.1.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi  

Yer alt kömür sektöründe çalşanlara verilmesi gereken iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimi; genel iş sağlğ ve güvenliği konularnn yan sra yer alt kömür madenciliğine 

özel olarak düzenlenmiş konular da içermelidir. Eğitimin bir bölümünün de deneyimli 

çalşanlar nezaretinde yer altnda uygulamal olarak verilmesinin zorunlu olmas gerekir. 

Bu ve benzeri eğitim konularn tüm detaylarnn mevzuatta yer alt kömür madenciliği 

özelinde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

10.7.1.4. Mesleki Eğitim  

Özellikle Zonguldak, Manisa, Kütahya, Trakya gibi kömür havzalarnn bulunduğu 

bölgelerde, yer alt kömür madenciliğine ara eleman yetiştirecek yeteri sayda meslek 

liselerinin açlmas gerekmektedir.  

Mevcut durumda mesleki eğitim veren kurumlarn eğitici kadrolarnn yeterli 

düzeye çkartlmas ve kurslarn yine özellikle maden havzalarnda yaygnlaştrlmas 

gerekir.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan yer alt kömür madenciliğindeki her bir 

mesleğin tanm yaplmal ve standartlar hazrlanmaldr.  
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maden ocağnn ağzndan kömür panosuna gidiş 2 saat, dönüş 2 saat olmak üzere toplam 4 

saat olduğu, 

- Yine, yer altndaki çalşma süresinin en fazla 6 saat olarak belirlenmesi, postalar 

hâlinde işçi çalştrlarak yürütülen işlerde 24 saatlik süre içinde posta saysn dörde 

çkartarak yeni istihdam gerektirdiği,  

- Linyit ve taşkömürü çkarlan iş yerlerinde yer altnda çalşan işçilere ödenecek 

ücretin asgari ücretin en az iki kat olarak belirlenmesinin işletmelere ek bir maliyet 

yüklediği 

değerlendirilmektedir. 

İşçiler yüksek efor sarfederek çalştklar bu işte bir günlük hafta tatilinin 

dinlenmek için bile yeterli olmadğn, işverenler ise üretimde aksaklklar olacağ 

gerekçesiyle, günlük çalşma saatinin düzenlemeden önceki gibi kalarak haftalk iznin iki 

güne çkartlmas yöntemi ile çözülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Ülkemizde kömür madenciliğine ilişkin özel bir mevzuat bulunmadğndan, 

sektörde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar da çalşma yaşamna ilişkin 

düzenlenen çeşitli mevzuatlarda genel hükümler şeklinde yer almştr. Yukarda da 

belirtildiği üzere, en son yaplan bir yasal düzeleme ile İş Yasas ve Sosyal Güvenlik 

Mevzuatna yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar açsndan bir 

takm özel hükümler konulmuş olmakla birlikte yeterliliği hususu tartşmaldr. Kömür 

madenciliği geniş havzalar kapsadğndan yapldğ, özellikle başka istihdam olanaklar 

bulunmadğ bölgelerde yerel, bölgesel ve ülke ölçeğinde istihdam başta olmak üzere 

önemli ekonomik katklar sağlamaktadr. Kömür madenciliğinin ülke ekonomisine 

sağladğ katklarn en azami snrlara çkarlabilmesi açsndan iyileştirmelerin devlet, 

işletmeci, işçi, toplum vb. ilgili tüm paydaşlarn haklar gözetilerek yaplmas ve yaplan 

iyileştirmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmas önem arz etmektedir. 

10.7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN 

GİDERİLMESİ 

10.7.1. Eğitim Konusundaki Düzenlemeler 

Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği eğitiminin Millî Eğitim Bakanlğ, Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ gibi ilgili bakanlklar ile YÖK’ün işbirliği ile planlanmasnn 

yaplmas gerekir. Eğitimlerin uygulanmasnda sendika ve meslek odalar gibi sivil toplum 
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örgütlerinin de aktif rol alarak, tüm taraflarnn sistemin bir parças olmas gerekir. Böylece 

iş sağlğ ve güvenliği kültürünün toplumun genelinde oluşmas için temeller atlmş olur.  

10.7.1.1. Millî Eğitim 

Tüm eğitim kademelerinde iş sağlğ ve güvenliği eğitiminin gerekliliğinin politika 

olarak benimsenmesi, kaynaklarn ayrlmas ve öğrencilerin iş hayatna atlmadan önce 

yeterli iş sağlğ ve güvenli eğitimi almasn sağlayacak tedbirlerin merkezî ve zorunlu 

olarak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de iş sağlğ ve güvenliği 

derslerinin ana okuldan itibaren millî eğitimin müfredatnda yer almas gerekir. 

10.7.1.2. İşverenin Eğitimi 

İşverenlerin de sektördeki her bir çalşan gibi sektörün tehlikeleri ve riskleri ile 

güvenli ve sağlkl çalşma şartlar ve koşullar hakknda bilgili sahibi olmas gerekir. Bu 

sebepten işverenlerin ve temsilcilerinin her birinin madencilik faaliyetlerinde 

bulunabilmesi için, iş sağlğ ve güvenliği eğitimi aldğna dair sertifikaya sahip olmas ön 

koşulu getirilmelidir. 

10.7.1.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi  

Yer alt kömür sektöründe çalşanlara verilmesi gereken iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimi; genel iş sağlğ ve güvenliği konularnn yan sra yer alt kömür madenciliğine 

özel olarak düzenlenmiş konular da içermelidir. Eğitimin bir bölümünün de deneyimli 

çalşanlar nezaretinde yer altnda uygulamal olarak verilmesinin zorunlu olmas gerekir. 

Bu ve benzeri eğitim konularn tüm detaylarnn mevzuatta yer alt kömür madenciliği 

özelinde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

10.7.1.4. Mesleki Eğitim  

Özellikle Zonguldak, Manisa, Kütahya, Trakya gibi kömür havzalarnn bulunduğu 

bölgelerde, yer alt kömür madenciliğine ara eleman yetiştirecek yeteri sayda meslek 

liselerinin açlmas gerekmektedir.  

Mevcut durumda mesleki eğitim veren kurumlarn eğitici kadrolarnn yeterli 

düzeye çkartlmas ve kurslarn yine özellikle maden havzalarnda yaygnlaştrlmas 

gerekir.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan yer alt kömür madenciliğindeki her bir 

mesleğin tanm yaplmal ve standartlar hazrlanmaldr.  
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Mesleki eğitimlerin yer alt kömür madenciliğindeki her bir meslek dalna özel 

olarak düzenlenmesi ve çalşanlarn yalnzca aldklar eğitimdeki mesleğe uygun olarak 

sertifika almalar sağlanmaldr.  

32 saatlik bir eğitim süresinde yer alt kömür madenciliği gibi yüksek riskli ve zor 

bir sektördeki herhangi bir dalda meslek edinilmesi mümkün değildir. Hazrlanacak 

standartta, her mesleğe göre alnmas gereken eğitim süresinin ayrca belirlenmesi gerekir. 

Mesleki eğitimlerin doğas gereği; eğitimlerde teorik eğitimin yannda sahada 

uygulamal eğitim verilmelidir. Bu eğitimlerin de birkaç saatlik genel kültür oluşturacak 

eğitimler şeklinde değil, bir çalşann meslek edinecek yeterliliğe ulaşmasn sağlayacak 

şeklinde olmas gerekir. Mesleki eğitim alan çalşanlarn, mesleki eğitim sertifikalarn 

almadan önce mesleki yeterlilik standardnda belirlenecek sürelerde, meslekte deneyimli 

çalşanlarn yannda staj görmeleri zorunlu olmaldr. İşverenlerin stajyerleri çalştrma 

zorunluluğu ve stajyerlerin ücret vb. koşullar ayrca düzenlenmelidir. 

Herhangi bir meslek dalna ait mesleki eğitim sertifikas olan, ancak o meslekten 

belli bir süre ayr kalmş olan çalşanlarn yenileme eğitimi almas gerekmektedir. 

10.7.1.5. Tahlisiye Elemanlarnn Eğitimi  

Tahlisiye elemanlarnn eğitimi mevzuatta diğer destek elemanlarnn 

eğitimlerinden ayr olarak ele alnmaldr. Ayr bir mevzuatta tahlisiye elemanlarnn seçim 

kriterlerinden, kondisyon çalşmalarna, tahlisiye ekipmanlar ile tatbikatlarna kadar bir 

çok konunu detaylandrlmaldr. Ayrca eğitimlerin süreleri ve yl içinde hangi sklk ve 

periyodlar da olacağ da belirtilmelidir. 

10.7.1.6. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi  

Mevzuatta çalşan temsilcilerinin eğitimlerinin usul ve esaslar belirtilmelidir. 

Verilecek eğitim konular içerisinde raporlama, harita okuma ve iş sağlğ ve güvenliği 

dokümanlarn değerlendirmesi gibi konulara da yer verilmelidir. 

10.7.1.7. Maden Mühendisliği Eğitimi:  

Ülkemizdeki maden mühendisliği bölümü mezunlarnn diplomalarnn, dünyada 

gelişmiş ülkelerde de tannacak seviyelerde olmas hedeflenmelidir. Bu bağlamda; 

bölümlerin akademik kadrolar, alt yaplar (laboratuar vb.) ve eğitim programlar gelişmiş 

ülkelerdeki kriterlere göre iyileştirilmeli, bu kriterleri sağlayamayan üniversitelerin maden 

mühendisliği bölümleri ise kapatlmaldr. Ayrca üniversitelerimizdeki mevcut maden 
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mühendisliği bölümlerinin kontenjanlar, ülkenin maden mühendisi ihtiyac belirlenerek 

yeniden düzenlenmeli ve ikinci öğretimler ise kesinlikle kapatlmaldr. Tüm bu 

düzenlemeler ile başar seviyeleri daha yüksek olan öğrencilerin bu bölümü seçmeleri ve 

donanml bir şekilde mezun olmalar için daha uygun bir alt yap oluşturulmuş olacaktr.  

Üniversitelerin son snflarnda yer alt kömür madenciliğinin işlendiği ayr bir 

uzmanlk eğitimine gidilmelidir.  

Üniversitelerin her ylnda kademeli olarak, temel mühendislik eğitimin alndğ ilk 

iki ylda tüm sektörleri kapsayan 3. ve 4. snflarda maden iş yerlerine özgü, iş sağlğ ve 

güvenliği eğitimi dersi zorunlu olarak verilmelidir.  

Eğitimin uygulama ağann iyileştirilmesi için üniversitelerde yl içinde maden 

işletmeleri teknik gezilerinin düzenlenmesi ve her öğrencinin yer alt ve yer üstünde staj 

yapmas zorunlu olmaldr. Bunlar ile ilgili bütçe, öğrencilerin stajlarda kalacağ yerler vb. 

konular devlet tarafndan desteklenmelidir. Öğrencilerin staj raporlarnda iş sağlğ ve 

güvenliği bölümü zorunlu olarak yer almaldr. 

10.7.1.8. İş Güvenliği Uzmanlarnn Eğitimi:  

İşyerlerinde hayati önem taşmasndan dolay, iş güvenliği uzmanlğnn bir 

istihdam kaps olarak düşünülmekten çkarlp bu işin, işi ve iş güvenliğini bilen kişiler 

tarafndan yaplan bir meslek hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu ise “iş güvenliği 

uzmanlğ” yerine “iş güvenliği Mühendisliği”nin getirilmesi ile iş güvenliği mühendisliği 

adaylarnda öncelikli koşul olarak mühendislik eğitimi aranmas ve mevcut durumdaki gibi 

iş güvenliği uzmanlarnn her sektörde görev alabilmeleri yerine, aldklar mühendislik 

formasyonuna göre çalşabilecekleri iş kollarnn belirlenmesi ile sağlanabilir.  

İş güvenliği uzman adaylarnn mevcut durumda almalar gereken eğitimler 

çerçevesinde öngörülen 40 saatlik staj süresi yetersizdir. Bu süre arttrlmal, stajlarn 

gerçekten yaplp yaplmadğnn sk denetimleri yaplmaldr. Staj sonrasnda ise 

adaylardan staj yaptklar iş yeri ile ilgili etüt çalşmas hazrlanmas istenmelidir.  

10.7.1.9. MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

 Mevcut durumda MİGEM’de denetim yapan elemanlarn iş sağlğ ve güvenliği, 

mevzuat bilgilisi ve denetimlerin usul ve esaslar ile ilgili teorik ve uygulamal eğitimler 

almas gerekmektedir. Alnacak eğitimlerin usul ve esaslar yasal düzenlemeler ile 

belirlenmelidir.  
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Mesleki eğitimlerin yer alt kömür madenciliğindeki her bir meslek dalna özel 

olarak düzenlenmesi ve çalşanlarn yalnzca aldklar eğitimdeki mesleğe uygun olarak 

sertifika almalar sağlanmaldr.  

32 saatlik bir eğitim süresinde yer alt kömür madenciliği gibi yüksek riskli ve zor 

bir sektördeki herhangi bir dalda meslek edinilmesi mümkün değildir. Hazrlanacak 

standartta, her mesleğe göre alnmas gereken eğitim süresinin ayrca belirlenmesi gerekir. 

Mesleki eğitimlerin doğas gereği; eğitimlerde teorik eğitimin yannda sahada 

uygulamal eğitim verilmelidir. Bu eğitimlerin de birkaç saatlik genel kültür oluşturacak 

eğitimler şeklinde değil, bir çalşann meslek edinecek yeterliliğe ulaşmasn sağlayacak 

şeklinde olmas gerekir. Mesleki eğitim alan çalşanlarn, mesleki eğitim sertifikalarn 

almadan önce mesleki yeterlilik standardnda belirlenecek sürelerde, meslekte deneyimli 

çalşanlarn yannda staj görmeleri zorunlu olmaldr. İşverenlerin stajyerleri çalştrma 

zorunluluğu ve stajyerlerin ücret vb. koşullar ayrca düzenlenmelidir. 

Herhangi bir meslek dalna ait mesleki eğitim sertifikas olan, ancak o meslekten 

belli bir süre ayr kalmş olan çalşanlarn yenileme eğitimi almas gerekmektedir. 

10.7.1.5. Tahlisiye Elemanlarnn Eğitimi  

Tahlisiye elemanlarnn eğitimi mevzuatta diğer destek elemanlarnn 

eğitimlerinden ayr olarak ele alnmaldr. Ayr bir mevzuatta tahlisiye elemanlarnn seçim 

kriterlerinden, kondisyon çalşmalarna, tahlisiye ekipmanlar ile tatbikatlarna kadar bir 

çok konunu detaylandrlmaldr. Ayrca eğitimlerin süreleri ve yl içinde hangi sklk ve 

periyodlar da olacağ da belirtilmelidir. 

10.7.1.6. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi  

Mevzuatta çalşan temsilcilerinin eğitimlerinin usul ve esaslar belirtilmelidir. 

Verilecek eğitim konular içerisinde raporlama, harita okuma ve iş sağlğ ve güvenliği 

dokümanlarn değerlendirmesi gibi konulara da yer verilmelidir. 

10.7.1.7. Maden Mühendisliği Eğitimi:  

Ülkemizdeki maden mühendisliği bölümü mezunlarnn diplomalarnn, dünyada 

gelişmiş ülkelerde de tannacak seviyelerde olmas hedeflenmelidir. Bu bağlamda; 

bölümlerin akademik kadrolar, alt yaplar (laboratuar vb.) ve eğitim programlar gelişmiş 

ülkelerdeki kriterlere göre iyileştirilmeli, bu kriterleri sağlayamayan üniversitelerin maden 

mühendisliği bölümleri ise kapatlmaldr. Ayrca üniversitelerimizdeki mevcut maden 
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mühendisliği bölümlerinin kontenjanlar, ülkenin maden mühendisi ihtiyac belirlenerek 

yeniden düzenlenmeli ve ikinci öğretimler ise kesinlikle kapatlmaldr. Tüm bu 

düzenlemeler ile başar seviyeleri daha yüksek olan öğrencilerin bu bölümü seçmeleri ve 

donanml bir şekilde mezun olmalar için daha uygun bir alt yap oluşturulmuş olacaktr.  

Üniversitelerin son snflarnda yer alt kömür madenciliğinin işlendiği ayr bir 

uzmanlk eğitimine gidilmelidir.  

Üniversitelerin her ylnda kademeli olarak, temel mühendislik eğitimin alndğ ilk 

iki ylda tüm sektörleri kapsayan 3. ve 4. snflarda maden iş yerlerine özgü, iş sağlğ ve 

güvenliği eğitimi dersi zorunlu olarak verilmelidir.  

Eğitimin uygulama ağann iyileştirilmesi için üniversitelerde yl içinde maden 

işletmeleri teknik gezilerinin düzenlenmesi ve her öğrencinin yer alt ve yer üstünde staj 

yapmas zorunlu olmaldr. Bunlar ile ilgili bütçe, öğrencilerin stajlarda kalacağ yerler vb. 

konular devlet tarafndan desteklenmelidir. Öğrencilerin staj raporlarnda iş sağlğ ve 

güvenliği bölümü zorunlu olarak yer almaldr. 

10.7.1.8. İş Güvenliği Uzmanlarnn Eğitimi:  

İşyerlerinde hayati önem taşmasndan dolay, iş güvenliği uzmanlğnn bir 

istihdam kaps olarak düşünülmekten çkarlp bu işin, işi ve iş güvenliğini bilen kişiler 

tarafndan yaplan bir meslek hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu ise “iş güvenliği 

uzmanlğ” yerine “iş güvenliği Mühendisliği”nin getirilmesi ile iş güvenliği mühendisliği 

adaylarnda öncelikli koşul olarak mühendislik eğitimi aranmas ve mevcut durumdaki gibi 

iş güvenliği uzmanlarnn her sektörde görev alabilmeleri yerine, aldklar mühendislik 

formasyonuna göre çalşabilecekleri iş kollarnn belirlenmesi ile sağlanabilir.  

İş güvenliği uzman adaylarnn mevcut durumda almalar gereken eğitimler 

çerçevesinde öngörülen 40 saatlik staj süresi yetersizdir. Bu süre arttrlmal, stajlarn 

gerçekten yaplp yaplmadğnn sk denetimleri yaplmaldr. Staj sonrasnda ise 

adaylardan staj yaptklar iş yeri ile ilgili etüt çalşmas hazrlanmas istenmelidir.  

10.7.1.9. MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

 Mevcut durumda MİGEM’de denetim yapan elemanlarn iş sağlğ ve güvenliği, 

mevzuat bilgilisi ve denetimlerin usul ve esaslar ile ilgili teorik ve uygulamal eğitimler 

almas gerekmektedir. Alnacak eğitimlerin usul ve esaslar yasal düzenlemeler ile 

belirlenmelidir.  
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10.7.1.10. İş Müfettişlerinin Eğitimi  

Mevcut durumda, maden teftişi yapacak iş müfettişi yardmclarnn teorik 

eğitimleri, özel olarak planlanmal ve bu eğitimlerde madencilik ile ilgili konulara ağrlk 

verilmelidir. Mevcut durumda, maden teftişi yapacak(maden, jeoloji, elektrik, makine, 

kimya, endüstri mühendisleri vb.) iş müfettişi yardmclarnn teorik eğitimleri, özel olarak 

planlanmaktadr. İş müfettiş yardmclar, teorik eğitim döneminden sonra, yetiştirilme 

dönemlerinin tamamnda, hastalk gibi zorunlu haller dşnda, sahada denetimlerinde yer 

almaldr. Maden teftişlerinde yer alacak iş müfettişi yardmclarnn eğitiminin yaklaşk 2 

yllk uygulama dönemlerinin çoğunluğun yer alt kömür teftişlerinde geçecek şekilde 

planlanmas gerekir. Bu şekilde müfettiş yardmcs, müfettişlik öncesi birçok değişik iş 

yerinde birbirinden farkl iyi ve kötü uygulamalar görmüş olacaktr. Ayrca iş müfettiş 

yardmclarnn gelişmiş ülkelerdeki iş sağlğ ve güvenliği uygulamalarn görmeleri ve bu 

ülkelerde eğitim almalar sağlanmaldr. Uzun vadede ise Amerika’da olduğu gibi maden 

teftişi yapacak iş müfettişlerinin yetiştirilmesi için ayr bir akademi kurulmaldr. 

Sektörde deneyimli çalşanlarn 35 yaş öncesinde müfettiş yardmclğ snavna 

girmeleri için herhangi bir engel bulunmamaktadr. Ancak 35 yaş sonrasnda KPSS ve 

memuriyetteki yaş snr deneyimli çalşanlarn sisteme kazandrlmas için engel teşkil 

etmektedir. Maden iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili en az 5 yllk iş deneyimine 

sahip ve 35 yaşn aşmş kişilerin müfettiş yardmclğ snavna girebilmeleri için KPSS 

yerine ayr bir snav sistemi düzenlenmelidir. 

10.7.2. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

Yer alt kömür madenciliğinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, sürekli 

olarak iş sağlğ ve güvenliği konusunda araştrma ve geliştirme yapacak bir birimin olmas 

gerekmektedir. Meydana gelen kazalar sonrasnda kazalarn sebepleri de bu birim 

tarafndan bilimsel olarak araştrlmaldr. Araştrmalar neticesinde elde edilen verilere 

göre, kazalarn tekrarlanmamas için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi de bu birimin görevi olmaldr. Mevzuat ise bu çalşmalarn sonuçlarna göre 

devaml olarak güncellenmelidir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için oluşturulacak 

birimin ciddi bir bütçeye sahip olmas gerekmektedir. Ayrca birimin karar alma ve 

kararlarn faaliyet geçirme konusunda da hzl hareket etmesini sağlayacak düzenlemeler 

yaplmaldr. 
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10.7.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Raporun önceki bölümlerinde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmasnda 

eğitimin önemine değinilmişti. Eğitim ile ilgili çözüm önerileri ayrca sunulmuştur. 

Toplumun tüm kesimlerinde iş sağlğ güvenliği kültürünün oluşmas için, bireylerin 

günlük yaşamlarnda devaml olarak iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl 

hale getirilmesi sağlanmaldr. Bu konuda ise görsel ve yazl basna sorumluluk 

düşmektedir. Basnda yer alan yapmlarda, iş sağlğ ve güvenliğine uygun olmayan 

görüntülere ve mesajlara yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak 

şekilde sunulmaldr. İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

24.06.2014 tarihli Komisyon toplantsnda Güner GÜRTUNCA konu ile ilgili 

şunlar söylüyor; “Bir de en önemli konu Sayn Başkanm: Maalesef bizim Türkiye’de iş 

güvenliği ve işçi sağlğ kültürü gelişmiş vaziyette değil. Bu madencilik değil, her endüstri 

de şey. Ben size güzel bir örnek vereceğim. Ailem, arkadaşlarm aradlar “Aman, Şu Türk 

Hava Yollarnn reklamn kaçrma.” Gittik Youtube’da bulduk falan, seyrettik. İşte Iğdr’a 

uçak iniyor falan. Hakikaten çok güzel fakat bence Çalşma Bakanlğ’nn bunu derhâl 

televizyondan kaldrmas lazm, derhâl. Ne oluyor? On beş saniyelik bir şey. Orada bir 12 

yaşnda kz çocuğunu el arabasna koyuyorlar, tepetaklak zavall gidiyor. Yasak. Toz 

döküyor, o tozu yutuyor kz. Böyle böyle mesajlar veriyoruz. Ne oldu? Avrupa’nn en iyi 

firmas şey yapt. Olmaz. Neyse… Yani bu kültürün gelişmesi lazm.” 

10.7.4. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt yap gerektiren 

davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

10.7.5. Yank Hastaneleri  

Yer alt kömür madenciliğinin yapldğ kömür havzalarnda, ulaşm süreleri göz 

önünde bulundurularak belirlenecek uygun yerlerde, gerekli donanm ve kadroya sahip 

yank hastanelerinin kurulmaldr. Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut 

hastanelerde yank ünitelerin kurulmas sağlanmaldr. 

10.7.6. Madencilik İSG Veri Bankas  

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 
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10.7.1.10. İş Müfettişlerinin Eğitimi  

Mevcut durumda, maden teftişi yapacak iş müfettişi yardmclarnn teorik 

eğitimleri, özel olarak planlanmal ve bu eğitimlerde madencilik ile ilgili konulara ağrlk 

verilmelidir. Mevcut durumda, maden teftişi yapacak(maden, jeoloji, elektrik, makine, 

kimya, endüstri mühendisleri vb.) iş müfettişi yardmclarnn teorik eğitimleri, özel olarak 

planlanmaktadr. İş müfettiş yardmclar, teorik eğitim döneminden sonra, yetiştirilme 

dönemlerinin tamamnda, hastalk gibi zorunlu haller dşnda, sahada denetimlerinde yer 

almaldr. Maden teftişlerinde yer alacak iş müfettişi yardmclarnn eğitiminin yaklaşk 2 

yllk uygulama dönemlerinin çoğunluğun yer alt kömür teftişlerinde geçecek şekilde 

planlanmas gerekir. Bu şekilde müfettiş yardmcs, müfettişlik öncesi birçok değişik iş 

yerinde birbirinden farkl iyi ve kötü uygulamalar görmüş olacaktr. Ayrca iş müfettiş 

yardmclarnn gelişmiş ülkelerdeki iş sağlğ ve güvenliği uygulamalarn görmeleri ve bu 

ülkelerde eğitim almalar sağlanmaldr. Uzun vadede ise Amerika’da olduğu gibi maden 

teftişi yapacak iş müfettişlerinin yetiştirilmesi için ayr bir akademi kurulmaldr. 

Sektörde deneyimli çalşanlarn 35 yaş öncesinde müfettiş yardmclğ snavna 

girmeleri için herhangi bir engel bulunmamaktadr. Ancak 35 yaş sonrasnda KPSS ve 

memuriyetteki yaş snr deneyimli çalşanlarn sisteme kazandrlmas için engel teşkil 

etmektedir. Maden iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili en az 5 yllk iş deneyimine 

sahip ve 35 yaşn aşmş kişilerin müfettiş yardmclğ snavna girebilmeleri için KPSS 

yerine ayr bir snav sistemi düzenlenmelidir. 

10.7.2. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

Yer alt kömür madenciliğinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, sürekli 

olarak iş sağlğ ve güvenliği konusunda araştrma ve geliştirme yapacak bir birimin olmas 

gerekmektedir. Meydana gelen kazalar sonrasnda kazalarn sebepleri de bu birim 

tarafndan bilimsel olarak araştrlmaldr. Araştrmalar neticesinde elde edilen verilere 

göre, kazalarn tekrarlanmamas için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve yeni teknolojilerin 

geliştirilmesi de bu birimin görevi olmaldr. Mevzuat ise bu çalşmalarn sonuçlarna göre 

devaml olarak güncellenmelidir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için oluşturulacak 

birimin ciddi bir bütçeye sahip olmas gerekmektedir. Ayrca birimin karar alma ve 

kararlarn faaliyet geçirme konusunda da hzl hareket etmesini sağlayacak düzenlemeler 

yaplmaldr. 
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10.7.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Raporun önceki bölümlerinde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmasnda 

eğitimin önemine değinilmişti. Eğitim ile ilgili çözüm önerileri ayrca sunulmuştur. 

Toplumun tüm kesimlerinde iş sağlğ güvenliği kültürünün oluşmas için, bireylerin 

günlük yaşamlarnda devaml olarak iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl 

hale getirilmesi sağlanmaldr. Bu konuda ise görsel ve yazl basna sorumluluk 

düşmektedir. Basnda yer alan yapmlarda, iş sağlğ ve güvenliğine uygun olmayan 

görüntülere ve mesajlara yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak 

şekilde sunulmaldr. İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

24.06.2014 tarihli Komisyon toplantsnda Güner GÜRTUNCA konu ile ilgili 

şunlar söylüyor; “Bir de en önemli konu Sayn Başkanm: Maalesef bizim Türkiye’de iş 

güvenliği ve işçi sağlğ kültürü gelişmiş vaziyette değil. Bu madencilik değil, her endüstri 

de şey. Ben size güzel bir örnek vereceğim. Ailem, arkadaşlarm aradlar “Aman, Şu Türk 

Hava Yollarnn reklamn kaçrma.” Gittik Youtube’da bulduk falan, seyrettik. İşte Iğdr’a 

uçak iniyor falan. Hakikaten çok güzel fakat bence Çalşma Bakanlğ’nn bunu derhâl 

televizyondan kaldrmas lazm, derhâl. Ne oluyor? On beş saniyelik bir şey. Orada bir 12 

yaşnda kz çocuğunu el arabasna koyuyorlar, tepetaklak zavall gidiyor. Yasak. Toz 

döküyor, o tozu yutuyor kz. Böyle böyle mesajlar veriyoruz. Ne oldu? Avrupa’nn en iyi 

firmas şey yapt. Olmaz. Neyse… Yani bu kültürün gelişmesi lazm.” 

10.7.4. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt yap gerektiren 

davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

10.7.5. Yank Hastaneleri  

Yer alt kömür madenciliğinin yapldğ kömür havzalarnda, ulaşm süreleri göz 

önünde bulundurularak belirlenecek uygun yerlerde, gerekli donanm ve kadroya sahip 

yank hastanelerinin kurulmaldr. Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut 

hastanelerde yank ünitelerin kurulmas sağlanmaldr. 

10.7.6. Madencilik İSG Veri Bankas  

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 
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olmas için, ilgili bakanlğn internet sitesinde, maden iş yerlerine ait üretim, iş kazalar, 

meslek hastalklar, ramak kalalar, iş kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ raporlar gibi 

sektörün performansn gösteren verilerin aktarldğ kamuoyuna açk bir portal 

kurulmaldr. 

10.7.7. Denetim Sistemi İçin Portal  

Devlet eliyle yaplacak denetimlerde müfettişlerin teftişlerden önce, iş yeri 

hakknda ön çalşma yaparak iş yeri ile ilgili riskleri belirleyip teftişlerin risk odakl 

yaplmas ve etkinliğinin artrlabilmesi için; maden iş yerlerinin sağlk güvenlik 

dokümanlar, risk değerlendirmeleri, acil durum planlar, çalşanlarn eğitim ve sağlk 

raporlar, iş yerinin imalat, havalandrma planlar, iş yerlerinde sağlk ve güvenlik ile ilgili 

yaplan her türlü hesaplamalar vb. dokümanlarn müfettişler tarafndan ulaşlabilecek ortak 

bir veri portalnda toplanmas gerekir. 

10.7.8. Şirketlerin Borsaya Kote Olmas  

Raporun tamamna bakldğnda, yer alt kömür madenciliğinde havza madenciliği 

yaplmas, sağlkl ve güvenli çalşmann temellerinin doğru atlmas açsndan 

önerilmektedir. Havza madenciliğine geçilmesi ile ancak uzun vadede büyük yatmlar 

yapabilecek yatrmclarn (devlet ya da özel) sektörde var olabilmesi hedeflenmektedir. 

Oluşturulmas hedeflenen bu sistemde yatrmclar, borsaya kote olmalar yönünde teşvik 

edilmelidir. Böylece işverene üzerinde bir de kamuoyu denetimi oluşturulmuş olacak ve 

sağlkl ve güvenli çalşan işveren pazarda itibar görerek değer kazanrken, iş kazas ve 

meslek hastalklar ile çalşanna zarara uğratan işveren ise sistemde kendiliğinden 

ekonomik olarak kayba uğrayacaktr. 

10.8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA VE KURTARMA 

FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

Sosyal, ekonomik, fiziki ve çevresel kayplara yol açan, normal yaşam sekteye 

uğratan “doğal” veya “insan” kökenli olaylarn sonuçlarna “afet” denir. Afetin meydana 

gelmesi durumu gibi derhal müdahale etmeyi ve acil yardm faaliyetlerini uygulamay 

gerektiren durum ve olaylara ise “acil durum” ad verilir. Önceden planlanmamş, 

bilinmeyen ve kontrol altna alnamamş olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylar 

ise “kaza” olarak adlandrlr. 13 Mays 2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Eynez 

Maden İşletmesi’nde meydana gelen elim olay ise kaza niteliğindedir. 
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Maden iş yerlerinde meydana gelen kazalar afet değil, acil durum olarak 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle kaza sonras ile de farkllk gösteren yer alt maden iş 

yerlerinde meydana gelen kazalardaki acil durumun yönetilebilmesi için Afet ve Acil 

Durum Başkanlğndan ayr, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde, madenlerde, 

merkezî bir arama kurtarma biriminin kurulmas zorunluluğu ortaya çkmaktadr. Bu 

birimin faaliyetler srasnda tam yetkili bir karar merci olmas gerekmektedir. Merkezî 

birimin maden (kömür ve diğer maden) havzalarnn olduğu bölgelerin (Soma, Kütahya, 

Trakya, Zonguldak vb.) merkezî yerinde alt birimleri ve ayrca her bir maden işletmesinin 

de kendi bünyesinde arama kurtarma organizasyonunu oluşturmas gerekmektedir. 

Maden arama kurtarma biriminin, teşkilatlanma yaps, çalşanlarn nitelikleri, 

görev yetki ve sorumluluklar, ekiplerin eğitim ve tatbikatlarn, organizasyonlarn fiziksel 

yaplar (kondisyon salonlar, tatbikat binalar gibi), bulundurulmas gerekli araç ve 

gereçleri (tahlisiye ekipmanlar, helikopter gibi hzl ulaşm araçlar, dinlenme ve diğer 

faaliyetler için çadrlar, portatif duş ve tuvaletler, ekiplerin yeme içme ihtiyacn 

karşlayabilecek gereçler ya da organizasyon vb.), iş yerlerinde kurulacak arama kurtarma 

organizasyonlar, koordinasyonlar, olas acil durumlarda uygulanacak prosedürler gibi 

konular kapsayan kanun, yönetmelik ve standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler 

için ayr bir arama kurtarma mevzuat olmaldr. 

Maden havzalarnda iş yerleri kendi arama kurtarma organizasyonlarn, araç gereç 

ve teçhizatlarn, ekiplerin oluşturulmasn, eğitim ve tatbikatlarn merkezî birimin 

hazrladğ mevzuat çerçevesinde kurmaldr. Bu organizasyon içerisinde yer alan 

çalşanlar asl görevlerini de yapmaldrlar. 

Merkez ve havzalarda kurulan alt birimlerde, maden iş yerleri ile ilgili işletme 

projeleri, imalat haritalar, havalandrma planlar, acil durum organizasyon ve planlar gibi 

dokümanlar yer almal ve bu verilere alt birimlerin sorumlularnn sanal ortamda ulaşm 

sağlanmaldr. 

İşyerlerinde kurulan arama kurtarma organizasyonu, alt birimler ve diğer 

kuruluşlarla koordinasyonu merkezî birim sorumlusu tarafndan sağlanmaldr. Olay 

meydana geldiğinde işletme o bölgedeki alt birime, alt birimde merkezî birime haber 

verecektir. Havzada bulunan alt birim sorumlusu ile işletmenin acil durum organizasyonu 

sorumlusu ile birlikte koordinasyonu sağlamal, merkezî birim sorumlusunun olay yerine 

intikalinden sonra da görevi ona devir etmelidir. 

 

679 

 

10.7.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Raporun önceki bölümlerinde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmasnda 

eğitimin önemine değinilmişti. Eğitim ile ilgili çözüm önerileri ayrca sunulmuştur. 

Toplumun tüm kesimlerinde iş sağlğ güvenliği kültürünün oluşmas için, bireylerin 

günlük yaşamlarnda devaml olarak iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl 

hale getirilmesi sağlanmaldr. Bu konuda ise görsel ve yazl basna sorumluluk 

düşmektedir. Basnda yer alan yapmlarda, iş sağlğ ve güvenliğine uygun olmayan 

görüntülere ve mesajlara yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak 

şekilde sunulmaldr. İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

24.06.2014 tarihli Komisyon toplantsnda Güner GÜRTUNCA konu ile ilgili 

şunlar söylüyor; “Bir de en önemli konu Sayn Başkanm: Maalesef bizim Türkiye’de iş 

güvenliği ve işçi sağlğ kültürü gelişmiş vaziyette değil. Bu madencilik değil, her endüstri 

de şey. Ben size güzel bir örnek vereceğim. Ailem, arkadaşlarm aradlar “Aman, Şu Türk 

Hava Yollarnn reklamn kaçrma.” Gittik Youtube’da bulduk falan, seyrettik. İşte Iğdr’a 

uçak iniyor falan. Hakikaten çok güzel fakat bence Çalşma Bakanlğ’nn bunu derhâl 

televizyondan kaldrmas lazm, derhâl. Ne oluyor? On beş saniyelik bir şey. Orada bir 12 

yaşnda kz çocuğunu el arabasna koyuyorlar, tepetaklak zavall gidiyor. Yasak. Toz 

döküyor, o tozu yutuyor kz. Böyle böyle mesajlar veriyoruz. Ne oldu? Avrupa’nn en iyi 

firmas şey yapt. Olmaz. Neyse… Yani bu kültürün gelişmesi lazm.” 

10.7.4. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt yap gerektiren 

davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

10.7.5. Yank Hastaneleri  

Yer alt kömür madenciliğinin yapldğ kömür havzalarnda, ulaşm süreleri göz 

önünde bulundurularak belirlenecek uygun yerlerde, gerekli donanm ve kadroya sahip 

yank hastanelerinin kurulmaldr. Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut 

hastanelerde yank ünitelerin kurulmas sağlanmaldr. 

10.7.6. Madencilik İSG Veri Bankas  

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 



‒ 675 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

680 

 

olmas için, ilgili bakanlğn internet sitesinde, maden iş yerlerine ait üretim, iş kazalar, 

meslek hastalklar, ramak kalalar, iş kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ raporlar gibi 

sektörün performansn gösteren verilerin aktarldğ kamuoyuna açk bir portal 

kurulmaldr. 

10.7.7. Denetim Sistemi İçin Portal  

Devlet eliyle yaplacak denetimlerde müfettişlerin teftişlerden önce, iş yeri 

hakknda ön çalşma yaparak iş yeri ile ilgili riskleri belirleyip teftişlerin risk odakl 

yaplmas ve etkinliğinin artrlabilmesi için; maden iş yerlerinin sağlk güvenlik 

dokümanlar, risk değerlendirmeleri, acil durum planlar, çalşanlarn eğitim ve sağlk 

raporlar, iş yerinin imalat, havalandrma planlar, iş yerlerinde sağlk ve güvenlik ile ilgili 

yaplan her türlü hesaplamalar vb. dokümanlarn müfettişler tarafndan ulaşlabilecek ortak 

bir veri portalnda toplanmas gerekir. 

10.7.8. Şirketlerin Borsaya Kote Olmas  

Raporun tamamna bakldğnda, yer alt kömür madenciliğinde havza madenciliği 

yaplmas, sağlkl ve güvenli çalşmann temellerinin doğru atlmas açsndan 

önerilmektedir. Havza madenciliğine geçilmesi ile ancak uzun vadede büyük yatmlar 

yapabilecek yatrmclarn (devlet ya da özel) sektörde var olabilmesi hedeflenmektedir. 

Oluşturulmas hedeflenen bu sistemde yatrmclar, borsaya kote olmalar yönünde teşvik 

edilmelidir. Böylece işverene üzerinde bir de kamuoyu denetimi oluşturulmuş olacak ve 

sağlkl ve güvenli çalşan işveren pazarda itibar görerek değer kazanrken, iş kazas ve 

meslek hastalklar ile çalşanna zarara uğratan işveren ise sistemde kendiliğinden 

ekonomik olarak kayba uğrayacaktr. 

10.8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA VE KURTARMA 

FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

Sosyal, ekonomik, fiziki ve çevresel kayplara yol açan, normal yaşam sekteye 

uğratan “doğal” veya “insan” kökenli olaylarn sonuçlarna “afet” denir. Afetin meydana 

gelmesi durumu gibi derhal müdahale etmeyi ve acil yardm faaliyetlerini uygulamay 

gerektiren durum ve olaylara ise “acil durum” ad verilir. Önceden planlanmamş, 

bilinmeyen ve kontrol altna alnamamş olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylar 

ise “kaza” olarak adlandrlr. 13 Mays 2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Eynez 

Maden İşletmesi’nde meydana gelen elim olay ise kaza niteliğindedir. 
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Maden iş yerlerinde meydana gelen kazalar afet değil, acil durum olarak 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle kaza sonras ile de farkllk gösteren yer alt maden iş 

yerlerinde meydana gelen kazalardaki acil durumun yönetilebilmesi için Afet ve Acil 

Durum Başkanlğndan ayr, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde, madenlerde, 

merkezî bir arama kurtarma biriminin kurulmas zorunluluğu ortaya çkmaktadr. Bu 

birimin faaliyetler srasnda tam yetkili bir karar merci olmas gerekmektedir. Merkezî 

birimin maden (kömür ve diğer maden) havzalarnn olduğu bölgelerin (Soma, Kütahya, 

Trakya, Zonguldak vb.) merkezî yerinde alt birimleri ve ayrca her bir maden işletmesinin 

de kendi bünyesinde arama kurtarma organizasyonunu oluşturmas gerekmektedir. 

Maden arama kurtarma biriminin, teşkilatlanma yaps, çalşanlarn nitelikleri, 

görev yetki ve sorumluluklar, ekiplerin eğitim ve tatbikatlarn, organizasyonlarn fiziksel 

yaplar (kondisyon salonlar, tatbikat binalar gibi), bulundurulmas gerekli araç ve 

gereçleri (tahlisiye ekipmanlar, helikopter gibi hzl ulaşm araçlar, dinlenme ve diğer 

faaliyetler için çadrlar, portatif duş ve tuvaletler, ekiplerin yeme içme ihtiyacn 

karşlayabilecek gereçler ya da organizasyon vb.), iş yerlerinde kurulacak arama kurtarma 

organizasyonlar, koordinasyonlar, olas acil durumlarda uygulanacak prosedürler gibi 

konular kapsayan kanun, yönetmelik ve standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler 

için ayr bir arama kurtarma mevzuat olmaldr. 

Maden havzalarnda iş yerleri kendi arama kurtarma organizasyonlarn, araç gereç 

ve teçhizatlarn, ekiplerin oluşturulmasn, eğitim ve tatbikatlarn merkezî birimin 

hazrladğ mevzuat çerçevesinde kurmaldr. Bu organizasyon içerisinde yer alan 

çalşanlar asl görevlerini de yapmaldrlar. 

Merkez ve havzalarda kurulan alt birimlerde, maden iş yerleri ile ilgili işletme 

projeleri, imalat haritalar, havalandrma planlar, acil durum organizasyon ve planlar gibi 

dokümanlar yer almal ve bu verilere alt birimlerin sorumlularnn sanal ortamda ulaşm 

sağlanmaldr. 

İşyerlerinde kurulan arama kurtarma organizasyonu, alt birimler ve diğer 

kuruluşlarla koordinasyonu merkezî birim sorumlusu tarafndan sağlanmaldr. Olay 

meydana geldiğinde işletme o bölgedeki alt birime, alt birimde merkezî birime haber 

verecektir. Havzada bulunan alt birim sorumlusu ile işletmenin acil durum organizasyonu 

sorumlusu ile birlikte koordinasyonu sağlamal, merkezî birim sorumlusunun olay yerine 

intikalinden sonra da görevi ona devir etmelidir. 
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10.7.3. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Raporun önceki bölümlerinde iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmasnda 

eğitimin önemine değinilmişti. Eğitim ile ilgili çözüm önerileri ayrca sunulmuştur. 

Toplumun tüm kesimlerinde iş sağlğ güvenliği kültürünün oluşmas için, bireylerin 

günlük yaşamlarnda devaml olarak iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl 

hale getirilmesi sağlanmaldr. Bu konuda ise görsel ve yazl basna sorumluluk 

düşmektedir. Basnda yer alan yapmlarda, iş sağlğ ve güvenliğine uygun olmayan 

görüntülere ve mesajlara yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak 

şekilde sunulmaldr. İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

24.06.2014 tarihli Komisyon toplantsnda Güner GÜRTUNCA konu ile ilgili 

şunlar söylüyor; “Bir de en önemli konu Sayn Başkanm: Maalesef bizim Türkiye’de iş 

güvenliği ve işçi sağlğ kültürü gelişmiş vaziyette değil. Bu madencilik değil, her endüstri 

de şey. Ben size güzel bir örnek vereceğim. Ailem, arkadaşlarm aradlar “Aman, Şu Türk 

Hava Yollarnn reklamn kaçrma.” Gittik Youtube’da bulduk falan, seyrettik. İşte Iğdr’a 

uçak iniyor falan. Hakikaten çok güzel fakat bence Çalşma Bakanlğ’nn bunu derhâl 

televizyondan kaldrmas lazm, derhâl. Ne oluyor? On beş saniyelik bir şey. Orada bir 12 

yaşnda kz çocuğunu el arabasna koyuyorlar, tepetaklak zavall gidiyor. Yasak. Toz 

döküyor, o tozu yutuyor kz. Böyle böyle mesajlar veriyoruz. Ne oldu? Avrupa’nn en iyi 

firmas şey yapt. Olmaz. Neyse… Yani bu kültürün gelişmesi lazm.” 

10.7.4. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt yap gerektiren 

davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

10.7.5. Yank Hastaneleri  

Yer alt kömür madenciliğinin yapldğ kömür havzalarnda, ulaşm süreleri göz 

önünde bulundurularak belirlenecek uygun yerlerde, gerekli donanm ve kadroya sahip 

yank hastanelerinin kurulmaldr. Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut 

hastanelerde yank ünitelerin kurulmas sağlanmaldr. 

10.7.6. Madencilik İSG Veri Bankas  

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 
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Olay mahallinde acil durum yönetimi ve arama kurtarma faaliyetlerinde çalşanlar 

dşnda kimse olmayacak şekilde işletme çevresi kolluk güçleriyle kontrol altna 

alnmaldr.  

Basn ve kamuoyuna bilgilendirme ise, olayn meydana geldiği işletmenin en 

yaknndaki yerleşim merkezinde her türlü alt yaps oluşturulmuş olan bilgilendirme 

merkezlerinde ilgili bakanlk tarafndan yaplmaldr. 

AFAD bu yap içerisinde arama kurtarma birimi sorumlusu ile sürekli bilgi 

alşverişinde bulunmal ve yalnzca kendisinden istenilen sorunlarn çözümünde etkin rol 

almaldr. 

10.9. ONUNCU BÖLÜM KAYNAKÇA 

Düzgün, H.S.B., 2009. Maden Kapatma Planlamas ve Doğaya Yeniden 

Kazandrmann Temel İlkeleri”, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 11-12 Haziran, 

Ankara, ,1-16 

GMI Mart 2013 toplants 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ Verileri 

Eğri, N., Dölek, G. N., Arslan, İ. ve Göçener, M., (2013), İş Sağlğ ve 

Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü, Dünyann Çeşitli Ülkelerinde İSG Ceza Uygulamalar, 

Ankara 
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SONUÇ: TESPİT VE ÖNERİLER 

11.1. SOMA EYNEZ OCAĞI KAZASININ KISACA NEDENLERİ VE OLUŞ 

MEKANİZMASI 

Soma Eynez Ocağ Kazas’nn oluş mekanizmas orta koyulmadan önce, ocağn 

jeolojik yapsnn ele alnmas gerekir.  

- Eynez Bölgesinde bulunan yaklaşk 25-30 metre kalnlğnda kömür damarnn 

tavannda 120 metre kalnlkta M2 marn ve bu birimin üzerinde de kalnlğ 100 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 sudan büyük ölçüde 

etkilenen M1 kili bulunmaktadr.  
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Şekil 11.1’de Soma Eynez Ocağ’nn Hazrlk Ve Üretim Plan Verilmektedir. 
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Soma Eynez Ocağ Kazasnn nedenlerinin ortaya konulmasnda, yangnn çktğ 

bölgede bizzat durumun gözlenmiş olmas, kazann tanğ baz çalşanlarn kurtulmuş 

olmas olayn çözülmesinde çok önemli bir faktör olmuştur. Tank ifadelerinden de 

anlaşldğ üzere yangn, Şekil 11.2’de gösterilen 5-7 arasnda başlamştr. 

 

 

Şekil 11.2. Kaza Yeri Plan 

İşçi ifadelerinden, ani ve yüksek basnçl yoğun bir dumann uzun sureli olarak 
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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? 

Sorularnn işçi ifadeleri, sensör bilgileri, uzman görüşleri de dâhil olmak üzere 

bilimsel olarak cevaplanmas gerekmekteydi. Komisyon, kazann nasl olduğunu bu 

çerçevede değerlendirmiştir. 

Soma Eynez Ocağnda Meydana Gelen Maden Kazasnn Oluş Mekanizmas: 

- Eynez bölgesinde verimli ve güvenli üretim yaplmasnn ön koşulu, tavan taşnn 

etkin bir şekilde göçertilmesidir. Tavan taş düzenli olarak göçmediğinden dolay hem arka 

kömür üretimi srasnda sorunlarla karşlaşlmakta hem de güvenli bir çalşma ortam 

yaratmak mümkün olamamaktadr. Genel anlamda, Eynez sahasnda sağlam yaplarndan 

dolay, M2 marn ve M3 kireç taş birimlerinde oturmann hemen gerçekleşmediği ve yer 

üstü tasmanlarnn uzun sürede oluştuğu bilinmektedir.  

- Yangnn başladğ yere en yakn konumda, 2010-2013 yllar arasnda üretimi 

tamamlanmş olan C panosu bulunmaktadr. C panosunun tavan yolu olan ve A panolarna 

giden 1 nolu bölgedeki galeride kurulan barajn szdrmazlğnn tam olarak sağlanamadğ 

ve az miktarda temiz havann buradan girerek C panosuna ulaştğ, uzun süre C panosunu 

beslediği ve karbonmonoksit (CO) üretimine neden olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. 

Ayrca A panosunda, 2010 ylnda tespit edilen metan varlğ da bilinmektedir. Bu 

panodan, artk çalşma olmayan C panosuna metan szma olaslğ da oldukça güçlüdür.  

- İş yerinde çalşan baz maden mühendisleri ile yaplan görüşmede tavann diğer 

panolara oranla daha sağlam olmas nedeniyle özellikle A ve C panolarnda, ayak 

arkasnda sklkla göçmeme sorunuyla karşlaşldğ belirtilmiştir.  

- Tavan taşnda göçme problemi olduğu bilindiği için göçük içerisinde boşluklarn 

oluştuğu düşünülmektedir. Ocak üzerindeki tasmanlarn incelenmesiyle de bu durum tespit 
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edilebilmektedir.  

- Bu boşluklarn içinin genellikle CH4 ile dolu olduğu düşünülmektedir. Topuklarda 

ve göçük içerisinde kalan kömürün, tasmanlardan ve ocak içindeki çatlak, krk gibi 

boşluklardan gelen hava ile kzşmas sonucunda bir miktar CO gaz da bulunabilir. 

Özellikle üzerinde büyük bir tasman oluşan C panosunun külle kapatlmasnn mümkün 

olmayan yerlerindeki geniş boşluklarda CH4 ve CO gaznn oluştuğu düşünülmektedir. 

Üretim sonrasnda da CH4 geliri devam etmekte ve göçük içerisi özellikle havadan hafif 

olmas nedeniyle metanla dolmaktadr.  

- C panosu üzerinde bulunma ihtimali çok yüksek olan boşlukta, ani bir oturma 

olmas nedeniyle gaz basncnn arttğ ve gazn C panosundaki topuk içerisinden zayf 

bulduğu bölgelere doğru yöneldiği anlaşlmaktadr. 

- Ayrca A panosundaki CH4 gaznn da; Şekil 11.2’deki kaza yeri plannda, 5 ve 6 

numaralarla gösterilen bölgeler arasnda bulunan fay hattndan ve kaza yeri plannda 1 

numara ile gösterilen C panosu, tavan yoluyla kaza yerinin meydana geldiği galeri arasnda 

braklan topuğun incelmesi dolaysyla oluşan çatlak ve krklardan yol bularak yayldğ 

düşünülmektedir.  

- Gazn gidebileceği bölge, basnç konsantrasyonlarnn yüksek olmas nedeniyle 

çok sayda galerinin olduğu, çatlakl bir yap oluşturan ana yol yönünde olmaldr. Buras 

gazn hareket edebileceği en zayf zonu oluşturmaktadr. Bu nedenle göçükte skşan gazn 

Şekil 11.2’de gösterildiği gibi yukardan aşağ doğru, tüm bölgeye doğru hareket etmiş 

olmas kuvvetle muhtemeldir.  

- Çoğunluğu CH4 ve CO olan gaz karşm; 5-7 noktalar arasnda, 4. bant motor 

başnda motorun ex-proof olmamas nedeniyle çkan arktan dolay alev aldğ 

düşünülmektedir.  

- Yangn başlangcnda beyaz, sarms ve yeşilimsi bir duman geldiği ve birkaç 

dakika içerisinde dumann neredeyse görüş mesafesi olmayacak şekilde tamamen siyah 

renge dönüştüğü, görgü tanklarnca ifade edilmektedir. 

- Kaza yeri incelemesinde, 7 nolu nokta önüne baraj yaplmş ve bir miktar kül 

verilmiş olduğundan, aşağdaki ikinci tahrik motorlarnn kül altnda kalmş olduğu, birinci 

tahrik motorlarnn ise göçük altnda olduğu görülmüştür.  

- Yangn başlangcn gören kişiler, hemen 1 nolu noktaya doğru kaçmşlar ve temiz  
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braklan topuğun incelmesi dolaysyla oluşan çatlak ve krklardan yol bularak yayldğ 

düşünülmektedir.  

- Gazn gidebileceği bölge, basnç konsantrasyonlarnn yüksek olmas nedeniyle 

çok sayda galerinin olduğu, çatlakl bir yap oluşturan ana yol yönünde olmaldr. Buras 

gazn hareket edebileceği en zayf zonu oluşturmaktadr. Bu nedenle göçükte skşan gazn 

Şekil 11.2’de gösterildiği gibi yukardan aşağ doğru, tüm bölgeye doğru hareket etmiş 

olmas kuvvetle muhtemeldir.  

- Çoğunluğu CH4 ve CO olan gaz karşm; 5-7 noktalar arasnda, 4. bant motor 

başnda motorun ex-proof olmamas nedeniyle çkan arktan dolay alev aldğ 

düşünülmektedir.  

- Yangn başlangcnda beyaz, sarms ve yeşilimsi bir duman geldiği ve birkaç 

dakika içerisinde dumann neredeyse görüş mesafesi olmayacak şekilde tamamen siyah 

renge dönüştüğü, görgü tanklarnca ifade edilmektedir. 

- Kaza yeri incelemesinde, 7 nolu nokta önüne baraj yaplmş ve bir miktar kül 

verilmiş olduğundan, aşağdaki ikinci tahrik motorlarnn kül altnda kalmş olduğu, birinci 

tahrik motorlarnn ise göçük altnda olduğu görülmüştür.  

- Yangn başlangcn gören kişiler, hemen 1 nolu noktaya doğru kaçmşlar ve temiz 
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Soma Eynez Ocağ Kazasnn nedenlerinin ortaya konulmasnda, yangnn çktğ 

bölgede bizzat durumun gözlenmiş olmas, kazann tanğ baz çalşanlarn kurtulmuş 

olmas olayn çözülmesinde çok önemli bir faktör olmuştur. Tank ifadelerinden de 

anlaşldğ üzere yangn, Şekil 11.2’de gösterilen 5-7 arasnda başlamştr. 
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olmayan yerlerindeki geniş boşluklarda CH4 ve CO gaznn oluştuğu düşünülmektedir. 
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hava bölgesine geçmişlerdir. Yangn başladktan bir süre sonra, yoğun bir beyaz dumann 2 

nolu noktaya doğru geldiği ve oradan A ve H panolarna temiz hava sağlayan 2-9 

arasndaki yola dolmaya başladğ belirtilmektedir.  

- Ocak havas, yaklaşk olarak 30 m3/sn olarak 1 nolu nokta yönünden gelmekte ve 

yaklaşk olarak havann yars 2-9 noktalarndan geçerek A ve H panolarna doğru, diğer 

yars ise 1-5-4 noktalar yönünde ilerleyerek S panolarna doğru gitmektedir. 7-5 noktalar 

yönünde ise çok az bir hava akm vardr.  

- Dumann 5 nolu noktadan, havann geldiği yön olan 2 nolu nokta yönüne doğru 

geri tepmesinin nedeni, yanma ortamnda çok yüksek scaklk değerlerine ulaşlmas 

ve/veya göçükten gelen gazn ortama basnçla szmas olmaldr. 

- Yangn sonrasnda A ve H panolarnn hava dönüş ksmlarnda enerji kesilmiş ve 

gaz izleme sensörleri devre dş kalmştr. 5 nolu noktann hemen solunda olan hava dönüş 

yolunda, yangn öncesi (saat 14:50) %0.201 metan ölçülmüştür.  

- Yangn sonras sensör devre dş kalmş olmasna rağmen, yangn başladktan 

sonra tek bir ölçüm yapabilmiş ve sonra tekrar devre dş kalmştr. 405 nolu sensör yangn 

başladktan sonra (saat 15:15) hava dönüş yolunda %3.904 orannda metan ölçmüştür. Bu 

da, göçükte skşan ve çoğunluğu metan olan gazn basnçla tüm bölgeyi etkilemekte 

olduğunu göstermektedir.  

- Metan gaznn basnçla gelmesinin diğer bir göstergesi, 1 nolu noktada bulunan 

eski pano bağlant yolundaki barajn üzerindeki yangn söndürme çalşmalar srasnda, 

diğer bölgelere oranla belirgin bir şekilde daha fazla alev olduğunun ifade edilmesidir. Bu 

barajn arkas geçmişte kül ile doldurulmuş olsa da, üzerinde bulunan çatlaklardan basnçla 

metan gaznn gelmekte olduğu anlaşlmştr.  

- Yerinde yaplan tespitler srasnda, 5-7 noktalar arasnda, özellikle galeri 

tavannda, yaklaşk 15-20 m’lik bir ksmda, yer yer 4 m yüksekliğe kadar boşluklarn 

oluştuğu gözlenmiştir. Çelik TH bağlarnn sağlam olmasna rağmen, tavanda boşluk 

oluşmasnn nedeninin yukardan gelen basnçl gaz olduğu düşünülmektedir. Ayrca 3-5 

noktalar arasnn göçmüş olduğu görülmüştür.  
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Fotoğraf 11.1: Tavandaki Büyük Çapl Boşluklar  

 
Fotoğraf 11.2: Tavan ve Yan Cidarda Oluşan Akmalar ve Boşluklar 
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Fotoğraf 11.3: 4 Nolu Bant Üzerindeki Akmalar 

 

Fotoğraf 11.4: Tavandaki Yanan Kamalar 
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Fotoğraf 11.5: Konveyörün Tambur Ksmndaki Yanmş Bant 

 

Fotoğraf 11.6: Kül Baslan Bölge 
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Fotoğraf 11.5: Konveyörün Tambur Ksmndaki Yanmş Bant 
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Özetle:  

• Yangnn başlangç noktasnda kömür olmamas,  

• CO konsantrasyonunun dakikalar içerisinde çok yüksek değerlere çkmas, 

dumann havann geldiği yöne doğru geri tepmesi sonucu 2 nolu noktaya kadar 

gelmesi,  

• Yangnn başladğ yerde tavandan önemli ölçüde boşalmann meydana 

gelmesi, 

• Hava dönüş yolunda yangn başlangcndan 25 dakika sonra %3.9 metan 

ölçülmesi,  

• Yangn söndürme çalşmalar srasnda 1 nolu noktadaki baraj önünde 

meşale gibi alev olmas,  

• U3 bölgesinde taramaclarn tavandan düşen taş sonrasnda çatlaklardan 

duman geldiğini görmeleri, 

• C panosu üzerinde yaplan tasman incelemesi srasnda tasman 

mekanizmasnn net bir şekilde boşluk oluşumuna işaret etmesi, 

• Yer üstünde C panosu üzerinde önemli ölçüde su birikintisi olmas 

nedeniyle göçükte biriken metan gaznn yeryüzüne çkabileceği çatlaklarn mil ile 

doldurularak tkanmş olmas, 

• 5 nolu noktadan S panosu yönünde, galeri tavannda bulunan kamalarn 

yanmş olmasnn nedeni, hafif olan metan gaznn yanmas srasnda oluşan alevin 

galeri tavann yalayarak ilerlemiş olmas, göçükte var olan boşluk veya 

boşluklarda meydana gelen ani bir oturma sonrasnda, göçükteki gazn basnçla 

braklan topuklar arasndan szarak gelmiş olmasn anlaml klmaktadr.  

Ayrca kaza nedeninin anlaşlmas ve analiz edilmesine yarayacak olan kaza öncesi 

ve srasnda elde edilen bilgiler aşağda verilmektedir: 

• Ocak gaz izleme sistemine bağl 19 istasyondan alnan ölçümler, 

• El cihazlarndan alnan ölçümler,  

• Ocakta yaplan hava hz ölçümleri, 

• 15-16 Mays tarihlerinde TTK tarafndan yaplan ocaktan çkan dumanl 

havann analizi, 

• 279 kişiden alnan kandaki karboksihemoglobin analiz değerleri, 

Bununla birlikte kazann anlaşlmasnda çok önemli olabilecek baz bilgilerin eksik 
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olduğu anlaşlmaktadr: 

• 13 ve 14 Mays’ta ocak hava çkşnda gaz analizi yaplmamştr, 

• Ocakta hiçbir şekilde Hidrojen gaz ölçümü yoktur. Yüksek scaklkta 

oluşmas muhtemel tepkimeler srasnda H2 gaz açğa çkmş olabilir, 

• Hava ters çevrilerek üfleyici olarak çalştrldğnda, tasman çatlaklarnn 

yer alt bağlantl olup olmadğnn anlaşlmas için yerüstünde gaz çkş olup 

olmadğ yönünde bir gözlem ve ölçüm çalşmas yaplmamştr. 

11.2. SORUNLAR VE TESPİTLER  

Meclis Araştrma Komisyonu’nun amac, herhangi bir birim ya da kuruluşu 

suçlamak değil, sorunlar tespit ederek öneriler geliştirmektir. Bu sorunlar; Komisyonun 

yaptğ çalşma ve inceleme ziyaretleri esnasnda yaplan toplantlarnda, Komisyonumuza 

bilgi veren ve tutanaklara geçen işçilerin, firma yetkililerinin, kamu kurum ve 

kuruluşlarnn, meslek kuruluşlarnn ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin, 

akademisyenlerin ve konu ile ilgili uzmanlarn sunumlarndan ortaya konmuştur.  

Kuşkusuz bu sorunlar ilk defa Komisyonumuzda ifade edilmemiştir. Örneğin; 

08/06/2011 Tarihli 2011/3 sayl Devlet Denetleme Kurulu Raporunda da madencilik 

sektörüne yönelik sorunlar tespit edilmiş, dünya örnekleri de dikkate alnarak çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. Bunun dşnda; Maden Mühendisleri Odas gibi sivil toplum 

kuruluşlarnn da konuyla ilgili Raporlar mevcuttur.  

Komisyonda ortaya konan temel sorunlar aşağda özetlenmiştir. 

Tablo 11.1: Özetler Sorunlar ve Tespitler Tablosu 

1. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DENETİMDEN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR 
1.a. Denetim Sistemindeki Yapsal Sorunlar 

- Sektöre yön verecek kalc ve günün koşullarna uygun bir madencilik 

politikasnn yerleştirilmiş olmamas. 

- Yönetim yapsndaki farkllklar ve denetim sistemindeki koordinasyon ve 

uyum eksikliği. 

1.b. Kamu Denetiminde (Periyodik Denetim) Kurumlar Aras Görev, Yetki ve 

Sorumluluklarn Dağlmndan Kaynaklanan Boşluklar/Eksiklikler 
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- Madencilik sektörü denetim konusunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

(MİGEM) ve İş Teftiş Kurulu Başkanlğ (İTKB) arasndaki görev ve yetki dağlm 

konusu, mevzuatta açk bir şekilde belirtilmemesi. 

- MİGEM ve İTKB arasndaki koordinasyon ve bilgi paylaşmnn yetersiz 

olmas. 

- MİGEM tarafndan yaplan proje incelemesi ve denetimi konusunda, yasal 

mevzuatta açklk olmasna rağmen, inceleme ve denetimin nasl yaplacağna dair 

ikincil mevzuatn bulunmamas. 

- MİGEM’de denetimlerin, denetmen ya da müfettiş unvan olmayan Genel 

Müdürlük bünyesindeki değişik meslek gruplarndan oluşan heyetlerce yaplmas. 

1.c. İşveren ve İş Yeri İSG Organizasyonu Tarafndan Yaplan Denetimden 

Kaynaklanan Sorunlar 

- Maliyetleri azaltabilmek için İSG yatrmlarnn yeterli seviyede yaplmamas. 

- Çalşanlara eğitim vermek yerine, eğitimde geçen sürelerin üretimde 

geçmesinin tercih edilmesi. 

- İSG organizasyonlarnn yasak savmak maksadyla kurulmas. 

- İSG önlemlerinin tespiti ve alnmasnda önemli görev, yetki ve sorumluluklar 

bulunmasna rağmen iş güvenliği uzmanlarnn etkin olamamas. 

- İş güvenliği uzman ve işyeri hekimlerinin, çalşma sürelerinin yetersiz olmas.

- İş güvenliği uzman ve teknik nezaretçilerin ocaklarda farkl görevlerde de 

çalştrlmas. 

- İş güvenliği uzman, iş yeri hekimi ve teknik nezaretçilerin ücretlerini, 

işverenden almas. 

- İSG kurulunun işverene önereceği, İSG önlemlerinin işverenin olanaklarna 

bağlanmas. 

- Çalşann, çalşmaktan kaçnma hakkn iş güvencesinin etkin bir şekilde 

sağlanamamasndan dolay kullanamamas. 

1.d. Sendikalar 

- 6356 sayl Kanun’da sendikalarn görevleri; iş sağlğ ve güvenliği özelinde 
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ayrca, tanmlanmadğ için, baz sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

görevlerinin olmadğ düşüncesi.  

- Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara üye olan ve olmayan 

işçi sendiklar arasnda baraj farkllğ bulumas. 

- İşçilerin, sendika seçimlerinde, 6356 sayl Kanun’dan kaynaklanan haklarn 

etkin ve bağmsz bir şekilde kullanamamalar. 

 
2. MADEN İŞLETMECİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

2.a. Üretim Yöntemi, Ocak Tasarm ve İşletmecilikten Kaynaklanan Sorunlar 

- Panolar arasnda ve diğer bölgelerde braklan topuklarn yetersiz olmas. 

- Ocağn genelinde seri havalandrma yaplmas. 

- Tavan taşnn göçertilmesinin zorluğu. 

- Kara tumba (kör baca çalşmas) yöntemiyle üretim yaplmas. 

- Hayati tehlikeden dolay işin durdurulmasndan kaynaklanan olas riskler  

- Eski imalat panolarnn risk taşmas. 

2.b. Risk Değerlendirme ve Yönetim Sisteminin Yetersiz Olmas 

- Risk değerlendirmesinin genelde uygulama amac ile değil, kanundan doğan 

zorunluluğu yerine getirmek amac ile gerçeklikten uzak hazrlanmas.  

- İş yerlerinde risk değerlendirmelerinin bir kereliğine yazlp tehlikeler, riskler 

ve önlemlerin güncellenmemesi. 

2.c. Üretim Zorlamas 

- Soma yöresinde faaliyet gösteren maden ocaklarnda tarm sektöründen kalan 

bir uygulama olan ve “daybaşlk” veya “taşeronluk” olarak anlan bir uygulama ve 

kültürün yaygn olmas. 

- Üretime dayal prim sistemi ile işçilerin rekabete sokulmas, hatta vardiyalar 

aras yarşn olmas. 

2.d. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma 

- Maliyet kalemlerinden ilk kstlanan ksm iş sağlğ ve güvenliği önlemleri 
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- 6356 sayl Kanun’da sendikalarn görevleri; iş sağlğ ve güvenliği özelinde 
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ayrca, tanmlanmadğ için, baz sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

görevlerinin olmadğ düşüncesi.  

- Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara üye olan ve olmayan 

işçi sendiklar arasnda baraj farkllğ bulumas. 

- İşçilerin, sendika seçimlerinde, 6356 sayl Kanun’dan kaynaklanan haklarn 

etkin ve bağmsz bir şekilde kullanamamalar. 

 
2. MADEN İŞLETMECİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

2.a. Üretim Yöntemi, Ocak Tasarm ve İşletmecilikten Kaynaklanan Sorunlar 

- Panolar arasnda ve diğer bölgelerde braklan topuklarn yetersiz olmas. 

- Ocağn genelinde seri havalandrma yaplmas. 

- Tavan taşnn göçertilmesinin zorluğu. 

- Kara tumba (kör baca çalşmas) yöntemiyle üretim yaplmas. 

- Hayati tehlikeden dolay işin durdurulmasndan kaynaklanan olas riskler  

- Eski imalat panolarnn risk taşmas. 

2.b. Risk Değerlendirme ve Yönetim Sisteminin Yetersiz Olmas 

- Risk değerlendirmesinin genelde uygulama amac ile değil, kanundan doğan 

zorunluluğu yerine getirmek amac ile gerçeklikten uzak hazrlanmas.  

- İş yerlerinde risk değerlendirmelerinin bir kereliğine yazlp tehlikeler, riskler 

ve önlemlerin güncellenmemesi. 

2.c. Üretim Zorlamas 

- Soma yöresinde faaliyet gösteren maden ocaklarnda tarm sektöründen kalan 

bir uygulama olan ve “daybaşlk” veya “taşeronluk” olarak anlan bir uygulama ve 

kültürün yaygn olmas. 

- Üretime dayal prim sistemi ile işçilerin rekabete sokulmas, hatta vardiyalar 

aras yarşn olmas. 

2.d. Rezervin Sona Ermesi Nedeniyle İSG Yatrmlarndan Kaçnma 

- Maliyet kalemlerinden ilk kstlanan ksm iş sağlğ ve güvenliği önlemleri 
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olmas ve bunun sonucunda güvensiz çalşma koşullarnn doğmas. 

- Kişisel koruyucu donanmlarn yenilenmemesi. 

- Eksik güvenlik malzemesi (tahkimat vb.) ile çalşlmas. 

 
3. RODÖVANS VE HİZMET ALIMI UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR 

- Sektörel bir uygulama olarak karşmza çkan rodövansn mevzuat açsndan 

genellikle göz ard edilmiş olmas. 

- Hizmet alm mevzuatnn, uygulamadan kaynaklanan aksaklklar 

kapsamaktan uzak olmas.  

- 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan 

Kanunun ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğu. 

- Rodövans uygulamalar arasndaki farkllklar ile bununla bağlantl olarak 

yasal bağlayclktaki değişikliklerin, müdahale ve sorumluluk alanlarnda 

anlaşlmazlğa sebep olmas. 

- Rodövans sözleşmesi sürelerinin, ekonomik gerekleri dikkate almadan 

belirlenmesi.  

 
4. TAŞERON UYGULAMASI 

- Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 2004 ylnda taşeronluk sisteminden vazgeçtiğini 

söylemesine rağmen, daybaşlk/taşeronluk kültürünün krlamamas. 

- Daybaşlk/taşeron uygulamasnn, sadece Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de 

değil, diğer ocaklarda da varlğn sürdürmesi. 

 
5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI SORUNLARI 

5.a- Mevzuattan Kaynaklanan Eksiklikler 

1. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan 

Sorunlar: 

- ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesi’nin 

kaza tarihinde onaylanmamş olmas. 
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- Yanmaya direnci yüksek malzeme kullanm ile ilgili açk hükümler 

olmamas. 

- Madendeki gaz sensörlerinin niceliği ve niteliği ile ilgili esaslarn 

belirlenmemesi. 

- Merkezî izleme ölçümlerinin yaplmas ve verilerin kayt prosedürünün 

işverenin inisiyatifine braklmas. 

- Mevzutta gaz ölçüm ve periyotlar ile ilgili karşklk olmas, 

standartlarn bulunmamas.  

- Seri havalandrmann mevzuatta açkça yasak olduğunun belirtilmemesi. 

- Kaza tarihindeki mevzuata göre ferdî oksijen maskelerinin mecburi 

olmamas. 

- Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmas. 

- Yer alt madenciliğine yönelik ayr bir arama-kurtarma mevzuatnn 

bulunmamas.  

- Scaklk ve nem kontrolü ile ilgili referans değerlerin mevzuatta 

bulunmamas.  

- Mevzuatta tasmanlarn kontrolü ve kaydna ilişkin bir hüküm olmamas.  

- Mevzuatta havalandrma ve tahkimat gibi yer alt madenciliğinin hayati 

unusurlarna ilişkin hesaplama isteyen hiçbir hükmün bulunmamas. 

- Mevzuatta ehil, yetkili kişi gibi tanmlarn kriterlerinin belirlenmemesi.  

- 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a göre 

çkarlan hiçbir yönetmelikte maden iş yerlerinde maden mühendisi çalştrma 

zorunluluğunun bulunmamas. 

- Durdurmaya esas temel noksan hususlarn mevzuatta açkça 

belirtilmemesi. 

-. İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün 

hangi kurum tarafndan yaplacağnn mevzuatta açkça belirlenmemesi 

- İdari para cezalarnn caydrc olmamas. 
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olmas ve bunun sonucunda güvensiz çalşma koşullarnn doğmas. 
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- Sektörel bir uygulama olarak karşmza çkan rodövansn mevzuat açsndan 

genellikle göz ard edilmiş olmas. 
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kapsamaktan uzak olmas.  

- 3213 sayl Maden Kanunu’nun ilk uygulanmasndan bu yana var olan 

Kanunun ruhsat sahibi esasl omurgas ile olan uyumsuzluğu. 

- Rodövans uygulamalar arasndaki farkllklar ile bununla bağlantl olarak 

yasal bağlayclktaki değişikliklerin, müdahale ve sorumluluk alanlarnda 

anlaşlmazlğa sebep olmas. 

- Rodövans sözleşmesi sürelerinin, ekonomik gerekleri dikkate almadan 
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- Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 2004 ylnda taşeronluk sisteminden vazgeçtiğini 

söylemesine rağmen, daybaşlk/taşeronluk kültürünün krlamamas. 

- Daybaşlk/taşeron uygulamasnn, sadece Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de 

değil, diğer ocaklarda da varlğn sürdürmesi. 
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5.a- Mevzuattan Kaynaklanan Eksiklikler 

1. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuattan Kaynaklanan 

Sorunlar: 

- ILO 176 Sayl Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesi’nin 
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- Yanmaya direnci yüksek malzeme kullanm ile ilgili açk hükümler 

olmamas. 

- Madendeki gaz sensörlerinin niceliği ve niteliği ile ilgili esaslarn 

belirlenmemesi. 

- Merkezî izleme ölçümlerinin yaplmas ve verilerin kayt prosedürünün 

işverenin inisiyatifine braklmas. 

- Mevzutta gaz ölçüm ve periyotlar ile ilgili karşklk olmas, 

standartlarn bulunmamas.  

- Seri havalandrmann mevzuatta açkça yasak olduğunun belirtilmemesi. 

- Kaza tarihindeki mevzuata göre ferdî oksijen maskelerinin mecburi 

olmamas. 

- Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmas. 

- Yer alt madenciliğine yönelik ayr bir arama-kurtarma mevzuatnn 

bulunmamas.  

- Scaklk ve nem kontrolü ile ilgili referans değerlerin mevzuatta 

bulunmamas.  

- Mevzuatta tasmanlarn kontrolü ve kaydna ilişkin bir hüküm olmamas.  

- Mevzuatta havalandrma ve tahkimat gibi yer alt madenciliğinin hayati 

unusurlarna ilişkin hesaplama isteyen hiçbir hükmün bulunmamas. 

- Mevzuatta ehil, yetkili kişi gibi tanmlarn kriterlerinin belirlenmemesi.  

- 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun’a göre 

çkarlan hiçbir yönetmelikte maden iş yerlerinde maden mühendisi çalştrma 

zorunluluğunun bulunmamas. 

- Durdurmaya esas temel noksan hususlarn mevzuatta açkça 

belirtilmemesi. 

-. İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün 

hangi kurum tarafndan yaplacağnn mevzuatta açkça belirlenmemesi 

- İdari para cezalarnn caydrc olmamas. 
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- Çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği mahkeme karar ile kesinleşen 

işverenlere sektörden men etme gibi yaptrmlarn olmamas. 

2. 3213 Sayl Maden Kanunu ve İlgili Mevzauttan Kaynaklanan Sorunlar: 

- Denetimin usul ve esaslarna yönelik ayr bir mevzuat bulunmamas. 

- MİGEM bünyesinde; teftiş yetkisi, eğitimi ve özlük haklarna sahip denetim 

elaman kadrosu bulunmamas. 

5.b. Kurallara Uymama 

- Yazl veya yazl olmayan kurallara uymama alşkanlğ.  

- Daybaş, işveren veya yetkililerin kurallar bilmelerine rağmen, kuralszlğ 

kendi lehlerine kullanma eğilimine sahip olmas. 

5.c. Eğitimsizlik 

- Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği bilincinin oluşturulamamas. 

- Bireylere, küçük yaştan itibaren, eğitimin her kademesinde iş sağlğ ve 

güvenliği eğitiminin verilmemesi. 

- İşverenlerin iş sağlğ ve güvenliği eğitimi almasnn mecburi olmamas. 

- İşverenlerin, çalşanlarn İSG ve meslekî eğitimde geçirdikleri süreyi 

üretimden çalnmş zaman olarak görmesi. 

- Çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği eğitimi verilmeden onlarn adlarna 

sertifika düzenlenmesi. 

- İş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinde yer alt kömür madenciliğine özgü 

koşularn dikkate alnmamas.  

- Madenciliğe, özellikle de yer alt kömür madenciliğine özel meslekî-teknik 

liselerin bulunmamas. 

- Meslekî eğitim veren kurum ve kuruluşlarn yetersiz olmas. 

- Meslekî eğitim kurslarnda uygulamal eğitim verilmemesi.  

- Meslekî eğitimlerin belli aralklar ile yenilenmesi konusunun mevzuatta 

bulunmamas. 

- Çalşan temsilcileri ve destek elamanlarnn eğitimlerinin içeriğine yönelik 
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olarak mevzuatta bir düzenleme bulunmamas.  

- Ülkemizde, sektörün ihtiyacndan çok ve nitelik yönünden yetersiz maden 

mühendisliği bölümü olmas.  

- İş güvenliği uzmanlarnn eğitiminin, sektörün özgün koşullar dikkate 

alnmadan verilmesi. 

- MİGEM’de denetim yapan personele, proje inceleme ve maden denetimi 

alannda eğitim verilmemesi, 

- İş müfettişlerinin eğitiminde, gelişmiş ülkelerdeki uygulama pratiğine ve 

yöntemlerine yer verilmemesi.  

5.d. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürü 

- Doğas gereği sürekli olarak değişen koşullara sahip maden iş yerlerinde, iş 

sağlğ ve güvenliği kültürünün olmamas. 

- İki aşamal yaplan teftişlerde, iş sağlğ ve güvenliği kültürünün olmamas 

nedeniyle ilk aşamada giderilen sorunlarn ikinci aşamada yeniden saptanmas. 

5.e. Madencilik Ekipman ve Teçhizatlarn Temininde Karşlaşlan Güçlükler 

- Ülkemizde ATEX uyumlu ekipmanlarn teminini ve sonrasnda da bakm, 

onarm ve kalibrasyonunu sağlayacak onaylanmş kuruluşlarn yakn zamana kadar 

olmamas. 

- Yasal mevzuat nedeniyle ülkemizde ATEX dşnda, diğer sertifikal ex-proof 

ürünlerin kullanlamamas. 

- Yurt dşndan getirilen ekipmanlarn temin süresinin uzun olmasnn üretimde 

ve güvenlikte aksamalara neden olmas. 

5.f. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar 

- Ülkemizde, yer alt maden işletmelerinde yaplmas gereken iş hijyeni ölçüm, 

test ve analizini yapan akredite kuruluşlarn talebi karşlayacak sayda olmamas.  

5.g. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

- Ülkemizde, iş sağlğ ve güvenliği yönünden AR-GE çalşmalarna yeterli 

önemin verilmemesi. 
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kendi lehlerine kullanma eğilimine sahip olmas. 

5.c. Eğitimsizlik 

- Ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği bilincinin oluşturulamamas. 

- Bireylere, küçük yaştan itibaren, eğitimin her kademesinde iş sağlğ ve 
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- Çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği eğitimi verilmeden onlarn adlarna 
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- Madenciliğe, özellikle de yer alt kömür madenciliğine özel meslekî-teknik 
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- Meslekî eğitim veren kurum ve kuruluşlarn yetersiz olmas. 
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olarak mevzuatta bir düzenleme bulunmamas.  

- Ülkemizde, sektörün ihtiyacndan çok ve nitelik yönünden yetersiz maden 

mühendisliği bölümü olmas.  

- İş güvenliği uzmanlarnn eğitiminin, sektörün özgün koşullar dikkate 

alnmadan verilmesi. 

- MİGEM’de denetim yapan personele, proje inceleme ve maden denetimi 

alannda eğitim verilmemesi, 

- İş müfettişlerinin eğitiminde, gelişmiş ülkelerdeki uygulama pratiğine ve 

yöntemlerine yer verilmemesi.  

5.d. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürü 

- Doğas gereği sürekli olarak değişen koşullara sahip maden iş yerlerinde, iş 

sağlğ ve güvenliği kültürünün olmamas. 

- İki aşamal yaplan teftişlerde, iş sağlğ ve güvenliği kültürünün olmamas 

nedeniyle ilk aşamada giderilen sorunlarn ikinci aşamada yeniden saptanmas. 

5.e. Madencilik Ekipman ve Teçhizatlarn Temininde Karşlaşlan Güçlükler 

- Ülkemizde ATEX uyumlu ekipmanlarn teminini ve sonrasnda da bakm, 

onarm ve kalibrasyonunu sağlayacak onaylanmş kuruluşlarn yakn zamana kadar 

olmamas. 

- Yasal mevzuat nedeniyle ülkemizde ATEX dşnda, diğer sertifikal ex-proof 

ürünlerin kullanlamamas. 

- Yurt dşndan getirilen ekipmanlarn temin süresinin uzun olmasnn üretimde 

ve güvenlikte aksamalara neden olmas. 

5.f. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar 

- Ülkemizde, yer alt maden işletmelerinde yaplmas gereken iş hijyeni ölçüm, 

test ve analizini yapan akredite kuruluşlarn talebi karşlayacak sayda olmamas.  

5.g. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

- Ülkemizde, iş sağlğ ve güvenliği yönünden AR-GE çalşmalarna yeterli 

önemin verilmemesi. 
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 5.h. Özel İhtisas Mahkemeleri 

- Yaşanan kazalar sonrasnda tedbir alnmasnda yol gösterici olmas açsndan 

madenlerde gerçekleşen iş kazalar, meslek hastalklar ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftişlere itirazlar sonras açlan davalarn değerlendirilmesinin 

konuya ve teknik detaylara hakim kişiler tarafndan yaplmamas. 

5.. Yank Hastaneleri 

- Zonguldak, Kütahya ve Soma gibi kömür havzalarnda yank tedavi 

hastaneleri veya yank ünitelerinin bulunmamas. 

5.i. Madencilik İş Sağlğ ve Güvenliği Veri Bankas 

- Maden iş yerlerine ait üretim, iş kazalar, meslek hastalklar, ramak kalalar, iş 

kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ raporlar gibi sektörün performansn gösteren 

belge ve bilgileri kamuoyuna sunacak iş sağlğ ve güvenliği veri bankasnn 

bulunmamas. 

5.j. Madencilik Firmalarnn Borsaya Kote Olmas 

- Gelişmiş ülkelerdeki şirketlerin herhangi bir iş kazas durumunda hisselerinin 

borsada değer kaybetmesi durumunun Türkiye’de bulunmamas. 

5.k. İşçilerin Çalşma Koşullar ile Hak ve Alacaklar  

- Çalşanlarn, ücret, emeklilik yaş, tazminat, çalşma süresi, toplu iş 

sözleşmesinden doğan haklar gibi konularda sorunlar yaşanmas. 

 
6. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNCÜL, BİLİMSEL VE TEKNİK 

YAKLAŞIM SORUNU 

6.a. Havza Madenciliğinin Önemi 

- Mevcut kaynaklarn heba olmamasn, verimli ve güvenli bir şekilde 

çalşlmasn sağlayan havza madenciliğinin ülkemizde uygulanmamas  

6.b. Ulusal Karot ve Yerbilimleri Veri Bankasnn Önemi 

- Ülkemizde MTA dşnda kapsaml bir yerbilimleri veri bankasnn olmamas. 
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7- MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İLE 

İLGİLİ SORUNLAR 

- Maden işyerlerinde meydana gelen kazalarn afet olarak değerlendirilmesi 

- Detayl standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler için ayr bir arama 

kurtarma Kanununun olmamas. Kamuoyu bilgilendirmeleri tek merkezden yaplmaldr. 

- Arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşm srasnda sorunlar yaşamas 

- Olay yerinde hakln toplanmasndan kaynaklanan sorunlarn yaşanmas 

- Arama kurtarma faaliyetleri srasnda işyeri yetkililerine ulaşlamamas 

- Haberleşmenin sağlanamamas 

- Madenciliği bilmeyen aram a kurtarma ekiplerinden kaynakl sorunlarn ortaya 

çkmas 

- Bilgisiz ve yetersiz kişlerin yer altnda kurtarma faaliyetlerine katlmak 

istemesinden kaynakl ortamda kaos ve risk oluşmas 

- Arama kurtarma ekiplerinin geri hizmetlerinde eksikliklerin olmas 

 

11.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Komisyonda ortaya konan çözüm önerileri aşağda özetlenmiştir:  

Tablo 11.2: Özet Öneriler Tablosu  

1. MADENCİLİK POLİTİKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

1.a. Maden Sektörünün Genel Yapsal Sorunlarna İlişkin, 

- Madencilik sektörünün devlet hakk, Özel İdare pay, harçlar, teminatlar gibi 

yükümlülükler azaltlmaldr. 

-Madencilik sektörü üzerindeki vergi oranlar daha makul seviyeye 

indirilmelidir  

- Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu, daha işler ve verimli 

hâle getirilmelidir. 

- Madencilik alt yap tesisleri için devlet desteği sağlanmaldr.  
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 5.h. Özel İhtisas Mahkemeleri 

- Yaşanan kazalar sonrasnda tedbir alnmasnda yol gösterici olmas açsndan 

madenlerde gerçekleşen iş kazalar, meslek hastalklar ve iş sağlğ ve güvenliği 

yönünden yaplan teftişlere itirazlar sonras açlan davalarn değerlendirilmesinin 

konuya ve teknik detaylara hakim kişiler tarafndan yaplmamas. 

5.. Yank Hastaneleri 

- Zonguldak, Kütahya ve Soma gibi kömür havzalarnda yank tedavi 

hastaneleri veya yank ünitelerinin bulunmamas. 

5.i. Madencilik İş Sağlğ ve Güvenliği Veri Bankas 

- Maden iş yerlerine ait üretim, iş kazalar, meslek hastalklar, ramak kalalar, iş 

kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ raporlar gibi sektörün performansn gösteren 

belge ve bilgileri kamuoyuna sunacak iş sağlğ ve güvenliği veri bankasnn 

bulunmamas. 

5.j. Madencilik Firmalarnn Borsaya Kote Olmas 

- Gelişmiş ülkelerdeki şirketlerin herhangi bir iş kazas durumunda hisselerinin 

borsada değer kaybetmesi durumunun Türkiye’de bulunmamas. 

5.k. İşçilerin Çalşma Koşullar ile Hak ve Alacaklar  
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6. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNCÜL, BİLİMSEL VE TEKNİK 

YAKLAŞIM SORUNU 

6.a. Havza Madenciliğinin Önemi 
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6.b. Ulusal Karot ve Yerbilimleri Veri Bankasnn Önemi 

- Ülkemizde MTA dşnda kapsaml bir yerbilimleri veri bankasnn olmamas. 
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7- MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İLE 

İLGİLİ SORUNLAR 

- Maden işyerlerinde meydana gelen kazalarn afet olarak değerlendirilmesi 

- Detayl standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler için ayr bir arama 

kurtarma Kanununun olmamas. Kamuoyu bilgilendirmeleri tek merkezden yaplmaldr. 

- Arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşm srasnda sorunlar yaşamas 

- Olay yerinde hakln toplanmasndan kaynaklanan sorunlarn yaşanmas 

- Arama kurtarma faaliyetleri srasnda işyeri yetkililerine ulaşlamamas 

- Haberleşmenin sağlanamamas 

- Madenciliği bilmeyen aram a kurtarma ekiplerinden kaynakl sorunlarn ortaya 

çkmas 

- Bilgisiz ve yetersiz kişlerin yer altnda kurtarma faaliyetlerine katlmak 

istemesinden kaynakl ortamda kaos ve risk oluşmas 

- Arama kurtarma ekiplerinin geri hizmetlerinde eksikliklerin olmas 

 

11.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Komisyonda ortaya konan çözüm önerileri aşağda özetlenmiştir:  

Tablo 11.2: Özet Öneriler Tablosu  

1. MADENCİLİK POLİTİKASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

1.a. Maden Sektörünün Genel Yapsal Sorunlarna İlişkin, 

- Madencilik sektörünün devlet hakk, Özel İdare pay, harçlar, teminatlar gibi 

yükümlülükler azaltlmaldr. 

-Madencilik sektörü üzerindeki vergi oranlar daha makul seviyeye 

indirilmelidir  

- Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu, daha işler ve verimli 

hâle getirilmelidir. 

- Madencilik alt yap tesisleri için devlet desteği sağlanmaldr.  

Tablo 11.2: Öneriler Tablosu
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- İSG risklerini ortadan kaldracak risk yönetim sistemi ve kontrol mekanizmas 

mutlaka oluşturulmaldr. 

- Maden işletmelerinde taşeronluk sistemi ivedilikle kaldrlmaldr. 

- Kaçak olarak çalştrlan maden işletmelerine hapis de dâhil olmak üzere ağr 

para cezalar verilmelidir.  

- Özel sektör madenciliğini özendirmek anlamnda termik santrallerin kurulmas 

özendirilmelidir. 

1.b. Sürdürülebilir Madencilik Politikas Oluşturulmas ve Hammadde Arz 

Güvenliğinin Sağlanmas Açsndan,  

- Gelişime açk, kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasna odaklanmş, insan 

ve iş sağlğ ve güvenliği konusunda etkili, çevre konusunda duyarl politikalar 

sektörde oluşturulmaldr. 

- Hammadde arz güvenliği kavramnn oluşmas için hammaddenin yönetimi 

önemlidir. Madenin bulunuşundan itibaren bakanlk bünyesindeki kuruluşlarn 

uluslararas yetkinliğe kavuşturulmas ve bu doğrultuda yeniden yaplandrlmalar 

gerekmektedir. 

- Madencilik politikasnn sürdürülebilirliği açsndan bilimsel araştrmalar 

yapacak ve yer alt kömür ocaklarna yönelik güvenli ve verimli, yeni teknolojik üretim 

yöntem ve stratejilerini geliştirecek bir “Kömür Araştrma Enstitüsü” kurulmaldr. 

1.c. Güvenli ve Sürdürülebilir Madenciliğin Kurumsal Yaps: Maden Bakanlğ  

Sürdürülebilir madencilik politikalarnn oluşmas, uygulanabilmesi ve 

kaynaklarn doğru yönetimi için Maden Bakanlğ kurulmas gerekmektedir.  

MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, TPİC, ETİ Maden, Kömür Enstitüsü, 

BOREN, Denetim Kurumllar ve AR-GE Birimleri gibi kuruluşlar tek çat altnda 

toplanarak, yer alt kaynaklarnn arama, işletme, üretim, nakliye ve denetimi tek bir 

politika çerçevesinde tek kurumsal yapya kavuşturulabilecektir.  

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ enerji üretimi, dağtm, nakli ve enerji 

politikalar, denetleme ve düzenlemeler ile ilgilenmelidir.  

- Maden Bakanlğ yer alt tesisleri ve kaynaklar ile ilgilenmelidir.  
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- Proje hazrlama konusunda özel sektör de akredite edilmelidir. 

- Kömür ve büyük rezervli madenlerde havza madenciliği modeline 

gidilmelidir. 

- MTA’nn bünyesinde bir Kömür Enstitüsü kurulmal, Bor Enstitüsü ise MTA 

bünyesine alnarak işlerlik kazandrlmaldr.  

- MTA benzeri özel kuruluşlar da teşvik edilmelidir. 

- Maden Kanunu ele alnmal, ruhsatlandrma şartlar düzenlenmelidir.  

- Kömür Madencilinde İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu çkarlmaldr.  

1.d. Kömür Sektörüne Yönelik Ayr Kanun: Kömür Madenciliğinde İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu  

Dünyada kömür madenciliğinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki Kömür 

Madenciliği Kanunlar incelenerek, ülkemiz şartlarna uygun, çok kapsaml bir Kömür 

Madenciliğinde İSG Kanunu ve ayrntl alt mevzuatlar oluşturulmaldr.  

Çkarlan kanun ve mevzuat her yl güncellenmelidir.  

Bu Kanun ile denetimdeki dağnk yapnn tek bir yasal mevzuat ve kurumsal 

yap altna alnmas sağlanacak, modern üretim tekniklerini teşvik edilecek, kömür 

madenciliğinde üretim, iş sağlğ ve güvenliği kültürü oluşmasnda önemli bir adm 

atlmş olacaktr. 

1.e. Rezerv Raporlama Konusunda Uluslararas Alanda Akredite Ulusal Rezerv 

Raporlama Kurumu Oluşturulmas 

Maden kaynak ve rezervleri hakknda güvenilir tahmin ve raporlar hazrlanmasn 

temin etmek için, uluslararas standartlara uyumlu ulusal düzenlemeler yaplmas; hem 

yatrmclarn korunmas, hem de uluslararas akreditasyon zincirine katlmak suretiyle 

Türk mühendislerine iş piyasalarnda getirilen engellerin kaldrlmas bakmndan 

büyük önem taşmaktadr. 

1.f. Ulusal Karot ve Yer Bilimleri Veri Bankas  

Sondajl çalşmalar ile elde edilen yer alt jeolojisine ait tüm bilgilerin bir 

merkezde toplanarak “Ulusal Karot ve Yer Bilimleri Veri Bankas” oluşturulmas 

önemli ve gereklidir. Güvenilir bilgi sağlayan ulusal karot bankamzn olmas hem yer 
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- Kömür ve büyük rezervli madenlerde havza madenciliği modeline 
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- MTA benzeri özel kuruluşlar da teşvik edilmelidir. 
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Çkarlan kanun ve mevzuat her yl güncellenmelidir.  

Bu Kanun ile denetimdeki dağnk yapnn tek bir yasal mevzuat ve kurumsal 
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Raporlama Kurumu Oluşturulmas 

Maden kaynak ve rezervleri hakknda güvenilir tahmin ve raporlar hazrlanmasn 

temin etmek için, uluslararas standartlara uyumlu ulusal düzenlemeler yaplmas; hem 

yatrmclarn korunmas, hem de uluslararas akreditasyon zincirine katlmak suretiyle 

Türk mühendislerine iş piyasalarnda getirilen engellerin kaldrlmas bakmndan 

büyük önem taşmaktadr. 
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Sondajl çalşmalar ile elde edilen yer alt jeolojisine ait tüm bilgilerin bir 
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alt zenginliklerimizin belirlenmesi ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi hem de 

yatrmclarn güvenilir bilgiye ulaşmas için büyük fayda sağlayacaktr. 

1.g. Maden Kanunu’nun Yeniden Düzenlenmesi: Ruhsatlandrma Şartlar ile 

Projelendirme ve Planlama Konusu  

Dünyada kömür madenciliğinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki Maden Kanunlar 

incelenerek ülkemiz şartlarna uygun, çok kapsaml bir ruhsatlandrma, projelendirme 

ve planlama konularnn düzenlendiği Maden Kanunu çkarlmaldr.  

 

2. İŞ YERİ İSG ORGANİZASYONU TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN 

(SÜREKLİ DENETİM) ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER 

2.a. Sigorta Sistemi  

İş Yerlerinin yangn, iş kazalar, meslek hastalğ konularnda sigorta yaptrmalar 

konusunda zorunluluk getirilmelidir. Bu şekilde iş yerleri için sigorta denetim 

elemanlar ve eksperler tarafndan da bir denetim mekanizmas kurulmuş olacaktr. 

2.b. İş Yeri İSG Personeli ile İlgili Olarak 

- İş güvenliği uzmannn tanm yeniden düzenlenerek “iş güvenliği 

mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik eleman” tanmlar getirilmeli ve her ikisinin de 

görev, yetki, yükümlülük ve sorumluluklar ayr ayr düzenlenmelidir. 

- Maden iş yerinde en az bir iş güvenliği uzmannn tam zamanl olarak 

çalşmas zorunlu olmaldr. 

- İş güvenliği uzman, iş yeri hekimi ve teknik nezaretçilerin denetim yaptklar 

iş yerlerinde farkl görevlerde de çalştrlmalar yasaklanmaldr.  

- Denetim elemanlarnn maaşlarnn işveren tarafndan ödenmemesi hususunda 

düzenleme yaplmaldr. 

- İş güvenliği uzmanlar, iş yeri hekimleri ve teknik nezaretçilere yönelik 

mesleki mesuliyet sigortalar oluşturulmaldr. 

-İş güvenliği uzmanlarnn ve iş yeri hekimlerinin meslekî olarak 

örgütlenebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yaplmaldr. 

2.c- İSG kurulunun işverene önereceği İSG önlemlerinin, işyerinin durumu ve  
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işverenin olanaklarna bağlanmasna ilişkin yönetmelik hükmü yeniden ele 

alnmaldr. 

2.d. Çalşmaktan Kaçnma Hakk 

Çalşanlarn çalşmaktan kaçnma hakknn çalşanlar tarafndan ‘iş kaygs’ 

olmadan kullanlabilmesi için, özellikle kömür havzalarnda farkl iş sahalar 

oluşturularak istihdam yaratlmaldr. 

2.e. Çalşanlara Hayat Sigortas 

İşveren tarafndan madende çalşanlara hayat sigortas yaplmaldr. 

2.f. Sendikalarn İş Sağlğ ve Güvenliği Uygulamalar Konusunda Etkinliğinin 

Güçlendirilmesi Açsndan: 

- Sendikalarn iş yerlerindeki İSG ile ilgili görevleri, Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu’nda açk olarak düzenlenmelidir. 

- Sendikalar İSG denetimleri için ayr bir İSG birimi oluşturmaldr.  

- Farkl sendikalarn etkinliğin ve temsilin artrlmas, çalşanlarn sendikalarn 

seçmekte daha özgür olabilmeleri için Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda 

düzenleme yaplmaldr. 

 

3. KAMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PERİYODİK DENETİM SİSTEMİNİN 

ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  

3.a. Müfettişlerin ve MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

Hususunda: 

- Maden teftişi yapacak iş müfettişlerinin eğitimlerinde maden konularna 

ağrlk verilmeli ve yardmclk döneminin sahada geçirilmesi sağlanmal, ayrca 

MSHA akademiye benzer bir yetiştirme akademisi kurulmaldr. 

- MİGEM adna denetim yapan elamanlarn eğitimleri ile ilgili bir düzenleme 

olmadğndan konu en baştan ele alnmaldr. 

3.b. Teftiş Programlarnn Niteliğinin Geliştirilmesi ve Kdemli Müfettişlerin 

Görevlendirilmeleri Konusunda: 

- Müfettişlere verilecek, maden teftiş programlarnda yer alacak iş yeri 
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alt zenginliklerimizin belirlenmesi ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi hem de 

yatrmclarn güvenilir bilgiye ulaşmas için büyük fayda sağlayacaktr. 

1.g. Maden Kanunu’nun Yeniden Düzenlenmesi: Ruhsatlandrma Şartlar ile 

Projelendirme ve Planlama Konusu  

Dünyada kömür madenciliğinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki Maden Kanunlar 

incelenerek ülkemiz şartlarna uygun, çok kapsaml bir ruhsatlandrma, projelendirme 

ve planlama konularnn düzenlendiği Maden Kanunu çkarlmaldr.  

 

2. İŞ YERİ İSG ORGANİZASYONU TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN 

(SÜREKLİ DENETİM) ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER 

2.a. Sigorta Sistemi  

İş Yerlerinin yangn, iş kazalar, meslek hastalğ konularnda sigorta yaptrmalar 

konusunda zorunluluk getirilmelidir. Bu şekilde iş yerleri için sigorta denetim 

elemanlar ve eksperler tarafndan da bir denetim mekanizmas kurulmuş olacaktr. 

2.b. İş Yeri İSG Personeli ile İlgili Olarak 

- İş güvenliği uzmannn tanm yeniden düzenlenerek “iş güvenliği 

mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik eleman” tanmlar getirilmeli ve her ikisinin de 

görev, yetki, yükümlülük ve sorumluluklar ayr ayr düzenlenmelidir. 

- Maden iş yerinde en az bir iş güvenliği uzmannn tam zamanl olarak 

çalşmas zorunlu olmaldr. 
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işverenin olanaklarna bağlanmasna ilişkin yönetmelik hükmü yeniden ele 
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oluşturularak istihdam yaratlmaldr. 

2.e. Çalşanlara Hayat Sigortas 

İşveren tarafndan madende çalşanlara hayat sigortas yaplmaldr. 

2.f. Sendikalarn İş Sağlğ ve Güvenliği Uygulamalar Konusunda Etkinliğinin 

Güçlendirilmesi Açsndan: 

- Sendikalarn iş yerlerindeki İSG ile ilgili görevleri, Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu’nda açk olarak düzenlenmelidir. 

- Sendikalar İSG denetimleri için ayr bir İSG birimi oluşturmaldr.  

- Farkl sendikalarn etkinliğin ve temsilin artrlmas, çalşanlarn sendikalarn 

seçmekte daha özgür olabilmeleri için Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda 

düzenleme yaplmaldr. 

 

3. KAMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PERİYODİK DENETİM SİSTEMİNİN 

ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER  

3.a. Müfettişlerin ve MİGEM Adna Denetim Yapan Elamanlarn Eğitimi 

Hususunda: 

- Maden teftişi yapacak iş müfettişlerinin eğitimlerinde maden konularna 

ağrlk verilmeli ve yardmclk döneminin sahada geçirilmesi sağlanmal, ayrca 

MSHA akademiye benzer bir yetiştirme akademisi kurulmaldr. 

- MİGEM adna denetim yapan elamanlarn eğitimleri ile ilgili bir düzenleme 

olmadğndan konu en baştan ele alnmaldr. 

3.b. Teftiş Programlarnn Niteliğinin Geliştirilmesi ve Kdemli Müfettişlerin 

Görevlendirilmeleri Konusunda: 

- Müfettişlere verilecek, maden teftiş programlarnda yer alacak iş yeri 
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saysnn, iş yerinin büyüklüğü ve iş yerinde çalşan says dikkate alnarak etkin teftiş 

yapacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

- En az 20 yl, fiilî olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim, rapor 

inceleme, ve Bakanlğn mevzuat hazrlama birimlerinde görev almalar sağlanmaldr. 

- Maden iş yerlerinin çalşma koşullarnn mevzuata uygunluğunun sağlanmas 

açsndan işin yürütümü yönünden de her yl periyodik olarak denetlenmesi 

sağlanmaldr. 

3.c. Denetim Sistemi için Portal Oluşturulmas: 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ile Maden Kanunu kapsamnda, maden 

işletmeciliği yapan iş yerleri ile ilgili doküman ve raporlarn denetim elemanlarnca 

ulaşlabilen bir portalda toplanmas sağlanmaldr. 

3.d. Bakanlklar ve Sosyal Taraflar Arasnda Bilgi Akş Sağlanmas: 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili farkl bakanlklarn ilgili birimleri ve sosyal 

taraflar arasnda araştrma ve inceleme sonuçlar, iş yerleri ile ilgili yaplan işlemler 

gibi bilgilerin akşnn sağlanmas, bu bilgi akşnn koşullar ve prosedürleri ile ilgili 

yasal düzenlemeler oluşturulmas gerekmektedir. 

3.e. Müfettişlik Güvencesi: 

Müfettişlerin bağmszlğnn gerçekleşmesi, müfettişlere güvencenin 

sağlanmasn da gerektirir. Bunda kamu yarar vardr. Bu sebepten Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde düzlenmiş olan müfettişlik 

güvencesinin Kanun’da yer almas sağlanmaldr. 

3.f. Müfettişlerin Ulaşm: 

Teftişlerin ve müfettişlerin/denetim elemanlarnn zan altnda kalmamas için 

müfettişlerin ve diğer denetim elemanlarnn maden ocaklarna ulaşm için yasada 

işlerliği olan bir düzenleme yaplmaldr. 
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4. MEVCUT MEVZUATTA ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN 

DÜZENLEMELER 

4.a. Yer Alt Kömür Madenlerinde Denetimle İlgili İSG Mevzuatndan 

Kaynaklanan Öncelikli Eksikliklerin Düzenlenmesi ile ilgili olarak: 

- ILO 176 Sayl Maden İş Yerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesi 

hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenleme yaplmaldr. 

- Ocak içinde gazlarn merkezî izleme sisteminde bulunmas zorunlu hâle 

getirilmelidir. 

- Scaklk, nem ve hava hz ölçümlerinin merkezî izleme sistemi ile takibi 

zorunlu olmal, referans değerleri belirlenerek mevzuatta yer almaldr. 

- Ölçüm sensörlerinin eski imalat sahalar gibi riskli yerlere konulmas, zorunlu 

olmaldr. 

- Her bir elektrik motorunun üstünde, merkezî izleme sistemine bağl ayr bir 

CH4 sensörleri bulunmaldr. 

- Tüm merkezî izleme gaz sensörleri, riskli bölge senaryolarna göre belirlenen 

devre kesicilere bağl olmaldr. 

- Seri havalandrma yasaklanmaldr.  

- Yer alt havalandrma kaplarnn merkezî izleme sisteminden kontrol 

edilmesinin zorunlu hale getirilmelidir. 

- Bekleme barajlar ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanmas 

konusunda detaylar belirlenmelidir.  

- Barajlarn kapatlmas ve açlmas prosedüre bağlanmaldr.  

- Yer altnda çalşanlarn kayt ve yer altnda bulunduklar yerlerin takibi 

merkezî izleme sistemi ile yaplmaldr. 

- Düzenelenen mevzuattaki O2 maskeleri ile ilgili “herhalukarda en az 30 

dakika kullanm süresi” ibaresi, yer altnda çalşanlara “30 dakikalk ferdî O2 maskesi 

verilmesi” şeklinde düzenlenmelidir. 

- Maske ve hava teneffüs istasyonlar ile ilgili yaplan düzenleme maskelerin 

kullanm şartlarna göre değişen süreleri ve ergonomi de gözönünde bulundurularak 
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saysnn, iş yerinin büyüklüğü ve iş yerinde çalşan says dikkate alnarak etkin teftiş 

yapacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

- En az 20 yl, fiilî olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim, rapor 

inceleme, ve Bakanlğn mevzuat hazrlama birimlerinde görev almalar sağlanmaldr. 

- Maden iş yerlerinin çalşma koşullarnn mevzuata uygunluğunun sağlanmas 

açsndan işin yürütümü yönünden de her yl periyodik olarak denetlenmesi 

sağlanmaldr. 

3.c. Denetim Sistemi için Portal Oluşturulmas: 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ile Maden Kanunu kapsamnda, maden 

işletmeciliği yapan iş yerleri ile ilgili doküman ve raporlarn denetim elemanlarnca 

ulaşlabilen bir portalda toplanmas sağlanmaldr. 

3.d. Bakanlklar ve Sosyal Taraflar Arasnda Bilgi Akş Sağlanmas: 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili farkl bakanlklarn ilgili birimleri ve sosyal 

taraflar arasnda araştrma ve inceleme sonuçlar, iş yerleri ile ilgili yaplan işlemler 

gibi bilgilerin akşnn sağlanmas, bu bilgi akşnn koşullar ve prosedürleri ile ilgili 

yasal düzenlemeler oluşturulmas gerekmektedir. 

3.e. Müfettişlik Güvencesi: 

Müfettişlerin bağmszlğnn gerçekleşmesi, müfettişlere güvencenin 

sağlanmasn da gerektirir. Bunda kamu yarar vardr. Bu sebepten Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde düzlenmiş olan müfettişlik 

güvencesinin Kanun’da yer almas sağlanmaldr. 

3.f. Müfettişlerin Ulaşm: 

Teftişlerin ve müfettişlerin/denetim elemanlarnn zan altnda kalmamas için 

müfettişlerin ve diğer denetim elemanlarnn maden ocaklarna ulaşm için yasada 

işlerliği olan bir düzenleme yaplmaldr. 
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4. MEVCUT MEVZUATTA ÖNCELİKLİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN 

DÜZENLEMELER 

4.a. Yer Alt Kömür Madenlerinde Denetimle İlgili İSG Mevzuatndan 

Kaynaklanan Öncelikli Eksikliklerin Düzenlenmesi ile ilgili olarak: 

- ILO 176 Sayl Maden İş Yerlerinde Güvenlik ve Sağlk Sözleşmesi 

hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenleme yaplmaldr. 

- Ocak içinde gazlarn merkezî izleme sisteminde bulunmas zorunlu hâle 

getirilmelidir. 

- Scaklk, nem ve hava hz ölçümlerinin merkezî izleme sistemi ile takibi 

zorunlu olmal, referans değerleri belirlenerek mevzuatta yer almaldr. 

- Ölçüm sensörlerinin eski imalat sahalar gibi riskli yerlere konulmas, zorunlu 

olmaldr. 

- Her bir elektrik motorunun üstünde, merkezî izleme sistemine bağl ayr bir 

CH4 sensörleri bulunmaldr. 

- Tüm merkezî izleme gaz sensörleri, riskli bölge senaryolarna göre belirlenen 

devre kesicilere bağl olmaldr. 

- Seri havalandrma yasaklanmaldr.  

- Yer alt havalandrma kaplarnn merkezî izleme sisteminden kontrol 

edilmesinin zorunlu hale getirilmelidir. 

- Bekleme barajlar ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanmas 

konusunda detaylar belirlenmelidir.  

- Barajlarn kapatlmas ve açlmas prosedüre bağlanmaldr.  

- Yer altnda çalşanlarn kayt ve yer altnda bulunduklar yerlerin takibi 

merkezî izleme sistemi ile yaplmaldr. 

- Düzenelenen mevzuattaki O2 maskeleri ile ilgili “herhalukarda en az 30 

dakika kullanm süresi” ibaresi, yer altnda çalşanlara “30 dakikalk ferdî O2 maskesi 

verilmesi” şeklinde düzenlenmelidir. 

- Maske ve hava teneffüs istasyonlar ile ilgili yaplan düzenleme maskelerin 

kullanm şartlarna göre değişen süreleri ve ergonomi de gözönünde bulundurularak 
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yeniden ele alnmaldr. 

- Ocak içi haberleşmeyi sağlayacak cihazlarn riskli yerlerde bulundurulmas 

zorunlu olmaldr.  

- Tasman ilerlemelerinin haritalara düzenli olarak işlenmesi ve tasmanlarda 

periyodik olarak gaz ölçümlerinin yaplmas zorunlu olmaldr. 

- Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmas yasaklanmal, ağaç tahkimat 

kullanlabilecek yerler belirtilmelidir. 

- Ocak içinde kullanlan ekipmanlarn standartlar belirlenmelidir. 

- Kömürün kendiliğinden yanmasna ilişkin alnmas gereken tedbirlerin açkça 

belirtilmelidir. 

- Her ocakta otomatik yangn söndürme sistemlerinin, bulunmas gereken yerler 

açkça belirtilmelidir. 

- Yer alt madenciliğine yönelik ayr bir arama kurtarma (tahlisiye) mevzuat 

hazrlanmaldr.  

- İnsan nakliyatnda kullanlacak araçlarn standartlar belirlenmelidir. 

- Mevzuattaki ehil, yetkili, bilgili, yeterli, deneyimli vb. tanmlarn açklamas 

yaplmaldr. 

- Durdurmaya esas temel noksan hususlar mevzuatta açkça belirtilmelidir.  

- İdari para cezalarnn caydrc şekilde belirlenmeli ve uygulanmaldr. 

- Müfettişi yanltmak maksatl beyan ve faaliyetler cezalandrlmaldr. 

- Durdurma hükmüne uymayarak çalşmaya devam eden işverenler idari paras 

cezasna çevrilmeyecek hapis cezas ile cezalandrlmaldr. 

- Çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği mahkeme karar ile kesinleşen 

işverenlerin sektörden men edilmeleri ile ilgili düzenlemeler yaplmaldr.  

- İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün, hangi 

kurum tarafndan yaplacağ mevzuatta açkça belirlenmelidir. 

4.b. Maden Kanununda Rodövansc ve Ruhsat Sahibinin Sorumluluk Konularna 

Açklk Getirilmesi  
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- Rodövansç ve ruhsat sahibinin sorumluluklarna açklk getirilmelidir. 

4.c. Kömür Üretimine Yönelik Sözleşmelerin Denetim ve İş Sağlğ ve Güvenliğini 

Güçlendirecek Şekilde Düzenlenmesi  

- Sektörün şekillenmesi ve doğru sonuçlara ulaşmas için çalşma sürecinin 

düzenlenmesi ve standardizasyonu sağlanmaldr. 

- Rodövans sözleşmelerinde rezerv, üretim yöntemi, İSG ve süre arasnda 

makul bir kolerasyon olmaldr.  

- Maden sahalarnda sadece ruhsat sahibinin çalşabileceği bir yasal düzenleme 

yaplmal ya da rodövansn Maden Kanunu ile ilişkisinin kurularak bu alandaki yasal 

boşluğun doldurulmas amac ile mevcut sistemin revize edilmesi gerekmektedir.  

 

5. ÜRETİMİN ETKİNLEŞTİLMESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AYRI TEŞVİK MEKANİZMASI 

ÖNERİLERİ 

5.a. Madencilik Sektörüne Yönelik Ayr Bir Teşvik Sistemi Kurulmas  

- Madencilik sektörü özellikle düşük faiz ve uzun vadeli kredilerle olmak üzere 

desteklenmelidir. 

- Maden arama, iş sağlğ ve güvenliği hususunda akredite kuruluşlar 

desteklenmeli, madencilik alt yap tesisleri kredilendirilmeli, modern teknoloji 

kullanm teşvik edilmelidir. 

- Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla işler bir teşvik 

mekanizmas oluşturulmaldr. 

5.b. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki 

- Ex-proof ekipmanlarn üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini 

yapabilecek akredite firmalarn kurulmas teşvik edilmelidir. 

- Güvenirliliği kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de 

kullanlmasna izin verilmeli ya da bu ürünlerin ülkeye girişleri Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlğ tarafndan durdurulmaldr.  
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yeniden ele alnmaldr. 

- Ocak içi haberleşmeyi sağlayacak cihazlarn riskli yerlerde bulundurulmas 

zorunlu olmaldr.  

- Tasman ilerlemelerinin haritalara düzenli olarak işlenmesi ve tasmanlarda 

periyodik olarak gaz ölçümlerinin yaplmas zorunlu olmaldr. 

- Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanlmas yasaklanmal, ağaç tahkimat 

kullanlabilecek yerler belirtilmelidir. 

- Ocak içinde kullanlan ekipmanlarn standartlar belirlenmelidir. 

- Kömürün kendiliğinden yanmasna ilişkin alnmas gereken tedbirlerin açkça 

belirtilmelidir. 

- Her ocakta otomatik yangn söndürme sistemlerinin, bulunmas gereken yerler 

açkça belirtilmelidir. 

- Yer alt madenciliğine yönelik ayr bir arama kurtarma (tahlisiye) mevzuat 

hazrlanmaldr.  

- İnsan nakliyatnda kullanlacak araçlarn standartlar belirlenmelidir. 

- Mevzuattaki ehil, yetkili, bilgili, yeterli, deneyimli vb. tanmlarn açklamas 

yaplmaldr. 

- Durdurmaya esas temel noksan hususlar mevzuatta açkça belirtilmelidir.  

- İdari para cezalarnn caydrc şekilde belirlenmeli ve uygulanmaldr. 

- Müfettişi yanltmak maksatl beyan ve faaliyetler cezalandrlmaldr. 

- Durdurma hükmüne uymayarak çalşmaya devam eden işverenler idari paras 

cezasna çevrilmeyecek hapis cezas ile cezalandrlmaldr. 

- Çalşanlarn ölümüne sebebiyet verdiği mahkeme karar ile kesinleşen 

işverenlerin sektörden men edilmeleri ile ilgili düzenlemeler yaplmaldr.  

- İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yaplp yaplmadğnn kontrolünün, hangi 

kurum tarafndan yaplacağ mevzuatta açkça belirlenmelidir. 

4.b. Maden Kanununda Rodövansc ve Ruhsat Sahibinin Sorumluluk Konularna 

Açklk Getirilmesi  
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- Rodövansç ve ruhsat sahibinin sorumluluklarna açklk getirilmelidir. 

4.c. Kömür Üretimine Yönelik Sözleşmelerin Denetim ve İş Sağlğ ve Güvenliğini 

Güçlendirecek Şekilde Düzenlenmesi  

- Sektörün şekillenmesi ve doğru sonuçlara ulaşmas için çalşma sürecinin 

düzenlenmesi ve standardizasyonu sağlanmaldr. 

- Rodövans sözleşmelerinde rezerv, üretim yöntemi, İSG ve süre arasnda 

makul bir kolerasyon olmaldr.  

- Maden sahalarnda sadece ruhsat sahibinin çalşabileceği bir yasal düzenleme 

yaplmal ya da rodövansn Maden Kanunu ile ilişkisinin kurularak bu alandaki yasal 

boşluğun doldurulmas amac ile mevcut sistemin revize edilmesi gerekmektedir.  

 

5. ÜRETİMİN ETKİNLEŞTİLMESİNE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AYRI TEŞVİK MEKANİZMASI 

ÖNERİLERİ 

5.a. Madencilik Sektörüne Yönelik Ayr Bir Teşvik Sistemi Kurulmas  

- Madencilik sektörü özellikle düşük faiz ve uzun vadeli kredilerle olmak üzere 

desteklenmelidir. 

- Maden arama, iş sağlğ ve güvenliği hususunda akredite kuruluşlar 

desteklenmeli, madencilik alt yap tesisleri kredilendirilmeli, modern teknoloji 

kullanm teşvik edilmelidir. 

- Yurt madenciliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacyla işler bir teşvik 

mekanizmas oluşturulmaldr. 

5.b. İş Sağlğ ve Güvenliği Ekipmanlarnn ve İş Yeri Ortam Ölçümlerinin 

Akreditasyonu ve Teşviki 

- Ex-proof ekipmanlarn üretimi ile bakm, onarm, kalibrasyon ve testlerini 

yapabilecek akredite firmalarn kurulmas teşvik edilmelidir. 

- Güvenirliliği kantlanmş farkl standartlardaki ürünlerin ülkemizde de 

kullanlmasna izin verilmeli ya da bu ürünlerin ülkeye girişleri Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlğ tarafndan durdurulmaldr.  
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- Özellikle kömür havzalarnda, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yapacak 

akredite firmalarn kurulmasna yönelik teşvikler sağlanmaldr. 

5.c. İş Sağlğ ve Güvenliği Açsndan Akredite Kuruluşlarnn Teşvik Edilmesi 

- İSG konusunda devlet desteği artrlmal ve İSG konusunda yaplan yatrmlar 

belirlenecek oranlarda vergi iade teşvikine mahsup edilebilir.  

- İSG yatrmlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkan tannmal ve bir 

yl içinde firmalarn bu yatrmlarn tamamlamalar mecbur tutulmaldr. 

5.d. Yer Alt Kömür Madenciliği Ekipmanlar ve Teçhizatlarnn Üretimi’nin 

Teşvik Edilmesi 

Maden makinalar üretimine yönelik bir sektör oluşturulmas, dşa bağmllğ 

azaltacağ gibi ülke çapnda da standardizasyon sağlayacak, büyük madencilik 

firmalarnn oluşmasna, araştrma ve geliştirme temelinde çalşan imalat ve yan 

sanayiinin gelişimine sebep olacaktr.  

5.e. Havza Madenciliği ve Modern Teknoloji Kullanmnn Teşvik Edilmesi 

Mevcut kaynaklarn heba olmamasn, verimli ve güvenli bir şekilde  

çalşlmasn sağlayan havza madenciliği teşvik edilmelidir  

5.f. Metan drenaj yasal zorunluluk hâline getirilmelidir. 

5.f. Yer alt kömür madenciliğinde ana galerilerde modern tahkimat sistemleri 

uygulanmaldr. 

5.g. Mevcut yer alt maden işletmelerinde kantitatif risklilik ve sürdürülebilirlik 

değerlendirmesi yaplmaldr. 

 

6. KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE İŞ GÜCÜNÜN NİTELİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

6.a. Sertifikal Madenci Yetiştirme Sitemi Kurularak, 

Yer alt işçileri başta olmak üzere tüm maden iş yerlerinde sertifikal maden 

işçisi çalştrlmaldr.  

6.b. İşçilerin Sosyal Haklarnn İyileştirilmesi ile İlgili Olarak 

6552 Sayl “İş Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanun” ile 
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yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar yönünde yaplan 

değişikliklerin tekrar ele alnarak düzenleme yaplmaldr. 

 

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN 

GİDERİLMESİ 

7.a. Eğitim Konusundaki Düzenlemeler 

- İş sağlğ ve güvenliği dersleri ilk öğretimden itibaren millî eğitimin 

müfredatnda zorunlu ders olarak yer almaldr.  

- İşverenlerin ve temsilcilerinin, madencilik faaliyetlerinde bulunabilmesi için, 

İSG eğitimi almalar zorunlu olmaldr. 

- Çalşanlarn İSG eğitim konularnn detaylar mevzuatta yer alt kömür 

madenciliği özelinde yeniden düzenlenmelidir. 

- Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan yer alt kömür madenciliğindeki her bir 

mesleğin tanm yaplmal ve standartlar hazrlanmaldr.  

- Kömür havzalarnn bulunduğu bölgelerde, yeralt kömür madenciliğine ara 

eleman yetiştirecek yeteri sayda meslek liseleri açlmaldr.  

- Tahlisiye elemanlarnn eğitimi ile tatbikatlarna kadar birçok konu mevzuatta 

yer almaldr.  

- Çalşan temsilcilerinin eğitimlerinin usul ve esaslar belirtilmelidir. Verilecek 

eğitim konular içerisinde raporlama, harita okuma ve iş sağlğ ve güvenliği 

dokümanlarn değerlendirmesi gibi konulara da yer verilmelidir. 

- Maden mühendisliği bölümü mezunlarnn diplomalarnn, dünyada gelişmiş 

ülkelerde de tannacak seviyelerde olmas hedeflenmelidir.  

- Üniversitelerin akademik kadrolar, alt yaplar ve eğitim programlar gelişmiş 

ülkelerdeki kriterlere göre iyileştirilmeli, bu kriterleri sağlayamayan üniversitelerin 

maden mühendisliği bölümleri ise kapatlmaldr.  

- Üniversitelerin temel mühendislik eğitiminin alndğ ilk iki ylda tüm 

sektörleri kapsayan 3. ve 4. snflarda maden iş yerlerine özgü, iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimi dersi zorunlu olarak verilmelidir.  
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- Özellikle kömür havzalarnda, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yapacak 

akredite firmalarn kurulmasna yönelik teşvikler sağlanmaldr. 

5.c. İş Sağlğ ve Güvenliği Açsndan Akredite Kuruluşlarnn Teşvik Edilmesi 

- İSG konusunda devlet desteği artrlmal ve İSG konusunda yaplan yatrmlar 

belirlenecek oranlarda vergi iade teşvikine mahsup edilebilir.  

- İSG yatrmlar için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkan tannmal ve bir 

yl içinde firmalarn bu yatrmlarn tamamlamalar mecbur tutulmaldr. 

5.d. Yer Alt Kömür Madenciliği Ekipmanlar ve Teçhizatlarnn Üretimi’nin 

Teşvik Edilmesi 

Maden makinalar üretimine yönelik bir sektör oluşturulmas, dşa bağmllğ 

azaltacağ gibi ülke çapnda da standardizasyon sağlayacak, büyük madencilik 

firmalarnn oluşmasna, araştrma ve geliştirme temelinde çalşan imalat ve yan 

sanayiinin gelişimine sebep olacaktr.  

5.e. Havza Madenciliği ve Modern Teknoloji Kullanmnn Teşvik Edilmesi 

Mevcut kaynaklarn heba olmamasn, verimli ve güvenli bir şekilde  

çalşlmasn sağlayan havza madenciliği teşvik edilmelidir  

5.f. Metan drenaj yasal zorunluluk hâline getirilmelidir. 

5.f. Yer alt kömür madenciliğinde ana galerilerde modern tahkimat sistemleri 

uygulanmaldr. 

5.g. Mevcut yer alt maden işletmelerinde kantitatif risklilik ve sürdürülebilirlik 

değerlendirmesi yaplmaldr. 

 

6. KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE İŞ GÜCÜNÜN NİTELİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

6.a. Sertifikal Madenci Yetiştirme Sitemi Kurularak, 

Yer alt işçileri başta olmak üzere tüm maden iş yerlerinde sertifikal maden 

işçisi çalştrlmaldr.  

6.b. İşçilerin Sosyal Haklarnn İyileştirilmesi ile İlgili Olarak 

6552 Sayl “İş Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanun” ile 
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yer alt işlerinde çalşanlarn çalşma koşullar ve sosyal haklar yönünde yaplan 

değişikliklerin tekrar ele alnarak düzenleme yaplmaldr. 

 

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN 

GİDERİLMESİ 

7.a. Eğitim Konusundaki Düzenlemeler 

- İş sağlğ ve güvenliği dersleri ilk öğretimden itibaren millî eğitimin 

müfredatnda zorunlu ders olarak yer almaldr.  

- İşverenlerin ve temsilcilerinin, madencilik faaliyetlerinde bulunabilmesi için, 

İSG eğitimi almalar zorunlu olmaldr. 

- Çalşanlarn İSG eğitim konularnn detaylar mevzuatta yer alt kömür 

madenciliği özelinde yeniden düzenlenmelidir. 

- Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan yer alt kömür madenciliğindeki her bir 

mesleğin tanm yaplmal ve standartlar hazrlanmaldr.  

- Kömür havzalarnn bulunduğu bölgelerde, yeralt kömür madenciliğine ara 

eleman yetiştirecek yeteri sayda meslek liseleri açlmaldr.  

- Tahlisiye elemanlarnn eğitimi ile tatbikatlarna kadar birçok konu mevzuatta 

yer almaldr.  

- Çalşan temsilcilerinin eğitimlerinin usul ve esaslar belirtilmelidir. Verilecek 

eğitim konular içerisinde raporlama, harita okuma ve iş sağlğ ve güvenliği 

dokümanlarn değerlendirmesi gibi konulara da yer verilmelidir. 

- Maden mühendisliği bölümü mezunlarnn diplomalarnn, dünyada gelişmiş 

ülkelerde de tannacak seviyelerde olmas hedeflenmelidir.  

- Üniversitelerin akademik kadrolar, alt yaplar ve eğitim programlar gelişmiş 

ülkelerdeki kriterlere göre iyileştirilmeli, bu kriterleri sağlayamayan üniversitelerin 

maden mühendisliği bölümleri ise kapatlmaldr.  

- Üniversitelerin temel mühendislik eğitiminin alndğ ilk iki ylda tüm 

sektörleri kapsayan 3. ve 4. snflarda maden iş yerlerine özgü, iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimi dersi zorunlu olarak verilmelidir.  
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- İş güvenliği uzmanlğ istihdam kaps olarak düşünülmekten çkarlmaldr. 

- İş güvenliği uzmanlarnn her sektörde görev alabilmeleri yerine, aldklar 

mühendislik formasyonuna göre çalşabilecekleri iş kollar belirlenmelidir.  

-İş güvenliği uzman adaylar staj sonrasnda staj yaptklar iş yeri ile ilgili etüt 

çalşmas hazrlanmaldr. 

- MİGEM’de denetim yapan elemanlar İSG, mevzuat bilgisi ve denetimlerin 

usul ve esaslar ile ilgili teorik ve uygulamal eğitimler almal,. alnacak eğitimlerin 

usul ve esaslar yasal düzenlemeler ile belirlenmelidir.  

- Maden teftişi yapacak iş müfettişi yardmclarnn teorik eğitimleri, özel 

olarak planlanmal ve bu eğitimlerde madencilik ile ilgili konulara ağrlk verilmelidir.  

-İş müfettiş yardmclar, teorik eğitim döneminden sonra, yetiştirilme 

dönemlerinin tamamnda, hastalk gibi zorunlu haller dşnda, saha denetimlerinde yer 

almaldr.  

-İş müfettiş yardmclarnn gelişmiş ülkelerdeki iş sağlğ ve güvenliği 

uygulamalarn görmeleri ve bu ülkelerde eğitim almalar sağlanmaldr.  

- Uzun vadede ise Amerika’da olduğu gibi maden teftişi yapacak iş 

müfettişlerinin yetiştirilmesi için ayr bir akademi kurulmaldr. 

- Maden iş yerlerinde İSG ile ilgili en az 5 yllk iş deneyimine sahip ve 35 

yaşn aşmş kişilerin iş müfettiş yardmclğ snavna girebilmeleri için KPSS yerine 

ayr bir snav sistemi düzenlenmeli. 

7.b. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

İSG konularnda araştrma ve geliştirmenin yaplmas, kazalarn sebeplerinin 

araştrlmas, elde edilen verilere göre kazalarn tekrarlanmamas için gerekli 

önlemlerin belirlenmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE Birimi 

oluşturulmaldr.  

7.c. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Kapsamnda, 

- İSG kültürünün oluşmas için, bireylerin günlük yaşamlarnda devaml olarak 

iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl hale getirilmesi sağlanmaldr. 
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 - Basnda yer alan yapmlarda, İSG uygun olmayan görüntülere ve mesajlara 

yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak şekilde sunulmaldr.  

-İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

7.d. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt 

yap gerektiren davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

7.e- Yank Hastaneleri 

- Kömür havzalarnda yank hastanelerinin kurulmaldr.  

- Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut hastanelerde yank ünitelerin 

kurulmaldr. 

7.f. Madencilik İSG Veri Bankas 

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 

olmas için, ilgili bakanlğn İnternet sitesinde, maden iş yerlerine ait üretim, iş 

kazalar, meslek hastalklar, ramak kalalar, iş kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ 

raporlar gibi sektörün performansn gösteren verilerin aktarldğ kamuoyuna açk bir 

portal kurulmaldr. 

7.g. Denetim Sistemi İçin Portal  

Devlet eliyle yaplacak denetimlerin, risk odakl yaplmas ve etkinliğinin 

artrlabilmesi için teftiş yaplacak işyeri ile ilgili dokümanlarn müfettişler tarafndan 

ulaşlabilecek ortak bir veri portalnda toplanmas gerekmektedir. 

 7.. Şirketlerin Borsaya Kote Olmas 

Yer alt kömür madenciliğinde havza madenciliğine geçilmesiyle sektöre giren 

büyük yatrmclarn borsaya kote olmalar teşvik edilerek kamuoyu denetimi 

oluşturulmas sağlanmaldr. 
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- İş güvenliği uzmanlğ istihdam kaps olarak düşünülmekten çkarlmaldr. 

- İş güvenliği uzmanlarnn her sektörde görev alabilmeleri yerine, aldklar 

mühendislik formasyonuna göre çalşabilecekleri iş kollar belirlenmelidir.  

-İş güvenliği uzman adaylar staj sonrasnda staj yaptklar iş yeri ile ilgili etüt 

çalşmas hazrlanmaldr. 

- MİGEM’de denetim yapan elemanlar İSG, mevzuat bilgisi ve denetimlerin 

usul ve esaslar ile ilgili teorik ve uygulamal eğitimler almal,. alnacak eğitimlerin 

usul ve esaslar yasal düzenlemeler ile belirlenmelidir.  

- Maden teftişi yapacak iş müfettişi yardmclarnn teorik eğitimleri, özel 

olarak planlanmal ve bu eğitimlerde madencilik ile ilgili konulara ağrlk verilmelidir.  

-İş müfettiş yardmclar, teorik eğitim döneminden sonra, yetiştirilme 

dönemlerinin tamamnda, hastalk gibi zorunlu haller dşnda, saha denetimlerinde yer 

almaldr.  

-İş müfettiş yardmclarnn gelişmiş ülkelerdeki iş sağlğ ve güvenliği 

uygulamalarn görmeleri ve bu ülkelerde eğitim almalar sağlanmaldr.  

- Uzun vadede ise Amerika’da olduğu gibi maden teftişi yapacak iş 

müfettişlerinin yetiştirilmesi için ayr bir akademi kurulmaldr. 

- Maden iş yerlerinde İSG ile ilgili en az 5 yllk iş deneyimine sahip ve 35 

yaşn aşmş kişilerin iş müfettiş yardmclğ snavna girebilmeleri için KPSS yerine 

ayr bir snav sistemi düzenlenmeli. 

7.b. İSG AR-GE Birimi Oluşturulmas 

İSG konularnda araştrma ve geliştirmenin yaplmas, kazalarn sebeplerinin 

araştrlmas, elde edilen verilere göre kazalarn tekrarlanmamas için gerekli 

önlemlerin belirlenmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE Birimi 

oluşturulmaldr.  

7.c. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasna Yönelik Düzenlemeler 

Kapsamnda, 

- İSG kültürünün oluşmas için, bireylerin günlük yaşamlarnda devaml olarak 

iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin uyaranlar ile duyarl hale getirilmesi sağlanmaldr. 
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 - Basnda yer alan yapmlarda, İSG uygun olmayan görüntülere ve mesajlara 

yer verilmemeli, uygun davranş ve koşullar ise özendirici olacak şekilde sunulmaldr.  

-İzlenme oranlar yüksek programlarda iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

konularda sklkla görsel ve işitsel mesajlar verilmelidir. 

7.d. Özel İhtisas Mahkemeleri 

Yer alt kömür madenciliğinde iş kazas, meslek hastalğ ve iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden yaplan teftiş raporlarna itirazlar gibi incelenmesinde teknik alt 

yap gerektiren davalar için özel ihtisas mahkemeleri kurulmaldr. 

7.e- Yank Hastaneleri 

- Kömür havzalarnda yank hastanelerinin kurulmaldr.  

- Yank hastaneleri kuruluncaya kadar ise mevcut hastanelerde yank ünitelerin 

kurulmaldr. 

7.f. Madencilik İSG Veri Bankas 

Şeffaflğn sağlanmas ve araştrma yapmak isteyenlere güvenilir veri kaynağ 

olmas için, ilgili bakanlğn İnternet sitesinde, maden iş yerlerine ait üretim, iş 

kazalar, meslek hastalklar, ramak kalalar, iş kazalar sonucu müfettişlerin hazrladğ 

raporlar gibi sektörün performansn gösteren verilerin aktarldğ kamuoyuna açk bir 

portal kurulmaldr. 

7.g. Denetim Sistemi İçin Portal  

Devlet eliyle yaplacak denetimlerin, risk odakl yaplmas ve etkinliğinin 

artrlabilmesi için teftiş yaplacak işyeri ile ilgili dokümanlarn müfettişler tarafndan 

ulaşlabilecek ortak bir veri portalnda toplanmas gerekmektedir. 

 7.. Şirketlerin Borsaya Kote Olmas 

Yer alt kömür madenciliğinde havza madenciliğine geçilmesiyle sektöre giren 

büyük yatrmclarn borsaya kote olmalar teşvik edilerek kamuoyu denetimi 

oluşturulmas sağlanmaldr. 
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8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA VE KURTARMA 

FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ  

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

değerlendirilmelidir.  

- Detayl standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler için ayr bir arama 

kurtarma kanunu olmaldr. 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde merkezî yerlerde madenlerde 

arama kurtarma biriminin kurulmas zorunluluğu getirilmelidir. 

- Havzalarda alt birimler kurulmaldr, 

- İşyerlerinin kendi arama kurtarma merkezleri olmaldr, 

- Tüm birimler arasndaki koordinasyon düzenlenmelidir. 

- Kamuoyu bilgilendirmeleri tek merkezden yaplmaldr. 

 

11.4. BENZER KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN SOMA EYNEZ YER ALTI 

KÖMÜR OCAĞI’NDAKİ KAZANIN BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

GEREĞİ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ ait Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’nda meydana gelen 

kaza; hem oluş şekli hem de sonuçlar bakmndan muhtemelen dünya madencilik 

tarihindeki en büyük ve en karmaşk kazalardan birisidir. Bu bölüm; Eynez Yer Alt 

Kömür Ocağ’nda meydana gelen kazann nedenleri ve mekanizmasn ortaya koymak için 

yaplmas gerekenlerin tarihe not edilmesi amacyla hazrlanmştr. Eynez kazasnn 

mekanizmas ve oluş şekli genel anlamda ortaya konulmuş olmakla birlikte tam olarak 

aydnlatlabilmesi için ayrntl bir bilimsel çalşma yaplmak zorundadr.  

Örneğin; Soma Eynez Ocağ Kazasna göre çok daha basit olan ABD’de 2010 

ylnda Upper Big Branch kömür ocağnda metan yanmas, grizu ve peşinden kömür tozu 

patlamas şeklinde meydana gelen ve 29 madencinin hayatn kaybettiği kazadan sonra; bu 

kazann analizi 18 ay sürmüş ve yaklaşk 15 milyon ABD dolar harcama yaplmştr. Bu 

çalşmalardan sonra; 972 sayfalk tamamen bilimsel bir rapor hazrlanmş ve kaza ile ilgili 

olarak mahkeme dâhil tüm işlemlerde bu rapor kullanlmştr. 
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11.4.1. Eynez Kazasnn, Bilimsel Olarak Aydnlatlmas için Yaplmas Önerilen 

Araştrmalar 

Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’na Komisyon tarafndan 9 Haziran 2014, 25 Eylül 

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

ziyaretinde ocağn içine girilerek yangnn başladğ yere bizzat gidilmiştir. Bu incelemede, 

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

Komisyonunun Anayasadan kaynaklanan yetkisi çerçevesinde aşağda ayrntl olarak 

saylan bilimsel çalşmalar yaplamamştr. Bu bilimsel çalşmay gerekli klan en önemli 

neden, Soma’da yaşanan kazay oluşturan koşullarn diğer ocaklarda da mevcut 

olmasdr.  

Eynez Yer Alt Kömür Ocağ Kazas’nn yer alt kömür ocaklarnda benzer 

kazalarn meydana gelmemesi için bilimsel ve ayrntl olarak incelenmesi, iş sağl ve 

güvenliği ile yer alt kömür ocağ işletmeciliği ile ilgili tedbirlerin bilimsel veriler 

çerçevedinde belirlenmesine kak sunacaktr. Bu çerçevede; Kazann tam olarak 

aydnlatlabilmesi için aşağda belirtilen çalşmalarn titizlikle yaplmasnn önemli olduğu 

düşünülmektedir: 

1. Kazann meydana geldiği alan (Şekil11.2.’deki 5-7 aras) yer radar veya 

uygun jeofizik yöntemlerle incelenerek, yangn başlangç bölgesinin yaps ortaya 

konmaldr. Bu sayede muhtemel gaz geliş bölgesi belirlenebilecektir. 

2. Yangn olan bölgede yanan tüm maddelerin konum ve miktarlar plan 

üzerine ayrntl olarak işlenmelidir. Böylece hangi lokasyonda ne tür malzemelerin 

yanmş olduğu noktasal olarak kayt altna alnmş olacaktr. 

3. Tüm üretim bölgelerinde, özellikle C panosu üzerinde, yerüstünde tasman 

ölçümleri yaplmaldr. Üretilen kömür kalnlğ bilindiğine göre üretim sonras 

yerüstünde ne kadar tasman olduğu ölçülerek, üretilen kalnlk ve yerüstü tasman 

miktarlarndan boşluk oluşumu hakknda bilgi edinilebilir. 

4. Tüm üretim bölgelerinde, özellikle C panosunun üzerinde, yerüstünde 

jeofizik teknikler kullanlarak göçme zonlar ve göçük içerisinde bulunmas 

muhtemel olan boşluklarn konum ve büyüklükleri belirlenmelidir. Bu işlem C 

panosunun üzeri için öncelikli olarak yaplmaldr. 

5. Belirlenen boşluklara yer altndan ve özellikle yer üstünden sondajlar 

yaplmaldr. Bu sondajlardan hem jeofizik yöntemlerden elde edilen boşluk 

geometrisi kontrol edilmeli hem de boşluklarn değişik seviyelerinden gaz örnekleri 
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8. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ARAMA VE KURTARMA 

FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ  

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

değerlendirilmelidir.  

- Detayl standartlar olan, yer alt kömür ve diğer madenler için ayr bir arama 

kurtarma kanunu olmaldr. 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde merkezî yerlerde madenlerde 

arama kurtarma biriminin kurulmas zorunluluğu getirilmelidir. 

- Havzalarda alt birimler kurulmaldr, 

- İşyerlerinin kendi arama kurtarma merkezleri olmaldr, 

- Tüm birimler arasndaki koordinasyon düzenlenmelidir. 

- Kamuoyu bilgilendirmeleri tek merkezden yaplmaldr. 

 

11.4. BENZER KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN SOMA EYNEZ YER ALTI 

KÖMÜR OCAĞI’NDAKİ KAZANIN BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

GEREĞİ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ ait Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’nda meydana gelen 

kaza; hem oluş şekli hem de sonuçlar bakmndan muhtemelen dünya madencilik 

tarihindeki en büyük ve en karmaşk kazalardan birisidir. Bu bölüm; Eynez Yer Alt 
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alnarak analiz edilmelidir. Böylece boşluktan ocak içine geldiği düşünülen gazn 

içeriği hakknda bilgi elde edilecektir. 

6. Ahşap kama, bant, kablolar, borular ve kömürden örnekler alnp yerüstünde 

yakma testleri yaplmal ve yanma koşullar, özellikleri ve açğa çkan gaz içerikleri 

belirlenmelidir. Bu sayede ocakta yanan materyalin açğa çkardğ gaz miktar ve 

konsantrasyonu belirlenebilecektir. Ocak havalandrmas dikkate alnarak yaplacak 

olan analiz sonrasnda oluşan zehirli hava ortam, toksikoloji uzman raporu sonuçlar 

ile karşlaştrlmaldr (Kan analizlerinden ortamda en az 10.000 ppm 

karbonmonoksit olmas gerektiği saptanmştr). 

7. Ocakta kullanlan patlayc türleri ve miktarlar dikkate alnarak, ocak 

havasndaki patlatma kaynakl karbonmonoksit artş oranlar hesaplanmaldr. 

Örneğin bir gün boyunca yaplan tüm patlatmalar yaklaşk saat ve miktarlaryla 

belirlenmelidir. Ocak gaz izleme sensörlerinden elde edilen ölçümler patlatma 

sonras oluşan gazdan arndrldktan sonra, analiz yaplmal ve böylece ocaktaki 

yangn durumu gerçekçi bir şekilde ortaya konmaldr. 

8. Ocağn ayrntl bir havalandrma ağ analizi yaplmaldr. Ocağn 

havalandrma analizi yaplarak göçük içerisine hava sznts ve muhtemel yerüstü 

bağlantsnn mekanizmas ortaya konulmaldr. Ocağn karmaşk olduğu düşünülen 

havalandrma sistemi, farkl hazrlk ve üretim aşamalar için tam olarak analiz 

edilmelidir. Farkl gaz geliş senaryolar dikkate alnarak modelleme yaplmaldr. 

9. Kömür topuğu üzerine yerleştirilen ana yollarn durayllk koşullar saysal 

modelleme kullanlarak analiz edilmelidir. Her iki tarafnda da üretim panolar 

bulunduğundan, ana bağlant yollarnn açldğ bölge yüksek basnç altndadr. 

Ayrca yüksek basnç bölgesinde çok sayda galeri etkileşim hâlindedir. Bu nedenle, 

yangnn başladğ bölge etraf oldukça fazla örselenmiş olduğundan gaz 

geçirgenliğinin de artmş olmas beklenmelidir. Yan kayaç koşullar ve durayllk 

analizleri saysal modelleme tekniği kullanlarak güvenilir bir şekilde tespit 

edilebilir. 

10.  Ifadelerde, yangn sonrasnda hava geliş yönü olmasna rağmen 2 nolu 

bağlant yoluna kadar duman gelmiş olduğu belirtilmektedir. Bu durum yanma 

srasnda çok yüksek scaklğn oluşmas ve/veya göçükten gazn basnçla gelmesi ile 

açklanabilir. CFD (Hesaplamal Akşkan Dinamiği) tekniği kullanlarak yangn 

simüle edilmelidir. Dumann 2 nolu bağlantya gelme koşullar modellenmelidir. 
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Sonuç olarak, mevcut yollar, ocaktaki hava akm ve yangn sonras oluşan scaklk 

ve basnç koşullar simüle edilerek göçükten gelen gaz miktar ve basnc 

belirlenebilir. 

Bu çalşmalar yaparak öncelikle kazann aydnlatlmas ve ülkemizdeki mevzuatn 

yeniden düzenlenmesi için en ksa sürede, kurumsal bir yap oluşturulmal ve gerekli 

finansman sağlanmaldr. Bu kurumsal yap;  

1. Kaza ile ilgili yukarda belirtilen konularda bilimsel ve teknik analizleri 

yaparak 

2. Ülkemizdeki kömür ile ilgili yeni ve eksizsiz bir mevzuat taslaklar 

hazrlayarak ilgili bakanlğa sunmaktan sorumlu olmaldr.  

11.4.2. Soma Eynez Ocağ Kazas Benzeri Kazalarn Meydana Gelmemesi İçin 

Araştrmalar Yapacak Kömür Enstitüsü Kurulmas  

Soma Eynez sahasnda üretilmeye hazr 663 milyon tonluk rezevin 450 milyon tonu 

yüksek kaliteli linyit olup derin sahalarda bulunmaktadr. Derin kotlarda çok daha ciddi 

durayszlk, gaz ve yangn sorunlarnn olmas kuvvetle muhtemeldir. Ülkemizde, bu kalite 

ve miktardaki yegane linyit kaynağ olan Eynez sahasnn verimli ve güvenli olarak 

üretilebilmesi için “10.1. Madencilik Politikasnn Yeniden Yaplandrlmas” başlkl 

bölümde ayrntl olarak ortaya konan araştrmalar ivedilikle yapacak bir kömür araştrma 

enstitüsünün kurulmaldr.  

Kurulmas önerilen bu enstitüsü, Soma Eynez Ocağ Kazas benzeri kazalarn 

meydana gelmemesi amacyla, öncelikli olarak; tavan taş göçme mekanizmasnn 

incelenmesi, verimli ve güvenli bir üretim için yaplmas gereken müdahale yöntemlerinin 

belirlenmesi şeklindeki konular araştracak ve yer alt kömür oacaklarna yönelik güvenli 

ve verimli, yeni teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecektir.  

11.5. KONUYLA İLGİLİ HAZIRLANAN DİĞER RAPORLAR  

1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20. Yasama Dönem 3. Yasama Ylnda, ülke 

kaynaklarnn tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda hazrlanan Meclis 

Araştrmas Komisyonun 419 sra sayl Raporu 

2) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20. Yasama Dönem 2. Yasama Ylnda, 

taşkömürü üretimindeki sorunlarn çözüm yollarnn tespiti ile Türkiye Taşkömürü 
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Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştrlarak alnmas gereken tedbirlerin 

belirlenmesi amacyla hazrlanan Meclis Araştrmas Komisyonun 180 sra sayl Raporu 

3) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23. Yasama Dönem 4. Yasama Ylnda, 

Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacyla hazrlanan Meclis Araştrmas Komisyonun 544 sra sayl Raporu 

4) Türkiye’de madencilik sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlğ ve güvenliği 

açsndan araştrlmas, incelenmesi ve değerlendirilmesi amacyla Cumhurbaşkanlğ 

Devlet Denetleme Kurulu tarafndan 08.06.2011 tarihli-2011/3 sayl İnceleme ve 

Araştrma Raporu hazrlanmştr.  

5) Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) tarafndan Eylül 2014 

Soma Maden Kazas Raporu ile Maden Mühendisleri Odas tarafndan Temmuz 2014 

tarihli Soma Facias Ön Raporu hazrlanmştr.  

11.6. 13 MAYIS 2014 TARİHLİ SOMA EYNEZ YER ALTI MADEN OCAĞI 

KAZASININ UNUTTURULMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

1. 13 Mays’n Türkiye Maden Şehitleri Günü Olmas, 

13 Mays’n Türkiye Maden Şehitleri günü olmas, bu kapsamda her yl maden 

şehitleri haftas düzenlenmesi, bu hafta süresince; 

- Televizyonlarda kamu spotlar gösterilmesi, 

- Kömür madenciliği ile ilgili belgesel “Film Yarşmas” düzenlenmesi, 

2. Ülke Genelinde 13 Mays Maden Şehitleri Antlar Yaplmas  
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RAPORA EK DOKÜMANLAR VE LİSTESİ 

EK 1 
13.05.2014 Tarihinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez İşletmesinde 

Meydana Gelen Kaza Sonrasnda Yaplan Kurtarma Çalşmalar ile İlgili Tutanak 

EK 2 Soma Eynez Ocağnn Park Teknik AŞ’den Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ’ye Devrine Ait Belgeler 

EK 3 Soma Eynez Ocağnda Migem Tarafndan 2009-2014 Tarihleri Arasnda 

Yaplan Denetim Raporlar 

EK 4 Soma Eynez Ocağnda Çsgba İş Teftiş Kurulu Başanlğnca 2012-2014 

Tarihleri Arasnda Yaplan Denetim Raporlar 

EK 5 Komisyon Üyesi Milletvekillerince Manisa'nn Soma İlçesinde 13 Mays 

2014 Tarihinde Meydana Gelen Maden Kazas ile İlgili Olarak TBMM 

Başkanlğna 24.11.2014 Tarihine Karar Verilen Kanun Teklifleri  
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12.1. EK 1: 13.05.2014 TARİHİNDE SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ 

EYNEZ İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN KAZA SONRASINDA YAPILAN 

KURTARMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ TUTANAK 
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12.2. EK 2: SOMA EYNEZ OCAĞININ PARK TEKNİK AŞ’DEN SOMA 

KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’YE DEVRİNE AİT BELGELER 

12.2.1. Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

15.01.2007 Tarihinde TKİ Kurumuna Verdiği Dilekçe 
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KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’YE DEVRİNE AİT BELGELER 

12.2.1. Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

15.01.2007 Tarihinde TKİ Kurumuna Verdiği Dilekçe 

 



‒ 716 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

722 

 

 

 

723 

 

12.2.2. 13.03.2007 Tarihli Hazrlk Dönemi Bitişi Hakknda 1. İşletme Yl Üretim 
Termini  

 



‒ 717 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

722 

 

 

 

723 

 

12.2.2. 13.03.2007 Tarihli Hazrlk Dönemi Bitişi Hakknda 1. İşletme Yl Üretim 
Termini  

 



‒ 718 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

724 

 

 

 

725 

 

12.2.3. 19.06.2007 Tarihli Uygulama Projesi ve İş Program Değişikliği Hakknda 

 



‒ 719 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

724 

 

 

 

725 

 

12.2.3. 19.06.2007 Tarihli Uygulama Projesi ve İş Program Değişikliği Hakknda 

 



‒ 720 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

726 

 

 

 

727 

 

 

 



‒ 721 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

726 

 

 

 

727 

 

 

 



‒ 722 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

728 

 

12.2.4. 23.01.2008 Tarihli Eynez Yer Alt Üretim İşletmesi Hakknda  

 

 

729 

 

 



‒ 723 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

728 

 

12.2.4. 23.01.2008 Tarihli Eynez Yer Alt Üretim İşletmesi Hakknda  

 

 

729 

 

 



‒ 724 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

730 

 

 



‒ 725 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

730 

 

 

 

731 

 

 



‒ 726 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

732 

 

 



‒ 727 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

733 

 

 



‒ 728 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

734 

 

 

 

12.2.5. 22.04.2008 Tarihli Madencilik Faaliyetleri Hakknda Park Teknik 



‒ 729 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

735 

 

 

 

 

734 

 

 

 

12.2.5. 22.04.2008 Tarihli Madencilik Faaliyetleri Hakknda Park Teknik 



‒ 730 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

736 

 

 

 



‒ 731 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

737 

 

 



‒ 732 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

738 

 

 



‒ 733 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

739 

 

 



‒ 734 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

740 

 

 
 



‒ 735 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

741 

 

12.2.6. 09.07.2008 Tarihli Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in Park Teknik Tarafndan 

İşletilen Soma Eynez Yer Alt Sahas Raporu 

 



‒ 736 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

742 

 

 

 



‒ 737 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

743 

 

 

 



‒ 738 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

744 

 

 

 



‒ 739 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

744 

 

 

 

 

745 

 

 

 



‒ 740 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

746 

 

 

 



‒ 741 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

747 

 

 

 



‒ 742 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

748 

 

 

 



‒ 743 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

748 

 

 

 

 

749 

 

 

 



‒ 744 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

750 

 

 

 



‒ 745 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

751 

 

 

 



‒ 746 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

752 

 

 

 



‒ 747 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

753 

 

12.2.7. 16.09.2008 Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in Park Teknik AŞ Tarafndan 
Hazrlanan Soma Eynez Yer Alt Revize Uygulama Projesi ile İlgili 
Raporu 



‒ 748 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

754 

 

 

 

 

755 

 

 

 

 



‒ 749 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

754 

 

 

 

 

755 

 

 

 

 



‒ 750 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

756 

 

 

 

 

757 

 

 



‒ 751 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

757 

 

 



‒ 752 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

758 

 

 

 

 

759 

 

 

 



‒ 753 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

758 

 

 

 

 

759 

 

 

 



‒ 754 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

760 

 

 

 

 

761 

 

 

12.2.8. 19.12.2008 Tarihli Üretim Termini Hk.-190 Eski Mekanize Ayak İmalatna 

Kül Verme İşleri  

 



‒ 755 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

761 

 

 

12.2.8. 19.12.2008 Tarihli Üretim Termini Hk.-190 Eski Mekanize Ayak İmalatna 

Kül Verme İşleri  

 



‒ 756 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

762 

 

 

 

 

763 

 

 

 



‒ 757 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

763 

 

 

 



‒ 758 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

764 

 

 

12.2.9. Eylül 2009 Tarihli Devir Dilekçesi Soma AŞ  

 

 

 

765 

 

12.2.10.    07.10.2009 Tarihli Sözleşmenin Devri Hakknda  

 



‒ 759 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

764 

 

 

12.2.9. Eylül 2009 Tarihli Devir Dilekçesi Soma AŞ  

 

 

 

765 

 

12.2.10.    07.10.2009 Tarihli Sözleşmenin Devri Hakknda  

 



‒ 760 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

766 

 

 

 

 

767 

 

 

12.2.11.    30.10.2009 Tarihli Devir Protokolü  

 



‒ 761 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

767 

 

 

12.2.11.    30.10.2009 Tarihli Devir Protokolü  

 



‒ 762 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

768 

 

12.2.12.     02.12.2009 Traihli Uygulama Projesi Hakknda  

 

 

769 

 

12.2.13.    21.12.2009 Tarihli “Yer Alt Üretim Yöntemi ile Kömür Çkarlmas 
Hakknda” Düzenleyici Kurul Karar  

 

 



‒ 763 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

768 

 

12.2.12.     02.12.2009 Traihli Uygulama Projesi Hakknda  

 

 

769 

 

12.2.13.    21.12.2009 Tarihli “Yer Alt Üretim Yöntemi ile Kömür Çkarlmas 
Hakknda” Düzenleyici Kurul Karar  

 

 



‒ 764 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

770 

 

 

 

 

 

 

771 

 

 

 

 

 



‒ 765 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

771 

 

 

 

 

 



‒ 766 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

772 

 

12.2.14. 22.03.2010 Tarihli Soma Eynez Karanlkdere İşletmesi Metan Geliri 

Hakknda 

 

773 

 

 



‒ 767 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

773 

 

 



‒ 768 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

774 

 

 

 

 

775 

 

12.2.15.   21.09.2010 Tarihli Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER’in Soma Eynez Metan 
Geliri Nedeni ile Kapatlan Pano Hakknda Değerlendirme Raporu 



‒ 769 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

775 

 

12.2.15.   21.09.2010 Tarihli Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER’in Soma Eynez Metan 
Geliri Nedeni ile Kapatlan Pano Hakknda Değerlendirme Raporu 



‒ 770 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

776 

 

 

 



‒ 771 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

777 

 

 

 



‒ 772 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

778 

 

 

 



‒ 773 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

779 

 

 

 



‒ 774 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

780 

 

 

 

 

781 

 

12.3. EK 3: SOMA EYNEZ OCAĞI’NDA MİGEM TARAFINDAN 2009-2014 

TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİMLER HAKKINDA RAPORLAR 

12.3.1.   2009 Yl Raporu 

 

 



‒ 775 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

781 

 

12.3. EK 3: SOMA EYNEZ OCAĞI’NDA MİGEM TARAFINDAN 2009-2014 

TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİMLER HAKKINDA RAPORLAR 

12.3.1.   2009 Yl Raporu 

 

 



‒ 776 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

782 

 

 

 

783 

 

 

 



‒ 777 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

782 

 

 

 

783 

 

 

 



‒ 778 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

784 

 

 

 

 

785 

 

 

 



‒ 779 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

785 

 

 

 



‒ 780 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

786 

 

 

 

787 

 

 

 

 



‒ 781 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

786 

 

 

 

787 

 

 

 

 



‒ 782 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

788 

 

 

12.3.2.   2011 Yl Raporu 

 

 

789 

 

 

 



‒ 783 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

788 

 

 

12.3.2.   2011 Yl Raporu 

 

 

789 

 

 

 



‒ 784 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

790 

 

 

 



‒ 785 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

791 

 

 

12.3.3. 2012 Yl Raporu 

 



‒ 786 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

792 

 

 

 

 

793 

 

 

 



‒ 787 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

792 

 

 

 

 

793 

 

 

 



‒ 788 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

794 

 

12.3.4.    2013 Yl Raporu 

 

 

795 

 

 



‒ 789 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

794 

 

12.3.4.    2013 Yl Raporu 

 

 

795 

 

 



‒ 790 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

796 

 

 

 

 

797 

 

 

 



‒ 791 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

796 

 

 

 

 

797 

 

 

 



‒ 792 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

798 

 

 

 

 

799 

 

 

 



‒ 793 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

799 

 

 

 



‒ 794 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

800 

 

 

 

 

801 

 

 

 



‒ 795 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

801 

 

 

 



‒ 796 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

802 

 

 

 

 

803 

 

12.3.5.   2014 Yl Raporu 

 



‒ 797 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

802 

 

 

 

 

803 

 

12.3.5.   2014 Yl Raporu 

 



‒ 798 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

804 

 

 

 



‒ 799 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

805 

 

 

 



‒ 800 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

806 

 

 

 



‒ 801 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

807 

 

 

 



‒ 802 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

808 

 

 

 

 

810 

 

12.4. EK 4: SOMA EYNEZ OCAĞINDA ÇSGB İŞ TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞINCA 2012-2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİM 

RAPORLARI 



‒ 803 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

810 

 

12.4. EK 4: SOMA EYNEZ OCAĞINDA ÇSGB İŞ TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞINCA 2012-2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİM 

RAPORLARI 

 

811 

 

 



‒ 804 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

812 

 

 

 



‒ 805 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

813 

 

 

 



‒ 806 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

814 

 

 

 



‒ 807 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

815 

 

 

 



‒ 808 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

816 

 

 

 



‒ 809 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

817 

 

 

 



‒ 810 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

818 

 

20122

 



‒ 811 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

819 

 

 

 



‒ 812 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

820 

 

 

 



‒ 813 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

821 

 

 

 



‒ 814 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

822 

 

 

 



‒ 815 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

823 

 

 

 



‒ 816 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

824 

 

20131 

 



‒ 817 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

825 

 

 

 



‒ 818 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

826 

 

 

 



‒ 819 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

827 

 

 

 



‒ 820 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

828 

 

 

 



‒ 821 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

829 

 

 

 



‒ 822 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

830 

 

 

 

 

831 

 

20132 

 



‒ 823 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

831 

 

20132 

 



‒ 824 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

832 

 

 

 



‒ 825 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

833 

 

 

 



‒ 826 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

834 

 

 

 



‒ 827 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

835 

 

 

 



‒ 828 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

836 

 

 

 



‒ 829 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

836 

 

 

 

 

837 

 

2014 

 



‒ 830 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

838 

 

 

 



‒ 831 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

839 

 

 

 



‒ 832 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

840 

 

 

 



‒ 833 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

841 

 

 

 



‒ 834 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

842 

 

 

 



‒ 835 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

842 
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12.6. KOMİSYON TOPLANTISI ÖZETLERİ  

04 Haziran 2014 Tarihli (1.) Toplant Tutanağ Özeti: 

 Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir.  

05 Haziran 2014 Tarihli (2.) Toplant Tutanağ Özeti: 

 Komisyonun 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 kişilerin tespit edilmiştir.  

 06 Haziran 2014 Tarihli (3.) Toplant Tutanağ Özeti: 

1-Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. Bölümü İşletme ABD Başkan ve Soma 

Maden Kazas Araştrma Komisyonu danşman Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in Sunumu: 

Kömür sahas ve maden ocaklar, madenlerin yaps, fiziki ve teknik şartlar ve 

genel durumu hakknda bilgi verdi. Soma havzasndaki linyit kaynağnn ülkemiz 

ekonomisi açsndan son derece değerli bir kaynak olduğunu, yaklaşk olarak bu bölgede 

450 milyon tonluk bir kömür kaynağ rezervi olduğunu, bu sahada uzun yllar üretimin yer 

üstünde açk işletmeyle üretildiği, daha sonra kömür sahalarnn meyilli olmas nedeniyle 

artk yer üstünden üretimin azaldğn, şu anda sadece Deniş’te açk işletmeyle 

üretilebilecek nitelikte kömür olduğunu, bu nedenle artk bu bölgede mutlaka yer altndan 

üretim yapmann zorunlu olduğunu belirtti. 

 Soma’daki kömür yaps itibaryla kaln bir kömür damarnn mevcut 

olduğu, ancak üretim açsndan daha kompleks, daha karmaşk bir işlem yapmay 

gerektirdiği, “kaln kömür damar” nn daha titiz bir projelendirme ve titiz çalşmay 

zorunlu kldğn ifade etti.  

Aslnda bu sahada asl olarak söylenmesi gereken konunun metan konusu olduğu, 

şimdiye kadar bu sahada kömür yer üstüne yakn olan ksmlardan üretildiği için bu 

ksmlarda metan içeriğinin pek olmadğ, metan içeriğiyle ilk defa Soma’da 2010 ylnda 

karşlaşldğ, 2010 ylnda açlan panodan bol miktarlarda, çok büyük miktarlarda metan 

gelmeye başladğ, bunun işin bütün yapsn da değiştirdiğini belirtti. 

TKİ ile kendisinin geçmişte yaklaşk iki buçuk yllk çok uzun bir çalşma dönemi 

geçirdiklerini, bu süreçte bütün kömür damarlarnn modellenmesi konusunda çalşmalar 

olduğunu, bu sahann da, derindeki kömür sahasnn da modellemesi işini bizzat kendisinin 
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başnda olduğum bir ekiple yürüttüklerini, yaplan çalşmann dünya standartlarnda bir 

çalşma olduğunu, ileride yaplacak çalşmalar için çok önemli bir alt yap çalşmas 

olduğunu ifade etti. 

Dünya standartlarnda bir ton kömür içerisinde eğer 5 metreküpten fazla metan 

varsa ki bunu biraz daha aşağya çekenlerin de olduğunu, mutlaka önceden bu metann 

drenajnn yaplmas gerektiği, ve dolaysyla kömürün metan içeriğini azalttktan sonra 

değerler istediğiniz güvenli snrlar içerisine geldiği zaman yer altnda üretime başlanmas 

gerektiğini, 

Ancak ülkemizde doğru dürüst bu metan içeriklerinin belirlendiği laboratuvar 

olmadğn, Dolaysyla, öncelikle hemen çok ayrntl bir kömür, metan içeriğinin 

belirlenmesine yönelik bir laboratuvar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu, bu metan sadece 

kömürün içerisinde de olmayabileceğini, tavan taşnda ve taban taşnda da olabileceğini, 

bunlarn hepsini araştrdktan sonra güvenli üretime geçilmesi gerektiği, 

Soma’daki kömürün yangna yatkn bir kömür olduğunun bilindiğini, dolaysyla, 

ilk olarak, kömür-metan içeriği haritasnn tam olarak bilinmesi ve buna bağl olarak metan 

drenajnn nerelerde nasl yaplacağnn ve hangi şekilde sonuç alnacağnn belirlenmesi; 

ikinci olarak, yangnla ilgili olarak kömürün yangna yatknlğ mutlaka belirlenmesi 

gerektiği, 

Kazann en önemli nedenlerinden birinin, bu ocaktaki planlamann, ocak işletim 

plannn doğru yaplmamas olduğunu, 3-3,5 milyon ton kömür çkarlan bir madende 

mutlaka havalandrmann, network analizi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini çok daha 

önce söylediklerini belirtti. Dünyada bir madenin havalandrlmas nasl yaplr? sorusunun 

cevabnn herkes tarafndan “Ventilation network analysis” bilindiğini, buna ilişkin 

kullanlan yazlmlarn mevcut olduğu, yani brakn 3-4 milyon tonu, 300 bin ton kömür 

üreten bir ocakta bile bu “ventilation network analysis”in mutlaka çalşr durumda olmas 

gerektiği, 

Sonuç olarak; Soma ölçeğindeki bir işletmede öncelikle maden plannn doğru 

olmas, eğitimin ve denetimin düzgün yaplmasnn zorunlu olduğunu, aslnda yaplmas 

gerekenlerin üçlü bir saç ayağ olduğu, maden projesinin doğru yapldğndan emin 

olunmaz ise geri kalanlarn hiçbirisinin yaplmasnn bir anlam olamayacağn, 

hususlarnda düşüncelerini belirterek sözlerini tamamlad. 

2- TKİ İşletme Daire Başkan Ali SAĞIR’ n Sunumu: 



‒ 841 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

848 

 

12.6. KOMİSYON TOPLANTISI ÖZETLERİ  

04 Haziran 2014 Tarihli (1.) Toplant Tutanağ Özeti: 

 Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir.  

05 Haziran 2014 Tarihli (2.) Toplant Tutanağ Özeti: 

 Komisyonun 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 kişilerin tespit edilmiştir.  

 06 Haziran 2014 Tarihli (3.) Toplant Tutanağ Özeti: 

1-Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. Bölümü İşletme ABD Başkan ve Soma 

Maden Kazas Araştrma Komisyonu danşman Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in Sunumu: 

Kömür sahas ve maden ocaklar, madenlerin yaps, fiziki ve teknik şartlar ve 

genel durumu hakknda bilgi verdi. Soma havzasndaki linyit kaynağnn ülkemiz 

ekonomisi açsndan son derece değerli bir kaynak olduğunu, yaklaşk olarak bu bölgede 

450 milyon tonluk bir kömür kaynağ rezervi olduğunu, bu sahada uzun yllar üretimin yer 

üstünde açk işletmeyle üretildiği, daha sonra kömür sahalarnn meyilli olmas nedeniyle 

artk yer üstünden üretimin azaldğn, şu anda sadece Deniş’te açk işletmeyle 

üretilebilecek nitelikte kömür olduğunu, bu nedenle artk bu bölgede mutlaka yer altndan 

üretim yapmann zorunlu olduğunu belirtti. 

 Soma’daki kömür yaps itibaryla kaln bir kömür damarnn mevcut 

olduğu, ancak üretim açsndan daha kompleks, daha karmaşk bir işlem yapmay 

gerektirdiği, “kaln kömür damar” nn daha titiz bir projelendirme ve titiz çalşmay 

zorunlu kldğn ifade etti.  

Aslnda bu sahada asl olarak söylenmesi gereken konunun metan konusu olduğu, 

şimdiye kadar bu sahada kömür yer üstüne yakn olan ksmlardan üretildiği için bu 

ksmlarda metan içeriğinin pek olmadğ, metan içeriğiyle ilk defa Soma’da 2010 ylnda 

karşlaşldğ, 2010 ylnda açlan panodan bol miktarlarda, çok büyük miktarlarda metan 

gelmeye başladğ, bunun işin bütün yapsn da değiştirdiğini belirtti. 

TKİ ile kendisinin geçmişte yaklaşk iki buçuk yllk çok uzun bir çalşma dönemi 

geçirdiklerini, bu süreçte bütün kömür damarlarnn modellenmesi konusunda çalşmalar 

olduğunu, bu sahann da, derindeki kömür sahasnn da modellemesi işini bizzat kendisinin 
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başnda olduğum bir ekiple yürüttüklerini, yaplan çalşmann dünya standartlarnda bir 

çalşma olduğunu, ileride yaplacak çalşmalar için çok önemli bir alt yap çalşmas 

olduğunu ifade etti. 

Dünya standartlarnda bir ton kömür içerisinde eğer 5 metreküpten fazla metan 

varsa ki bunu biraz daha aşağya çekenlerin de olduğunu, mutlaka önceden bu metann 

drenajnn yaplmas gerektiği, ve dolaysyla kömürün metan içeriğini azalttktan sonra 

değerler istediğiniz güvenli snrlar içerisine geldiği zaman yer altnda üretime başlanmas 

gerektiğini, 

Ancak ülkemizde doğru dürüst bu metan içeriklerinin belirlendiği laboratuvar 

olmadğn, Dolaysyla, öncelikle hemen çok ayrntl bir kömür, metan içeriğinin 

belirlenmesine yönelik bir laboratuvar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu, bu metan sadece 

kömürün içerisinde de olmayabileceğini, tavan taşnda ve taban taşnda da olabileceğini, 

bunlarn hepsini araştrdktan sonra güvenli üretime geçilmesi gerektiği, 

Soma’daki kömürün yangna yatkn bir kömür olduğunun bilindiğini, dolaysyla, 

ilk olarak, kömür-metan içeriği haritasnn tam olarak bilinmesi ve buna bağl olarak metan 

drenajnn nerelerde nasl yaplacağnn ve hangi şekilde sonuç alnacağnn belirlenmesi; 

ikinci olarak, yangnla ilgili olarak kömürün yangna yatknlğ mutlaka belirlenmesi 

gerektiği, 

Kazann en önemli nedenlerinden birinin, bu ocaktaki planlamann, ocak işletim 

plannn doğru yaplmamas olduğunu, 3-3,5 milyon ton kömür çkarlan bir madende 

mutlaka havalandrmann, network analizi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini çok daha 

önce söylediklerini belirtti. Dünyada bir madenin havalandrlmas nasl yaplr? sorusunun 

cevabnn herkes tarafndan “Ventilation network analysis” bilindiğini, buna ilişkin 

kullanlan yazlmlarn mevcut olduğu, yani brakn 3-4 milyon tonu, 300 bin ton kömür 

üreten bir ocakta bile bu “ventilation network analysis”in mutlaka çalşr durumda olmas 

gerektiği, 

Sonuç olarak; Soma ölçeğindeki bir işletmede öncelikle maden plannn doğru 

olmas, eğitimin ve denetimin düzgün yaplmasnn zorunlu olduğunu, aslnda yaplmas 

gerekenlerin üçlü bir saç ayağ olduğu, maden projesinin doğru yapldğndan emin 

olunmaz ise geri kalanlarn hiçbirisinin yaplmasnn bir anlam olamayacağn, 

hususlarnda düşüncelerini belirterek sözlerini tamamlad. 

2- TKİ İşletme Daire Başkan Ali SAĞIR’ n Sunumu: 



‒ 842 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 

849 

 

başnda olduğum bir ekiple yürüttüklerini, yaplan çalşmann dünya standartlarnda bir 

çalşma olduğunu, ileride yaplacak çalşmalar için çok önemli bir alt yap çalşmas 

olduğunu ifade etti. 

Dünya standartlarnda bir ton kömür içerisinde eğer 5 metreküpten fazla metan 

varsa ki bunu biraz daha aşağya çekenlerin de olduğunu, mutlaka önceden bu metann 

drenajnn yaplmas gerektiği, ve dolaysyla kömürün metan içeriğini azalttktan sonra 

değerler istediğiniz güvenli snrlar içerisine geldiği zaman yer altnda üretime başlanmas 

gerektiğini, 

Ancak ülkemizde doğru dürüst bu metan içeriklerinin belirlendiği laboratuvar 

olmadğn, Dolaysyla, öncelikle hemen çok ayrntl bir kömür, metan içeriğinin 

belirlenmesine yönelik bir laboratuvar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu, bu metan sadece 

kömürün içerisinde de olmayabileceğini, tavan taşnda ve taban taşnda da olabileceğini, 

bunlarn hepsini araştrdktan sonra güvenli üretime geçilmesi gerektiği, 

Soma’daki kömürün yangna yatkn bir kömür olduğunun bilindiğini, dolaysyla, 

ilk olarak, kömür-metan içeriği haritasnn tam olarak bilinmesi ve buna bağl olarak metan 

drenajnn nerelerde nasl yaplacağnn ve hangi şekilde sonuç alnacağnn belirlenmesi; 

ikinci olarak, yangnla ilgili olarak kömürün yangna yatknlğ mutlaka belirlenmesi 

gerektiği, 

Kazann en önemli nedenlerinden birinin, bu ocaktaki planlamann, ocak işletim 

plannn doğru yaplmamas olduğunu, 3-3,5 milyon ton kömür çkarlan bir madende 

mutlaka havalandrmann, network analizi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini çok daha 

önce söylediklerini belirtti. Dünyada bir madenin havalandrlmas nasl yaplr? sorusunun 

cevabnn herkes tarafndan “Ventilation network analysis” bilindiğini, buna ilişkin 

kullanlan yazlmlarn mevcut olduğu, yani brakn 3-4 milyon tonu, 300 bin ton kömür 

üreten bir ocakta bile bu “ventilation network analysis”in mutlaka çalşr durumda olmas 

gerektiği, 

Sonuç olarak; Soma ölçeğindeki bir işletmede öncelikle maden plannn doğru 

olmas, eğitimin ve denetimin düzgün yaplmasnn zorunlu olduğunu, aslnda yaplmas 

gerekenlerin üçlü bir saç ayağ olduğu, maden projesinin doğru yapldğndan emin 

olunmaz ise geri kalanlarn hiçbirisinin yaplmasnn bir anlam olamayacağn, 

hususlarnda düşüncelerini belirterek sözlerini tamamlad. 

2- TKİ İşletme Daire Başkan Ali SAĞIR’ n Sunumu:  
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Soma’daki topografik yap, fiziki şartlar, teknik şartlar, yer alt madenciliği ve 

madencilik sektöründeki iş kazalaryla alakal istatistiki verileri sunacağn ifade etti. 

Soma’daki mevcut rezerv miktarnn yaklaşk olarak 700 milyon ton olduğu, bunun 150 

milyonunun “açk ocak” olarak tabir edilen alanlar olduğunu, 100 milyon tonluk miktarnn 

üretildiği, şu anda Deniş bölgesinde bulunan nispeten düşük kalorili kömürlerin açk ocak 

olarak üretiminin devam ettiğini, Soma’da yüzde 80’e varan bir yer alt rezervinin 

olduğunu, bölgede yer alt kömür üretiminde ekipman olarak da tam mekanize, yarm 

mekanize ve klasik olarak 3 üretim yöntemin uygulandğ, 

Kurum olarak 1940’tan 2013 ylna kadar yaplan dekapaj ve kömür üretimleriyle 

alakal, açk ocaklardan 247 milyon, yer altndan 104 milyon, toplamda 351 milyon ton 

kömür üretildiği, buna karşlk da 910 milyar metreküp dekapaj yapldğ, 

Özellikle 2000’li yllara kadar yer alt rezervlerinin çok fazla üretilemediğini, 

Soma’da -madencilik- sürekli yer alt faaliyetlerinin olduğu, 2010 ylnda yaklaşk olarak 

600 bin ton üretim mertebesi varken kalan miktarn açk ocaklardan sağlandğ, Bu kapsam 

içerisinde yürütülen projelerle birlikte, 2013 yl için Soma’da 12 milyona yakn, 11,7 

milyon ton yer altndan, 2,9 milyon da açk ocaktan olmak üzere 14 milyon ton kömür 

üretildiği, 

Soma’yla alakal, diğer bir projede de Deniş bölgesinde 150 milyon ton civarnda 

olan düşük kalorili kömür rezervinin termik santrale dönüştürülmesiyle alakal olarak 

yaplan bir ihale olduğu, alt senesi hazrlk olmak üzere, yaklaşk olarak 510 megavatlk 

bir termik santral yaplmasnn planlandğ, 

Türkiye’de kömür madenciliği, tüm madencilik ve tüm iş kollaryla alakal bir 

istatistiği de paylaşmak istediğini belirterek, ortalama olarak tüm iş kollarnda 73 bin kaza 

olurken, bunun madenciliğe düşen ksm 7.800, kömür madenciliğine düşen ksm ise 

maalesef 6.900 olduğunu, 

Ölümlü iş kazalar ile ilgili TKİ olarak iş kazalarnda Tunçbilek dşnda yer alt 

madenciliğinin başka bir yerde yaplmamas nedeniyle çok fazla kazann olmadğ, daha 

çok açk ocak kazalarnn görüldüğü, TKİ’de ölü ve yaral olarak iş kazasnn, 2013’te 1 

tane yer üstünde olan, yer altnda da yok ayn şekilde, çalşan firmalardaki kaza miktarlar 

olarak ta, yer altnda İmbat’ta 2013’te 2 tane, Uyar’da 2 tane, Soma Kömür İşletmeleri A 

Ş’de 3 tane ölümlü kaza olduğu, hususlarnda düşüncelerini belirterek sunumunu 

tamamlad. 
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3- İş Teftiş Kurulu, İş Başmüfettişi Hüseyin OKUYUCU’ nun Sunumu: 

Bakan adna, Çalşma Bakanlğnda Ankara dşnda görev yapmakta olan İstanbul, 

Bursa, İzmir ve Adana olmak üzere 5 grup başkanlğ olduğunu, toplam müfettiş saysnn 

958 olduğu, Kurulda iki çeşit müfettiş grubu bulunduğunu, bunlarn 412’sinin “işin 

yürütümü” denilen, çalşma süreleri ile ücretler ağrlkl teftiş ve inceleme yapan 

müfettişler olduğu, 546’ snn de iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişler 

olduğu, 546 kişinin mühendislik fakültesi formasyonlu olduğu, Mevzuatta tp doktoru da 

olabilme olanağ olduğu, ancak son hekimin, geçen sene emekli olduğundan şu anda tp 

doktorunun olmadğ, bütün mühendislik dallarndan müfettişlerin var olduğunu belirterek 

sunumunu tamamlamştr. 

4- İş Teftiş Kurulu, İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER’ in Sunumu: 

Hem ILO’nun hem Avrupa Birliğinin iş teftişi konusunda iki tane temel yaklaşm 

olduğunu, bunlarn birinin, tepkisel denilen bir talep üzerine yaplan incelemeler olan iş 

kazas, şikâyet, ihbar türü incelemeler olduğu, diğerinin de önleyici denilen birtakm 

değerlendirmeler sonunda en riskli sektörler hangileri, nerelere gidilmesi, nereleri önlemek 

daha önemli, değerlendirmeleri sonucunda müfettişler tarafndan yaplan programlar 

çerçevesinde Avrupa Birliği ve ILO normlaryla uyumlu yürütülen teftişler olduğu, maden 

sektöründe 2003 ylnda yaklaşk 80 bin işçimiz varken, son rakamn 2012 senesinde de 

141 bin çalşan olduğu, iş kazas saysnn da 6.400’den 9.900’lü rakamlara geldiği, kaza 

istatistiklerinde 100 bin işçide iş kazas oranna bakldğnda yllar itibaryla neredeyse 

sabit gitmiş olduğunu, 

Madencilik sektörünün en sorunlu bölümünün kömür ve linyit çkartlmas faaliyet 

grubu olduğu, yllar itibaryla tüm sektörlerde meydana gelen iş kazas istatistiklerinin, 70 

binli, 80 binli rakamlarda ve 2003 ile 2012 yllar arasnda tüm kazalarn yüzde 10,8’i 

maden sektöründe gerçekleşmiş olduğu, bu kazalarn da yüzde 90’nn üzerindeki kazalarn 

kömür ve linyit faaliyet grubunda gerçekleşmiş olduğunu, 

Sosyal Güvenlik Kurum istatistiklerine göre 2004 ile 2012 arasndaki sekiz yllk 

dönemde toplam 73 bin 400 kaza meydana gelmiş ve bu kazalarn yüzde 88’i kömür, 

linyitte olduğu, bu sektörde gerçekleşen ölümlerin yüzde 53’ü kömür ve linyit çkartlmas 

faaliyet grubunda gerçekleştiği, özellikle diğer madencilik ve taş ocakçlğ faaliyet 

grubunda kazalarn yüzde 6,4’ü meydana gelmişken, ölümlerin orannn yüzde 33 olduğu, 

yani madencilik, kömür ve linyit faaliyet grubundan çok daha riskli bir yapya sahip ama 
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başnda olduğum bir ekiple yürüttüklerini, yaplan çalşmann dünya standartlarnda bir 

çalşma olduğunu, ileride yaplacak çalşmalar için çok önemli bir alt yap çalşmas 

olduğunu ifade etti. 

Dünya standartlarnda bir ton kömür içerisinde eğer 5 metreküpten fazla metan 

varsa ki bunu biraz daha aşağya çekenlerin de olduğunu, mutlaka önceden bu metann 

drenajnn yaplmas gerektiği, ve dolaysyla kömürün metan içeriğini azalttktan sonra 

değerler istediğiniz güvenli snrlar içerisine geldiği zaman yer altnda üretime başlanmas 

gerektiğini, 

Ancak ülkemizde doğru dürüst bu metan içeriklerinin belirlendiği laboratuvar 

olmadğn, Dolaysyla, öncelikle hemen çok ayrntl bir kömür, metan içeriğinin 

belirlenmesine yönelik bir laboratuvar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu, bu metan sadece 

kömürün içerisinde de olmayabileceğini, tavan taşnda ve taban taşnda da olabileceğini, 

bunlarn hepsini araştrdktan sonra güvenli üretime geçilmesi gerektiği, 

Soma’daki kömürün yangna yatkn bir kömür olduğunun bilindiğini, dolaysyla, 

ilk olarak, kömür-metan içeriği haritasnn tam olarak bilinmesi ve buna bağl olarak metan 

drenajnn nerelerde nasl yaplacağnn ve hangi şekilde sonuç alnacağnn belirlenmesi; 

ikinci olarak, yangnla ilgili olarak kömürün yangna yatknlğ mutlaka belirlenmesi 

gerektiği, 

Kazann en önemli nedenlerinden birinin, bu ocaktaki planlamann, ocak işletim 

plannn doğru yaplmamas olduğunu, 3-3,5 milyon ton kömür çkarlan bir madende 

mutlaka havalandrmann, network analizi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini çok daha 

önce söylediklerini belirtti. Dünyada bir madenin havalandrlmas nasl yaplr? sorusunun 

cevabnn herkes tarafndan “Ventilation network analysis” bilindiğini, buna ilişkin 

kullanlan yazlmlarn mevcut olduğu, yani brakn 3-4 milyon tonu, 300 bin ton kömür 

üreten bir ocakta bile bu “ventilation network analysis”in mutlaka çalşr durumda olmas 

gerektiği, 

Sonuç olarak; Soma ölçeğindeki bir işletmede öncelikle maden plannn doğru 

olmas, eğitimin ve denetimin düzgün yaplmasnn zorunlu olduğunu, aslnda yaplmas 

gerekenlerin üçlü bir saç ayağ olduğu, maden projesinin doğru yapldğndan emin 

olunmaz ise geri kalanlarn hiçbirisinin yaplmasnn bir anlam olamayacağn, 

hususlarnda düşüncelerini belirterek sözlerini tamamlad. 

2- TKİ İşletme Daire Başkan Ali SAĞIR’ n Sunumu:  
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Soma’daki topografik yap, fiziki şartlar, teknik şartlar, yer alt madenciliği ve 

madencilik sektöründeki iş kazalaryla alakal istatistiki verileri sunacağn ifade etti. 

Soma’daki mevcut rezerv miktarnn yaklaşk olarak 700 milyon ton olduğu, bunun 150 

milyonunun “açk ocak” olarak tabir edilen alanlar olduğunu, 100 milyon tonluk miktarnn 

üretildiği, şu anda Deniş bölgesinde bulunan nispeten düşük kalorili kömürlerin açk ocak 

olarak üretiminin devam ettiğini, Soma’da yüzde 80’e varan bir yer alt rezervinin 

olduğunu, bölgede yer alt kömür üretiminde ekipman olarak da tam mekanize, yarm 

mekanize ve klasik olarak 3 üretim yöntemin uygulandğ, 

Kurum olarak 1940’tan 2013 ylna kadar yaplan dekapaj ve kömür üretimleriyle 

alakal, açk ocaklardan 247 milyon, yer altndan 104 milyon, toplamda 351 milyon ton 

kömür üretildiği, buna karşlk da 910 milyar metreküp dekapaj yapldğ, 

Özellikle 2000’li yllara kadar yer alt rezervlerinin çok fazla üretilemediğini, 

Soma’da -madencilik- sürekli yer alt faaliyetlerinin olduğu, 2010 ylnda yaklaşk olarak 

600 bin ton üretim mertebesi varken kalan miktarn açk ocaklardan sağlandğ, Bu kapsam 

içerisinde yürütülen projelerle birlikte, 2013 yl için Soma’da 12 milyona yakn, 11,7 

milyon ton yer altndan, 2,9 milyon da açk ocaktan olmak üzere 14 milyon ton kömür 

üretildiği, 

Soma’yla alakal, diğer bir projede de Deniş bölgesinde 150 milyon ton civarnda 

olan düşük kalorili kömür rezervinin termik santrale dönüştürülmesiyle alakal olarak 

yaplan bir ihale olduğu, alt senesi hazrlk olmak üzere, yaklaşk olarak 510 megavatlk 

bir termik santral yaplmasnn planlandğ, 

Türkiye’de kömür madenciliği, tüm madencilik ve tüm iş kollaryla alakal bir 

istatistiği de paylaşmak istediğini belirterek, ortalama olarak tüm iş kollarnda 73 bin kaza 

olurken, bunun madenciliğe düşen ksm 7.800, kömür madenciliğine düşen ksm ise 

maalesef 6.900 olduğunu, 

Ölümlü iş kazalar ile ilgili TKİ olarak iş kazalarnda Tunçbilek dşnda yer alt 

madenciliğinin başka bir yerde yaplmamas nedeniyle çok fazla kazann olmadğ, daha 

çok açk ocak kazalarnn görüldüğü, TKİ’de ölü ve yaral olarak iş kazasnn, 2013’te 1 

tane yer üstünde olan, yer altnda da yok ayn şekilde, çalşan firmalardaki kaza miktarlar 

olarak ta, yer altnda İmbat’ta 2013’te 2 tane, Uyar’da 2 tane, Soma Kömür İşletmeleri A 

Ş’de 3 tane ölümlü kaza olduğu, hususlarnda düşüncelerini belirterek sunumunu 

tamamlad. 
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3- İş Teftiş Kurulu, İş Başmüfettişi Hüseyin OKUYUCU’ nun Sunumu: 

Bakan adna, Çalşma Bakanlğnda Ankara dşnda görev yapmakta olan İstanbul, 

Bursa, İzmir ve Adana olmak üzere 5 grup başkanlğ olduğunu, toplam müfettiş saysnn 

958 olduğu, Kurulda iki çeşit müfettiş grubu bulunduğunu, bunlarn 412’sinin “işin 

yürütümü” denilen, çalşma süreleri ile ücretler ağrlkl teftiş ve inceleme yapan 

müfettişler olduğu, 546’ snn de iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş yapan müfettişler 

olduğu, 546 kişinin mühendislik fakültesi formasyonlu olduğu, Mevzuatta tp doktoru da 

olabilme olanağ olduğu, ancak son hekimin, geçen sene emekli olduğundan şu anda tp 

doktorunun olmadğ, bütün mühendislik dallarndan müfettişlerin var olduğunu belirterek 

sunumunu tamamlamştr. 

4- İş Teftiş Kurulu, İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER’ in Sunumu: 

Hem ILO’nun hem Avrupa Birliğinin iş teftişi konusunda iki tane temel yaklaşm 

olduğunu, bunlarn birinin, tepkisel denilen bir talep üzerine yaplan incelemeler olan iş 

kazas, şikâyet, ihbar türü incelemeler olduğu, diğerinin de önleyici denilen birtakm 

değerlendirmeler sonunda en riskli sektörler hangileri, nerelere gidilmesi, nereleri önlemek 

daha önemli, değerlendirmeleri sonucunda müfettişler tarafndan yaplan programlar 

çerçevesinde Avrupa Birliği ve ILO normlaryla uyumlu yürütülen teftişler olduğu, maden 

sektöründe 2003 ylnda yaklaşk 80 bin işçimiz varken, son rakamn 2012 senesinde de 

141 bin çalşan olduğu, iş kazas saysnn da 6.400’den 9.900’lü rakamlara geldiği, kaza 

istatistiklerinde 100 bin işçide iş kazas oranna bakldğnda yllar itibaryla neredeyse 

sabit gitmiş olduğunu, 

Madencilik sektörünün en sorunlu bölümünün kömür ve linyit çkartlmas faaliyet 

grubu olduğu, yllar itibaryla tüm sektörlerde meydana gelen iş kazas istatistiklerinin, 70 

binli, 80 binli rakamlarda ve 2003 ile 2012 yllar arasnda tüm kazalarn yüzde 10,8’i 

maden sektöründe gerçekleşmiş olduğu, bu kazalarn da yüzde 90’nn üzerindeki kazalarn 

kömür ve linyit faaliyet grubunda gerçekleşmiş olduğunu, 

Sosyal Güvenlik Kurum istatistiklerine göre 2004 ile 2012 arasndaki sekiz yllk 

dönemde toplam 73 bin 400 kaza meydana gelmiş ve bu kazalarn yüzde 88’i kömür, 

linyitte olduğu, bu sektörde gerçekleşen ölümlerin yüzde 53’ü kömür ve linyit çkartlmas 

faaliyet grubunda gerçekleştiği, özellikle diğer madencilik ve taş ocakçlğ faaliyet 

grubunda kazalarn yüzde 6,4’ü meydana gelmişken, ölümlerin orannn yüzde 33 olduğu, 

yani madencilik, kömür ve linyit faaliyet grubundan çok daha riskli bir yapya sahip ama 
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ölümler tek tek olunca gündemde çok fazla yer almadğ, ancak kömür ve linyit faaliyet 

grubunun her zaman çok daha öncelikli olduğunu, 

İş kazalarna genel olarak bakldğnda her yl ülkemizde 3 tane Soma facias 

yaşandğ, her yl yaklaşk 900-1.000 kişinin iş kazas sebebiyle hayatn kaybettiğini,  

Madenlerdeki iş kazalarnn yer altnda ve yer üstünde ağrlkl olarak göçüklerin 

ilk sray aldğ, grizu patlamasnn çok önemli bir sebep olduğu, gaz zehirlenmesi sonucu 

ölümler yaşandğ, patlayc madde kullanmnda skntlar olduğu, elektrik kullanmnda, 

elektrikli tesisatlar kullanmnda skntlar olduğu, düşmelerin de ağrlkl olarak bu 

kazalarn sebebi olarak karşmza çktğ, 

Maden işletmeciliği çok büyük yatrmlar gerektiren faaliyetler olmasna rağmen 

çok küçük işletmelerle de karşlaşldğ, işletmecilerin özellikle maden işverenlerinin 

yatrmlarn snrlayc bir etkisi olduğu, hem linyit ocaklarnda, hem de yer alt taş 

kömüründe nedense “bizde metan bulunmaz” diye bir yaygn anlayşn var olduğu, 

özellikle havza hâlinde Trakya bölgesinde olsun, Ermenek bölgesinde olsun ki oralarda da 

çok ciddi kazalar yaşanmş olmasna rağmen metanla ilgili - metan olmadğna dair - 

yaygn bir düşünce var olduğu, 2010 ylnda farkl bir anlayşla teftişe başladklarndaki 

değerlendirmelerinin; 

- Yer alt ocaklarnn doğal havalandrma akm ile havalandrlmas neticesinde, 

yaz kş farklarnda hatta geceyle gündüz değişikliklerinde dahi scaklk farklar ocak içi 

havasnn dengesini son derece olumsuz etkilendiği, 

- Havalandrma sisteminin sürekliliğini sağlayacak yedek bir enerji kaynağ 

olmadğ, 

- Yedek bir havalandrma grubu olmadğ, 

- Makine tesisatlarnda yetersizlikler olduğu, 

- Elektrikli ve mekanik ekipmanlarn, patlayc ortamda kullanlmaya uygun 

olmadğ, 

- Ocak gazlarn ölçecek yeterli miktarda gaz ölçüm cihazlarnn olmadğ,  

- Ocaklarda merkezî izleme sistemleri olmadğ,  

- Acil kaçşlarda kullanabilecek kurtarclarn olmadğ,  

- Hâlâ ocaklarda sigara içildiği,  
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- Yeterli miktarda eğitilmiş personel ve çalşann olmadğ, hususlarnda 

düşüncelerini belirterek sunumunu tamamlad. 

18 Haziran 2014 Tarihli (4.) Toplant Tutanak Özeti: 

Maden İşleri Genel Müdürü Hamdi YILDIRIM’ n Sunumu: 

 Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandrma sistemi ile 

Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi üzerine, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, 

madencilik faaliyetlerinin hak ve yükümlülüklerini, madene ilişkin hak ve yükümlülükleri, 

Anayasa’dan gelen bu görevi yerine getirmek üzere, hüküm ve tasarrufu kullanmak üzere 

görevli bir kurum olduğu, madencilik faaliyetiyle, madencilik işiyle ilgili sorumluluğu olan 

yasalara bakldğnda 38 ayr kanunda madencilik faaliyetleri bir yönüyle yer almakta 

olduğu,  

Madencilik sektöründeki kamu kurum ve kuruluşlarnn, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, MTA, TTK, TKİ, Eti Maden, EÜAŞ ve BOREN kurumlar olduğu, ancak 

BOREN, özel bir araştrma kurumu olduğundan diğer kurumlardan biraz daha farkl bir 

konumda olduğunu, TTK, TKİ, Eti Maden ve EÜAŞ’n herhangi bir özel sektör 

kurumundan farkl olmadğ, MİGEM olarak onlara da ruhsat verdiklerini, 

Kurum olarak yönettikleri hususlarn temel olarak üç ana grupta ele alnabileceğini; 

 - Ruhsatlandrma işi ve süreci ile ilgili görevleri olduğu, 

 - İkinci olarak ruhsatlandrma işinin arama ruhsatlar dönemine giren rezerv 

yönetimiyle ilgili bir görevleri olduğu, 

 - Diğer bir konu da özellikle işletme döneminde proje ve faaliyetin 

sonlandrlmas gibi konular ilgilendiren hususlarla ilgili görevleri olduğunu, 

Şu anda arama ruhsat says 8221, İşletme ruhsat da şu anda 13.438 olduğu, 2008 

ylna kadar madencilik faaliyetiyle ilgilenen firmalarn ya da özel kişilerin, tüzel kişilerin 

yüzde 90’ sistemin dşnda brakldğ, yani gerçekten faaliyet yapmayan kişileri sistemin 

dşnda brakldğ, Son yllarda kaliteyi, sermaye birikimi olan şirketleri bu işe 

yönlendirmek; diğer kişileri de, bu işi yapamayacak kişileri de sistemin dşnda tutmaya 

yönelik bir yöntem izlediklerini,  

2010 ylnda yaplan bir düzenlemeyle; 2010’a kadar her alanda ruhsat hakkna 

sahipken, 2010 ylndan itibaren şu anda Türkiye’nin yüzde 15 civarnda alann kapal alan 

hâline getirildiği, bu alanlarla ilgili önce ilgili kurumdan izin alnarak ancak ruhsat alma 
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ölümler tek tek olunca gündemde çok fazla yer almadğ, ancak kömür ve linyit faaliyet 

grubunun her zaman çok daha öncelikli olduğunu, 

İş kazalarna genel olarak bakldğnda her yl ülkemizde 3 tane Soma facias 

yaşandğ, her yl yaklaşk 900-1.000 kişinin iş kazas sebebiyle hayatn kaybettiğini,  

Madenlerdeki iş kazalarnn yer altnda ve yer üstünde ağrlkl olarak göçüklerin 

ilk sray aldğ, grizu patlamasnn çok önemli bir sebep olduğu, gaz zehirlenmesi sonucu 

ölümler yaşandğ, patlayc madde kullanmnda skntlar olduğu, elektrik kullanmnda, 

elektrikli tesisatlar kullanmnda skntlar olduğu, düşmelerin de ağrlkl olarak bu 

kazalarn sebebi olarak karşmza çktğ, 

Maden işletmeciliği çok büyük yatrmlar gerektiren faaliyetler olmasna rağmen 

çok küçük işletmelerle de karşlaşldğ, işletmecilerin özellikle maden işverenlerinin 

yatrmlarn snrlayc bir etkisi olduğu, hem linyit ocaklarnda, hem de yer alt taş 

kömüründe nedense “bizde metan bulunmaz” diye bir yaygn anlayşn var olduğu, 

özellikle havza hâlinde Trakya bölgesinde olsun, Ermenek bölgesinde olsun ki oralarda da 

çok ciddi kazalar yaşanmş olmasna rağmen metanla ilgili - metan olmadğna dair - 

yaygn bir düşünce var olduğu, 2010 ylnda farkl bir anlayşla teftişe başladklarndaki 

değerlendirmelerinin; 

- Yer alt ocaklarnn doğal havalandrma akm ile havalandrlmas neticesinde, 

yaz kş farklarnda hatta geceyle gündüz değişikliklerinde dahi scaklk farklar ocak içi 

havasnn dengesini son derece olumsuz etkilendiği, 

- Havalandrma sisteminin sürekliliğini sağlayacak yedek bir enerji kaynağ 

olmadğ, 

- Yedek bir havalandrma grubu olmadğ, 

- Makine tesisatlarnda yetersizlikler olduğu, 

- Elektrikli ve mekanik ekipmanlarn, patlayc ortamda kullanlmaya uygun 

olmadğ, 

- Ocak gazlarn ölçecek yeterli miktarda gaz ölçüm cihazlarnn olmadğ,  

- Ocaklarda merkezî izleme sistemleri olmadğ,  

- Acil kaçşlarda kullanabilecek kurtarclarn olmadğ,  

- Hâlâ ocaklarda sigara içildiği,  
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- Yeterli miktarda eğitilmiş personel ve çalşann olmadğ, hususlarnda 

düşüncelerini belirterek sunumunu tamamlad. 

18 Haziran 2014 Tarihli (4.) Toplant Tutanak Özeti: 

Maden İşleri Genel Müdürü Hamdi YILDIRIM’ n Sunumu: 

 Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandrma sistemi ile 

Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi üzerine, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, 

madencilik faaliyetlerinin hak ve yükümlülüklerini, madene ilişkin hak ve yükümlülükleri, 

Anayasa’dan gelen bu görevi yerine getirmek üzere, hüküm ve tasarrufu kullanmak üzere 

görevli bir kurum olduğu, madencilik faaliyetiyle, madencilik işiyle ilgili sorumluluğu olan 

yasalara bakldğnda 38 ayr kanunda madencilik faaliyetleri bir yönüyle yer almakta 

olduğu,  

Madencilik sektöründeki kamu kurum ve kuruluşlarnn, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, MTA, TTK, TKİ, Eti Maden, EÜAŞ ve BOREN kurumlar olduğu, ancak 

BOREN, özel bir araştrma kurumu olduğundan diğer kurumlardan biraz daha farkl bir 

konumda olduğunu, TTK, TKİ, Eti Maden ve EÜAŞ’n herhangi bir özel sektör 

kurumundan farkl olmadğ, MİGEM olarak onlara da ruhsat verdiklerini, 

Kurum olarak yönettikleri hususlarn temel olarak üç ana grupta ele alnabileceğini; 

 - Ruhsatlandrma işi ve süreci ile ilgili görevleri olduğu, 

 - İkinci olarak ruhsatlandrma işinin arama ruhsatlar dönemine giren rezerv 

yönetimiyle ilgili bir görevleri olduğu, 

 - Diğer bir konu da özellikle işletme döneminde proje ve faaliyetin 

sonlandrlmas gibi konular ilgilendiren hususlarla ilgili görevleri olduğunu, 

Şu anda arama ruhsat says 8221, İşletme ruhsat da şu anda 13.438 olduğu, 2008 

ylna kadar madencilik faaliyetiyle ilgilenen firmalarn ya da özel kişilerin, tüzel kişilerin 

yüzde 90’ sistemin dşnda brakldğ, yani gerçekten faaliyet yapmayan kişileri sistemin 

dşnda brakldğ, Son yllarda kaliteyi, sermaye birikimi olan şirketleri bu işe 

yönlendirmek; diğer kişileri de, bu işi yapamayacak kişileri de sistemin dşnda tutmaya 

yönelik bir yöntem izlediklerini,  

2010 ylnda yaplan bir düzenlemeyle; 2010’a kadar her alanda ruhsat hakkna 

sahipken, 2010 ylndan itibaren şu anda Türkiye’nin yüzde 15 civarnda alann kapal alan 

hâline getirildiği, bu alanlarla ilgili önce ilgili kurumdan izin alnarak ancak ruhsat alma 
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dönemine başladğ, dolaysyla, işletme ruhsatlar, alnan ruhsatlar biraz daha önü açk 

ruhsatlar hâline geldi, says azald ama önü açk ruhsatlar hâline geldiğini, 

Bu noktadan sonra artk işletme dönemine geçmiş ve işletme dönemi sonras 

yaplanlarla teknik nezaretçi, daimî nezaretçi ve teknik eleman konularnda maden 

işletmecilerine zorunluluk getirdiklerini, bu koşullar yerine getirmeyen işletmelerin 

faaliyetlerini durdurduklarn,  

Madencilik konusunda inceleme ve denetleme yapan ana kurumlarn;  

- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ,  

- Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, 

- Orman ve Su İşleri Bakanlğ, 

- Maliye Bakanlğ,  

- Valilikler ve il özel idarelerinin, olduğu, 

MİGEM’ in, inceleme ve denetlemeleri 3 ana grupta yaptğ, birincisi, faaliyet 

başlamadan önce olan rezerv yönetimi ve ondan sonraki işletme projesi süreci, İkincisi, 

faaliyete geçen maden işletmesinin denetim süresi, üçüncüsü de, maden işletmelerinin 

terkedilmesi durumlarnda yaplan denetimleri kapsadğ, 

2010 yl baz alndğnda kapal işletme kömür sahalarmzn saylar 430 civarnda, 

bu saynn yllara göre değişebildiği, hemen hemen her yl hepsinin denetlendiği, 

2010 ylnda toplam 232 sahadan 85’ inde, 2011’de 65 sahada 2012’de 76 sahada, 

2013’te 55 sahada faaliyetleri durdurduklarn, 13 bin açk işletme sahasndan da bin 

sahann toplamda faaliyetini durdurduklarn,  

Soma özeline gelindiğinde; 

 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2014’te. her yl gidilmesi konusunda, yasal bir 

zorunluluk olmamasna rağmen rutin bir şekilde bu denetimlerin yapldğ, bu yl son giden 

heyet tarihinin 26/2/2014.olduğu, Çalşma Bakanlğyla da çok yakn ilişki içerisinde 

olduklarn, 

Son üç beş yl içerisinde, gerek onlar gerek kendilerinin özel önem vermelerine 

rağmen sonuçta böyle bir kaza olduğunu, bütün işleri doğru, iyi yaptklar konusunda 
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iddial olmalarnn söz konusu olamayacağ, mutlaka, sistemde baz eksikliklerin 

olabileceği, sorunun sadece sadece iş sağlğ ve güvenliği olarak düşünüldüğünde hata 

edilebileceğini, dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin başnda Avusturalya, Kanada, Güney 

Afrika, Amerika olduğunu, bunlarn dşnda, yeni ülkelerin bunlara eklendiği, bu ülkelerin 

Rusya, Şili, Brezilya gibi 15-20 ülkenin daha saylabileceği, bu çerçevede bakldğnda 

sistemin bütünü açsndan birtakm yenileştirmeler yaplmas gerektiğini, 

Madencilik, faaliyetlerinin üç ana temel unsura ayrlabileceği, bunlarn, 

Birincisi arama faaliyetleri, madeni işletme ikinci aşama, üçüncü aşamas da 

bulunan ve işletilen madenleri, madenciliğe dayal sanayiyi yöneterek değerli hâle getirip o 

şekilde yurt dşna ihraç edilmesi olduğu, bu üç ana unsurun bir bütün olarak yönetilmesi 

gerektiği, 2010’a kadar, aramay yani rezervin yönetilemediği dolaysyla, ortalkta 

herkesin eline gelen ruhsat alp yoluna devam ettiği bir dönemin 2010’da kapatldğn, . 

Türkiye'nin madencilik uygulamalarn aslnda en iyi yapan 2 firmann, TKİ ve 

TTK olduğu, özel sektörde işini çok iyi yapan birkaç firma dşnda, özel sektör tarafndan 

çok daha kötü madencilik uygulamalar yapldğn belirterek sunumunu tamamlad. 

 

19 Haziran 2014 Tarihli (5.) Toplant Tutanağ Özeti:  

 

1- MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire 

Başkanlğ’ndan Dr. İlker ŞENGÜLER, kömür ve kömürün jeolojisi konusunda komisyona 

bilgi verdi. Türkiye kömürlerinin termik santrallerde kullanmn uygun olduğunu ve 

kömürün enerji üretiminde en fazla kullanlan yakt olduğunu belirtti. 

2- Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan  

Mustafa AKTAŞ’ n Sunumu: 

“Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun sorumluluk alanna giren madenlerdeki 

işletmecilik sistemi ve Soma özelinde işletmeci firmalara yaplan sözleşmeler” hakkndaki 

sunumundan önce, “ Dünyadaki enerji (kömür, doğalgaz, petrol) rezervleri ile yllk 

tüketimi konusunda genel bilgi verdi. Asya-Pasifik ülkelerine (nüfus yoğun ülkelere) doğru 

kömür tüketimin artarak kaydğn, kömür üretim maliyetlerindeki artşn dünyada kömür 

fiyatlarnda artş meydana getirdiğinden bahsetti. 

Ülkemizde 14,4 milyon tonluk kömür rezervi bulunduğunu ve bu rezervin 2,1 

milyon tonunun TKİ’nin alanna girdiğini, 
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dönemine başladğ, dolaysyla, işletme ruhsatlar, alnan ruhsatlar biraz daha önü açk 

ruhsatlar hâline geldi, says azald ama önü açk ruhsatlar hâline geldiğini, 

Bu noktadan sonra artk işletme dönemine geçmiş ve işletme dönemi sonras 

yaplanlarla teknik nezaretçi, daimî nezaretçi ve teknik eleman konularnda maden 

işletmecilerine zorunluluk getirdiklerini, bu koşullar yerine getirmeyen işletmelerin 

faaliyetlerini durdurduklarn,  

Madencilik konusunda inceleme ve denetleme yapan ana kurumlarn;  

- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ,  

- Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, 

- Orman ve Su İşleri Bakanlğ, 

- Maliye Bakanlğ,  

- Valilikler ve il özel idarelerinin, olduğu, 

MİGEM’ in, inceleme ve denetlemeleri 3 ana grupta yaptğ, birincisi, faaliyet 

başlamadan önce olan rezerv yönetimi ve ondan sonraki işletme projesi süreci, İkincisi, 

faaliyete geçen maden işletmesinin denetim süresi, üçüncüsü de, maden işletmelerinin 

terkedilmesi durumlarnda yaplan denetimleri kapsadğ, 

2010 yl baz alndğnda kapal işletme kömür sahalarmzn saylar 430 civarnda, 

bu saynn yllara göre değişebildiği, hemen hemen her yl hepsinin denetlendiği, 

2010 ylnda toplam 232 sahadan 85’ inde, 2011’de 65 sahada 2012’de 76 sahada, 

2013’te 55 sahada faaliyetleri durdurduklarn, 13 bin açk işletme sahasndan da bin 

sahann toplamda faaliyetini durdurduklarn,  

Soma özeline gelindiğinde; 

 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2014’te. her yl gidilmesi konusunda, yasal bir 

zorunluluk olmamasna rağmen rutin bir şekilde bu denetimlerin yapldğ, bu yl son giden 

heyet tarihinin 26/2/2014.olduğu, Çalşma Bakanlğyla da çok yakn ilişki içerisinde 

olduklarn, 

Son üç beş yl içerisinde, gerek onlar gerek kendilerinin özel önem vermelerine 

rağmen sonuçta böyle bir kaza olduğunu, bütün işleri doğru, iyi yaptklar konusunda 
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iddial olmalarnn söz konusu olamayacağ, mutlaka, sistemde baz eksikliklerin 

olabileceği, sorunun sadece sadece iş sağlğ ve güvenliği olarak düşünüldüğünde hata 

edilebileceğini, dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin başnda Avusturalya, Kanada, Güney 

Afrika, Amerika olduğunu, bunlarn dşnda, yeni ülkelerin bunlara eklendiği, bu ülkelerin 

Rusya, Şili, Brezilya gibi 15-20 ülkenin daha saylabileceği, bu çerçevede bakldğnda 

sistemin bütünü açsndan birtakm yenileştirmeler yaplmas gerektiğini, 

Madencilik, faaliyetlerinin üç ana temel unsura ayrlabileceği, bunlarn, 

Birincisi arama faaliyetleri, madeni işletme ikinci aşama, üçüncü aşamas da 

bulunan ve işletilen madenleri, madenciliğe dayal sanayiyi yöneterek değerli hâle getirip o 

şekilde yurt dşna ihraç edilmesi olduğu, bu üç ana unsurun bir bütün olarak yönetilmesi 

gerektiği, 2010’a kadar, aramay yani rezervin yönetilemediği dolaysyla, ortalkta 

herkesin eline gelen ruhsat alp yoluna devam ettiği bir dönemin 2010’da kapatldğn, . 

Türkiye'nin madencilik uygulamalarn aslnda en iyi yapan 2 firmann, TKİ ve 

TTK olduğu, özel sektörde işini çok iyi yapan birkaç firma dşnda, özel sektör tarafndan 

çok daha kötü madencilik uygulamalar yapldğn belirterek sunumunu tamamlad. 

 

19 Haziran 2014 Tarihli (5.) Toplant Tutanağ Özeti:  

 

1- MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire 

Başkanlğ’ndan Dr. İlker ŞENGÜLER, kömür ve kömürün jeolojisi konusunda komisyona 

bilgi verdi. Türkiye kömürlerinin termik santrallerde kullanmn uygun olduğunu ve 

kömürün enerji üretiminde en fazla kullanlan yakt olduğunu belirtti. 

2- Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan  

Mustafa AKTAŞ’ n Sunumu: 

“Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun sorumluluk alanna giren madenlerdeki 

işletmecilik sistemi ve Soma özelinde işletmeci firmalara yaplan sözleşmeler” hakkndaki 

sunumundan önce, “ Dünyadaki enerji (kömür, doğalgaz, petrol) rezervleri ile yllk 

tüketimi konusunda genel bilgi verdi. Asya-Pasifik ülkelerine (nüfus yoğun ülkelere) doğru 

kömür tüketimin artarak kaydğn, kömür üretim maliyetlerindeki artşn dünyada kömür 

fiyatlarnda artş meydana getirdiğinden bahsetti. 

Ülkemizde 14,4 milyon tonluk kömür rezervi bulunduğunu ve bu rezervin 2,1 

milyon tonunun TKİ’nin alanna girdiğini, 
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1 Kasm 2012 tarihinden sonra Seyitömer’e bağl rezervlerin özel sektöre 

devredilmesinden sonra TKİ’nin 1.600 Megavatlk santral grubuna kömür sağladğn, 

 Ülkemizde 106 milyon ton kömür tüketildiğini, tüketimin 26 milyon tonunun ithal 

kaynakl (yüksek kaliteli) olduğunu, üretimin yetmediğini, 

 1980’li yllardan itibaren kamunun bu alandan çekilmesi, özel sektörün güç 

kazanmas için bir takm düzenlemeler yapldğn, bu durumun KİT’lere bir takm 

çkmazlar getirdiğini, bu nedenle yeteri kadar yatrm yaplmadğn, burada kamunun 

üretimden çekilerek denetimin ön plana çkarlmas yönünde bir sistemin getirilmesinin 

gerekli olduğunu, 

 Rüçhan hakl rödovansta, rödovans sözleşmesi ile işletilen sahadan çkan kömürün 

bir bedel ile alnmas olduğunu, TKİ’nin uygulamasnn da bu yönde olduğunu, 

Bu arada, TKİ’nin kömürü kaç liraya aldğ ve sattğ, aradaki ton kaybnn nereden 

kaynaklandğ, Soma havzasnda satş ortalamasnn ne olduğu, TKİ’nin yllk karnn ne 

kadar olduğu, yeralt ve yerüstünde yllk üretimin ne kadar olduğu ile ilgili sorulara: Soma 

havzasnda satşn ortalama 180 Lira olduğu, satş aşamasna gelinceye kadar yeraltndan 

çkartlan kömürde iyileştirme (ykama) aşamasnda %50 kayp yaşandğ, bu kaybn açk 

işletmede çkarlan kömürde %10 larda olduğu, 2013 ylnda karn 228 milyar liraya 

düştüğünü, beklenenin 428 milyar olmasna rağmen, sebebinin Muğla bölgesindeki sahada 

yaplan özelleştirme sonucunda (EÜAŞ ortaklğna verildi) masrafn TKİ ye karnda karş 

tarafa kalmasndan kaynaklandğ, 2014 ylnda TKİ’nin toplam üretiminin 20 milyon ton 

olarak gerçekleşeceği, 

TKİ tarafndan, kazann meydana geldiği madenin işletme sisteminin hem rüçhan 

hakl rödovans hem de hizmet alm şeklinde olduğu,  

4734 sayl KİK çerçevesinde 2006 ylnda Park Holdinge ihale edildiği,  

2009 ylnda KİK Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde geçerli bir 

mazeretin bulunmas ve idarenin de uygun görmesi ile devrin mümkün olabildiği, o tarihte 

12 firmann katldğ, dilekçelerin değerlendirildiği ve şartlar uygun olan Soma AŞ’ye 

devredildiği,  

Sözleşmesinin daha sonra komisyona sunulacağ, iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirlerinin denetimin ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nda görevli İş Müfettişlerince 
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yapldğ, proje onaynn MİGEM’de olduğu, bu iki mercinin 1. derecede denetimde 

sorumlu olduğu,  

TKİ’nin çkarlan kömürün istenilen kalitede olup olmadğna baktğ, denetiminin 

sözleşmelerde belirtilen hususlar kadar olduğu, sunum dşndaki konuşmalarn yazl 

brifing hâline getirileceği, satş-maliyet rakamlarnn ayrca verileceği, faaliyet raporlarnn 

WEB sayfalarnda yaynlandğ,  

Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluştuğu (Genel Müdür ayn zamanda yönetim 

kurulu başkan, Hazineden sorumlu Bakan, 2 Kurum Yöneticisi “TKİ Gen.Müd.Yrd.”, 2 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ Kontenjan), şu anda 3 kişi bulunduğu, toplant için 4 

üye gerektiğinden toplanamadğ, 7 Mart 2014’te ETKB Teftiş Kurulu Başkannn 

atandğ, ancak 14 Mays 2014’te istifaen ayrldğ,  

Enerji Bakannn açklamasnn Soma havzasnda kalan 6 milyon ton rezervle ilgili 

olabileceğinin düşünüldüğü, Rüçhan hakl sözleşmelerin 2004 ylnda yaplmş ve 2016-

2018 süreli sözleşmeler olduğu, İmbat ve Soma AŞ’ye ait ruhsatl sahalar bulunduğu, 

üretim bütünlüğünü bozmamak için TKİ tarafndan el konularak rödovans ile üretmeleri 

için sözleşmeler yapldğ, Işklar ve Atabacasnn da bu şekilde olduğu, ÇSGB’nin ylda 2 

defa denetime geldiği, Işklar ve Atabacasnda eksiklikler bulduğu, şu anda bu eksikliklerin 

giderilmesi için çalşmalar olduğu, tespit edilen eksikliklerin daha sonra sunulacağ, esas 

çalşmann eksiklikler giderilince başlayacağ, 

Kamuda birtakm zorluklar bulunduğu, denetimlerin Sayştay dâhil istenildiği gibi 

olmadğ, bağmsz denetim mekanizmasnn olmas gerektiği, kamuda verimliği 

sağlamann özel sektör kadar mümkün olmadğ,  

Soma’da özel sektörde çalşan işçilerin sendikal haklara sahip olduğu, kazay İSG 

tedbirlerinin alnmamasna bağlamak istemediği, kimsenin kimseyi, kâr etmediği bir yerde 

zorla tutmadğ, doğru tespitler yaplmas gerektiği,  

İlgili mevzuatlarda kurtarma ekibine ilişkin hükümler bulunduğu, mevzuat 

çerçevesinde hareket edildiği, yine Atabacas ve Işklar’n ayn saha içinde olduğundan 

2004 ylnda yaplan rüçhann hakl rödovans sözleşmeleri kapsamnda verildiği, bunlarn 

ilave sahalar olmadğ, bu nedenle de Başbakanlk iznine gerek bulunmadğ, şeklinde 

cevaplayarak istenen belgelerin en ksa sürede komisyona ulaştrlacağ belirterek 

sunumunu tamamlad. 
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1 Kasm 2012 tarihinden sonra Seyitömer’e bağl rezervlerin özel sektöre 

devredilmesinden sonra TKİ’nin 1.600 Megavatlk santral grubuna kömür sağladğn, 

 Ülkemizde 106 milyon ton kömür tüketildiğini, tüketimin 26 milyon tonunun ithal 

kaynakl (yüksek kaliteli) olduğunu, üretimin yetmediğini, 

 1980’li yllardan itibaren kamunun bu alandan çekilmesi, özel sektörün güç 

kazanmas için bir takm düzenlemeler yapldğn, bu durumun KİT’lere bir takm 

çkmazlar getirdiğini, bu nedenle yeteri kadar yatrm yaplmadğn, burada kamunun 

üretimden çekilerek denetimin ön plana çkarlmas yönünde bir sistemin getirilmesinin 

gerekli olduğunu, 

 Rüçhan hakl rödovansta, rödovans sözleşmesi ile işletilen sahadan çkan kömürün 

bir bedel ile alnmas olduğunu, TKİ’nin uygulamasnn da bu yönde olduğunu, 

Bu arada, TKİ’nin kömürü kaç liraya aldğ ve sattğ, aradaki ton kaybnn nereden 

kaynaklandğ, Soma havzasnda satş ortalamasnn ne olduğu, TKİ’nin yllk karnn ne 

kadar olduğu, yeralt ve yerüstünde yllk üretimin ne kadar olduğu ile ilgili sorulara: Soma 

havzasnda satşn ortalama 180 Lira olduğu, satş aşamasna gelinceye kadar yeraltndan 

çkartlan kömürde iyileştirme (ykama) aşamasnda %50 kayp yaşandğ, bu kaybn açk 

işletmede çkarlan kömürde %10 larda olduğu, 2013 ylnda karn 228 milyar liraya 

düştüğünü, beklenenin 428 milyar olmasna rağmen, sebebinin Muğla bölgesindeki sahada 

yaplan özelleştirme sonucunda (EÜAŞ ortaklğna verildi) masrafn TKİ ye karnda karş 

tarafa kalmasndan kaynaklandğ, 2014 ylnda TKİ’nin toplam üretiminin 20 milyon ton 

olarak gerçekleşeceği, 

TKİ tarafndan, kazann meydana geldiği madenin işletme sisteminin hem rüçhan 

hakl rödovans hem de hizmet alm şeklinde olduğu,  

4734 sayl KİK çerçevesinde 2006 ylnda Park Holdinge ihale edildiği,  

2009 ylnda KİK Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde geçerli bir 

mazeretin bulunmas ve idarenin de uygun görmesi ile devrin mümkün olabildiği, o tarihte 

12 firmann katldğ, dilekçelerin değerlendirildiği ve şartlar uygun olan Soma AŞ’ye 

devredildiği,  

Sözleşmesinin daha sonra komisyona sunulacağ, iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirlerinin denetimin ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nda görevli İş Müfettişlerince 
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yapldğ, proje onaynn MİGEM’de olduğu, bu iki mercinin 1. derecede denetimde 

sorumlu olduğu,  

TKİ’nin çkarlan kömürün istenilen kalitede olup olmadğna baktğ, denetiminin 

sözleşmelerde belirtilen hususlar kadar olduğu, sunum dşndaki konuşmalarn yazl 

brifing hâline getirileceği, satş-maliyet rakamlarnn ayrca verileceği, faaliyet raporlarnn 

WEB sayfalarnda yaynlandğ,  

Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluştuğu (Genel Müdür ayn zamanda yönetim 

kurulu başkan, Hazineden sorumlu Bakan, 2 Kurum Yöneticisi “TKİ Gen.Müd.Yrd.”, 2 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ Kontenjan), şu anda 3 kişi bulunduğu, toplant için 4 

üye gerektiğinden toplanamadğ, 7 Mart 2014’te ETKB Teftiş Kurulu Başkannn 

atandğ, ancak 14 Mays 2014’te istifaen ayrldğ,  

Enerji Bakannn açklamasnn Soma havzasnda kalan 6 milyon ton rezervle ilgili 

olabileceğinin düşünüldüğü, Rüçhan hakl sözleşmelerin 2004 ylnda yaplmş ve 2016-

2018 süreli sözleşmeler olduğu, İmbat ve Soma AŞ’ye ait ruhsatl sahalar bulunduğu, 

üretim bütünlüğünü bozmamak için TKİ tarafndan el konularak rödovans ile üretmeleri 

için sözleşmeler yapldğ, Işklar ve Atabacasnn da bu şekilde olduğu, ÇSGB’nin ylda 2 

defa denetime geldiği, Işklar ve Atabacasnda eksiklikler bulduğu, şu anda bu eksikliklerin 

giderilmesi için çalşmalar olduğu, tespit edilen eksikliklerin daha sonra sunulacağ, esas 

çalşmann eksiklikler giderilince başlayacağ, 

Kamuda birtakm zorluklar bulunduğu, denetimlerin Sayştay dâhil istenildiği gibi 

olmadğ, bağmsz denetim mekanizmasnn olmas gerektiği, kamuda verimliği 

sağlamann özel sektör kadar mümkün olmadğ,  

Soma’da özel sektörde çalşan işçilerin sendikal haklara sahip olduğu, kazay İSG 

tedbirlerinin alnmamasna bağlamak istemediği, kimsenin kimseyi, kâr etmediği bir yerde 

zorla tutmadğ, doğru tespitler yaplmas gerektiği,  

İlgili mevzuatlarda kurtarma ekibine ilişkin hükümler bulunduğu, mevzuat 

çerçevesinde hareket edildiği, yine Atabacas ve Işklar’n ayn saha içinde olduğundan 

2004 ylnda yaplan rüçhann hakl rödovans sözleşmeleri kapsamnda verildiği, bunlarn 

ilave sahalar olmadğ, bu nedenle de Başbakanlk iznine gerek bulunmadğ, şeklinde 

cevaplayarak istenen belgelerin en ksa sürede komisyona ulaştrlacağ belirterek 

sunumunu tamamlad. 
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 24 Haziran 2014 Tarihli (6.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1) Dr. Güner GÜRTUNCA mesleği ve yurt içinde ve yurt dşnda yaptğ çalşmalar 

ile ilgili ksa bir bilgilendirme ile sunumuna başlad. 

GÜRTUNCA, sürdürülebilir madenciliğe ancak “kâr”, “emniyet ve güvenlik” ve 

“çevre sorumluluğunun bir arada ele alnarak ulaşlabileceğini, bir işletmede iş sağlğ ve 

güvenliğine ne kadar önem verilirse o işletme o oranda kârllğn artracağn, Türkiye’de 

son yirmi ylda madenlerdeki büyük kazalarda 960 kişinin yaşamn yitirdiğini ancak 

küçük kazalarda da 1000 can kaybmz olduğunu, köklü değişiklikler yaplmazsa benzer 

kazalarn tekrar yaşanacağna ve bu muhtemel kazalar ile hem can hem de rezerv 

kayplarmzn olacağna, 

Dünyadaki 2. büyük maden endüstrisinin Amerika’da olduğunu (1.nin Çin olduğu) 

ve Amerika’da 15.000 maden olduğunu, bu madenlerin denetiminin İşçi Bakanlğ ve 

Sağlk Bakanlğ tarafndan yapldğn; İşçi Bakanlğnn yaklaşk 2000 kişiden oluşan tüm 

müfettişleri kapsayan OSHA ve yaklaşk 1600 kişiden oluşan sadece maden teftişlerinin 

yapldğ MSHA olarak iki ana birimden oluştuğunu, Sağlk Bakanlğ’nda ise NIOSH 

tarafnda Ar-Ge çalşmalar yapldğn belirtti. Türkiye’de de yaklaşk 2000’e yakn 

müfettiş ihtiyac olduğu, ancak bunlardan en az 100-150 müfettişin “maden müfettişi” 

olmas gerektiği ve bu müfettişlerin özel olarak eğitim görmeleri gerektiği, 

Dünyada madencilikte örnek alnacak ülkelerin Avrupa’da olmadğn, Amerika ve 

Avusturalya’nn takip edilmesi gerektiğini, Avusturalya’da 1994’ten bu yana hiçbir büyük 

kaza olmadğn, burada 54 maden olduğunu ve küçük madenlerin işletilmesine izin 

verilmediğini, 

Türkiye’de mevzuatta “risk yönetiminin olduğunu, ancak uygulanmadğn, 

Türkiye’nin durduğu yerin re-active (kaza olunca tepki verip önlem düşünen) olduğunu, 

bunun pro-active (kaza olmadan önce tedbir alma) yaklaşma doğru ilerlemesi gerektiğini, 

İşçi sağlğnn önemini vurgulayarak, Amerika’da ve Avusturalya’da işçi sağlğ ile 

ilgili konular ile başa çkmak için büyük Ar-Ge yatrmlar yapldğ ve teknolojiler 

geliştirildiğini, Ar-Ge çalşmalar ile geliştirdikleri yer alt için patlamadan etkilenmeyen 

telefonlar, toz ölçüm cihazlar ve gaz izleme sistemleri ile ilgili teknolojilerin 

kullanlmasnn şuanda Amerika’da zorunlu hâle getirildiğini, 
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Türkiye’de de hem devlet hem de özel sektör Ar-Ge için ortak fon oluşturmal, 

kazalarn ve hastalklarn sebepleri araştrlmal ve eğer araştrmalar sonucu risk 

engellenemiyor, uygun tedbirler bulunamyor ise madencilik faaliyetinin durdurulmas 

gerektiği, 

Soma’da yaşanan kaza sonras, arama kurtarma ile ilgili Türkiye’nin çok başarsz 

olduğunu gözlemlediğini, kazalar sonras hemen kriz masas kurulmas, bu masann 

yönetiminin maden başmüfettişinde olmas, iş yerlerinde bu ekibin acil durumlarda kriz 

masasn oluşturacağ, tüm ekipman araç ve gereçleri (haberleşme, haritalar vb.) ile hazr 

bir mekann olmas gerektiği, yer altna yalnzca bu yönetimin izin vereceği kişiler 

tarafndan ve bu kişilerin belirlediği yöntemlerle müdahale edilmesi gerektiği, ayrca kazal 

yaknlarna da ülke genelinde sadece bu ekip tarafndan tek elden doğru haber verilmesi 

gerektiği, kriz masasnn en geç bir saat içinde toplanmas için maden müfettişlerinin 

kömür havzalarnn bulunduğu yerlerde istihdam edilmesinin önemli olduğu, bu sebepten 

Soma’da ve Zonguldak’ta en az 10-15’er maden müfettişi istihdam edilmesinin zaruri 

olduğu, bu konu anlatlrken hem işçilerin, hem tahlisiye ekibinin, hem de müfettişler dâhil 

yönetimdekilerin ylda en az iki kez tatbikat yapmas gerektiğini, tatbikatlarn kaza 

anlarndaki kriz yönetimlerinde çok önemli olduğunu, 

Maden iş yerleri için tahlisiye ekiplerinin her zaman hazr bulundurulmas 

gerektiğini, tahlisiye ekiplerinin özel olarak eğitilmesi ve işlerinin yalnzca bu olmas 

gerektiğini,  

“Yaşam odalar” ile ilgili Avusturalya inanmyor ve kullanmyor, Amerika son 3 

yldr kullanmaya başlandğn, bu odalarn eğer gerçekten tüm çareler tükenmişse 

kullanlmas gerektiğini, belirterek; 

Önerileri özetle şu şekilde sralad:  

1. Yeni teknolojiler kullanlmal ve teşvikler olmal, 

2. İşçi sağlğ ön plana çkartlmal, 

3. MİGEM’de ve İş Teftiş Kurulunda deneyimli müfettişler olmal. Ksa vadede 

çözüm için müfettişler ve mühendislerin Avusturalya’da eğitime gönderilebileceği, 

4. Havzalarda müfettiş istihdam edilmesi gerektiği, 

5. Kaçak maden işletenlerin cezalandrlmal, kaçak madenciliğe izin verilmemesi, 

6. Eski (teknoloji) madenler kapatlmas, 
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 24 Haziran 2014 Tarihli (6.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1) Dr. Güner GÜRTUNCA mesleği ve yurt içinde ve yurt dşnda yaptğ çalşmalar 

ile ilgili ksa bir bilgilendirme ile sunumuna başlad. 

GÜRTUNCA, sürdürülebilir madenciliğe ancak “kâr”, “emniyet ve güvenlik” ve 

“çevre sorumluluğunun bir arada ele alnarak ulaşlabileceğini, bir işletmede iş sağlğ ve 

güvenliğine ne kadar önem verilirse o işletme o oranda kârllğn artracağn, Türkiye’de 

son yirmi ylda madenlerdeki büyük kazalarda 960 kişinin yaşamn yitirdiğini ancak 

küçük kazalarda da 1000 can kaybmz olduğunu, köklü değişiklikler yaplmazsa benzer 

kazalarn tekrar yaşanacağna ve bu muhtemel kazalar ile hem can hem de rezerv 

kayplarmzn olacağna, 

Dünyadaki 2. büyük maden endüstrisinin Amerika’da olduğunu (1.nin Çin olduğu) 

ve Amerika’da 15.000 maden olduğunu, bu madenlerin denetiminin İşçi Bakanlğ ve 

Sağlk Bakanlğ tarafndan yapldğn; İşçi Bakanlğnn yaklaşk 2000 kişiden oluşan tüm 

müfettişleri kapsayan OSHA ve yaklaşk 1600 kişiden oluşan sadece maden teftişlerinin 

yapldğ MSHA olarak iki ana birimden oluştuğunu, Sağlk Bakanlğ’nda ise NIOSH 

tarafnda Ar-Ge çalşmalar yapldğn belirtti. Türkiye’de de yaklaşk 2000’e yakn 

müfettiş ihtiyac olduğu, ancak bunlardan en az 100-150 müfettişin “maden müfettişi” 

olmas gerektiği ve bu müfettişlerin özel olarak eğitim görmeleri gerektiği, 

Dünyada madencilikte örnek alnacak ülkelerin Avrupa’da olmadğn, Amerika ve 

Avusturalya’nn takip edilmesi gerektiğini, Avusturalya’da 1994’ten bu yana hiçbir büyük 

kaza olmadğn, burada 54 maden olduğunu ve küçük madenlerin işletilmesine izin 

verilmediğini, 

Türkiye’de mevzuatta “risk yönetiminin olduğunu, ancak uygulanmadğn, 

Türkiye’nin durduğu yerin re-active (kaza olunca tepki verip önlem düşünen) olduğunu, 

bunun pro-active (kaza olmadan önce tedbir alma) yaklaşma doğru ilerlemesi gerektiğini, 

İşçi sağlğnn önemini vurgulayarak, Amerika’da ve Avusturalya’da işçi sağlğ ile 

ilgili konular ile başa çkmak için büyük Ar-Ge yatrmlar yapldğ ve teknolojiler 

geliştirildiğini, Ar-Ge çalşmalar ile geliştirdikleri yer alt için patlamadan etkilenmeyen 

telefonlar, toz ölçüm cihazlar ve gaz izleme sistemleri ile ilgili teknolojilerin 

kullanlmasnn şuanda Amerika’da zorunlu hâle getirildiğini, 
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Türkiye’de de hem devlet hem de özel sektör Ar-Ge için ortak fon oluşturmal, 

kazalarn ve hastalklarn sebepleri araştrlmal ve eğer araştrmalar sonucu risk 

engellenemiyor, uygun tedbirler bulunamyor ise madencilik faaliyetinin durdurulmas 

gerektiği, 

Soma’da yaşanan kaza sonras, arama kurtarma ile ilgili Türkiye’nin çok başarsz 

olduğunu gözlemlediğini, kazalar sonras hemen kriz masas kurulmas, bu masann 

yönetiminin maden başmüfettişinde olmas, iş yerlerinde bu ekibin acil durumlarda kriz 

masasn oluşturacağ, tüm ekipman araç ve gereçleri (haberleşme, haritalar vb.) ile hazr 

bir mekann olmas gerektiği, yer altna yalnzca bu yönetimin izin vereceği kişiler 

tarafndan ve bu kişilerin belirlediği yöntemlerle müdahale edilmesi gerektiği, ayrca kazal 

yaknlarna da ülke genelinde sadece bu ekip tarafndan tek elden doğru haber verilmesi 

gerektiği, kriz masasnn en geç bir saat içinde toplanmas için maden müfettişlerinin 

kömür havzalarnn bulunduğu yerlerde istihdam edilmesinin önemli olduğu, bu sebepten 

Soma’da ve Zonguldak’ta en az 10-15’er maden müfettişi istihdam edilmesinin zaruri 

olduğu, bu konu anlatlrken hem işçilerin, hem tahlisiye ekibinin, hem de müfettişler dâhil 

yönetimdekilerin ylda en az iki kez tatbikat yapmas gerektiğini, tatbikatlarn kaza 

anlarndaki kriz yönetimlerinde çok önemli olduğunu, 

Maden iş yerleri için tahlisiye ekiplerinin her zaman hazr bulundurulmas 

gerektiğini, tahlisiye ekiplerinin özel olarak eğitilmesi ve işlerinin yalnzca bu olmas 

gerektiğini,  

“Yaşam odalar” ile ilgili Avusturalya inanmyor ve kullanmyor, Amerika son 3 

yldr kullanmaya başlandğn, bu odalarn eğer gerçekten tüm çareler tükenmişse 

kullanlmas gerektiğini, belirterek; 

Önerileri özetle şu şekilde sralad:  

1. Yeni teknolojiler kullanlmal ve teşvikler olmal, 

2. İşçi sağlğ ön plana çkartlmal, 

3. MİGEM’de ve İş Teftiş Kurulunda deneyimli müfettişler olmal. Ksa vadede 

çözüm için müfettişler ve mühendislerin Avusturalya’da eğitime gönderilebileceği, 

4. Havzalarda müfettiş istihdam edilmesi gerektiği, 

5. Kaçak maden işletenlerin cezalandrlmal, kaçak madenciliğe izin verilmemesi, 

6. Eski (teknoloji) madenler kapatlmas, 
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7. Mekanizasyonun arttrlmas, 

8. İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili istatistikler tutulmal ve web sitelerinde 

yaynlanmas, 

9. İş sağlğ ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, 

10. Türkiye’nin ihtiyaçtan çok fazla maden mühendisi mezunu verdiğine değinerek 

bu bölümlerin kapatlmal, stajyer eğitimleri daha doyurucu olmal ve mezuniyet sonras da 

eğitimler verilmesi, 

11. Türkiye’de 50-60 kişilik kadrosu olan ve en az 30 milyar dolarlk bütçeli Ar-Ge 

kuruluşu kurulmal, teknoloji ve bilgi üretilmeli, teknoloji ve bilgi transferleri de 

yapabilmeli diyerek sunumunu tamamlad. 

2) 2010 ylnda Şili’deki maden kazasnda kurtarma ekibinin başnda bulunan kişi 

ve göçükten en son kurtarlan işçinin sunumu:  

 Şili’den gelen ziyaretçiler kaza sonras organizasyonun önemine vurgu yaparak, 

ayrca gerek kapsülün oluşturulmasnda gerekse yer altnn simülasyonun oluşturulmasnda 

teknolojiden ve yazlmlardan nasl yaralandklarn anlattlar. 

3. Soma’da meydana gelen kazada yer altndan kurtulan iki işçi görüş ve 

duygularn anlatt. 

İşçiler ksaca kaza hakknda bilgi vererek yer altnda yaklaşk 20 metrelik bir göçük 

olduğunu, içerde açk alevli yangn olduğunu, bunun sebebinin de ağaç tahkimatlarn 

yanmasndan kaynaklandğn, kurtarma için yer altna hiçbir eğitimlerinin olmamasna 

rağmen kendilerinin de indiğini, bunun yannda halktan insanlarn da yaknlarn aramak 

için indiklerini gördüklerini, şuanda maaşlarnn eksik yattğ, bunun düzeltilmesi ve gelen 

müfettişlerin haber vermeden gelmeleri yönünde isteklerini belirterek sözlerini 

tamamladlar. 

4. TTK Genel Müdürü Burhan İNAN’n Sunumu: 

Son yirmi ylda iş sağlğ ve güvenliği yönünde kurumda yaplan iyileşmeleri şu 

şekilde sralad: 

1. Japonlar ile JICA projesi geliştirildiği, İş sağlğ ve güvenliği eğitimleri için 

projeler hazrlandğ, 
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2. Kozlu’da -680 kotu için hazrlk çalşmalar yapldğ, derinlere inildikçe bask 

ve metan içeriğinin artmasnn işlerini zorlaştrdğ, bu yüzden alt yap için yatrm 

yaptklarn, dünyada ne uygulanyorsa onu uygulamaya çalştklarn, faaliyetlerin en çok 

3 katta olmas yönünde çalşmalar yaptklarn, 

3. Birçok yeni teçhizat alm yaptklarn, bu ekipmanlarn kullanlmas için eğitim 

programlar düzenlediklerini, 

4. Merkezî gaz izleme sistemine geçtiklerini, 

5. Alev szdrmaz ekipmanlar kullanmaya başladklarn, bunlarn bozulanlar ile 

ilgili bakmlar yaptklarn, devre kesiciler kullanmaya başladklarn, 

6. Ferdî kurtarclar kullandklarn, 

7. El tipi gaz ölçüm cihazlar ve tam gaz analiz laboratuvarna sahip olduklarn, 

8. Gerekli kişisel koruyucu ve donanmlar tedarik ettiklerini, 

9. Kozlu’da personel takip sistemi kurduklarn, 

10. Toz maskelerinin testlerini kendi imkanlar ile gerçekleştirdiklerini, 

11. Sondaj ile ilerleme yaptklarn, 

12. Kömür tozu patlamas için; taş tozu serpme, kireçleme su ve taş tozu barajlar 

uyguladklarn, 

13. Yangnla mücadele için; merkezî izleme sistemi, su ile mücadele, otomatik 

söndürme sistemleri, yanmaya mukavemeti yüksek kyafetler ve köpük uygulama 

yöntemleri ile azot ile söndürme yöntemi de uyguladklarn, 

14. Hava teneffüs istasyonlarn yaygnlaştrma çalşmalarna başladklarn, 

hedeflerinin galerilerde her 30 metrede 1, kömür içinde her 20 metrede 1 ve baş 

yukarlarda her 10 metre de 1 istasyonlar yaygnlaştrmak olduğunu, 

15. Kendi işlettikleri sahalarda iş sağlğ biriminin sürekli olarak denetim yaptğn 

ancak rödovansl sahalarda yalnzca iş müfettişlerinin denetim yaptğn, kendilerinin bu 

denetimler için yeterli fiziki imkânlarnn da olmadğn,  

16. Kendilerine ait tahlisiye ekiplerinin olduğu ancak bu ekiplerin ayn zamanda yer 

altnda mühendis ya da işçi olarak çalşmak gibi görevlerinin olduğunu belirterek, 

sunumunu tamamlad. 

 

25 Haziran 2014 Tarihli (7.) Toplant Tutanağ Özeti:  

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ adna İş Teftiş 

Kurulu Başkan Mehmet TEZEL’in Sunumu: 
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7. Mekanizasyonun arttrlmas, 

8. İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili istatistikler tutulmal ve web sitelerinde 

yaynlanmas, 

9. İş sağlğ ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, 

10. Türkiye’nin ihtiyaçtan çok fazla maden mühendisi mezunu verdiğine değinerek 

bu bölümlerin kapatlmal, stajyer eğitimleri daha doyurucu olmal ve mezuniyet sonras da 

eğitimler verilmesi, 

11. Türkiye’de 50-60 kişilik kadrosu olan ve en az 30 milyar dolarlk bütçeli Ar-Ge 

kuruluşu kurulmal, teknoloji ve bilgi üretilmeli, teknoloji ve bilgi transferleri de 

yapabilmeli diyerek sunumunu tamamlad. 

2) 2010 ylnda Şili’deki maden kazasnda kurtarma ekibinin başnda bulunan kişi 

ve göçükten en son kurtarlan işçinin sunumu:  

 Şili’den gelen ziyaretçiler kaza sonras organizasyonun önemine vurgu yaparak, 

ayrca gerek kapsülün oluşturulmasnda gerekse yer altnn simülasyonun oluşturulmasnda 

teknolojiden ve yazlmlardan nasl yaralandklarn anlattlar. 

3. Soma’da meydana gelen kazada yer altndan kurtulan iki işçi görüş ve 

duygularn anlatt. 

İşçiler ksaca kaza hakknda bilgi vererek yer altnda yaklaşk 20 metrelik bir göçük 

olduğunu, içerde açk alevli yangn olduğunu, bunun sebebinin de ağaç tahkimatlarn 

yanmasndan kaynaklandğn, kurtarma için yer altna hiçbir eğitimlerinin olmamasna 

rağmen kendilerinin de indiğini, bunun yannda halktan insanlarn da yaknlarn aramak 

için indiklerini gördüklerini, şuanda maaşlarnn eksik yattğ, bunun düzeltilmesi ve gelen 

müfettişlerin haber vermeden gelmeleri yönünde isteklerini belirterek sözlerini 

tamamladlar. 

4. TTK Genel Müdürü Burhan İNAN’n Sunumu: 

Son yirmi ylda iş sağlğ ve güvenliği yönünde kurumda yaplan iyileşmeleri şu 

şekilde sralad: 

1. Japonlar ile JICA projesi geliştirildiği, İş sağlğ ve güvenliği eğitimleri için 

projeler hazrlandğ, 
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2. Kozlu’da -680 kotu için hazrlk çalşmalar yapldğ, derinlere inildikçe bask 

ve metan içeriğinin artmasnn işlerini zorlaştrdğ, bu yüzden alt yap için yatrm 

yaptklarn, dünyada ne uygulanyorsa onu uygulamaya çalştklarn, faaliyetlerin en çok 

3 katta olmas yönünde çalşmalar yaptklarn, 

3. Birçok yeni teçhizat alm yaptklarn, bu ekipmanlarn kullanlmas için eğitim 

programlar düzenlediklerini, 

4. Merkezî gaz izleme sistemine geçtiklerini, 

5. Alev szdrmaz ekipmanlar kullanmaya başladklarn, bunlarn bozulanlar ile 

ilgili bakmlar yaptklarn, devre kesiciler kullanmaya başladklarn, 

6. Ferdî kurtarclar kullandklarn, 

7. El tipi gaz ölçüm cihazlar ve tam gaz analiz laboratuvarna sahip olduklarn, 

8. Gerekli kişisel koruyucu ve donanmlar tedarik ettiklerini, 

9. Kozlu’da personel takip sistemi kurduklarn, 

10. Toz maskelerinin testlerini kendi imkanlar ile gerçekleştirdiklerini, 

11. Sondaj ile ilerleme yaptklarn, 

12. Kömür tozu patlamas için; taş tozu serpme, kireçleme su ve taş tozu barajlar 

uyguladklarn, 

13. Yangnla mücadele için; merkezî izleme sistemi, su ile mücadele, otomatik 

söndürme sistemleri, yanmaya mukavemeti yüksek kyafetler ve köpük uygulama 

yöntemleri ile azot ile söndürme yöntemi de uyguladklarn, 

14. Hava teneffüs istasyonlarn yaygnlaştrma çalşmalarna başladklarn, 

hedeflerinin galerilerde her 30 metrede 1, kömür içinde her 20 metrede 1 ve baş 

yukarlarda her 10 metre de 1 istasyonlar yaygnlaştrmak olduğunu, 

15. Kendi işlettikleri sahalarda iş sağlğ biriminin sürekli olarak denetim yaptğn 

ancak rödovansl sahalarda yalnzca iş müfettişlerinin denetim yaptğn, kendilerinin bu 

denetimler için yeterli fiziki imkânlarnn da olmadğn,  

16. Kendilerine ait tahlisiye ekiplerinin olduğu ancak bu ekiplerin ayn zamanda yer 

altnda mühendis ya da işçi olarak çalşmak gibi görevlerinin olduğunu belirterek, 

sunumunu tamamlad. 

 

25 Haziran 2014 Tarihli (7.) Toplant Tutanağ Özeti:  

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ adna İş Teftiş 

Kurulu Başkan Mehmet TEZEL’in Sunumu: 
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‘İş Teftişin’ tanmn “çalşma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasnn devlet 

tarafndan izlenmesi, denetlenmesi ve teftiş edilmesidir.” şeklinde ifade ederek, 81 Sayl 

ILO Sözleşmesinin İş Teftişin uluslararas dayanağ olduğunu ve İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ’nn, dayanağn uluslararas bir sözleşmeden alan tek denetim birimi olduğunu, 

İş Teftiş ’in diğer yasal dayanaklarndan (3146, 4857 ve 6331 Sayl Kanunlarn ilgili 

maddeleri) kaynaklandğn, 

İş müfettişlerinin alnmas ve yetiştirilmesi ile ilgili süreçle ilgili; 

Teknik ve sosyal müfettişlerin branşlar ve kurul bünyesinde toplam 554 teknik iş 

müfettişi olduğu ve bunlardan 63’ünün maden ve 5’inin jeoloji mühendisi olduğu, 

teftişlerin genelde heyetler hâlinde icra edildiği, genelde maden iş yerleri teftişlerinde, 

özellikle de yeralt kömür ocağ teftişlerinde, heyette mutlaka bir maden veya jeoloji 

mühendisi bulunduğu, heyetin diğer üyelerinin diğer branşlardan olabileceğini, 

Yer alt kömür madeni iş yerlerinin her yl iki defa teftiş edildiğini, 

Teftiş türlerinden biri olan programl teftişlerin; risk, alan veya sektör esasl 

yapldğ, bu teftişlerin sosyal taraflarn bilgilendirilmesi ve eğitimini de kapsadğ, bu 

bilgilendirme çerçevesinde el kitapçklar da hazrlandğn, 

Yllara göre iş sağlğ ve güvenliği ve işin yürütümü yönünden yaplan teftiş 

saylar, bu teftişlerde uygulanan idari para cezalar, diğer kurumlara yaplan bildirimler ve 

kapatma/durdurmalar hakknda, 

Yeralt kömür iş yerlerinde yaplan teftişlerin yer alt çalşma ortamnn görülmesi 

ve denetlenmesi suretiyle yapldğn, hem fizikî hem de evrak baznda yaplan incelemeler 

ve yer alt kömür madenlerinde durdurmaya esas hususlar ile işin yürütümü yönünden 

yaplan 2012 yl programl teftişinin öncelikli risklerini sralayarak açklamalarda 

bulundu. 

Soma’da 09.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantsna 426 

kişinin katldğ, teftiş program kapsamndaki iş yerlerinde çalşan işçilerden toplam 

26.769 işçiye; ücret, hafta tatili, çalşma süreleri, fazla çalşma ve ücreti, ulusal bayram ve 

genel tatil çalşmalar, yllk ücretli izin, gece çalşmas, postalar hâlinde çalşma, çalşlmş 

gibi saylan haller ve sosyal güvenlik haklar konularnda eğitimler verildiği, ancak 

işverenlerin bu verilen eğitimlerden rahatszlk duyduğundan dolay bu eğitimleri vermeyi 

braktklarn belirterek, 
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Aşağda sralanan konularn üzerinde durulmas gerektiğine vurgu yapt: 

- Bir maden iş yerinin ruhsat, proje onay, üretim miktar vb. açlşna dair bütün 

resmî işlemleri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ MİGEM görev alannda olduğu, 

ÇSGB’nin, iş yeri kurulduktan sonra ve çalşanlar çalştrlmaya başladğnda çalşma 

hayat mevzuat açsndan yetkili olduğu, 

- İş sağlğ ve güvenliği de dâhil olmak üzere MİGEM ve ruhsat sahiplerinin 

(Eynez örneğinde TKİ) madenin çkarlmas işinde yasal olarak takip ve gözetim 

sorumluluklar olduğu,  

- MİGEM’in görevleri arasnda, “Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek” de olduğu, konu ile ilgili nezaretçiler vb. hakkndaki ve 

ruhsat iptali dâhil yetkileri,  

- Eynez Ocağ’nda meydana gelen kazada, ruhsat sahibi TKİ ile hizmet alm 

sözleşmesine göre ocağ işleten Soma AŞ arasndaki ilişki sorgulanmas gerektiği,  

- Ruhsat sahibi TKİ’nin, 09.03.2017 tarihinde tamamlanmas gereken sözleşmede 

belirtilen miktar olan 15 milyon tonun, 2014 yl Mays ay başnda tamamlanmasnn 

sorgulamadğ, 

- Ruhsat sahibinin üretimi kendisinin gerçekleştirmesinin özellikle iş sağlğ ve 

güvenliği açsndan önemli olduğunu, 

- Üretim zorlamasnn işletmede iş sağlğ ve güvenliği yönetimini zorlaştrdğ,  

- Rodövans sisteminin iş sağlğ ve güvenliği açsndan sağlkl işleyebilmesi için 

MİGEM ve ruhsat sahiplerinin (Eynez örneğinde TKİ) yasal olarak mevcut olan 

sorumluluklarnn sahaya yanstlmas gerektiği, 

- İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin ulusal ve uluslararas bütün mevzuat yasal 

sorumluluğu işverenlere yüklediği, işverenlerin bu sorumluluğuna ortak edilebilecek tek 

kişi/kurum, yürütülen ekonomik faaliyetten faydalanan diğer gerçek/tüzel kişiler olduğu, 

ülkemiz maden mevzuatnda konunun olmasna rağmen bugüne kadar bu yönteme işlerlik 

kazandrlamadğ, işverenler ve üretim faaliyetinden ekonomik fayda sağlayanlar dşnda 

iş sağlğ ve güvenliği konusunda yasal muhatap aramann, gerçek muhataplarn 

sorumluluklarn yerine getirmesinde özensiz davranmalarna sebep olacağn,  

Sorulan sorulara cevaben;  

- Soma’daki kaza ile ilgili incelemelerin halan devam ettiği bu yüzden kesin bilgi 

verilemeyeceği ama genel olarak bir üretim zorlamasndan bahsedilebileceği;  
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‘İş Teftişin’ tanmn “çalşma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasnn devlet 

tarafndan izlenmesi, denetlenmesi ve teftiş edilmesidir.” şeklinde ifade ederek, 81 Sayl 

ILO Sözleşmesinin İş Teftişin uluslararas dayanağ olduğunu ve İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ’nn, dayanağn uluslararas bir sözleşmeden alan tek denetim birimi olduğunu, 

İş Teftiş ’in diğer yasal dayanaklarndan (3146, 4857 ve 6331 Sayl Kanunlarn ilgili 

maddeleri) kaynaklandğn, 

İş müfettişlerinin alnmas ve yetiştirilmesi ile ilgili süreçle ilgili; 

Teknik ve sosyal müfettişlerin branşlar ve kurul bünyesinde toplam 554 teknik iş 

müfettişi olduğu ve bunlardan 63’ünün maden ve 5’inin jeoloji mühendisi olduğu, 

teftişlerin genelde heyetler hâlinde icra edildiği, genelde maden iş yerleri teftişlerinde, 

özellikle de yeralt kömür ocağ teftişlerinde, heyette mutlaka bir maden veya jeoloji 

mühendisi bulunduğu, heyetin diğer üyelerinin diğer branşlardan olabileceğini, 

Yer alt kömür madeni iş yerlerinin her yl iki defa teftiş edildiğini, 

Teftiş türlerinden biri olan programl teftişlerin; risk, alan veya sektör esasl 

yapldğ, bu teftişlerin sosyal taraflarn bilgilendirilmesi ve eğitimini de kapsadğ, bu 

bilgilendirme çerçevesinde el kitapçklar da hazrlandğn, 

Yllara göre iş sağlğ ve güvenliği ve işin yürütümü yönünden yaplan teftiş 

saylar, bu teftişlerde uygulanan idari para cezalar, diğer kurumlara yaplan bildirimler ve 

kapatma/durdurmalar hakknda, 

Yeralt kömür iş yerlerinde yaplan teftişlerin yer alt çalşma ortamnn görülmesi 

ve denetlenmesi suretiyle yapldğn, hem fizikî hem de evrak baznda yaplan incelemeler 

ve yer alt kömür madenlerinde durdurmaya esas hususlar ile işin yürütümü yönünden 

yaplan 2012 yl programl teftişinin öncelikli risklerini sralayarak açklamalarda 

bulundu. 

Soma’da 09.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantsna 426 

kişinin katldğ, teftiş program kapsamndaki iş yerlerinde çalşan işçilerden toplam 

26.769 işçiye; ücret, hafta tatili, çalşma süreleri, fazla çalşma ve ücreti, ulusal bayram ve 

genel tatil çalşmalar, yllk ücretli izin, gece çalşmas, postalar hâlinde çalşma, çalşlmş 

gibi saylan haller ve sosyal güvenlik haklar konularnda eğitimler verildiği, ancak 

işverenlerin bu verilen eğitimlerden rahatszlk duyduğundan dolay bu eğitimleri vermeyi 

braktklarn belirterek, 
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Aşağda sralanan konularn üzerinde durulmas gerektiğine vurgu yapt: 

- Bir maden iş yerinin ruhsat, proje onay, üretim miktar vb. açlşna dair bütün 

resmî işlemleri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ MİGEM görev alannda olduğu, 

ÇSGB’nin, iş yeri kurulduktan sonra ve çalşanlar çalştrlmaya başladğnda çalşma 

hayat mevzuat açsndan yetkili olduğu, 

- İş sağlğ ve güvenliği de dâhil olmak üzere MİGEM ve ruhsat sahiplerinin 

(Eynez örneğinde TKİ) madenin çkarlmas işinde yasal olarak takip ve gözetim 

sorumluluklar olduğu,  

- MİGEM’in görevleri arasnda, “Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek” de olduğu, konu ile ilgili nezaretçiler vb. hakkndaki ve 

ruhsat iptali dâhil yetkileri,  

- Eynez Ocağ’nda meydana gelen kazada, ruhsat sahibi TKİ ile hizmet alm 

sözleşmesine göre ocağ işleten Soma AŞ arasndaki ilişki sorgulanmas gerektiği,  

- Ruhsat sahibi TKİ’nin, 09.03.2017 tarihinde tamamlanmas gereken sözleşmede 

belirtilen miktar olan 15 milyon tonun, 2014 yl Mays ay başnda tamamlanmasnn 

sorgulamadğ, 

- Ruhsat sahibinin üretimi kendisinin gerçekleştirmesinin özellikle iş sağlğ ve 

güvenliği açsndan önemli olduğunu, 

- Üretim zorlamasnn işletmede iş sağlğ ve güvenliği yönetimini zorlaştrdğ,  

- Rodövans sisteminin iş sağlğ ve güvenliği açsndan sağlkl işleyebilmesi için 

MİGEM ve ruhsat sahiplerinin (Eynez örneğinde TKİ) yasal olarak mevcut olan 

sorumluluklarnn sahaya yanstlmas gerektiği, 

- İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin ulusal ve uluslararas bütün mevzuat yasal 

sorumluluğu işverenlere yüklediği, işverenlerin bu sorumluluğuna ortak edilebilecek tek 

kişi/kurum, yürütülen ekonomik faaliyetten faydalanan diğer gerçek/tüzel kişiler olduğu, 

ülkemiz maden mevzuatnda konunun olmasna rağmen bugüne kadar bu yönteme işlerlik 

kazandrlamadğ, işverenler ve üretim faaliyetinden ekonomik fayda sağlayanlar dşnda 

iş sağlğ ve güvenliği konusunda yasal muhatap aramann, gerçek muhataplarn 

sorumluluklarn yerine getirmesinde özensiz davranmalarna sebep olacağn,  

Sorulan sorulara cevaben;  

- Soma’daki kaza ile ilgili incelemelerin halan devam ettiği bu yüzden kesin bilgi 

verilemeyeceği ama genel olarak bir üretim zorlamasndan bahsedilebileceği;  
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- Müfettişlerin alnmasnda ve yetiştirilmesinde branşlaşmaya gidildiği, maden 

mühendisi yardmclarnn maden ya da jeoloji mühendisi üstatlarn yannda yetiştirildiği, 

eğitimin, bilginin snr olmadğ, müfettişlerin yurt dşnda yetiştirilmesinin iyi olacağ, 

ancak bunun için imkânlarnn olmadğ;  

- Teftişlerin ne zaman olacağndan sektörlerin haberdar edildiği, haberli teftiş ile 

ilgili ILO’nun müfettişlere öncelik tandğ, müfettişin bunu teftiş konusuna göre 

belirleyebileceği, müfettişlerin mutat vasta uygulamas nedeni ile teftiş yerlerine ulaşm 

sorunu yaşadklar;  

- Müfettişlerin iş yerlerindeki anlk resimleri çektiklerini, sürekli takibin işveren 

tarafndan sağlanmas gerektiği; şimdiye kadar müfettişlikle bağdaşmayan hâl ve 

hareketleri yüzünden 3-5 kişinin görevden uzaklaştrldğ;  

- İTKB’nin “Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 2012 Programl Teftişleri 

Sonuç Raporu”nda sektör hakknda bir çok önerinin ve uyarnn yapldğ ve ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlara iletildiği;  

- İş müfettişlerinin saysnn standartlara yakn olduğu; yurt dşndaki teftişlerin 

verimliliği ile Türkiye arasndaki farkn “kültür” farkndan kaynaklandğ,  

- İşverenlerin yurt dşnda işi güvenli yapmaya çalştğ, ancak Türkiye’de bir takm 

hilelere başvurma eğiliminde olduklar; belirterek bunlar dşnda sorulan bir takm konular 

ile ilgili yazl bilgi ve görüş bildirileceğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

01 Temmuz 2014 Tarihli (8.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1- Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlğ Manisa İl Müdürü Bekir Şen Sunumu:  

Kaza sonras AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinin kurulmas ve merkezde 

kurtarma çalşmalarna 130’u AFAD 1065’i STK’lerden olmak üzere toplam 1195 kişinin 

katldğ ve katlanlarn görev birimlerinin dağlm ile şehit ailelerine sağlanan ayni, nakdi 

ve cenaze defin yardmlar hakknda bilgiler vererek sunumunu tamamlad. 

2- Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Sağlğ Daire Başkanlğ Şube Müdürü Faik 

Ahmet Saralioğlu’nun Sunumu: 

TTK tarafndan oluşturulan ekibin Soma’ya intikalini anlatan Saralioğlu, 16 kişilik 

ekibin ve ekipmann saat 21:30’da Zonguldak’tan askeri kargo uçağ ile ayrlan ekibin 

önce Balkesir’e oradan helikopterlerle pasa döküm sahasna 23:45 civar iniş yaptğn, 

ocağa vardktan sonra mobil ölçüm cihazlaryla keşif çalşmas yaptklarn, afet masasnn 

kurulmasyla kurtarma çalşmalarnda 51 Tahlisiye ekibinin görev yaptğn, Tahlisiye 

 

865 

 

ekiplerinin çalşma planlarn ve ocak içerisinden çkarlan cesetler hakknda bilgi vererek 

sunumunu tamamlad. 

3- Soma Kömür İşletmeleri AŞ tahlisiye Şefi Mesut ÇİFTÇİ ile İş Güvenliği Uzman 

Ali Haydar SAKİK’in Sunumlar: 

Soma AŞ’ye ait, Eynez’de 80, Işklar’da 76 kişilik tahlisiye ekiplerinin olduğu, bu 

ekiplerin olaydan önce aldklar eğitimler ve kaza sonras yaptklar çalşmalar hakknda 

bilgi vererek sunumlarn tamamladlar. 

4- İMBAT Madencilik, İş Güvenliği Müdürü Aygün EKİCİ’nin Sunumu: 

Olaya ilk müdahale eden ekiplerden olan İMBAT Madenciliğin İş Güvenliği 

Müdürü EKİCİ, kaza sonras ferdî kurtarclarla madene girildiğini, kurtarma çalşmalarna 

İMBAT Madencilikten 324 kişinin katldğ ve ilk gün 105 kişinin canl kurtarldğn, S 

panosuna çok yakn bir mesafede olan iptal edilmiş nefesliğe sğnan 5 kişinin kurtarlma 

çalşmas hakknda bilgi vererek sunumunu tamamlad. 

5- UMKE Manisa İl Temsilcisi Sağlk Memuru Barş KÜÇÜK, UMKE’nin olay 

sonras yaptğ çalşmalar hakkndaki Sunumu: 

Manisa deposundan malzemeler alndktan sonra saat 18:00’da yola çkldğn, 

UMKE’nin 18:26’da madene vardğ, Madene gittiklerinde hiçbir iletişimin olmadğn, 

yaplan çalşmalarla 21:30’da telsiz iletişiminin oluşturulduğu, 5 gün, 24 saat kesintisiz 

şekilde gerçekleşen çalşmalara 156 UMKE personelinin katldğn, hasta ve cenaze 

yaknlar için kurulan çadrlar hakknda bilgi vererek sunumunu tamamlad. 

02 Temmuz 2014 Tarihli (9.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL’n Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 

- Madencilikte, özellikle de yer alt madenciliğinde tüm özelleştirme ve taşeron 

uygulamalarnn sona erdirilmesi, 

- 176 Sayl ILO Sözleşmesinin imzalanmas ve ulusal mevzuatn ILO normlarna 

uygun hale getirilmesi, 

- 4857 Sayl İş Kanunu’nun 2. Maddesinde belirtilen “asl iş” kavramnn ihale 

sözleşmeleri ile ihlalinin önlenmesi, 

- Denetimin tamamen özerk olmas, Teknik nezaretçilerin maaşlarnn bağmsz 

fonlardan ödenmesi, 
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- Müfettişlerin alnmasnda ve yetiştirilmesinde branşlaşmaya gidildiği, maden 

mühendisi yardmclarnn maden ya da jeoloji mühendisi üstatlarn yannda yetiştirildiği, 

eğitimin, bilginin snr olmadğ, müfettişlerin yurt dşnda yetiştirilmesinin iyi olacağ, 

ancak bunun için imkânlarnn olmadğ;  

- Teftişlerin ne zaman olacağndan sektörlerin haberdar edildiği, haberli teftiş ile 

ilgili ILO’nun müfettişlere öncelik tandğ, müfettişin bunu teftiş konusuna göre 

belirleyebileceği, müfettişlerin mutat vasta uygulamas nedeni ile teftiş yerlerine ulaşm 

sorunu yaşadklar;  

- Müfettişlerin iş yerlerindeki anlk resimleri çektiklerini, sürekli takibin işveren 

tarafndan sağlanmas gerektiği; şimdiye kadar müfettişlikle bağdaşmayan hâl ve 

hareketleri yüzünden 3-5 kişinin görevden uzaklaştrldğ;  

- İTKB’nin “Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 2012 Programl Teftişleri 

Sonuç Raporu”nda sektör hakknda bir çok önerinin ve uyarnn yapldğ ve ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlara iletildiği;  

- İş müfettişlerinin saysnn standartlara yakn olduğu; yurt dşndaki teftişlerin 

verimliliği ile Türkiye arasndaki farkn “kültür” farkndan kaynaklandğ,  

- İşverenlerin yurt dşnda işi güvenli yapmaya çalştğ, ancak Türkiye’de bir takm 

hilelere başvurma eğiliminde olduklar; belirterek bunlar dşnda sorulan bir takm konular 

ile ilgili yazl bilgi ve görüş bildirileceğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

01 Temmuz 2014 Tarihli (8.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1- Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlğ Manisa İl Müdürü Bekir Şen Sunumu:  

Kaza sonras AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinin kurulmas ve merkezde 

kurtarma çalşmalarna 130’u AFAD 1065’i STK’lerden olmak üzere toplam 1195 kişinin 

katldğ ve katlanlarn görev birimlerinin dağlm ile şehit ailelerine sağlanan ayni, nakdi 

ve cenaze defin yardmlar hakknda bilgiler vererek sunumunu tamamlad. 

2- Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Sağlğ Daire Başkanlğ Şube Müdürü Faik 

Ahmet Saralioğlu’nun Sunumu: 

TTK tarafndan oluşturulan ekibin Soma’ya intikalini anlatan Saralioğlu, 16 kişilik 

ekibin ve ekipmann saat 21:30’da Zonguldak’tan askeri kargo uçağ ile ayrlan ekibin 

önce Balkesir’e oradan helikopterlerle pasa döküm sahasna 23:45 civar iniş yaptğn, 

ocağa vardktan sonra mobil ölçüm cihazlaryla keşif çalşmas yaptklarn, afet masasnn 

kurulmasyla kurtarma çalşmalarnda 51 Tahlisiye ekibinin görev yaptğn, Tahlisiye 
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ekiplerinin çalşma planlarn ve ocak içerisinden çkarlan cesetler hakknda bilgi vererek 

sunumunu tamamlad. 

3- Soma Kömür İşletmeleri AŞ tahlisiye Şefi Mesut ÇİFTÇİ ile İş Güvenliği Uzman 

Ali Haydar SAKİK’in Sunumlar: 

Soma AŞ’ye ait, Eynez’de 80, Işklar’da 76 kişilik tahlisiye ekiplerinin olduğu, bu 

ekiplerin olaydan önce aldklar eğitimler ve kaza sonras yaptklar çalşmalar hakknda 

bilgi vererek sunumlarn tamamladlar. 

4- İMBAT Madencilik, İş Güvenliği Müdürü Aygün EKİCİ’nin Sunumu: 

Olaya ilk müdahale eden ekiplerden olan İMBAT Madenciliğin İş Güvenliği 

Müdürü EKİCİ, kaza sonras ferdî kurtarclarla madene girildiğini, kurtarma çalşmalarna 

İMBAT Madencilikten 324 kişinin katldğ ve ilk gün 105 kişinin canl kurtarldğn, S 

panosuna çok yakn bir mesafede olan iptal edilmiş nefesliğe sğnan 5 kişinin kurtarlma 

çalşmas hakknda bilgi vererek sunumunu tamamlad. 

5- UMKE Manisa İl Temsilcisi Sağlk Memuru Barş KÜÇÜK, UMKE’nin olay 

sonras yaptğ çalşmalar hakkndaki Sunumu: 

Manisa deposundan malzemeler alndktan sonra saat 18:00’da yola çkldğn, 

UMKE’nin 18:26’da madene vardğ, Madene gittiklerinde hiçbir iletişimin olmadğn, 

yaplan çalşmalarla 21:30’da telsiz iletişiminin oluşturulduğu, 5 gün, 24 saat kesintisiz 

şekilde gerçekleşen çalşmalara 156 UMKE personelinin katldğn, hasta ve cenaze 

yaknlar için kurulan çadrlar hakknda bilgi vererek sunumunu tamamlad. 

02 Temmuz 2014 Tarihli (9.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL’n Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 

- Madencilikte, özellikle de yer alt madenciliğinde tüm özelleştirme ve taşeron 

uygulamalarnn sona erdirilmesi, 

- 176 Sayl ILO Sözleşmesinin imzalanmas ve ulusal mevzuatn ILO normlarna 

uygun hale getirilmesi, 

- 4857 Sayl İş Kanunu’nun 2. Maddesinde belirtilen “asl iş” kavramnn ihale 

sözleşmeleri ile ihlalinin önlenmesi, 

- Denetimin tamamen özerk olmas, Teknik nezaretçilerin maaşlarnn bağmsz 

fonlardan ödenmesi, 
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- İş sağlğ ve kurulunda yer alan işçi temsilcilerinin iş güvencesinin sağlanmas, 

- Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ilgili bakanlkça uygulamal 

eğitim ocaklarnn açlmas ve tüm işçilerin yer altna girmeden önce bu ocaklarda 

eğitilmesi, 

- Bakanlk müfettişlerince tanzim edilen raporlarn bir örneğinin iş yerinin örgütlü 

sendikalarna verilmesi, hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

2. HAK İş - Öz Maden İş Sendikas Genel Başkan Ahmet ARSLAN’n Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 

- İş güvenliği uzmanlarnn maaşlarn devlet ve işverenlerce kurulacak ortak bir 

fondan ödenmesi, 

- İşe yeni başlayan işçilerin işbaş eğitimlerinin yeterli düzeye çkartlmas, eğitim 

sonrasnda işçilerin imtihana tabi tutulmas, eğitimin sonunda da madende çalşma 

yeterlilik sertifikas alma zorunluluğu getirilmesi, bu bağlamda TKİ tarafndan tüm sektörü 

kapsayacak şekilde pratik eğitim ocağ kurulup İşçilere tatbikat yaptrlmas, 

- Yaşam odalarnn uluslararas standartlara göre zorunlu olarak oluşturulmas,  

- TKİ’nin belirlemiş olduğu günlük bazda üretimin üzerine çklmasnn 

engellenmesi, çalşan işçi saysnn buna paralel olarak düzenlenmesi,  

- Yer alt maden işçilerinin asgari ücretlerinin en az üç maaş tutarnda olmas, 

devlet işçileri ile özel işletme işçilerinin kazanmlarnn eşitlenmesi, 

- Meslek hastalklarnn önlenmesi için Avrupa standartlarnda temizleme ve 

havalandrma uygulamalarnn ülkemizde de uygulanmas, 

- İşçilere çavuş, şef ve vardiya amirleri tarafndan üretimin artmas için yaplan 

bask ve aceleci yaklaşmlarn önlenmesi, 

- İşçilerin yer altnda uygun yerlerde yemek yemeleri için düzenleme yaplmas, 

- İşçilerin emekliliği elde etme koşullarnn iyileştirilmesi, 

- Yllk izinlerin, resmi tatillerin ve iş kazasna uğrayan çalşanlarn primlerinin de 

yer alt primi olarak yatrlmas, 

- İş kazalarnn dava süreçlerinin ksaltlmas, 

- Uyar Madenciliğin, Darkale Maden Ocağ’nn kapatlmasndan sonra işsiz kalan 

800 kişinin maaş, kdem tazminat vb. haklar verilmesi, hususlarnda görüşlerini 

açklayarak sunumunu tamamlad. 

3. Disk, Dev Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÜNGÖR’ün Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 
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- Bu tip kazalarn, ucuza mâl etme isteği sonucu ortaya çktğ, devlet tarafndan 

işletilen yerlerde bu tür kayglarn olmadğ dolaysyla özelleştirme ve özellikle ana işte 

taşeronlaşma ve ekip baş sistemlerinin ele alnp incelenmesi, 

- İç denetimi yapan nezaretçilerin, maaşlarn işverenden almalarndan dolay 

bağmsz denetim yapamadklar, işveren ve devlet tarafndan oluşturulan ortak bir fondan 

maaşlarnn ödenmesi, 

- Dş denetimde ÇSGB ve Enerji Bakanlğ’nda tecrübeli müfettiş eksikliğinin 

giderilmesi, 

- Denetimde üniversiteler ve odalardan (TMMOB, Türk Tabibler Birliği vb.) oluşan 

bağmsz bir birimin de olmas, 

- Ulusal maden politikas oluşturulmas, bu oluşumda odalarn, sendikalarn, 

üniversitelerin ve benzeri tüm taraflarn görüşlerinin alnmas, 

- Uzmanlk mahkemelerinin kurulmas gerektiği ve mahkeme süreçlerinin 

ksaltlmas, 

- Çalşma saatinin günde 6 saat, 4 vardiya şeklinde olmas, 

- Emeklilik yaşnn düşürülmesi,  

- Resmi tatiller ve yllk izinde geçen sürelerin de yer altnda geçen süre olarak 

değerlendirilmesi, 

- Maden şehitlerinin yaknlarndan 1 kişinin Kamuda istihdam edilmesi, 

- İşçilere meslek hastalklar tans koyabilecek, yank ünitesi olan, bölge sanayisine 

hizmet verebilecek kapasitede hastane kurulmas, 

- Kaza öncesi ve sonras oluşan hak ihlallerinin giderilmesi, 

- Şehit ailelerine verilen sözlerin yerine getirilmesi, 

- İş müfettişlerinin kapatlan ocaklarda, noksanlklarn giderilmesi için yaklaşk 200 

işçinin yeterli olmasna rağmen işveren tarafndan bütün işçilere işbaş yaptrlmas, 

- Bu süreç içinde işçilerin işten çkartlmayacağ konusunda söz verilmesine rağmen 

işten çkarmalarn olmas, 

- İşverenin işçilerden e-devlet şifresini istemesi, bu konu hakknda sendikann 

savclğa suç duyurusunda bulunmas, 

- Uyar Madenciliğin, Darkale ocağnn kapatlmas sonucu işsiz kalan çalşanlarn 

maaş ve kdem tazminat gibi haklarnn ödemeyip yerine senetler vermesi, ancak bu 

senteler için akit imzalattrlarak, senetlerin 2. şahslara devredilemeyeceği, geç ödenmesi 
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- İş sağlğ ve kurulunda yer alan işçi temsilcilerinin iş güvencesinin sağlanmas, 

- Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ilgili bakanlkça uygulamal 

eğitim ocaklarnn açlmas ve tüm işçilerin yer altna girmeden önce bu ocaklarda 

eğitilmesi, 

- Bakanlk müfettişlerince tanzim edilen raporlarn bir örneğinin iş yerinin örgütlü 

sendikalarna verilmesi, hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

2. HAK İş - Öz Maden İş Sendikas Genel Başkan Ahmet ARSLAN’n Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 

- İş güvenliği uzmanlarnn maaşlarn devlet ve işverenlerce kurulacak ortak bir 

fondan ödenmesi, 

- İşe yeni başlayan işçilerin işbaş eğitimlerinin yeterli düzeye çkartlmas, eğitim 

sonrasnda işçilerin imtihana tabi tutulmas, eğitimin sonunda da madende çalşma 

yeterlilik sertifikas alma zorunluluğu getirilmesi, bu bağlamda TKİ tarafndan tüm sektörü 

kapsayacak şekilde pratik eğitim ocağ kurulup İşçilere tatbikat yaptrlmas, 

- Yaşam odalarnn uluslararas standartlara göre zorunlu olarak oluşturulmas,  

- TKİ’nin belirlemiş olduğu günlük bazda üretimin üzerine çklmasnn 

engellenmesi, çalşan işçi saysnn buna paralel olarak düzenlenmesi,  

- Yer alt maden işçilerinin asgari ücretlerinin en az üç maaş tutarnda olmas, 

devlet işçileri ile özel işletme işçilerinin kazanmlarnn eşitlenmesi, 

- Meslek hastalklarnn önlenmesi için Avrupa standartlarnda temizleme ve 

havalandrma uygulamalarnn ülkemizde de uygulanmas, 

- İşçilere çavuş, şef ve vardiya amirleri tarafndan üretimin artmas için yaplan 

bask ve aceleci yaklaşmlarn önlenmesi, 

- İşçilerin yer altnda uygun yerlerde yemek yemeleri için düzenleme yaplmas, 

- İşçilerin emekliliği elde etme koşullarnn iyileştirilmesi, 

- Yllk izinlerin, resmi tatillerin ve iş kazasna uğrayan çalşanlarn primlerinin de 

yer alt primi olarak yatrlmas, 

- İş kazalarnn dava süreçlerinin ksaltlmas, 

- Uyar Madenciliğin, Darkale Maden Ocağ’nn kapatlmasndan sonra işsiz kalan 

800 kişinin maaş, kdem tazminat vb. haklar verilmesi, hususlarnda görüşlerini 

açklayarak sunumunu tamamlad. 

3. Disk, Dev Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÜNGÖR’ün Sunumu: 

Sendikann görüş, talep ve önerileri aşağdaki şekilde sraland; 
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- Bu tip kazalarn, ucuza mâl etme isteği sonucu ortaya çktğ, devlet tarafndan 

işletilen yerlerde bu tür kayglarn olmadğ dolaysyla özelleştirme ve özellikle ana işte 

taşeronlaşma ve ekip baş sistemlerinin ele alnp incelenmesi, 

- İç denetimi yapan nezaretçilerin, maaşlarn işverenden almalarndan dolay 

bağmsz denetim yapamadklar, işveren ve devlet tarafndan oluşturulan ortak bir fondan 

maaşlarnn ödenmesi, 

- Dş denetimde ÇSGB ve Enerji Bakanlğ’nda tecrübeli müfettiş eksikliğinin 

giderilmesi, 

- Denetimde üniversiteler ve odalardan (TMMOB, Türk Tabibler Birliği vb.) oluşan 

bağmsz bir birimin de olmas, 

- Ulusal maden politikas oluşturulmas, bu oluşumda odalarn, sendikalarn, 

üniversitelerin ve benzeri tüm taraflarn görüşlerinin alnmas, 

- Uzmanlk mahkemelerinin kurulmas gerektiği ve mahkeme süreçlerinin 

ksaltlmas, 

- Çalşma saatinin günde 6 saat, 4 vardiya şeklinde olmas, 

- Emeklilik yaşnn düşürülmesi,  

- Resmi tatiller ve yllk izinde geçen sürelerin de yer altnda geçen süre olarak 

değerlendirilmesi, 

- Maden şehitlerinin yaknlarndan 1 kişinin Kamuda istihdam edilmesi, 

- İşçilere meslek hastalklar tans koyabilecek, yank ünitesi olan, bölge sanayisine 

hizmet verebilecek kapasitede hastane kurulmas, 

- Kaza öncesi ve sonras oluşan hak ihlallerinin giderilmesi, 

- Şehit ailelerine verilen sözlerin yerine getirilmesi, 

- İş müfettişlerinin kapatlan ocaklarda, noksanlklarn giderilmesi için yaklaşk 200 

işçinin yeterli olmasna rağmen işveren tarafndan bütün işçilere işbaş yaptrlmas, 

- Bu süreç içinde işçilerin işten çkartlmayacağ konusunda söz verilmesine rağmen 

işten çkarmalarn olmas, 

- İşverenin işçilerden e-devlet şifresini istemesi, bu konu hakknda sendikann 

savclğa suç duyurusunda bulunmas, 

- Uyar Madenciliğin, Darkale ocağnn kapatlmas sonucu işsiz kalan çalşanlarn 

maaş ve kdem tazminat gibi haklarnn ödemeyip yerine senetler vermesi, ancak bu 

senteler için akit imzalattrlarak, senetlerin 2. şahslara devredilemeyeceği, geç ödenmesi 
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durumunda dava açlamayacağ” gibi bir takm şartlarnn ileri sürülmesi, hususlarnda 

görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

4. Maden Mühendisleri Odas Başkan Ayhan YÜKSEL’in Sunumu: 

Soma AŞ’nin üretim sistemi, çalşan saylar, ocağn damar yaps hakknda ksa bir 

bilgi verip, kazann kömürün kendiliğinden yanmas sonucu oluştuğu ve ahşap tahkimat ve 

konveyör ile de yayldğ kanaatinde olduklarn, 

Faciann ana nedenleri; taşeronlaşma, üretim zorlamas, havalandrma sisteminin 

yetersizliği, uygun olmayan kişisel koruyucu donanm kullanlmas, acil durum planlarnn 

ve tatbikatlarn eksikliği, mevzuatn eksikliği ve denetim eksikliği olduğu, 

Kazada herkesin sorumlu olduğunu, işverenin (TKİ-asl işveren, Soma AŞ, alt 

işveren), ETKB/MİGEM’in, ÇSGB/İSGGM ve İTKB’nin, sendikalarn, eğitim sisteminin 

(üniversiteler, mesleki eğitim, İSG eğitimleri), sivil toplum kuruluşlarnn sorumluluklar, 

hususlarna görüşlerini belirterek önerilerini aşağdaki gibi sraland; 

- Havzann özel koşullar dikkate alnarak havza ile ilgili özel işçi sağlğ ve iş 

güvenliği önlemlerinin alnmas, 

- Havza madenciliği ve ölçek ekonomisinin yaşama geçirilmesi, 

- Üretim zorlamasna engel olunmas, 

- Maden mühendisliği eğitimi yeniden ele alnarak kontenjanlarn düşürülmesi, alt 

yap ve kadro eksikliği olan bölümlerin kapatlmas, 

- Mühendislik eğitiminde “Staj Kanunu” günün koşullarna uygun olarak 

çkarlmas, 

- İşçilerin mesleki ve iş güvenliği eğitimlerinin yeniden ele alnarak sektörün 

sorunlarna çözüm olacak şekilde yeniden yaplandrlmas, 

- Çalşanlarn sendikal olmas özendirilip teşvik edilmesi, 

- ILO Sözleşmesinin imzalanmas, 

- Teknik Nezaretçinin ve İş Güvenliği Uzmannn ücretini işverenden almas 

engellenip, mesleki bağmszlklarnn güvence altna alnmas, 

- Madenciliği, mühendisliğin bilim ve tekniğinden uzaklaştran ve mühendisi 

işverenin insafna brakan yanlş madencilik politikalarndan derhal vazgeçilmesi, 

- Meslek Odalar, Sendikalar ve Üniversitelerin de katlmyla madencilik 

sorunlarna çözüm getirebilen ve uygulanabilirliği sağlanabilen yeni bir “Maden Kanunu” 

ve “İşçi sağlğ ve İş Güvenliği Kanunu”nun hazrlanmas, 
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- ETKB ve ÇSGB denetim teşkilatlar arasndaki yetki ve sorumluluk kargaşasnn 

giderilerek güçlü ve etkin bir denetim teşkilatnn kurulmas, 

- Özelleştirmelerin durdurulmas, taşeronlaşma ve rödovans uygulamasnn 

kaldrlmas, 

- yeni bir Maden İş Kanunu çkarlmas ve Madencilik Bakanlğ kurulmas, 

- Ülkemizde Demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlar ile yaşama geçirilmesi için 

gerekli çalşmalar yürütülmesi, hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

03 Temmuz 2014 Tarihli (10.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamlar Derneği (MESİAD) adna 

Ümit VELİOĞLU’nun Sunumu: 

MESİAD’n kuruluş amac, misyonu ve vizyonu açklayarak, Madencilik 

sektörünün içinde bulunduğu durum, 2012 ylnda TTK ve özel sektörün kömür üretimi, 

kömür tüketimi ve kömür ithalat rakamlar, 2005-2013 yllar için Zonguldak özel sektör 

madenciliğine ait satlabilir kömür üretimi, ödenen rödovans bedeli, ödenen SGK primleri, 

ödenen devlet haklar, ödenen diğer vergiler (KDV, stopaj vb.), kurumlar vergisi, sosyal 

sorumluluk katklarna ait rakamlar, rödevans uygulamalar, ruhsat haklarnn verilmesi, 

2023 hedefleri, Eynez faciasnn oluş nedenleri, ve sorumlular, özünde işletme olmak 

kaydyla bu faciadaki uygulanan sistemin pay, madencilik camiasnda iş güvenliği ve 

üretim teknolojisi açsndan üst düzey işletmelerden biri olduğu bilinen bir maden ocağ 

işletmesinde böylesine bir facia meydana gelebiliyorsa Türkiye’nin her yerindeki birçok 

maden işletmesinin büyük risk altnda bulunduğu, hususlarnda görüşlerini açklayarak, 

sektörünün içinde bulunduğu durumun iyileştirilmesi için aşağdaki; 

- Rödevans yöntemi yerine uzun süreli ruhsatlandrlma uygulamasna geçilmesi, 

- Yer alt madenciliğine sübvansiyon ve teşvik verilmesi, 

- Yer altnda günlük 6 saat ve toplam 4 vardiya çalşma yöntemi getirilmesi, 

- 4 vardiya sistemine dönen yer alt madenciliğinde asgari ücrete uygulanan sigorta 

primi oranlarnn düşürülerek işveren üzerindeki yükün azaltlmas, 

- İş güvenliği standartlarn yükselten işletme çalşanlarna ödül ve teşvikler 

verilmesi, 

- İthal kömürlere kota ve fon uygulamas yaplmas, yerli kömüre ise koruma 

sağlanmas, 

- Özel sektör kömür üretim firmalarnn TTK’ya ve Devlet’e olan borçlarnn da 

Torba Yasa kapsamna alnp taksitlendirme imkânnn sağlanmas, 
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durumunda dava açlamayacağ” gibi bir takm şartlarnn ileri sürülmesi, hususlarnda 

görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

4. Maden Mühendisleri Odas Başkan Ayhan YÜKSEL’in Sunumu: 

Soma AŞ’nin üretim sistemi, çalşan saylar, ocağn damar yaps hakknda ksa bir 

bilgi verip, kazann kömürün kendiliğinden yanmas sonucu oluştuğu ve ahşap tahkimat ve 

konveyör ile de yayldğ kanaatinde olduklarn, 

Faciann ana nedenleri; taşeronlaşma, üretim zorlamas, havalandrma sisteminin 

yetersizliği, uygun olmayan kişisel koruyucu donanm kullanlmas, acil durum planlarnn 

ve tatbikatlarn eksikliği, mevzuatn eksikliği ve denetim eksikliği olduğu, 

Kazada herkesin sorumlu olduğunu, işverenin (TKİ-asl işveren, Soma AŞ, alt 

işveren), ETKB/MİGEM’in, ÇSGB/İSGGM ve İTKB’nin, sendikalarn, eğitim sisteminin 

(üniversiteler, mesleki eğitim, İSG eğitimleri), sivil toplum kuruluşlarnn sorumluluklar, 

hususlarna görüşlerini belirterek önerilerini aşağdaki gibi sraland; 

- Havzann özel koşullar dikkate alnarak havza ile ilgili özel işçi sağlğ ve iş 

güvenliği önlemlerinin alnmas, 

- Havza madenciliği ve ölçek ekonomisinin yaşama geçirilmesi, 

- Üretim zorlamasna engel olunmas, 

- Maden mühendisliği eğitimi yeniden ele alnarak kontenjanlarn düşürülmesi, alt 

yap ve kadro eksikliği olan bölümlerin kapatlmas, 

- Mühendislik eğitiminde “Staj Kanunu” günün koşullarna uygun olarak 

çkarlmas, 

- İşçilerin mesleki ve iş güvenliği eğitimlerinin yeniden ele alnarak sektörün 

sorunlarna çözüm olacak şekilde yeniden yaplandrlmas, 

- Çalşanlarn sendikal olmas özendirilip teşvik edilmesi, 

- ILO Sözleşmesinin imzalanmas, 

- Teknik Nezaretçinin ve İş Güvenliği Uzmannn ücretini işverenden almas 

engellenip, mesleki bağmszlklarnn güvence altna alnmas, 

- Madenciliği, mühendisliğin bilim ve tekniğinden uzaklaştran ve mühendisi 

işverenin insafna brakan yanlş madencilik politikalarndan derhal vazgeçilmesi, 

- Meslek Odalar, Sendikalar ve Üniversitelerin de katlmyla madencilik 

sorunlarna çözüm getirebilen ve uygulanabilirliği sağlanabilen yeni bir “Maden Kanunu” 

ve “İşçi sağlğ ve İş Güvenliği Kanunu”nun hazrlanmas, 
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- ETKB ve ÇSGB denetim teşkilatlar arasndaki yetki ve sorumluluk kargaşasnn 

giderilerek güçlü ve etkin bir denetim teşkilatnn kurulmas, 

- Özelleştirmelerin durdurulmas, taşeronlaşma ve rödovans uygulamasnn 

kaldrlmas, 

- yeni bir Maden İş Kanunu çkarlmas ve Madencilik Bakanlğ kurulmas, 

- Ülkemizde Demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlar ile yaşama geçirilmesi için 

gerekli çalşmalar yürütülmesi, hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

03 Temmuz 2014 Tarihli (10.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamlar Derneği (MESİAD) adna 

Ümit VELİOĞLU’nun Sunumu: 

MESİAD’n kuruluş amac, misyonu ve vizyonu açklayarak, Madencilik 

sektörünün içinde bulunduğu durum, 2012 ylnda TTK ve özel sektörün kömür üretimi, 

kömür tüketimi ve kömür ithalat rakamlar, 2005-2013 yllar için Zonguldak özel sektör 

madenciliğine ait satlabilir kömür üretimi, ödenen rödovans bedeli, ödenen SGK primleri, 

ödenen devlet haklar, ödenen diğer vergiler (KDV, stopaj vb.), kurumlar vergisi, sosyal 

sorumluluk katklarna ait rakamlar, rödevans uygulamalar, ruhsat haklarnn verilmesi, 

2023 hedefleri, Eynez faciasnn oluş nedenleri, ve sorumlular, özünde işletme olmak 

kaydyla bu faciadaki uygulanan sistemin pay, madencilik camiasnda iş güvenliği ve 

üretim teknolojisi açsndan üst düzey işletmelerden biri olduğu bilinen bir maden ocağ 

işletmesinde böylesine bir facia meydana gelebiliyorsa Türkiye’nin her yerindeki birçok 

maden işletmesinin büyük risk altnda bulunduğu, hususlarnda görüşlerini açklayarak, 

sektörünün içinde bulunduğu durumun iyileştirilmesi için aşağdaki; 

- Rödevans yöntemi yerine uzun süreli ruhsatlandrlma uygulamasna geçilmesi, 

- Yer alt madenciliğine sübvansiyon ve teşvik verilmesi, 

- Yer altnda günlük 6 saat ve toplam 4 vardiya çalşma yöntemi getirilmesi, 

- 4 vardiya sistemine dönen yer alt madenciliğinde asgari ücrete uygulanan sigorta 

primi oranlarnn düşürülerek işveren üzerindeki yükün azaltlmas, 

- İş güvenliği standartlarn yükselten işletme çalşanlarna ödül ve teşvikler 

verilmesi, 

- İthal kömürlere kota ve fon uygulamas yaplmas, yerli kömüre ise koruma 

sağlanmas, 

- Özel sektör kömür üretim firmalarnn TTK’ya ve Devlet’e olan borçlarnn da 

Torba Yasa kapsamna alnp taksitlendirme imkânnn sağlanmas, 
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- Kömür mühendisliği bölümü, kömürün alternatif kullanmn araştrma merkezi, iş 

sağlğ ve güvenliği araştrma merkezi, yer alt tahlisiye ve kurtarma merkezi, alternatif 

kömür üretim yöntemleri araştrma ve uygulama merkezi ve madencilik turizmi araştrma 

merkezi bölümlerinden oluşan Tekno Kömür Park’nn kurulmas, 

- “Yerinde Kömür Gazlaştrma” gibi alternatif kömür üretim yöntemlerinin 

araştrlmas ve geliştirilmesi, önerilerini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

2. Demir Export AŞ Genel Müdürü Savaş ŞAHİN ve Fernas Grubu Başkan Yaşar 

GİREGİR’in Sunumlar: 

Demir Export ve Fernas iş ortaklğ’nn sürdüğü ELİ Müessese Müdürlüğü Eynez 

Doğu Yeralt Sahalarnda Kömür İşletme Projesi hakknda; sahann en düşük fiyat ile 

TKİ’den ihale ile alndğ, ihalede herhangi bir proje sunumu olmadğ yalnzca fiyat teklifi 

istendiği, 36.500.000 ton kömür çkartlmasnn hedeflendiği, sözleşmenin 2,5 milyon ton 

için yapldğ ancak sözleşmede ilave %20 olabileceği, şu anki galeri ilerlemesinin 4500 

metre olduğu, ilk panonun bu yl sonunda hazr olacağ, ocak aynda ticari faaliyetlere 

başlanacağ, daha önce yaplan 10 sondaja ek olarak 43 sondaj daha yapldğ, kömür 

kalnlğnn 25 metre, zaman zaman 35 metre olarak belirlendiği, büyük bir ksmda tam 

mekanize, kuzey panosunda yar mekanize ya da açk ocak şeklinde çalşlacağ, ifade 

edildi. 

İşyerindeki güvenlik tedbirleri için; 

- Geri dönümlü mekanize metodunun seçilmesinin, emniyet, gaz, s ve metan 

kontrolünün yaplabilmesi, bu yöntem ile kaz ve nakliye, mekanize yapldğ için en riskli 

alandan insanlarn uzaklaştrlmas, 

- Sistemin tamamnn PLC sistemi ile takip edilebildiği,  

- CO, CH4 vb. gazlarn izlenebildiği,  

- Konveyör bantlarnn ve yer altndaki tüm boru, kablo vb. ekipmanlarn alev 

yürütmez tipten olduğunu,  

- İşçilerin monoray ile yer altna indirilip, yer üstüne çkartldğ, 

- Tavan göçmesine karş, galerilerde tahkimatn çelik bağ, çelik frça, çelik hasr ve 

kaya saplamalarndan oluştuğu, kimyasal enjeksiyon ve beton kaplama da yapldğ, 

- Metana (Zonguldak’ta 10-12 m3/ton iken bu havzada 1-1,5 m3/ton) karş exproof 

ve ATEX uyumlu ekipmanlar kullanldğ, havalandrmann optimum olarak hesaplandğ,  

- Bant tahriklerinin tümünde s ölçümü ve otomatik yangn söndürücü sistemlerin 

olduğu,  
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- Propan, bütan, ethylen gibi gazlarn da izlendiği,  

- Yangnn sensörler ile alglanp, azot sistemi ile otomatik olarak söndürüldüğü,  

- Ayak arkasna kül karşm basldğ,  

- Merkezî gaz izleme sisteminin bulunduğu, 

- Ana galerilerin taştan sürüldüğü,  

- Su baskn için yeterli güçte ve miktarda su pompalarnn olduğu, 

- Sğnma odalarnn önerilmediği için yaplmadğ ancak maske istasyonu 

kurulduğu, 

- O2 maskesi kullanldğ, 

- Tike ve otomatik kart okuma sistemleri ile yer altndaki işçilerin tespit edildiği. 

Önümüzdeki sene çipli sisteme geçileceği, 

- Henüz tahlisiye ekiplerinin olmadğ ancak tahlisiye için ekiplerin eğitime 

gönderildiği, 

- Ekipmanlarn periyodik testlerinin yapldğ, 

- Çalşanlara işe başlamadan önce 2 gün iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin 

verildiği ve bu eğitimlerin her sene tekrarlandğ, 

- Çalşanlarn mesleki eğitimlerinin olduğu, 

- Çalşanlara işe başlamadan önce 5’er dakikalk güvenlik eğitimi verildiği, 

- Ziyaretçilere yer altna girmeden önce eğitim verildiği, hususlarnda 

açklamalarda bulunarak sunumunu tamamlad. 

3. Soma AŞ’nin işçisi Hdr GÜL Gündem Dş Dinlendi: 

Olaydan sonra psikolojik destek gördüğünü, verilen sözlerin tutulmas ve işçi 

ailelerine yardm edilmesi gerektiğini, bu olayn üretim basks ile ilişkili olduğunu belirtip 

TKİ’nin, Soma AŞ’yi denetlemesi gerektiğini ifade etti.  

09 Temmuz 2014 Tarihli (11.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. HATTAT Holding (HEMA) AŞ adna Başkan Yardmcs Tamer HIZAL’n 

Sunumu: 

Yer altndaki durumun incelenmeden gerçek bir değerlendirme yapmann mümkün 

olamayacağ, uzun bir süre içerdeki insan saysnn netleştirilememesi, kaza nedeni ile 

ilgili farkl nedenler öne sürülmesi, havalandrma ile ilgili farkl bilgiler verilmesi, 

tahkimatn, kablolarn ve bantlarn yanmas, yangn başlama noktasnn zaman içerisinde 

değiştirilmesi gibi baz hususlarn birtakm işletme hatalarnn olabileceğini, 
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- Kömür mühendisliği bölümü, kömürün alternatif kullanmn araştrma merkezi, iş 

sağlğ ve güvenliği araştrma merkezi, yer alt tahlisiye ve kurtarma merkezi, alternatif 

kömür üretim yöntemleri araştrma ve uygulama merkezi ve madencilik turizmi araştrma 

merkezi bölümlerinden oluşan Tekno Kömür Park’nn kurulmas, 

- “Yerinde Kömür Gazlaştrma” gibi alternatif kömür üretim yöntemlerinin 

araştrlmas ve geliştirilmesi, önerilerini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

2. Demir Export AŞ Genel Müdürü Savaş ŞAHİN ve Fernas Grubu Başkan Yaşar 

GİREGİR’in Sunumlar: 

Demir Export ve Fernas iş ortaklğ’nn sürdüğü ELİ Müessese Müdürlüğü Eynez 

Doğu Yeralt Sahalarnda Kömür İşletme Projesi hakknda; sahann en düşük fiyat ile 

TKİ’den ihale ile alndğ, ihalede herhangi bir proje sunumu olmadğ yalnzca fiyat teklifi 

istendiği, 36.500.000 ton kömür çkartlmasnn hedeflendiği, sözleşmenin 2,5 milyon ton 

için yapldğ ancak sözleşmede ilave %20 olabileceği, şu anki galeri ilerlemesinin 4500 

metre olduğu, ilk panonun bu yl sonunda hazr olacağ, ocak aynda ticari faaliyetlere 

başlanacağ, daha önce yaplan 10 sondaja ek olarak 43 sondaj daha yapldğ, kömür 

kalnlğnn 25 metre, zaman zaman 35 metre olarak belirlendiği, büyük bir ksmda tam 

mekanize, kuzey panosunda yar mekanize ya da açk ocak şeklinde çalşlacağ, ifade 

edildi. 

İşyerindeki güvenlik tedbirleri için; 

- Geri dönümlü mekanize metodunun seçilmesinin, emniyet, gaz, s ve metan 

kontrolünün yaplabilmesi, bu yöntem ile kaz ve nakliye, mekanize yapldğ için en riskli 

alandan insanlarn uzaklaştrlmas, 

- Sistemin tamamnn PLC sistemi ile takip edilebildiği,  

- CO, CH4 vb. gazlarn izlenebildiği,  

- Konveyör bantlarnn ve yer altndaki tüm boru, kablo vb. ekipmanlarn alev 

yürütmez tipten olduğunu,  

- İşçilerin monoray ile yer altna indirilip, yer üstüne çkartldğ, 

- Tavan göçmesine karş, galerilerde tahkimatn çelik bağ, çelik frça, çelik hasr ve 

kaya saplamalarndan oluştuğu, kimyasal enjeksiyon ve beton kaplama da yapldğ, 

- Metana (Zonguldak’ta 10-12 m3/ton iken bu havzada 1-1,5 m3/ton) karş exproof 

ve ATEX uyumlu ekipmanlar kullanldğ, havalandrmann optimum olarak hesaplandğ,  

- Bant tahriklerinin tümünde s ölçümü ve otomatik yangn söndürücü sistemlerin 

olduğu,  
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- Propan, bütan, ethylen gibi gazlarn da izlendiği,  

- Yangnn sensörler ile alglanp, azot sistemi ile otomatik olarak söndürüldüğü,  

- Ayak arkasna kül karşm basldğ,  

- Merkezî gaz izleme sisteminin bulunduğu, 

- Ana galerilerin taştan sürüldüğü,  

- Su baskn için yeterli güçte ve miktarda su pompalarnn olduğu, 

- Sğnma odalarnn önerilmediği için yaplmadğ ancak maske istasyonu 

kurulduğu, 

- O2 maskesi kullanldğ, 

- Tike ve otomatik kart okuma sistemleri ile yer altndaki işçilerin tespit edildiği. 

Önümüzdeki sene çipli sisteme geçileceği, 

- Henüz tahlisiye ekiplerinin olmadğ ancak tahlisiye için ekiplerin eğitime 

gönderildiği, 

- Ekipmanlarn periyodik testlerinin yapldğ, 

- Çalşanlara işe başlamadan önce 2 gün iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin 

verildiği ve bu eğitimlerin her sene tekrarlandğ, 

- Çalşanlarn mesleki eğitimlerinin olduğu, 

- Çalşanlara işe başlamadan önce 5’er dakikalk güvenlik eğitimi verildiği, 

- Ziyaretçilere yer altna girmeden önce eğitim verildiği, hususlarnda 

açklamalarda bulunarak sunumunu tamamlad. 

3. Soma AŞ’nin işçisi Hdr GÜL Gündem Dş Dinlendi: 

Olaydan sonra psikolojik destek gördüğünü, verilen sözlerin tutulmas ve işçi 

ailelerine yardm edilmesi gerektiğini, bu olayn üretim basks ile ilişkili olduğunu belirtip 

TKİ’nin, Soma AŞ’yi denetlemesi gerektiğini ifade etti.  

09 Temmuz 2014 Tarihli (11.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. HATTAT Holding (HEMA) AŞ adna Başkan Yardmcs Tamer HIZAL’n 

Sunumu: 

Yer altndaki durumun incelenmeden gerçek bir değerlendirme yapmann mümkün 

olamayacağ, uzun bir süre içerdeki insan saysnn netleştirilememesi, kaza nedeni ile 

ilgili farkl nedenler öne sürülmesi, havalandrma ile ilgili farkl bilgiler verilmesi, 

tahkimatn, kablolarn ve bantlarn yanmas, yangn başlama noktasnn zaman içerisinde 

değiştirilmesi gibi baz hususlarn birtakm işletme hatalarnn olabileceğini, 
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“Havzann kendiliğinden yanmaya çok müsait olan kömür damarlarnn 

özelliklerine uygun bir havalandrma ve buna paralel bir işletme projesinin yaplmas,  

Acil durum plannn, bu konudaki eğitimlerin ve tatbikatlarn önemi vurgulanarak, 

Soma’daki kaza ile ilgili olarak, organizasyonundaki karşklktan yola çkarak, madenin 

bir acil durum plan olmadğn, olsa bile bu planla ilgili hiç eğitim yaplmadğn, daha iyi 

hazrlanmş bir acil durum plan ile kayp ve hasarlarn en aza indirilebileceğini, 

Ocak yangnlarnda hzl alglama için CO ve duman sensörlerinin kullanlmas 

gerektiği, Soma’da ise açk alev oluşuncaya kadar beklenmesinin vahim olduğunu, 

Kendiliğinden yanmaya elverişli kömürlerde ana galerilerin ve nakliyat yollarnn 

sağlam formasyonda açlmas gerektiği ve panolarda da bekleme barajlarnn olmas 

gerektiği, üretim artşlarnda ya da yeni galeri ilerlemelerinde mutlaka havalandrma 

plannn yeniden yaplandrlmas, havalandrma uygun olmadan değişikliklerin 

yaplmamas, bu değişikliklerden de tüm çalşanlarn haberdar edilmesi, Ocaklarda yangna 

dayankl malzemeler, yangn alglama sistemleri, eğitimli iş gücü kullanlmas ve 

sensörlerin düzenli kalibrasyon ve testleri yaplmas, bant çalşan galerilerde hava hz 

5m/sn yi geçmemesi, 

Soma’da ocaklar derinleştikçe metan gaz probleminin büyük bir sorun hâline 

geldiğinden metan drenajnn mutlaka yaplmas, hususlarndaki görüşlerini açklayarak, 

1. Yer altna giriş-çkşlarn kayt altna alnmas, 

2. Çalşanlar iş sağlğ ve güvenliği yönünden sürekli eğitime tabi tutulmas, 

3. İşçilerin iş yerine çeşitli nakil vastalar ile (yer altnda) getirilip götürülmesi, 4. 

Dikine mesafe 100 metre veya yukar olmas hâlinde meyilli yollarda işçilerin 

zorunlu taşnmas, 

5. Seri havalandrma yaplmas, 

6. Gaz detektörleri tehlike snrnn en alt seviyesine göre ayarlanmas, 

7. Yer alt işletmesinde sorumlu bir havalandrma mühendisinin oluru alnmadan, 

mevcut havalandrma sistemine bir ilave veya değişiklik yaplmamas, 

8. Yaşam odalarnda her işçi için en az bir metrekare yer ayrlmas, 

9. İşçi tahliye ve bant yollarnn ayr olmas, 

10. Madenlerin genel kontrol düzenlemeleri içerisinde denetlenmesi yerine çoğu 

ülkelerde benzerleri olan maden emniyet ve sağlk ( A.B.D ve MSHA gibi ) birimleri gibi 

ve daha çok tecrübe ve özel eğitim görmüş uzmanlardan kurulu bir teşkilatn kurularak, 

denetimin bu birime yaptrlmas, 
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11. Rödovans uygulamalarnn yeniden ele alnmas, Rödovans sahalar gerçek bir 

proje ile ihale edilmesi, bu tip ihalelerin daha geniş yetkilerle donatlmş bir “Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü”nce yürütülmesi, 

12. İşçi sağlğ ve güvenliği yasasnn öncelikle işverenlere kabul ettirilmesi ve bu 

yasann işveren için nasl bir sigorta olduğunun anlatlmas, 

13. İş güvenliği uzmanlarnn ve OSGB’ nin niteliklerinin yeniden 

değerlendirilmesi konularnda önerilerini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

2. Polat Madencilik Ltd Şti adna Yönetim Kurulu Başkan Muzaffer POLAT ve 

Genel Müdür Mehmet Akif ŞAHİN’in Sunumlar: 

Muzaffer POLAT, kendi projeleri hakknda ksa bir bilgi vererek bu projede 

dünyadaki son teknolojilerin kullanlacağn, havzadaki genel durum hakknda, havzann 

çok fayl bir coğrafyada bulunduğu ve krkl, değişken, sürekliliği olmayan damarlardan 

oluştuğu, kömürün yangna müsait yapda olduğu bu neden ile pano boylarnn ksa, 

ayaklarn küçük olduğu ve mekanizasyonun yaplamadğ ayrca ksa vadeli/süreli projeler 

olduğu, mevsimsel üretim yapldğ ve klasik tahkimat kullanldğ, bilgilerini vererek 

yaplabilecek düzenlemeler ile ilgili aşağdaki; 

- Madenlerin yoğun olduğu bölgelerde (Edirne, Soma, Kütahya, vb.) Bakanlk 

teşkilatlar kurulmas, denetimlerin sürekli ve mühendisler ile birlikte yaplmas, kaza 

durumunda buralarda kriz masalar kurulmas, 

- Deneyimli mühendis ve denetim elemanlar ile çalşlmas, 

- Devlet ve özel sektör ortak bir fon kurarak üniversiteler üstü bir Ar-Ge teşkilat 

kurulmas, 

- Enerji, yol, su, istimlak vs. gibi yatrm kalemlerinin temini srasndaki kurumsal 

engellerin kaldrlmas, 

- İş sağlğ ve güvenliği tedbirleri maliyetleri kamu tarafndan sübvanse edilmesi, 

- Madencilerin emeklilik yaş aşağ çekilmesi, 

- Yerli kömür kullanmnn teşvik edilmesi, 

- Madenlerin ruhsatlar işletme kabiliyeti, yeterli sermayesi olan, uygun kadroya 

sahip firmalara verilmesi,  

- Madenlerde yeralt işlerinde de hizmet satn alnabilmesi, sakncal olan rödevans 

uygulamasnn gözden geçirilmesi, 

- ATEX yerine, diğer standartlardaki ürünler de kullanlabilmesi, 

- Proje detaylarnn her yl güncellenmesi ve MİGEM tarafndan kontrol edilmesi, 
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“Havzann kendiliğinden yanmaya çok müsait olan kömür damarlarnn 

özelliklerine uygun bir havalandrma ve buna paralel bir işletme projesinin yaplmas,  

Acil durum plannn, bu konudaki eğitimlerin ve tatbikatlarn önemi vurgulanarak, 

Soma’daki kaza ile ilgili olarak, organizasyonundaki karşklktan yola çkarak, madenin 

bir acil durum plan olmadğn, olsa bile bu planla ilgili hiç eğitim yaplmadğn, daha iyi 

hazrlanmş bir acil durum plan ile kayp ve hasarlarn en aza indirilebileceğini, 

Ocak yangnlarnda hzl alglama için CO ve duman sensörlerinin kullanlmas 

gerektiği, Soma’da ise açk alev oluşuncaya kadar beklenmesinin vahim olduğunu, 

Kendiliğinden yanmaya elverişli kömürlerde ana galerilerin ve nakliyat yollarnn 

sağlam formasyonda açlmas gerektiği ve panolarda da bekleme barajlarnn olmas 

gerektiği, üretim artşlarnda ya da yeni galeri ilerlemelerinde mutlaka havalandrma 

plannn yeniden yaplandrlmas, havalandrma uygun olmadan değişikliklerin 

yaplmamas, bu değişikliklerden de tüm çalşanlarn haberdar edilmesi, Ocaklarda yangna 

dayankl malzemeler, yangn alglama sistemleri, eğitimli iş gücü kullanlmas ve 

sensörlerin düzenli kalibrasyon ve testleri yaplmas, bant çalşan galerilerde hava hz 

5m/sn yi geçmemesi, 

Soma’da ocaklar derinleştikçe metan gaz probleminin büyük bir sorun hâline 

geldiğinden metan drenajnn mutlaka yaplmas, hususlarndaki görüşlerini açklayarak, 

1. Yer altna giriş-çkşlarn kayt altna alnmas, 

2. Çalşanlar iş sağlğ ve güvenliği yönünden sürekli eğitime tabi tutulmas, 

3. İşçilerin iş yerine çeşitli nakil vastalar ile (yer altnda) getirilip götürülmesi, 4. 

Dikine mesafe 100 metre veya yukar olmas hâlinde meyilli yollarda işçilerin 

zorunlu taşnmas, 

5. Seri havalandrma yaplmas, 

6. Gaz detektörleri tehlike snrnn en alt seviyesine göre ayarlanmas, 

7. Yer alt işletmesinde sorumlu bir havalandrma mühendisinin oluru alnmadan, 

mevcut havalandrma sistemine bir ilave veya değişiklik yaplmamas, 

8. Yaşam odalarnda her işçi için en az bir metrekare yer ayrlmas, 

9. İşçi tahliye ve bant yollarnn ayr olmas, 

10. Madenlerin genel kontrol düzenlemeleri içerisinde denetlenmesi yerine çoğu 

ülkelerde benzerleri olan maden emniyet ve sağlk ( A.B.D ve MSHA gibi ) birimleri gibi 

ve daha çok tecrübe ve özel eğitim görmüş uzmanlardan kurulu bir teşkilatn kurularak, 

denetimin bu birime yaptrlmas, 
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11. Rödovans uygulamalarnn yeniden ele alnmas, Rödovans sahalar gerçek bir 

proje ile ihale edilmesi, bu tip ihalelerin daha geniş yetkilerle donatlmş bir “Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü”nce yürütülmesi, 

12. İşçi sağlğ ve güvenliği yasasnn öncelikle işverenlere kabul ettirilmesi ve bu 

yasann işveren için nasl bir sigorta olduğunun anlatlmas, 

13. İş güvenliği uzmanlarnn ve OSGB’ nin niteliklerinin yeniden 

değerlendirilmesi konularnda önerilerini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

2. Polat Madencilik Ltd Şti adna Yönetim Kurulu Başkan Muzaffer POLAT ve 

Genel Müdür Mehmet Akif ŞAHİN’in Sunumlar: 

Muzaffer POLAT, kendi projeleri hakknda ksa bir bilgi vererek bu projede 

dünyadaki son teknolojilerin kullanlacağn, havzadaki genel durum hakknda, havzann 

çok fayl bir coğrafyada bulunduğu ve krkl, değişken, sürekliliği olmayan damarlardan 

oluştuğu, kömürün yangna müsait yapda olduğu bu neden ile pano boylarnn ksa, 

ayaklarn küçük olduğu ve mekanizasyonun yaplamadğ ayrca ksa vadeli/süreli projeler 

olduğu, mevsimsel üretim yapldğ ve klasik tahkimat kullanldğ, bilgilerini vererek 

yaplabilecek düzenlemeler ile ilgili aşağdaki; 

- Madenlerin yoğun olduğu bölgelerde (Edirne, Soma, Kütahya, vb.) Bakanlk 

teşkilatlar kurulmas, denetimlerin sürekli ve mühendisler ile birlikte yaplmas, kaza 

durumunda buralarda kriz masalar kurulmas, 

- Deneyimli mühendis ve denetim elemanlar ile çalşlmas, 

- Devlet ve özel sektör ortak bir fon kurarak üniversiteler üstü bir Ar-Ge teşkilat 

kurulmas, 

- Enerji, yol, su, istimlak vs. gibi yatrm kalemlerinin temini srasndaki kurumsal 

engellerin kaldrlmas, 

- İş sağlğ ve güvenliği tedbirleri maliyetleri kamu tarafndan sübvanse edilmesi, 

- Madencilerin emeklilik yaş aşağ çekilmesi, 

- Yerli kömür kullanmnn teşvik edilmesi, 

- Madenlerin ruhsatlar işletme kabiliyeti, yeterli sermayesi olan, uygun kadroya 

sahip firmalara verilmesi,  

- Madenlerde yeralt işlerinde de hizmet satn alnabilmesi, sakncal olan rödevans 

uygulamasnn gözden geçirilmesi, 

- ATEX yerine, diğer standartlardaki ürünler de kullanlabilmesi, 

- Proje detaylarnn her yl güncellenmesi ve MİGEM tarafndan kontrol edilmesi, 
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- Kullanlabilecek yeni teknolojiler, personel takip sistemleri, oksijen tüplü ferdî 

kurtarclar ve ani ocak yangnlarn otomatik söndürme sistemleri, önerilerine değinerek 

sunumunu tamamlad. 

10 Temmuz 2014 Tarihli (12.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. 

Şebnem DÜZGÜN “Madencilikte İleri Teknolojiler” başlkl Sunumu: 

Madencilikte ileri teknolojinin gerekliliğinin sebepleri açklayarak, bu kapsamda 

International Council of Mining and Metals’in (ICMM) belirlemiş olduğu 10 temel ilkeden 

bahsedildi. Sürdürülebilirlik için teknolojinin önemi vurguland. 

Madenleri devlet mi özel sektör mü işletmeli sorusuna; sağlk, güvenlik, sosyal 

haklar, çevresel sorumluluklar vb. etmenler de dâhil edildiğinde en yüksek kâr kim elde 

ediyorsa üretimi onun yapmas, 

Türkiye ve diğer çeşitli ülkelerdeki kazalarda, yaralanma, sakat kalma, iş günü 

kayplar, ölüm oranlar, üretim- verimlilik gibi verilere dayanan istatistiki bilgiler, 

Risk analizinin önemi, performans değerlendirmesinin kurumsal karne, departman 

hedefleri ve kurumsal performans göstergeleri ile yaplabileceği, bunlar için veri 

toplanmas ve saklanmas gerektiği ancak Türkiye’de böyle bir sistemin olmadğ, 

sensörler, takip sistemleri gibi teknolojiler hakknda ksa bilgi verilip ‘entegre veri 

yönetimli kontrol odalarndan’, ülkemizdeki risk değerlendirmesinin kamuoyu ile 

paylaşlmas, 

Güvenlik kültürünün oluşturulmas, bunun da ksa vadede olamayacağ, kültürün 

oluşturulmas için öncelikle sektörde uzlaş olmas, NIOSH ve MSHA gibi kurum ve 

kuruluşlarn olmas, rehber, protokol, en iyi örnek gibi göstergelerin olmas, iş sağlğ ve 

güvenliğinin içselleştirilmesi, 

- Yangn kontrol teknolojileri için; Düşük Akşkan Sistemler (Low-Flow Systems) 

örnek: Membrane floxal systems, Tomlinson Boiler –Tomlinson Kazan; Yüksek Akşkan 

Sisytemler (High-Flow Systems) örnek: GAG 3A; hzl baraj uygulamalar için Ventstop 

teknolojisi ve hzl açklk kapatma için köpük uygulamas,  

- İletişim ve Madenci İzleme için; leaky feeder, kablosuz ağ (wi-fi), güç kaynaklar, 

taşnabilir takip etiketleri, veri toplama (sensör, plc, vd.) ve yazlmlar, bu teknolojilerin 

Türkiye’de kullanlmas ve bu teknolojiler ile ilgili Türkiye’deki Ar-Ge çalşmalar 

yaplmas, 
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- Arama kurtarma için; robotlar, uygulamal kurtarma eğitimi ve yangn söndürme 

simülasyonlarnn yapldğ eğitim merkezleri ve kaza sonras kullanm için hem ocak 

gazlar ölçen hem de yeraltndaki çalşanlar izleyen Matrix METS 2.1 sistemi 

uygulanmas, 

- Ferdî kaçş için; gelişmiş ülkelerde yaplan çalşmalar ve tatbikatlar, bu 

tatbikatlarn süresi, sklğ, senaryolar, tatbikat sonras verilerin kullanlmas, kullanlan 

teknojiler için; maskeler ve sğnma odalar, 

- Eğitim için; 3B simülasyon ve oyun teknolojileri, 

- Solunum cihazlar ve maden havas izleme için; tehlikeli gaz ve erken uyar 

sistemleri, gerçek zamanl veri analiz sitemleri, sensörler, kablosuz sistemler, 

- Aydnlatma için; LED teknolojisi,  

- Ekipmandan korunmak için; uyar ve durdurma sistemleri, uyar sensörleri, yangn 

alglama, alarm ve otomatik söndürme sistemleri, yanmaya mukavemetli malzemeler, 

konularnda açklamalarda bulundu. 

Soma kazas ile ilgili; 

- Yangnn çktğ yerin belirsizliğinin ve birçok kaynak tarafndan farkl yerin 

söylenmesinin kabul edilmez olduğu,  

- Bu kazada kriz yönetimin şeffaflktan uzak olduğu, 

- Kurtarma ekibinde AFAD ve AKUT’un olmas ve havann ters çevrilmesi 

kararnn irdelenmesi, bunlarn kaotik ortam yaratğ, planszlk ve tedbirsizlikten 

kaynaklandğ, ABD mevzuatnda, havann ters çevrilme koşullarnn yazl olduğu, 

- Kayp saysnn fazla olmas; güvenlik kültürü odakl çalşma yerine üretim odakl 

çalşma, acil durum tatbikatlarnn yetersizliği ve işçi, mühendis ve yöneticilerin 

deneyimsizliği, ocakta bir vardiyadaki işçi says, ocak içinde üretim yaplan panolarn 

fazlalğ ve dağnklğ, kömürün kendiliğinden yanma potansiyeli, baz ana galerilerin 

kömürü kesmesi, A panosunun metan içeriği, ferdî koruyucularn yetersizliği ve 

kullanclarn bilgisizliği + ferdî kaçş için kritik olan tüm ögelerin yetersizliği ve tüm ileri 

teknoloji araçlardan yoksunluk, 

Diğer ocaklarn kapatlp kapatlmayacağ kararnn maliyet ve risk analizleri ile 

verilebileceği, hiçbir yöntemle kârl değilse ve/veya risk hiçbir şekilde önlenemiyorsa 

kapatlmas gerektiği, 

Türkiye, Avusturalya ve ABD’deki madencilik ile ilgili yaplan Ar-Ge çalşmalar, 

projeler ve geliştirilen teknolojiler hakknda, bilgi vererek, Tübitak’n bu konu ile ilgili 
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- Kullanlabilecek yeni teknolojiler, personel takip sistemleri, oksijen tüplü ferdî 

kurtarclar ve ani ocak yangnlarn otomatik söndürme sistemleri, önerilerine değinerek 

sunumunu tamamlad. 

10 Temmuz 2014 Tarihli (12.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. 

Şebnem DÜZGÜN “Madencilikte İleri Teknolojiler” başlkl Sunumu: 

Madencilikte ileri teknolojinin gerekliliğinin sebepleri açklayarak, bu kapsamda 

International Council of Mining and Metals’in (ICMM) belirlemiş olduğu 10 temel ilkeden 

bahsedildi. Sürdürülebilirlik için teknolojinin önemi vurguland. 

Madenleri devlet mi özel sektör mü işletmeli sorusuna; sağlk, güvenlik, sosyal 

haklar, çevresel sorumluluklar vb. etmenler de dâhil edildiğinde en yüksek kâr kim elde 

ediyorsa üretimi onun yapmas, 

Türkiye ve diğer çeşitli ülkelerdeki kazalarda, yaralanma, sakat kalma, iş günü 

kayplar, ölüm oranlar, üretim- verimlilik gibi verilere dayanan istatistiki bilgiler, 

Risk analizinin önemi, performans değerlendirmesinin kurumsal karne, departman 

hedefleri ve kurumsal performans göstergeleri ile yaplabileceği, bunlar için veri 

toplanmas ve saklanmas gerektiği ancak Türkiye’de böyle bir sistemin olmadğ, 

sensörler, takip sistemleri gibi teknolojiler hakknda ksa bilgi verilip ‘entegre veri 

yönetimli kontrol odalarndan’, ülkemizdeki risk değerlendirmesinin kamuoyu ile 

paylaşlmas, 

Güvenlik kültürünün oluşturulmas, bunun da ksa vadede olamayacağ, kültürün 

oluşturulmas için öncelikle sektörde uzlaş olmas, NIOSH ve MSHA gibi kurum ve 

kuruluşlarn olmas, rehber, protokol, en iyi örnek gibi göstergelerin olmas, iş sağlğ ve 

güvenliğinin içselleştirilmesi, 

- Yangn kontrol teknolojileri için; Düşük Akşkan Sistemler (Low-Flow Systems) 

örnek: Membrane floxal systems, Tomlinson Boiler –Tomlinson Kazan; Yüksek Akşkan 

Sisytemler (High-Flow Systems) örnek: GAG 3A; hzl baraj uygulamalar için Ventstop 

teknolojisi ve hzl açklk kapatma için köpük uygulamas,  

- İletişim ve Madenci İzleme için; leaky feeder, kablosuz ağ (wi-fi), güç kaynaklar, 

taşnabilir takip etiketleri, veri toplama (sensör, plc, vd.) ve yazlmlar, bu teknolojilerin 

Türkiye’de kullanlmas ve bu teknolojiler ile ilgili Türkiye’deki Ar-Ge çalşmalar 

yaplmas, 
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- Arama kurtarma için; robotlar, uygulamal kurtarma eğitimi ve yangn söndürme 

simülasyonlarnn yapldğ eğitim merkezleri ve kaza sonras kullanm için hem ocak 

gazlar ölçen hem de yeraltndaki çalşanlar izleyen Matrix METS 2.1 sistemi 

uygulanmas, 

- Ferdî kaçş için; gelişmiş ülkelerde yaplan çalşmalar ve tatbikatlar, bu 

tatbikatlarn süresi, sklğ, senaryolar, tatbikat sonras verilerin kullanlmas, kullanlan 

teknojiler için; maskeler ve sğnma odalar, 

- Eğitim için; 3B simülasyon ve oyun teknolojileri, 

- Solunum cihazlar ve maden havas izleme için; tehlikeli gaz ve erken uyar 

sistemleri, gerçek zamanl veri analiz sitemleri, sensörler, kablosuz sistemler, 

- Aydnlatma için; LED teknolojisi,  

- Ekipmandan korunmak için; uyar ve durdurma sistemleri, uyar sensörleri, yangn 

alglama, alarm ve otomatik söndürme sistemleri, yanmaya mukavemetli malzemeler, 

konularnda açklamalarda bulundu. 

Soma kazas ile ilgili; 

- Yangnn çktğ yerin belirsizliğinin ve birçok kaynak tarafndan farkl yerin 

söylenmesinin kabul edilmez olduğu,  

- Bu kazada kriz yönetimin şeffaflktan uzak olduğu, 

- Kurtarma ekibinde AFAD ve AKUT’un olmas ve havann ters çevrilmesi 

kararnn irdelenmesi, bunlarn kaotik ortam yaratğ, planszlk ve tedbirsizlikten 

kaynaklandğ, ABD mevzuatnda, havann ters çevrilme koşullarnn yazl olduğu, 

- Kayp saysnn fazla olmas; güvenlik kültürü odakl çalşma yerine üretim odakl 

çalşma, acil durum tatbikatlarnn yetersizliği ve işçi, mühendis ve yöneticilerin 

deneyimsizliği, ocakta bir vardiyadaki işçi says, ocak içinde üretim yaplan panolarn 

fazlalğ ve dağnklğ, kömürün kendiliğinden yanma potansiyeli, baz ana galerilerin 

kömürü kesmesi, A panosunun metan içeriği, ferdî koruyucularn yetersizliği ve 

kullanclarn bilgisizliği + ferdî kaçş için kritik olan tüm ögelerin yetersizliği ve tüm ileri 

teknoloji araçlardan yoksunluk, 

Diğer ocaklarn kapatlp kapatlmayacağ kararnn maliyet ve risk analizleri ile 

verilebileceği, hiçbir yöntemle kârl değilse ve/veya risk hiçbir şekilde önlenemiyorsa 

kapatlmas gerektiği, 

Türkiye, Avusturalya ve ABD’deki madencilik ile ilgili yaplan Ar-Ge çalşmalar, 

projeler ve geliştirilen teknolojiler hakknda, bilgi vererek, Tübitak’n bu konu ile ilgili 
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kendi araştrma merkezlerin olduğu ancak ayn zamanda fon da dağtan bir kuruluş olduğu, 

stratejisinin belli olmadğ, bu işi Türkiye’de en iyi SSM’nin yaptğ, bahsi geçen 

teknolojilerin Türkiye’de üretilebileceği bunun için altyap ve iş gücünün olduğu 

hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

2. Gazi Üniversitesi Sağlk Bilimleri Enstitüsü İş Sağlğ ve Güvenliği Anabilim 

Dal Başkan Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’n Sunumu: 

Sağlk tanmnn bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olduğunu, 

sağlğ korumann ve sağlğ geliştirmenin önemini, 

Sağlğ koruma yöntemleri olarak, ikame, erken tan ve tedavi ve iş/yer değişimi, 

proaktif yaklaşmlarda ramak kalalarn önemi anlatld. 

Sağlğa etki eden iş yeri ortam etmenleri ve bireysel etmenler, iş ile sağlğn 

birbirini karşlkl etkileri, işle ilgili sağlk sorunlar; iş kazalar, meslek hastalklar ve işle 

ilgili hastalklarn ne olduğu, tbbi, ekonomik, hukuki ve sosyal etkilerine vurgu yaplarak 

bu sorunlarn önlene bilirliği irdelendi, istatistiki bilgiler verdi. 

6331 sayl Yasa ile getirilen yenilikler, yasann uygulanmas ile ilgili sorunlarn 

neler olabileceği ve yasann olumlu yanlar, Türkiye’deki iş güvenliği paydaşlar, özellikle 

iş güvenliği uzmanlarnn niteliğine ve çalşma koşullarnn eleştirisi, 

Türkiye’de konu ile ilgili kstlarn; iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmamş 

olmas, kaynaklarn yeterli olmamas, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarnn nitelik ve 

nicelik sorunu ve denetim alt yaps ve insan gücü, 

Türkiye’de maden sektöründe çalşan says, madencilik ile ilgili yürürlükte olan ve 

kaldrlan yönetmelikler, yer altnda havalandrmann önemi, ilgili yönetmelik maddeleri 

hakknda ksaca bilgi, gaz değerlerinin sürekli okunmas ve uygun maskelerin kullanlmas, 

kolay ulaşlabilir yerlerde solunum cihazlar olmas, kişisel koruyucu ve donanmlar, acil 

durum planlarnn, tatbikat ve eğitimlerinin önemi, yaşam odalarnn madenin koşullarna 

göre nasl olmas, risk yönetim süreçleri, toza karş slak çalşma, maskeler konusundaki 

görüşlerini de dile getirerek sunumunu tamamlad. 

3. Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti. Adna Genel Müdür Abidin 

KORKMAZ’n Sunumu: 

Amerika’da yllara yaşanan kazalar ve sonuçlar, bu kazalar sonras Amerika’da 

yaplan araştrmalar ve düzenlemeler, 

ABD’deki oksijenli ferdî kullanclarn gereklilikleri, test ve bakmlar, yer alt 

itfaiye ekiplerinin oluşturulmas, ferdî gaz alglama ve merkezî gaz alglama ve izleme 
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sensörleri, kurtarma için yaplan organizasyonlar hakkndaki uygulanan yasal 

düzenlemeler, 

Draegerin çözümleri, bu kapsamda çeşitli ferdî solunum maskeleri, tahlisiye 

ekipmanlar, solunum setleri, temiz hava dolum istasyonlar, sğnma ve kaçş odalar, gaz 

alglama el sensörleri, termal görüntüleme kameras ve yangn eğitim sistemleri, hakknda 

açklamalarda bulunarak, 

“Maden kazasndan sonra; açkça durumu değerlendirmek, prosedürlerde gerekli 

iyileştirmeleri yapmak, ekipmanlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, denetim ve 

eğitimlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, gelecekte olas maden kazalarnn 

yaşanmamas için hayati önem taşmaktadr.” İfadesiyle sunumunu tamamlad. 

16 Temmuz 2014 Tarihli (13.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştrma 

Merkezinden Yrd. Doç. Dr. B. Burçak BAŞBUĞ ERKAN’n Manisa-Soma Maden Kazas 

Özelinde Genel Afet Yönetimi, Risk Yönetimi Açsndan Kömür Madenciliğinin 

Değerlendirilmesi ve Alnmas Gereken Dersler Üzerine Sunumu: 

Önleyici yaklaşmn Osmanl’da 1509 ylnda Sultan II. Bayezid ve Cumhuriyet 

döneminde M. Kemal ATATÜRK tarafndan öneminin vurgulandğn belirterek, eğitimin 

sürekli ve etkili olmas,  

Kaza ve afetin tanmlar, afetin sosyal, çevresel ve ekonomik kayplar, afet risk 

yönetim evreleri, afet öncesi planlama, zarar azaltma ve hazrlk, afet srasnda arama-

kurtarma ve müdahale ve afet sonrasnda iyileştirme ve yeniden yaplandrma evreleri, 

Türkiye’deki ve dünyadaki büyük kazalar hakknda saysal bilgiler, 

Risk analizinin önemi, mevzuat, ÇSGB tarafndan hazrlanan rehberler ve İSGİP 

projesi hakknda, açklamalarda bulunarak, 

Her olaydan bir ders çkarlmas gerektiği, hzl ve kesin karar mekanizmasnn 

önemli olduğu, bu tür olaylar için planlar yaplmasnnm gerekliliği, yerel 

organizasyonlarn etkinliği ve önemi, bilimsel verilerin kullanlmas gerektiği, bu tür 

olaylarda sürekli bilgi akşnn olmas gerektiği, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn organize 

olmasnn önemi, operasyondaki herkesin en az iki yedek destekçisinin olmas gerektiği, 

güncel afet ve acil durum planlarnn olmas gerektiği, başka kazalar olmadan önce yatrm 

yaplmasnn gerektiği, bölgesel ve ulusal kalknma planlarnda madenciliğe daha çok yer 
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kendi araştrma merkezlerin olduğu ancak ayn zamanda fon da dağtan bir kuruluş olduğu, 

stratejisinin belli olmadğ, bu işi Türkiye’de en iyi SSM’nin yaptğ, bahsi geçen 

teknolojilerin Türkiye’de üretilebileceği bunun için altyap ve iş gücünün olduğu 

hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad. 

2. Gazi Üniversitesi Sağlk Bilimleri Enstitüsü İş Sağlğ ve Güvenliği Anabilim 

Dal Başkan Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’n Sunumu: 

Sağlk tanmnn bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olduğunu, 

sağlğ korumann ve sağlğ geliştirmenin önemini, 

Sağlğ koruma yöntemleri olarak, ikame, erken tan ve tedavi ve iş/yer değişimi, 

proaktif yaklaşmlarda ramak kalalarn önemi anlatld. 

Sağlğa etki eden iş yeri ortam etmenleri ve bireysel etmenler, iş ile sağlğn 

birbirini karşlkl etkileri, işle ilgili sağlk sorunlar; iş kazalar, meslek hastalklar ve işle 

ilgili hastalklarn ne olduğu, tbbi, ekonomik, hukuki ve sosyal etkilerine vurgu yaplarak 

bu sorunlarn önlene bilirliği irdelendi, istatistiki bilgiler verdi. 

6331 sayl Yasa ile getirilen yenilikler, yasann uygulanmas ile ilgili sorunlarn 

neler olabileceği ve yasann olumlu yanlar, Türkiye’deki iş güvenliği paydaşlar, özellikle 

iş güvenliği uzmanlarnn niteliğine ve çalşma koşullarnn eleştirisi, 

Türkiye’de konu ile ilgili kstlarn; iş sağlğ ve güvenliği kültürünün oluşmamş 

olmas, kaynaklarn yeterli olmamas, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarnn nitelik ve 

nicelik sorunu ve denetim alt yaps ve insan gücü, 

Türkiye’de maden sektöründe çalşan says, madencilik ile ilgili yürürlükte olan ve 

kaldrlan yönetmelikler, yer altnda havalandrmann önemi, ilgili yönetmelik maddeleri 

hakknda ksaca bilgi, gaz değerlerinin sürekli okunmas ve uygun maskelerin kullanlmas, 

kolay ulaşlabilir yerlerde solunum cihazlar olmas, kişisel koruyucu ve donanmlar, acil 

durum planlarnn, tatbikat ve eğitimlerinin önemi, yaşam odalarnn madenin koşullarna 

göre nasl olmas, risk yönetim süreçleri, toza karş slak çalşma, maskeler konusundaki 

görüşlerini de dile getirerek sunumunu tamamlad. 

3. Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti. Adna Genel Müdür Abidin 

KORKMAZ’n Sunumu: 

Amerika’da yllara yaşanan kazalar ve sonuçlar, bu kazalar sonras Amerika’da 

yaplan araştrmalar ve düzenlemeler, 

ABD’deki oksijenli ferdî kullanclarn gereklilikleri, test ve bakmlar, yer alt 

itfaiye ekiplerinin oluşturulmas, ferdî gaz alglama ve merkezî gaz alglama ve izleme 
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sensörleri, kurtarma için yaplan organizasyonlar hakkndaki uygulanan yasal 

düzenlemeler, 

Draegerin çözümleri, bu kapsamda çeşitli ferdî solunum maskeleri, tahlisiye 

ekipmanlar, solunum setleri, temiz hava dolum istasyonlar, sğnma ve kaçş odalar, gaz 

alglama el sensörleri, termal görüntüleme kameras ve yangn eğitim sistemleri, hakknda 

açklamalarda bulunarak, 

“Maden kazasndan sonra; açkça durumu değerlendirmek, prosedürlerde gerekli 

iyileştirmeleri yapmak, ekipmanlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, denetim ve 

eğitimlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, gelecekte olas maden kazalarnn 

yaşanmamas için hayati önem taşmaktadr.” İfadesiyle sunumunu tamamlad. 

16 Temmuz 2014 Tarihli (13.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştrma 

Merkezinden Yrd. Doç. Dr. B. Burçak BAŞBUĞ ERKAN’n Manisa-Soma Maden Kazas 

Özelinde Genel Afet Yönetimi, Risk Yönetimi Açsndan Kömür Madenciliğinin 

Değerlendirilmesi ve Alnmas Gereken Dersler Üzerine Sunumu: 

Önleyici yaklaşmn Osmanl’da 1509 ylnda Sultan II. Bayezid ve Cumhuriyet 

döneminde M. Kemal ATATÜRK tarafndan öneminin vurgulandğn belirterek, eğitimin 

sürekli ve etkili olmas,  

Kaza ve afetin tanmlar, afetin sosyal, çevresel ve ekonomik kayplar, afet risk 

yönetim evreleri, afet öncesi planlama, zarar azaltma ve hazrlk, afet srasnda arama-

kurtarma ve müdahale ve afet sonrasnda iyileştirme ve yeniden yaplandrma evreleri, 

Türkiye’deki ve dünyadaki büyük kazalar hakknda saysal bilgiler, 

Risk analizinin önemi, mevzuat, ÇSGB tarafndan hazrlanan rehberler ve İSGİP 

projesi hakknda, açklamalarda bulunarak, 

Her olaydan bir ders çkarlmas gerektiği, hzl ve kesin karar mekanizmasnn 

önemli olduğu, bu tür olaylar için planlar yaplmasnnm gerekliliği, yerel 

organizasyonlarn etkinliği ve önemi, bilimsel verilerin kullanlmas gerektiği, bu tür 

olaylarda sürekli bilgi akşnn olmas gerektiği, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn organize 

olmasnn önemi, operasyondaki herkesin en az iki yedek destekçisinin olmas gerektiği, 

güncel afet ve acil durum planlarnn olmas gerektiği, başka kazalar olmadan önce yatrm 

yaplmasnn gerektiği, bölgesel ve ulusal kalknma planlarnda madenciliğe daha çok yer 
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verilmesinin gerekliliği, bölgesel kalknma ajanslarndan destek alnabileceği, sektörde 

deneyim paylaşmnn önemi, maden içi haberleşme sistemlerinin önemi, eğitimde görsel 

ve işitsel materyaller kullanlmas gerektiği, sahada deneyimli elemanlarn ve denetimin 

önemi, hususlarna vurgu yaparak suumunu tamamlad. 

2. Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hnç 

YILMAZ’n Sunumu: 

KOAH, akciğer toz hastalğ, pnömokonyoz, asbestozis, silikozis, astm ve toksik 

gaz salnm ile oluşan akut akciğer rahatszlklarnn madencilerde sk rastlanan meslek 

hastalklar olduğu, tekrarlayc hareketlere bağl kas-iskelet sistemi hastalklarndan, 

Nörolojik hastalklar, işitme kayplar, cilt hastalklar, psiko-sosyal sorunlar, toksik 

etkilenme, kardiyovasküler hastalklar, üreme bozukluklar ve mesleki kanserlerinde diğer 

sağlk sorunlar olabileceği, 

Tp fakültelerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili müfredat eksikliği, sahadaki iş 

yeri hekimlerinin maaşlarn işverenden almalarnn bağmszlk sorunu ortaya çkardğ, 

ILO pnömokonyoz okuyucusu olan hekim saysnn az olduğu ve ILO’nun uygulamas ile 

Türkiye’deki uygulamann farkllğ, 

Mevzuatta kanserojen maddelerinin saysnn snrl olduğu, diğer maddelerin 

tanmlanmadğ, meslek hastalğ tanmnn değişiklik gösterdiği, çoğu yönetmelikteki, 

örneğin elle taşma yönetmeliğindeki, tanmlarn yanlşlğ, 

Ülkemizde mesleki maruziyet snr değeri olan çoğu kimyasaln ölçümünü yapacak 

kurumun olmadğ, 

Meslek hastalğna ilişkin saysal bilgiler, meslek hastalğndan dolay hayatn 

kaybedenlerin yaknlar konunun bilinmemesinden ve mevzuattaki eksikliklerden dolay 

haklarn alamadğ, hususlarnda açklamalarda bulunarak, 

Öneri olarak; çalşanlarn kişisel özeliklerine ve işin riskine uygun eleman alnmas 

gerektiği, işverenden rücu yükünün alnmas gerektiği, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimlerinin bağmsz olmas gerektiği ve meslek hastalğ ve iş kazas fonlarnn 

kurulmas gerektiğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

3. CİNER Grubu Enerji ve Madencilik Sektörü’nde yönetim kurulu üyesi Yakup 

KAYGUSUZ’un Sunumu: 
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verilmesinin gerekliliği, bölgesel kalknma ajanslarndan destek alnabileceği, sektörde 

deneyim paylaşmnn önemi, maden içi haberleşme sistemlerinin önemi, eğitimde görsel 

ve işitsel materyaller kullanlmas gerektiği, sahada deneyimli elemanlarn ve denetimin 

önemi, hususlarna vurgu yaparak suumunu tamamlad. 

2. Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hnç 

YILMAZ’n Sunumu: 

KOAH, akciğer toz hastalğ, pnömokonyoz, asbestozis, silikozis, astm ve toksik 

gaz salnm ile oluşan akut akciğer rahatszlklarnn madencilerde sk rastlanan meslek 

hastalklar olduğu, tekrarlayc hareketlere bağl kas-iskelet sistemi hastalklarndan, 

Nörolojik hastalklar, işitme kayplar, cilt hastalklar, psiko-sosyal sorunlar, toksik 

etkilenme, kardiyovasküler hastalklar, üreme bozukluklar ve mesleki kanserlerinde diğer 

sağlk sorunlar olabileceği, 

Tp fakültelerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili müfredat eksikliği, sahadaki iş 

yeri hekimlerinin maaşlarn işverenden almalarnn bağmszlk sorunu ortaya çkardğ, 

ILO pnömokonyoz okuyucusu olan hekim saysnn az olduğu ve ILO’nun uygulamas ile 

Türkiye’deki uygulamann farkllğ, 

Mevzuatta kanserojen maddelerinin saysnn snrl olduğu, diğer maddelerin 

tanmlanmadğ, meslek hastalğ tanmnn değişiklik gösterdiği, çoğu yönetmelikteki, 

örneğin elle taşma yönetmeliğindeki, tanmlarn yanlşlğ, 

Ülkemizde mesleki maruziyet snr değeri olan çoğu kimyasaln ölçümünü yapacak 

kurumun olmadğ, 

Meslek hastalğna ilişkin saysal bilgiler, meslek hastalğndan dolay hayatn 

kaybedenlerin yaknlar konunun bilinmemesinden ve mevzuattaki eksikliklerden dolay 

haklarn alamadğ, hususlarnda açklamalarda bulunarak, 

Öneri olarak; çalşanlarn kişisel özeliklerine ve işin riskine uygun eleman alnmas 

gerektiği, işverenden rücu yükünün alnmas gerektiği, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimlerinin bağmsz olmas gerektiği ve meslek hastalğ ve iş kazas fonlarnn 

kurulmas gerektiğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

3. CİNER Grubu Enerji ve Madencilik Sektörü’nde yönetim kurulu üyesi Yakup 

KAYGUSUZ’un Sunumu: 
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Soma-Eynez Kömür İşletmesi’nin önceki işletmecisi olan Park Teknik AŞ’nin şu 

anki yönetim kurulu üyesi KAYGUSUZ, sunumuna Soma-Eynez işletmesinin Park Teknik 

zamanndaki durumunu anlatarak başlad.  

Park Teknik AŞ’nin, Soma-Eynez Kömür İşletmesi’nde daha önce TKİ tarafndan 

hazrlanan ocak, tesis ve tesisatla birlikte kömür üretme işini 27 Temmuz 2006 tarihinde 

“Hizmet Alm” sözleşmesi ile TKİ’ den aldğ ve yaplacak işin; 10 ylda 15 milyon ton 

kömürün 2600 kcal/kg baz kalori değerinde üretilerek, lavvara teslim edilmesi işlemi 

olduğu, 1 yllk hazrlk çalşmasndan sonra, 3 klasik ayak ve 2 mekanize ayakta Mart 

2007’ de üretime başlandğ, üretim srasnda karşlaşlan yangn riskinden dolay projenin 

revizyonunun yapldğ ve TKİ’nin onay ile Ekim 2008’ de hazrlk ve üretim 

çalşmalarna tekrar başlanldğ,  

Galeri kesitlerinin 18m2 olduğu, tahkimat şeklinin trapez olduğu, hazrlk 

çalşmalarnda kullanlan ekipmanlar, yllara göre ilerleme bilgileri, sahann çalşlmamş 

olan bütün bölümlerinde tavan taşnn krlmasn sağlamak ve olas yangnlar önlemek 

amacyla tavan ayaklar oluşturulduğu ve bütün ayaklarda geri dönümlü ve arkadan 

göçertmeli uzun ayak metodu uygulandğ, seri havalandrma yaplmadğ, 

Mekanize panolarda; kesici yükleyici makineler, pencereli kalkan tipi yürüyen 

tahkimatlar, zincirli konveyörler ve bantl konveyörler, kulikar ve monoray, telefon, sesli 

ve/veya şkl sinyalizasyon ve merkezî izleme ve kontrol sistemleri kullanldğ, klasik 

panolarda ise delme–patlatma ve martopikör ile kaz yapldğ ve elle yükleme yapldğ, 

tahkimat olarak hidrolik direk-çelik sarma, nakliyat için zincirli ve bantl konveyörler ve 

monoray, haberleşme ve sinyalizasyon için telefon, sesli ve/veya şkl sinyalizasyon 

kullanldğ, 

Yllara göre planlanan ve gerçekleştirilen üretim miktarlar, çalşan saylar,  

Ocak havalandrmas için kullanlan fanlar, 

Ocak yangnlarna kaş ayak arkasna kül baslmas uygulamas, tesis ve sistem 

uygulamas, 

Ocakta demir tahkimat ve kama yerine hasr tel, paslanmaz çelik hava ve su 

borular, tamam ex-proof veya ATEX sertifikasna sahip elektrikli otomasyon ve 

haberleşme ekipmanlar, MGM standartlarnda kablolar, anti-statik ve kendiliğinden sönen 

vantüpler ve konveyör bantlar, ana nakliye yollarnda bant boyunca her 150 m’ de bir 
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verilmesinin gerekliliği, bölgesel kalknma ajanslarndan destek alnabileceği, sektörde 

deneyim paylaşmnn önemi, maden içi haberleşme sistemlerinin önemi, eğitimde görsel 

ve işitsel materyaller kullanlmas gerektiği, sahada deneyimli elemanlarn ve denetimin 

önemi, hususlarna vurgu yaparak suumunu tamamlad. 

2. Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hnç 

YILMAZ’n Sunumu: 

KOAH, akciğer toz hastalğ, pnömokonyoz, asbestozis, silikozis, astm ve toksik 

gaz salnm ile oluşan akut akciğer rahatszlklarnn madencilerde sk rastlanan meslek 

hastalklar olduğu, tekrarlayc hareketlere bağl kas-iskelet sistemi hastalklarndan, 

Nörolojik hastalklar, işitme kayplar, cilt hastalklar, psiko-sosyal sorunlar, toksik 

etkilenme, kardiyovasküler hastalklar, üreme bozukluklar ve mesleki kanserlerinde diğer 

sağlk sorunlar olabileceği, 

Tp fakültelerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili müfredat eksikliği, sahadaki iş 

yeri hekimlerinin maaşlarn işverenden almalarnn bağmszlk sorunu ortaya çkardğ, 

ILO pnömokonyoz okuyucusu olan hekim saysnn az olduğu ve ILO’nun uygulamas ile 

Türkiye’deki uygulamann farkllğ, 

Mevzuatta kanserojen maddelerinin saysnn snrl olduğu, diğer maddelerin 

tanmlanmadğ, meslek hastalğ tanmnn değişiklik gösterdiği, çoğu yönetmelikteki, 

örneğin elle taşma yönetmeliğindeki, tanmlarn yanlşlğ, 

Ülkemizde mesleki maruziyet snr değeri olan çoğu kimyasaln ölçümünü yapacak 

kurumun olmadğ, 

Meslek hastalğna ilişkin saysal bilgiler, meslek hastalğndan dolay hayatn 

kaybedenlerin yaknlar konunun bilinmemesinden ve mevzuattaki eksikliklerden dolay 

haklarn alamadğ, hususlarnda açklamalarda bulunarak, 

Öneri olarak; çalşanlarn kişisel özeliklerine ve işin riskine uygun eleman alnmas 

gerektiği, işverenden rücu yükünün alnmas gerektiği, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimlerinin bağmsz olmas gerektiği ve meslek hastalğ ve iş kazas fonlarnn 

kurulmas gerektiğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

3. CİNER Grubu Enerji ve Madencilik Sektörü’nde yönetim kurulu üyesi Yakup 

KAYGUSUZ’un Sunumu: 
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verilmesinin gerekliliği, bölgesel kalknma ajanslarndan destek alnabileceği, sektörde 

deneyim paylaşmnn önemi, maden içi haberleşme sistemlerinin önemi, eğitimde görsel 

ve işitsel materyaller kullanlmas gerektiği, sahada deneyimli elemanlarn ve denetimin 

önemi, hususlarna vurgu yaparak suumunu tamamlad. 

2. Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hnç 

YILMAZ’n Sunumu: 

KOAH, akciğer toz hastalğ, pnömokonyoz, asbestozis, silikozis, astm ve toksik 

gaz salnm ile oluşan akut akciğer rahatszlklarnn madencilerde sk rastlanan meslek 

hastalklar olduğu, tekrarlayc hareketlere bağl kas-iskelet sistemi hastalklarndan, 

Nörolojik hastalklar, işitme kayplar, cilt hastalklar, psiko-sosyal sorunlar, toksik 

etkilenme, kardiyovasküler hastalklar, üreme bozukluklar ve mesleki kanserlerinde diğer 

sağlk sorunlar olabileceği, 

Tp fakültelerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili müfredat eksikliği, sahadaki iş 

yeri hekimlerinin maaşlarn işverenden almalarnn bağmszlk sorunu ortaya çkardğ, 

ILO pnömokonyoz okuyucusu olan hekim saysnn az olduğu ve ILO’nun uygulamas ile 

Türkiye’deki uygulamann farkllğ, 

Mevzuatta kanserojen maddelerinin saysnn snrl olduğu, diğer maddelerin 

tanmlanmadğ, meslek hastalğ tanmnn değişiklik gösterdiği, çoğu yönetmelikteki, 

örneğin elle taşma yönetmeliğindeki, tanmlarn yanlşlğ, 

Ülkemizde mesleki maruziyet snr değeri olan çoğu kimyasaln ölçümünü yapacak 

kurumun olmadğ, 

Meslek hastalğna ilişkin saysal bilgiler, meslek hastalğndan dolay hayatn 

kaybedenlerin yaknlar konunun bilinmemesinden ve mevzuattaki eksikliklerden dolay 

haklarn alamadğ, hususlarnda açklamalarda bulunarak, 

Öneri olarak; çalşanlarn kişisel özeliklerine ve işin riskine uygun eleman alnmas 

gerektiği, işverenden rücu yükünün alnmas gerektiği, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimlerinin bağmsz olmas gerektiği ve meslek hastalğ ve iş kazas fonlarnn 

kurulmas gerektiğini ifade ederek sunumunu tamamlad. 

3. CİNER Grubu Enerji ve Madencilik Sektörü’nde yönetim kurulu üyesi Yakup 

KAYGUSUZ’un Sunumu: 
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Soma-Eynez Kömür İşletmesi’nin önceki işletmecisi olan Park Teknik AŞ’nin şu 

anki yönetim kurulu üyesi KAYGUSUZ, sunumuna Soma-Eynez işletmesinin Park Teknik 

zamanndaki durumunu anlatarak başlad.  

Park Teknik AŞ’nin, Soma-Eynez Kömür İşletmesi’nde daha önce TKİ tarafndan 

hazrlanan ocak, tesis ve tesisatla birlikte kömür üretme işini 27 Temmuz 2006 tarihinde 

“Hizmet Alm” sözleşmesi ile TKİ’ den aldğ ve yaplacak işin; 10 ylda 15 milyon ton 

kömürün 2600 kcal/kg baz kalori değerinde üretilerek, lavvara teslim edilmesi işlemi 

olduğu, 1 yllk hazrlk çalşmasndan sonra, 3 klasik ayak ve 2 mekanize ayakta Mart 

2007’ de üretime başlandğ, üretim srasnda karşlaşlan yangn riskinden dolay projenin 

revizyonunun yapldğ ve TKİ’nin onay ile Ekim 2008’ de hazrlk ve üretim 

çalşmalarna tekrar başlanldğ,  

Galeri kesitlerinin 18m2 olduğu, tahkimat şeklinin trapez olduğu, hazrlk 

çalşmalarnda kullanlan ekipmanlar, yllara göre ilerleme bilgileri, sahann çalşlmamş 

olan bütün bölümlerinde tavan taşnn krlmasn sağlamak ve olas yangnlar önlemek 

amacyla tavan ayaklar oluşturulduğu ve bütün ayaklarda geri dönümlü ve arkadan 

göçertmeli uzun ayak metodu uygulandğ, seri havalandrma yaplmadğ, 

Mekanize panolarda; kesici yükleyici makineler, pencereli kalkan tipi yürüyen 

tahkimatlar, zincirli konveyörler ve bantl konveyörler, kulikar ve monoray, telefon, sesli 

ve/veya şkl sinyalizasyon ve merkezî izleme ve kontrol sistemleri kullanldğ, klasik 

panolarda ise delme–patlatma ve martopikör ile kaz yapldğ ve elle yükleme yapldğ, 

tahkimat olarak hidrolik direk-çelik sarma, nakliyat için zincirli ve bantl konveyörler ve 

monoray, haberleşme ve sinyalizasyon için telefon, sesli ve/veya şkl sinyalizasyon 

kullanldğ, 

Yllara göre planlanan ve gerçekleştirilen üretim miktarlar, çalşan saylar,  

Ocak havalandrmas için kullanlan fanlar, 

Ocak yangnlarna kaş ayak arkasna kül baslmas uygulamas, tesis ve sistem 

uygulamas, 

Ocakta demir tahkimat ve kama yerine hasr tel, paslanmaz çelik hava ve su 

borular, tamam ex-proof veya ATEX sertifikasna sahip elektrikli otomasyon ve 

haberleşme ekipmanlar, MGM standartlarnda kablolar, anti-statik ve kendiliğinden sönen 

vantüpler ve konveyör bantlar, ana nakliye yollarnda bant boyunca her 150 m’ de bir 
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olacak şekilde megafon sistemi, bütün çalşma bölgelerinde telefon, üretim ayaklarnn 

hava giriş ve çkşlarnda merkezî izleme sistemi bünyesinde ölçüm yapan sensörler, ayak 

içinde 15 şiltte 1 adet olmak üzere, megafon ve acil durdurma sistemi uygulamas,  

Türkiye’de kömür madenciliğinde uygulanan yöntemler ve mekanize sistem 

hakknda açklamalarda bulundu. 

Şuanda Çayrhan’da işletmekte olduklar maden ocaklarndaki faaliyet ve 

uygulamalar hakknda bilgiler vererek proje hakknda genel rezerv ve üretim bilgileri, 

harita üzerinde üretim sahalar, hazrlk ve üretim çalşmalar ve bu süreçlerde kullanlan 

ekipmanlar, 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili genel olarak mevzuatta geçen hükümlerin yerine 

getirildiği, eğitimlerin mevzuatta uygun olarak verildiği, 

Ocak havalandrmas ve kullanlan ekipmanlarn güçleri ve hava miktarlar, 

havalandrmann merkezî izleme sistemi ile takip edildiği ve Van tüplerin anti-statik ve 

kendiliğinden sönebilen türden olduğu, 

Yangnlarnn tespiti için s ölçüm, gaz ölçüm ve merkezî izleme cihazlarnn 

kullanldğ ayrca çalşma yerlerinde fiziksel gözlemler de yapldğ, hususlarnda mevcut 

uygulamalarndan bahsetti. 

- Yeralt kömür madenciliğinde her sahann özelliğine bağl olarak teknoloji 

kullanm orannn artmas ile riskler ciddi düzeyde azaltlarak, verimliliğin artrlmas, 

teknoloji kullanmn teşvik için projelerin uzun vadeli olmas,  

- Tahkimat çalşmalarnda ağaç yerine çelik tahkimatn kullanlmas,  

- Ocak içerisindeki kullanlan ekipman-malzemelerin yeraltnda (özellikle grizulu 

ocaklarda) kullanmna uygun olduğuna dair belgeye (yanmay geciktirici, ATEX, Ex-

proof, yanmazlk, kendiliğinden sönme, vb.) sahip olmas, 

- Havalandrma planlar bilimsel metotlarla hesaplanarak projelendirilmesi, 

- Yeralt kömür madenine her bir çalşann ferdî karbonmonoksit veya oksijen gaz 

maskesinin bulundurmas, madenci lambas ve maskelerin kontrol ve bakmlarnn 

yapldğ, zimmet ve kaytlarnn tutulduğu lamba hane bulunmas,  

- Sürekli gaz izleme sistemine bağl sensörler ve portatif cihazlar vastasyla ocak 

havasnn nitelik ve içeriğinin sürekli takip edilmesi, 

- Ocak yangnlarnn erken tespiti ve uygun mücadele çalşmalarnn yaplmas 

önem arz etmektedir. Özellikle, infrared termometrelerin kullanm (kömür yüzeylerinde 
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ve çatlaklarda s taramas yaplarak) ile 3-5 m derinliğe kadar damarn içindeki 

kzşmalarn erken tespiti,  

- Acil eylem plan oluşturulmas, bu acil eylem plan ile ilgili çalşanlarn eğitilmesi 

ve ocaktan kaçşlarla ilgili tatbikat yaplmas, hususlarnda görüş ve önerilerini açklayarak 

sunumunu tamamlad. 

4. 2006-2007 Karanlkdere Ciner Grubu İşletme Müdürü Selim ŞENKAL’n 

Sunumu: 

Soma’da yaşanan kazann başlca nedenin ciddi bir proje hatas olduğunu, kazann -

200 ve -260 kotlar arasnda bir ksm alnamayan kömürün zamanla yanmş olmasndan 

kaynaklanmş olabileceği, bu bölümün zamannda TKİ tarafndan açk işletme olarak 

projelendirilmek üzere planlandğ ancak daha sonra Soma AŞ’ye yer alt olarak işletilmek 

üzere verildiğini belirterek, 

Sorulan sorulara; 

- Soma AŞ ile TKİ arasnda yaplan sözleşmede kömür üretimi için üst snr 

konulmadğ, 

- Soma AŞ’nin ocak için talip olmas ile Park Grubu başka ciddi yatrmlarnn 

olmasndan dolay ocak için belirledikleri tüm riskleri TKİ’ye ileterek ocağ devrettikleri, 

- Ciner Grubu’nun ocaklarndaki çalşanlara O2 maskesi verdiği, 

- Çayrhan’daki kömür ocağnda tatbikat yapldğ ve bu tatbikatta ocağn tamamen 

boşaltldğ, 

- Büyük havzalarda ve tüm jeolojik çalşmalar yapldktan sonra madenciliğin 

yaplmas gerektiği, 

- Çayrhan’daki ocakta çalşanlara 1 hafta eğitim verildikten sonra çalşanlarn 

ocağa sokulduğu, iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin 2 gün olduğu, bu eğitimlerin her yl 

tekrarlandğ ve yeni işe başlayanlarn 1 ay boyunca bir ustann yannda çalştrldğ, 

- Teknolojik gelişmelerden yararlanlarak kazalarn önlenebileceği, 

- Eskiden TTK’nn işçilere verdiği eğitimin çok iyi olduğu, ancak şuanda bu 

kalitede hiçbir yerde eğitim verilmediği, eğitimlerin çok pahal olduğu, mesleki eğitimlerin 

12-13 kişilik gruplar için açlmasnn sorun yarattğ, 

- Almanya’da maden polislerinin olduğu, baz ülkelerde de maden ofislerinin 

olduğu, bunlarn bağmsz ve yetkili kurumlar olduğu, Türkiye’de de Enerji Bakanlğ’na 

bağl bu tür kurumlar olmas gerektiği, 

- Amerika’da tüm madenlerin özel sektörde olduğu ve hiç kaza olmadğ, 
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olacak şekilde megafon sistemi, bütün çalşma bölgelerinde telefon, üretim ayaklarnn 

hava giriş ve çkşlarnda merkezî izleme sistemi bünyesinde ölçüm yapan sensörler, ayak 

içinde 15 şiltte 1 adet olmak üzere, megafon ve acil durdurma sistemi uygulamas,  

Türkiye’de kömür madenciliğinde uygulanan yöntemler ve mekanize sistem 

hakknda açklamalarda bulundu. 

Şuanda Çayrhan’da işletmekte olduklar maden ocaklarndaki faaliyet ve 

uygulamalar hakknda bilgiler vererek proje hakknda genel rezerv ve üretim bilgileri, 

harita üzerinde üretim sahalar, hazrlk ve üretim çalşmalar ve bu süreçlerde kullanlan 

ekipmanlar, 

İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili genel olarak mevzuatta geçen hükümlerin yerine 

getirildiği, eğitimlerin mevzuatta uygun olarak verildiği, 

Ocak havalandrmas ve kullanlan ekipmanlarn güçleri ve hava miktarlar, 

havalandrmann merkezî izleme sistemi ile takip edildiği ve Van tüplerin anti-statik ve 

kendiliğinden sönebilen türden olduğu, 

Yangnlarnn tespiti için s ölçüm, gaz ölçüm ve merkezî izleme cihazlarnn 

kullanldğ ayrca çalşma yerlerinde fiziksel gözlemler de yapldğ, hususlarnda mevcut 

uygulamalarndan bahsetti. 

- Yeralt kömür madenciliğinde her sahann özelliğine bağl olarak teknoloji 

kullanm orannn artmas ile riskler ciddi düzeyde azaltlarak, verimliliğin artrlmas, 

teknoloji kullanmn teşvik için projelerin uzun vadeli olmas,  

- Tahkimat çalşmalarnda ağaç yerine çelik tahkimatn kullanlmas,  

- Ocak içerisindeki kullanlan ekipman-malzemelerin yeraltnda (özellikle grizulu 

ocaklarda) kullanmna uygun olduğuna dair belgeye (yanmay geciktirici, ATEX, Ex-

proof, yanmazlk, kendiliğinden sönme, vb.) sahip olmas, 

- Havalandrma planlar bilimsel metotlarla hesaplanarak projelendirilmesi, 

- Yeralt kömür madenine her bir çalşann ferdî karbonmonoksit veya oksijen gaz 

maskesinin bulundurmas, madenci lambas ve maskelerin kontrol ve bakmlarnn 

yapldğ, zimmet ve kaytlarnn tutulduğu lamba hane bulunmas,  

- Sürekli gaz izleme sistemine bağl sensörler ve portatif cihazlar vastasyla ocak 

havasnn nitelik ve içeriğinin sürekli takip edilmesi, 

- Ocak yangnlarnn erken tespiti ve uygun mücadele çalşmalarnn yaplmas 

önem arz etmektedir. Özellikle, infrared termometrelerin kullanm (kömür yüzeylerinde 

 

881 

 

ve çatlaklarda s taramas yaplarak) ile 3-5 m derinliğe kadar damarn içindeki 

kzşmalarn erken tespiti,  

- Acil eylem plan oluşturulmas, bu acil eylem plan ile ilgili çalşanlarn eğitilmesi 

ve ocaktan kaçşlarla ilgili tatbikat yaplmas, hususlarnda görüş ve önerilerini açklayarak 

sunumunu tamamlad. 

4. 2006-2007 Karanlkdere Ciner Grubu İşletme Müdürü Selim ŞENKAL’n 

Sunumu: 

Soma’da yaşanan kazann başlca nedenin ciddi bir proje hatas olduğunu, kazann -

200 ve -260 kotlar arasnda bir ksm alnamayan kömürün zamanla yanmş olmasndan 

kaynaklanmş olabileceği, bu bölümün zamannda TKİ tarafndan açk işletme olarak 

projelendirilmek üzere planlandğ ancak daha sonra Soma AŞ’ye yer alt olarak işletilmek 

üzere verildiğini belirterek, 

Sorulan sorulara; 

- Soma AŞ ile TKİ arasnda yaplan sözleşmede kömür üretimi için üst snr 

konulmadğ, 

- Soma AŞ’nin ocak için talip olmas ile Park Grubu başka ciddi yatrmlarnn 

olmasndan dolay ocak için belirledikleri tüm riskleri TKİ’ye ileterek ocağ devrettikleri, 

- Ciner Grubu’nun ocaklarndaki çalşanlara O2 maskesi verdiği, 

- Çayrhan’daki kömür ocağnda tatbikat yapldğ ve bu tatbikatta ocağn tamamen 

boşaltldğ, 

- Büyük havzalarda ve tüm jeolojik çalşmalar yapldktan sonra madenciliğin 

yaplmas gerektiği, 

- Çayrhan’daki ocakta çalşanlara 1 hafta eğitim verildikten sonra çalşanlarn 

ocağa sokulduğu, iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin 2 gün olduğu, bu eğitimlerin her yl 

tekrarlandğ ve yeni işe başlayanlarn 1 ay boyunca bir ustann yannda çalştrldğ, 

- Teknolojik gelişmelerden yararlanlarak kazalarn önlenebileceği, 

- Eskiden TTK’nn işçilere verdiği eğitimin çok iyi olduğu, ancak şuanda bu 

kalitede hiçbir yerde eğitim verilmediği, eğitimlerin çok pahal olduğu, mesleki eğitimlerin 

12-13 kişilik gruplar için açlmasnn sorun yarattğ, 

- Almanya’da maden polislerinin olduğu, baz ülkelerde de maden ofislerinin 

olduğu, bunlarn bağmsz ve yetkili kurumlar olduğu, Türkiye’de de Enerji Bakanlğ’na 

bağl bu tür kurumlar olmas gerektiği, 

- Amerika’da tüm madenlerin özel sektörde olduğu ve hiç kaza olmadğ, 
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- Türkiye’de meslek hastalğ tespiti yaplamadğ, 

- Kaza srasnda havann yönünün değiştirilmesi kararnn yanlş olduğunu 

düşündükleri, bunun yaplmas için ilk önce tüm işçilerin çkarlmas gerektiği, 

- Soma AŞ’nin ocağnda sondajlarda metana rastlandğ, 

- Ciner’in panolarda da ağaç tahkimat kullanmamay planladklar, Çin’de bunun 

örneklerini gördükleri, 

- Çalşma saatlerinin haftada 40 saat, 2 gün tatil olarak değiştirilmesinin uygun 

olacağ, 

- Meslek hastalklar hastanesi saysnn artrlmas gerektiği, 

- Yaşam odalar yerine yaşam destek istasyonlar olabileceği, 

Hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad.  

23 Temmuz 2014 Tarihli (14.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Soma Kömür AŞ’nin eski müessese müdürü Süleyman SARI’nn Sunumu: 

Soma AŞ’yi devraldktan sonra; işçilerin maaşlarnda iyileştirme yaptklarn ve 

işçilere kömür yardm yaptklarn, ocağa yangna karş kül basmaya başladklarn bunun 

için de 2 kül hatt kurduklarn, hava giriş ve çkş için yeni yer üstü bağlantlar 

açtklarn, çalşanlarn yer üstüne naklinin araçlar ile yapldğn, mümkün olan her yerde 

tam mekanize sistemlerin kullanldğn, 2010 ylnda yaklaşk 600 kişinin ayn anda 

sğnabileceği yaşam odas yapldğn, bu odann içinde tuvalet ve banyoya kadar her türlü 

ihtiyac karşlayacak donanmn bulunduğunu, işletme içi eğitimlerin yannda işletme 

dşndaki eğitim kurumlarndan eğitim almak üzere, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Çraklk 

Eğitim Merkezi ve Celal Bayar Üniversitesi ile eğitim protokolü yapldğn, 2010 ylnda 

OHSAS 18001 belgesinin alndğn, vardiyada iş güvenliğinde 5 mühendis 

görevlendirildiğini, çalştğ dönemde iki defa tatbikat yapldğn, 2010-2011 yllarnda 

işletmeyi denetlemeye gelen iş müfettişlerine yer altnn tamamnn gezdirilerek 

anlatldğn, çalşanlara güvensiz gördükleri iş ve iş yerini reddetme haklarnn olduğunun 

kendileri ve müfettişler tarafndan söylendiğini, hazrlanmş olan bir panonun metanla ilgili 

güvenlik açsndan risk oluşturur endişesiyle yaklaşk 700 metrelik ksm tahkimat 

malzemeleriyle birlikte bir daha alnmamak üzere kapatldğn, metanla mücadele amaçl; 

dünyadaki uygulamalar ve önlemleri yerinde görülmek üzere teknik geziler yapldğn, bu 

konuda uzman olan ekipler ve üniversitelerin işletmeye davet edildiği ve çeşitli işbirliği 

anlaşmalar yapldğn, en son bu konuyla ilgili TKİ / ELİ ile birlikte uluslararas 

deneyimli bir firmayla bu bölgenin metanszlaştrlmasyla ilgili anlaşma yapldğn ve 
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TKİ’nin buradaki metann tamamen drene edildikten sonra üretim yaplmas koşulunu 

getirdiğini bu amaçla yer üstünden pano üzerine metan drene sondajlar yaplarak metan 

drenaj yaplmaya başlandğn ifade ederek, 2011 ylnda bu işletmedeki görevinden, 27 

Ocak 2014 tarihinde de Soma Holding’deki işinden ayrldğn belirtti. 

Son bir yl içinde Zonguldak havzasndan iş brakp aileleriyle birlikte 1500 yakn 

madencinin Soma’ya geldiğini, 

“Sonradan bu ocağn alt yaps kötüleşmiş olsa bile bu kazann önlenebileceğini, 

çünkü meslek hayatnda ön görülemez kaza ya da kaza olduktan sonra bu kazann çeşitli 

tedbirler alnarak önlenebileceğini defalarca yaşadğn belirterek,  

Sorulan sorulara;  

- İşyerinden ayrlma nedenini son zamanlardaki hiyerarşik yapnn bozulmas, 

mühendislerin dinlenmemesi ve memurlarn dahi başmühendisleri azarlamas, 

mühendislerin ocağa vakit ayrmak yerine özel işlerine vakit ayrmas ve inandğ şeylerin 

yaplmamas olduğu, 

- 600 kişi kapasiteli sğnma odasnn bir galeri olduğu ve yenisinin kurulmadan 

bunun sökülmüş olduğu, 

- HÜSTAŞ AŞ döneminde de yangnlarn çok olduğu, o zaman kül basarak 

yangnlar söndürdüklerini, tedbir olarak sadece kömürün üst ksmnn alndğn, alttaki 

kömür alnca yangnn başladğn ve yangn söndürmenin zor olduğunu, işi yalnzca kül 

hatt çekmek, kül basmak ve baraj kapatmak olan çok deneyimli işçilerinin olduğunu ve 

böylelikle çkan binlerce yangnla başa çkabildiklerini,  

- Yangn söndürmek için uygun yöntemin kül basmak olduğunu, azot yönteminin 

sadece yangn kontrol altna almak amacyla kullanlabileceği, şlam basmann da patlama 

riski olduğu, 

- Bu ocaktaki üretim artşnn sebebinin üretim zorlamasndan değil, teknolojinin 

kullanlmasndan kaynaklandğ, 

- Yangn ilk görüldüğünde herkes ocaktan çkarlsayd kimsenin ölmeyeceğini, 

- Yangn çkan galerinin taşta açldğn ancak bu galerinin daha önceden çalşlp 

doldurulmayan bir yeri kestiği ve bu sebepten yangnn çktğ, 

- Havann ters çevrilmesi kararnn yanlş olduğu, 2 saat sonra bu kararn 

alnmasnn çok geç olduğu, dünyada bunun kurallarnn olduğu,  
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- Türkiye’de meslek hastalğ tespiti yaplamadğ, 

- Kaza srasnda havann yönünün değiştirilmesi kararnn yanlş olduğunu 

düşündükleri, bunun yaplmas için ilk önce tüm işçilerin çkarlmas gerektiği, 

- Soma AŞ’nin ocağnda sondajlarda metana rastlandğ, 

- Ciner’in panolarda da ağaç tahkimat kullanmamay planladklar, Çin’de bunun 

örneklerini gördükleri, 

- Çalşma saatlerinin haftada 40 saat, 2 gün tatil olarak değiştirilmesinin uygun 

olacağ, 

- Meslek hastalklar hastanesi saysnn artrlmas gerektiği, 

- Yaşam odalar yerine yaşam destek istasyonlar olabileceği, 

Hususlarnda görüşlerini açklayarak sunumunu tamamlad.  

23 Temmuz 2014 Tarihli (14.) Toplant Tutanağ Özeti:  

1. Soma Kömür AŞ’nin eski müessese müdürü Süleyman SARI’nn Sunumu: 

Soma AŞ’yi devraldktan sonra; işçilerin maaşlarnda iyileştirme yaptklarn ve 

işçilere kömür yardm yaptklarn, ocağa yangna karş kül basmaya başladklarn bunun 

için de 2 kül hatt kurduklarn, hava giriş ve çkş için yeni yer üstü bağlantlar 

açtklarn, çalşanlarn yer üstüne naklinin araçlar ile yapldğn, mümkün olan her yerde 

tam mekanize sistemlerin kullanldğn, 2010 ylnda yaklaşk 600 kişinin ayn anda 

sğnabileceği yaşam odas yapldğn, bu odann içinde tuvalet ve banyoya kadar her türlü 

ihtiyac karşlayacak donanmn bulunduğunu, işletme içi eğitimlerin yannda işletme 

dşndaki eğitim kurumlarndan eğitim almak üzere, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Çraklk 

Eğitim Merkezi ve Celal Bayar Üniversitesi ile eğitim protokolü yapldğn, 2010 ylnda 

OHSAS 18001 belgesinin alndğn, vardiyada iş güvenliğinde 5 mühendis 

görevlendirildiğini, çalştğ dönemde iki defa tatbikat yapldğn, 2010-2011 yllarnda 

işletmeyi denetlemeye gelen iş müfettişlerine yer altnn tamamnn gezdirilerek 

anlatldğn, çalşanlara güvensiz gördükleri iş ve iş yerini reddetme haklarnn olduğunun 

kendileri ve müfettişler tarafndan söylendiğini, hazrlanmş olan bir panonun metanla ilgili 

güvenlik açsndan risk oluşturur endişesiyle yaklaşk 700 metrelik ksm tahkimat 

malzemeleriyle birlikte bir daha alnmamak üzere kapatldğn, metanla mücadele amaçl; 

dünyadaki uygulamalar ve önlemleri yerinde görülmek üzere teknik geziler yapldğn, bu 

konuda uzman olan ekipler ve üniversitelerin işletmeye davet edildiği ve çeşitli işbirliği 

anlaşmalar yapldğn, en son bu konuyla ilgili TKİ / ELİ ile birlikte uluslararas 

deneyimli bir firmayla bu bölgenin metanszlaştrlmasyla ilgili anlaşma yapldğn ve 
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TKİ’nin buradaki metann tamamen drene edildikten sonra üretim yaplmas koşulunu 

getirdiğini bu amaçla yer üstünden pano üzerine metan drene sondajlar yaplarak metan 

drenaj yaplmaya başlandğn ifade ederek, 2011 ylnda bu işletmedeki görevinden, 27 

Ocak 2014 tarihinde de Soma Holding’deki işinden ayrldğn belirtti. 

Son bir yl içinde Zonguldak havzasndan iş brakp aileleriyle birlikte 1500 yakn 

madencinin Soma’ya geldiğini, 

“Sonradan bu ocağn alt yaps kötüleşmiş olsa bile bu kazann önlenebileceğini, 

çünkü meslek hayatnda ön görülemez kaza ya da kaza olduktan sonra bu kazann çeşitli 

tedbirler alnarak önlenebileceğini defalarca yaşadğn belirterek,  

Sorulan sorulara;  

- İşyerinden ayrlma nedenini son zamanlardaki hiyerarşik yapnn bozulmas, 

mühendislerin dinlenmemesi ve memurlarn dahi başmühendisleri azarlamas, 

mühendislerin ocağa vakit ayrmak yerine özel işlerine vakit ayrmas ve inandğ şeylerin 

yaplmamas olduğu, 

- 600 kişi kapasiteli sğnma odasnn bir galeri olduğu ve yenisinin kurulmadan 

bunun sökülmüş olduğu, 

- HÜSTAŞ AŞ döneminde de yangnlarn çok olduğu, o zaman kül basarak 

yangnlar söndürdüklerini, tedbir olarak sadece kömürün üst ksmnn alndğn, alttaki 

kömür alnca yangnn başladğn ve yangn söndürmenin zor olduğunu, işi yalnzca kül 

hatt çekmek, kül basmak ve baraj kapatmak olan çok deneyimli işçilerinin olduğunu ve 

böylelikle çkan binlerce yangnla başa çkabildiklerini,  

- Yangn söndürmek için uygun yöntemin kül basmak olduğunu, azot yönteminin 

sadece yangn kontrol altna almak amacyla kullanlabileceği, şlam basmann da patlama 

riski olduğu, 

- Bu ocaktaki üretim artşnn sebebinin üretim zorlamasndan değil, teknolojinin 

kullanlmasndan kaynaklandğ, 

- Yangn ilk görüldüğünde herkes ocaktan çkarlsayd kimsenin ölmeyeceğini, 

- Yangn çkan galerinin taşta açldğn ancak bu galerinin daha önceden çalşlp 

doldurulmayan bir yeri kestiği ve bu sebepten yangnn çktğ, 

- Havann ters çevrilmesi kararnn yanlş olduğu, 2 saat sonra bu kararn 

alnmasnn çok geç olduğu, dünyada bunun kurallarnn olduğu,  
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- Day baş sisteminin 2005’ten buyana olduğu, ancak bu sistemin organizasyonu 

kolaylaştran bir sistem olduğu, diğer işçiler ile maaş ve özlük haklarnda bir farkllk 

olmadğ, day başlarnn da diğer çalşanlar kadar çalştğ ancak bazlarnn hiç 

çalşmadan para aldğ, 

- Tedbir alnmazsa Kozlu’da da benzer bir faciann yaşanacağ, 

- Bu işi çözmüş ülkelerin örnek alnmas gerektiği, 

- Kazalarn önlenmesi için emniyetsiz ortamn ortadan kaldrlmas gerektiği, 

- Kazann tamamen mühendislik ve yönetim hatas olduğu, 

- Bizim ülkemizde yasadaki açklklarn aranp çiğnenmeye çalşldğ, yurt dşnda 

ise yasalara uyulmaya çalşldğ, 

- Rezervlerin bölünmesinin hatal olduğu, 

- Bu ocakta seri havalandrma olduğu ve bunun hatal olduğu, 

- Sendika başkannn çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili hiçbir çalşma 

yapmadğ, 

- Bandn alev yürütmez cinsten olmadğ ve hava hattnn çelik tali hatlarn plastik 

boru olduğu, şeklinde cevaplar vererek sunumunu tamamlad. 

22 Ekim 2014 Tarihli (15.) Toplant Tutanağ Özeti:  

Komisyon başkan Ali Rza ALABOYUN’un komisyon raporunun son durumu 

hakknda komisyon üyelerini bilgilendirmesi ile başland. Rapor bölümlerinin kurgusu ve 

akş düzeni anlatld. Rapor başlklarn içeren taslak üyelere dağtld ve üzerinde ksaca 

bilgi verildi. Komisyon üyelerinden başlklarn incelenerek eksik görülen ya da 

düzeltilmesi istenilen yerlerin belirlenip komisyona sunmalar talep edildi.  

Başkan tarafndan kaza ile ilgili olas tüm senaryolarn raporda yer alacağ ve tüm 

senaryolar değerlendirilerek buna göre önerilerde bulunulacağ ifade edildi.  

Toplantnn ikinci ksmnda komisyona iletilen önergeler ele alnd.  

CHP milletvekili Özgür ÖZEL ve MHP milletvekili Erkan AKÇAY tarafndan 

Hema Madenciliğe yaplacak inceleme ziyaretinin yaplmamas yönündeki ilk önerge, daha 

önce buraya gidilmemesine karar verildiğinden gündemden düşmüştür. 

Özgür ÖZEL tarafndan sunulan Soma Bilirkişi Raporu’nu hazrlayan bilirkişilerin 

komisyonca dinlenmesi önergesi, ilgili Bakanlğa konu hakknda talep yazsnn yazlmas 

ve bilirkişilik müessesinin savclğa bağl bir müessese olduğundan, bilirkişileri savclk 

görevlendirdiğinden ve yasa gereği bilirkişilerin rapor ile çelişen bir ifade kullanmalar 
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durumunda suç işlemiş saylacağndan, bilirkişilerden sadece kazann oluşu hakknda bilgi 

alnmas hususlarnda uzlaşlarak kabul edilmiştir. 

MHP milletvekili Necati ÖZENSOY tarafndan, halan çalşamaya devam eden 

maden ocaklar olduğundan ve bu iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin bu srada da 

sağlanmas açsndan komisyon raporunun bitimini beklemeden, komisyonun tavsiye 

kararlar ile mevzuatta baz değişikliklerin önerilmesi talebi komisyona sunuldu.  

Milletvekili Haluk EĞİDOĞAN, raporda tehlikelerin belirlenmesi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve risk değerlendirilmesi konularna mutlaka yer verilmesi gerektiğini 

belirtti. Komisyon başkan tarafndan ilgili konularn taslakta var olduğu söylendi. 

Milletvekili Hasan ÖREN kaza yerinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. 

Güvenlik sebebiyle girilemeyeceği bilgisinin ise bir bilirkişi heyeti tarafndan verilmesi 

gerektiği vurguland. Erkan AKÇAY tarafndan da bu görüş, ancak kaza yerinin görülmesi 

ile kaza senaryolarnda asl sebebe en fazla yaklaşlabileceğinin belirtilmesi ile desteklendi. 

CHP milletvekili Namk HAVUTÇA da öneriye destek verdiğini belirtti. Komisyon 

başkan tarafndan olay yerinin henüz savclk ve bilirkişiler de dâhil kimse tarafndan 

görülmediği belirtildi. Olay yerine konu hakknda uzmanlğ olan üniversite hocalar ile 

gidilmesi gündeme getirildi. Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU tarafndan bilirkişilerin kaza 

gerçekleşen ocakta dinlenmesi önerildi. EĞİDOĞAN tarafndan olay yeri şuana kadar 

kimse tarafndan görülmediği için bugüne kadar hazrlanan raporlarn “ön rapor” 

niteliğinde olamayacağ belirtildi.  

Özgür ÖZEL tarafndan savclğn, güvenlik nedeni ile ocağa giremiyoruz diyerek 

ocağ işverene teslim etmesinin hata olduğu vurguland. Konunun idari ve teknik bir 

kayyuma verilmesi gerektiği ancak yaplmadğ belirtildi. Bu durumun ocağn şimdiki 

durumu ve ocağa müdahale olup olmadğ konusunda şüpheler yarattğ ifade edildi. 

Milletvekili Sakine ÖZ tarafndan da ayn kayg dile getirildi. 

Ali AYDINLIOĞLU tarafndan alnan kararlarn ve mevzuatta yaplan 

değişikliklerin maliyetlerinin hesaplanmas gerektiği belirtildi. Erkan AKÇAY da işçilerin 

şu anda işten çkartlarak eski duruma raz hale getirtilmeye çalştğn söyleyerek 

AYDINLIOĞLU’na destek verdi. 

Sakine ÖZ tarafndan son zamanlarda kaza sebebinin yer hareketlerine bağlanmaya 

çalşldğ belirtildi. Komisyonun da veriler olmadan buna destek verir ifadeler 

kullanmamas gerektiğini ifade etti. Konunun işin uzman olan jeoloji, jeofizik 
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ise yasalara uyulmaya çalşldğ, 

- Rezervlerin bölünmesinin hatal olduğu, 

- Bu ocakta seri havalandrma olduğu ve bunun hatal olduğu, 

- Sendika başkannn çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili hiçbir çalşma 

yapmadğ, 

- Bandn alev yürütmez cinsten olmadğ ve hava hattnn çelik tali hatlarn plastik 

boru olduğu, şeklinde cevaplar vererek sunumunu tamamlad. 
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akş düzeni anlatld. Rapor başlklarn içeren taslak üyelere dağtld ve üzerinde ksaca 

bilgi verildi. Komisyon üyelerinden başlklarn incelenerek eksik görülen ya da 

düzeltilmesi istenilen yerlerin belirlenip komisyona sunmalar talep edildi.  

Başkan tarafndan kaza ile ilgili olas tüm senaryolarn raporda yer alacağ ve tüm 

senaryolar değerlendirilerek buna göre önerilerde bulunulacağ ifade edildi.  

Toplantnn ikinci ksmnda komisyona iletilen önergeler ele alnd.  

CHP milletvekili Özgür ÖZEL ve MHP milletvekili Erkan AKÇAY tarafndan 

Hema Madenciliğe yaplacak inceleme ziyaretinin yaplmamas yönündeki ilk önerge, daha 

önce buraya gidilmemesine karar verildiğinden gündemden düşmüştür. 

Özgür ÖZEL tarafndan sunulan Soma Bilirkişi Raporu’nu hazrlayan bilirkişilerin 

komisyonca dinlenmesi önergesi, ilgili Bakanlğa konu hakknda talep yazsnn yazlmas 

ve bilirkişilik müessesinin savclğa bağl bir müessese olduğundan, bilirkişileri savclk 

görevlendirdiğinden ve yasa gereği bilirkişilerin rapor ile çelişen bir ifade kullanmalar 
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durumunda suç işlemiş saylacağndan, bilirkişilerden sadece kazann oluşu hakknda bilgi 

alnmas hususlarnda uzlaşlarak kabul edilmiştir. 

MHP milletvekili Necati ÖZENSOY tarafndan, halan çalşamaya devam eden 

maden ocaklar olduğundan ve bu iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin bu srada da 

sağlanmas açsndan komisyon raporunun bitimini beklemeden, komisyonun tavsiye 

kararlar ile mevzuatta baz değişikliklerin önerilmesi talebi komisyona sunuldu.  

Milletvekili Haluk EĞİDOĞAN, raporda tehlikelerin belirlenmesi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve risk değerlendirilmesi konularna mutlaka yer verilmesi gerektiğini 

belirtti. Komisyon başkan tarafndan ilgili konularn taslakta var olduğu söylendi. 

Milletvekili Hasan ÖREN kaza yerinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. 

Güvenlik sebebiyle girilemeyeceği bilgisinin ise bir bilirkişi heyeti tarafndan verilmesi 

gerektiği vurguland. Erkan AKÇAY tarafndan da bu görüş, ancak kaza yerinin görülmesi 

ile kaza senaryolarnda asl sebebe en fazla yaklaşlabileceğinin belirtilmesi ile desteklendi. 

CHP milletvekili Namk HAVUTÇA da öneriye destek verdiğini belirtti. Komisyon 

başkan tarafndan olay yerinin henüz savclk ve bilirkişiler de dâhil kimse tarafndan 

görülmediği belirtildi. Olay yerine konu hakknda uzmanlğ olan üniversite hocalar ile 

gidilmesi gündeme getirildi. Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU tarafndan bilirkişilerin kaza 

gerçekleşen ocakta dinlenmesi önerildi. EĞİDOĞAN tarafndan olay yeri şuana kadar 

kimse tarafndan görülmediği için bugüne kadar hazrlanan raporlarn “ön rapor” 

niteliğinde olamayacağ belirtildi.  

Özgür ÖZEL tarafndan savclğn, güvenlik nedeni ile ocağa giremiyoruz diyerek 

ocağ işverene teslim etmesinin hata olduğu vurguland. Konunun idari ve teknik bir 

kayyuma verilmesi gerektiği ancak yaplmadğ belirtildi. Bu durumun ocağn şimdiki 

durumu ve ocağa müdahale olup olmadğ konusunda şüpheler yarattğ ifade edildi. 

Milletvekili Sakine ÖZ tarafndan da ayn kayg dile getirildi. 

Ali AYDINLIOĞLU tarafndan alnan kararlarn ve mevzuatta yaplan 

değişikliklerin maliyetlerinin hesaplanmas gerektiği belirtildi. Erkan AKÇAY da işçilerin 

şu anda işten çkartlarak eski duruma raz hale getirtilmeye çalştğn söyleyerek 

AYDINLIOĞLU’na destek verdi. 

Sakine ÖZ tarafndan son zamanlarda kaza sebebinin yer hareketlerine bağlanmaya 

çalşldğ belirtildi. Komisyonun da veriler olmadan buna destek verir ifadeler 

kullanmamas gerektiğini ifade etti. Konunun işin uzman olan jeoloji, jeofizik 
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mühendisleri tarafndan incelenmesi gerektiği söylendi. Bu görüş EĞİDOĞAN tarafndan 

da desteklendi. 

Gelişmiş ülkelerdeki iyi örneklerin görülmesi konusunda görüşler belirtildi. 

Gidilmesi durumunda bu incelemelere katlmas gereken ekibin yaps tartşld. 

ÖZEL, Soma AŞ’nin şuanda kaza ile ilgili şüpheli olduğu ve bu nedenle yeni 

halelere girmemesi ve madeni işletmemesi gerektiğini belirtti. Rapor’da bu konuya yer 

verilmesi istendi. 

Komisyon uzman iş başmüfettişi Mehmet GÖL, komisyonu Soma ilinde bulanan 

Uyar Madencilik’te daha önce çkan yangn hakknda ksaca bilgilendirdi.  

18 Kasm 2014 Tarihli (16.) Toplant Tutanağ Özeti: 

Karaman İli Ermenek İlçesi’ne 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. MİGEM Daire Başkan 

Mehmet TOMBUL, ruhsat açsndan, İş Güvenliği şube müdürü Faik Ahmet 

SARIALİOĞLU, TTK ve TKİ kurtarma faaliyetleri açsndan, İş Teftiş Kurulu Başkanlğ 

İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZEL, yaplan teftişler açsndan bilgi vermişlerdir.  

Daha sonra Komisyon, 11 Kasm 2014 tarihinde dağtlan “2. Taslak Rapor” 

hakkndaki genel bir değerlendirme toplants yaparak Komisyon üyelerinin görüşleri 

alnarak baz konularda rapora ekleme ve çkarmalar yaplmştr.  

26 Kasm 2014 Tarihli (17.) Toplant Tutanağ Özeti: 

Komisyon, 21 Kasm 2014 tarihinde Komisyon üyelerine dağtlan “3. Taslak 

Rapor” hakknda değerlendirme yaplmştr. Bu toplantda, Üyerin gürüşleri alnarak Rapor 

sonuçlandrlmştr.  
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GİRİŞ 

Türkiye, 13 Mays 2014 tarihinde,  Soma’da meydana gelen facia ile en büyük iş 

cinayetlerinden birini yaşamş ve madencilik politikasndaki yanlşlar ile bu politikalarn 

doğrudan yansmas olan kirli “siyaset-ticaret” ilişkisi, denetimsizlik, usulsüzlük, örgütsüzlük, 

işçi sağlğ ve güvenliğini hiçe sayan üretim zorlamas düzeni ile tanşmştr. 

Gerek partimiz, meslek odalar, uzmanlar, sivil toplum kuruluşlar, hatta kamu kurum 

ve kuruluşlar  ve gerekse madenciler tarafndan da sürekli uyarlan AKP Hükümeti’nin; başta 

dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 

YILDIZ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK  olmak üzere ulusal çapta 

hazrladklar “hukuk-ekonomi ve siyaset” çark Soma’da “siyaset-sermaye-sendika” 

üçgeninden oluşan bir kara deliğe dönüşmüş ve  bu kara delik 13 Mays’ta 301 madencimizi 

yutmuştur.  

  Soma’da yaşadğmz faciadan önce kurulmas kabul edilmeyen Meclis Araştrma 

Komisyonu, facia ertesinde AKP Milletvekillerinin ilk kez hazrladklar önergelerle tekrar 

gündeme gelmiş ve 21 Mays 2014 tarihinde, yani faciadan 8 gün sonra kurulabilmiştir. 

Ancak, Komisyon, 4 Haziran 2014’ten bu yana yürüttüğü çalşmalarn sonucunda ulaştğn 

iddia ettiği sonuçlarla, TBMM’nin denetim yollarndan biri olan “araştrma komisyonu”nun 

işlevini açkça karşlayamamş; yazlan Raporla, toplumumuzun srarl adalet talebini 

karşlayacak cesareti sergileyememiş, asl sorumlularn ve canlarmz alan bu bozuk düzenin 

üzerine kararllkla gidememiştir.  

  Ülkemizin en büyük facialarndan birinin yaşandğ Soma’nn acs her gün yüreğimizi 

dağlarken kamuoyu adalet talebini yüksek sesle haykrmş toplumun her kesiminin büyük 

beklentiler içinde olduğu bu  Araştrma Komisyonu ise raporu suya sabuna dokunmadan 

yazmşmş,  ve tüm somut uyarlarmza ve önerilerimize karşn teknik ayrntlarn ötesine 

srarla geçmeyen tavr ile adeta bir utanç vesilesi olmuştur.  

İşt bu nedenle, bizler Rapora Ek Görüş olarak yazdğmz bu metin ile özünde bir 

“muhalefet şerhi” değil, olmas gereken komisyon raporunu yazyoruz.  
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GİRİŞ 

Türkiye, 13 Mays 2014 tarihinde,  Soma’da meydana gelen facia ile en büyük iş 

cinayetlerinden birini yaşamş ve madencilik politikasndaki yanlşlar ile bu politikalarn 

doğrudan yansmas olan kirli “siyaset-ticaret” ilişkisi, denetimsizlik, usulsüzlük, örgütsüzlük, 

işçi sağlğ ve güvenliğini hiçe sayan üretim zorlamas düzeni ile tanşmştr. 

Gerek partimiz, meslek odalar, uzmanlar, sivil toplum kuruluşlar, hatta kamu kurum 

ve kuruluşlar  ve gerekse madenciler tarafndan da sürekli uyarlan AKP Hükümeti’nin; başta 

dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner 

YILDIZ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK  olmak üzere ulusal çapta 

hazrladklar “hukuk-ekonomi ve siyaset” çark Soma’da “siyaset-sermaye-sendika” 

üçgeninden oluşan bir kara deliğe dönüşmüş ve  bu kara delik 13 Mays’ta 301 madencimizi 

yutmuştur.  

  Soma’da yaşadğmz faciadan önce kurulmas kabul edilmeyen Meclis Araştrma 

Komisyonu, facia ertesinde AKP Milletvekillerinin ilk kez hazrladklar önergelerle tekrar 

gündeme gelmiş ve 21 Mays 2014 tarihinde, yani faciadan 8 gün sonra kurulabilmiştir. 

Ancak, Komisyon, 4 Haziran 2014’ten bu yana yürüttüğü çalşmalarn sonucunda ulaştğn 

iddia ettiği sonuçlarla, TBMM’nin denetim yollarndan biri olan “araştrma komisyonu”nun 

işlevini açkça karşlayamamş; yazlan Raporla, toplumumuzun srarl adalet talebini 

karşlayacak cesareti sergileyememiş, asl sorumlularn ve canlarmz alan bu bozuk düzenin 

üzerine kararllkla gidememiştir.  

  Ülkemizin en büyük facialarndan birinin yaşandğ Soma’nn acs her gün yüreğimizi 

dağlarken kamuoyu adalet talebini yüksek sesle haykrmş toplumun her kesiminin büyük 

beklentiler içinde olduğu bu  Araştrma Komisyonu ise raporu suya sabuna dokunmadan 

yazmşmş,  ve tüm somut uyarlarmza ve önerilerimize karşn teknik ayrntlarn ötesine 

srarla geçmeyen tavr ile adeta bir utanç vesilesi olmuştur.  

İşt bu nedenle, bizler Rapora Ek Görüş olarak yazdğmz bu metin ile özünde bir 

“muhalefet şerhi” değil, olmas gereken komisyon raporunu yazyoruz.  
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Çünkü biz; Soma’nn sorumlularndan hesap soracak bir düzen için sonuna kadar çaba 

harcayacak kişilerin sadece yarg mensuplarnn, sadece Meclis Soruşturma Komisyonu 

üyelerinin değil, her yurttaşmzn hakk ve görevi olduğunu, özellikle siyasetçilerin ve 

kurulmuş olan Meclis Araştrma Komisyonu’nun temel insani ve vicdani sorumluluğu 

olduğunu savunuyoruz 

  İşte bu anlayştaki tavrmzla, araştrma komisyonunun kurulduğu ilk günden bu yana 

getirdiğimiz çözüm politikas ve devletin her kademesine ulaştrdğmz uyarlarmz bir kez 

de bu metnimizle paylaşyoruz. 

  Muhalefet Şerhimiz toplamda 10 bölüm ve 234 sayfadan oluşmaktadr. Ara başlklar 

yoluyla asl sorunlara açkça değinilen bu bölümler, Soma faciasnn özünü farkl boyutlaryla 

aktarmakta; komisyon raporunun ayrntlarda boğulan tavrnn tersine, kalc ve net sonuçlara 

ulaşmaya çalşmaktadr. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çözüm Önerileri” ksm metnin 

“Sonuç” bölümünü takip etmekte ve facia öncesi ile sonrasndaki çalşmalarmzn sral 

listesini izlemeyi kolay klmak adna EK’ler ksmnda tablolara yer verilmektedir. 

10 Bölüme yaylan görüşümüzün bir özeti niteliğini taşyan ve Soma faciasna dair 

temel saptamalarmz paylaştğmz 1. Bölüm olan “Genel Değerlendirme” başlğnda, emek 

tarihimizin en büyük  katliam olan Soma maden faciasnn göz göre göre geldiği süreci 

“devletin ylara yaylan vurdumduymazlğ” olarak adlandrlmakta ve yine bu bölümde 

faciann siyasi, hukuki, ekonomik ilişkiler ağna dair somut saptamalarmz ve bu ilişkilerin 

Soma’da açtğ derin yara anlatlmaktadr.. Komisyon raporunun bu ilişkiler ağn cesaretle 

çözmek yerine teknik detaylarda boğulduğunu, asl sorumlular ve maden düzenindeki temel 

işleyişi gözden kaçrmaya odaklandğn savunan bu bölüm, açkça isim, kurum, mevzuat 

belirterek şirket ve devlette gerçek sorumlular açğa vurmakta ve çarpk düzenin aşlmasna 

odaklanmaktadr. 

“Komisyonun Oluşumu” başlkl 2. Bölüm, komisyon divannn belirlenme 

yöntemindeki adaletsiz tutumu ortaya koyarak, divan üyelerinin tamamnn AKP üyeleri 

içinden belirlenmiş olmasnn, süreç içinde komisyon çalşmalarndaki şeffaflk ilkesini nasl 

zedelendiğini, bunun facia sonrasnda ortaya çkan yeni sorunlar çözmeyi neden engellediğini 

açklamaktadr. 
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  “13 Mays’tan Önce Soma”, 3. Bölümü oluşturmakta ve Soma facias öncesinde 

Soma’da farkl madenlerdeki yllara yaylmş ihmaller karşsnda, hükümeti hangi konularda, 

nasl ve ne zaman uyardğmz ortaya koymakta, göz göre göre gelen facia öncesindeki siyasi 

ve ticari vurdumduymazlğn günlüğünü aktararak Soma’dan Ermenek’e uzanan ihmallerin 

yol haritasn çizmektedir. 

 4. Bölüm’de faciann olas nedenlerine dair tartşmalar özetlenmekte, faciada işçi 

sağlğ ve güvenliği önlemlerine dair temel önlemlerin alnmayş aktarlarak, dünya 

genelinden Soma özeline kadar önlenebilir kazalara dair temel saptamalar yapmakta ve bu 

madenin nasl ciddi riskler taşdğn yllara yaylan rapor ve tespitler üzerinden açklamakta, 

komisyon tutanaklar ve Komisyon raporundaki kazann olas nedenlerine dair tespitlere 

odaklanmaktadr. 

Soma faciasnn yaşandğ güne dönerek 13 Mays’tan itibaren Soma’nn kriz yönetimi 

zafiyetini, Soma’da uygulanan devlet şiddetini ayrntlaryla aktaran “Kriz Yönetimi” başlkl 

5. Bölümün ardndan, “Faciann Asl Nedenleri”ne geniş yer ayracak 6. Bölüm’e 

geçilmektedir. 

“Faciann Asl Nedenleri” adl 6. Bölüm, “Siyaset-Sermaye-Sendika” (3S) üçgeninin  

geçmişten bugüne Soma’da güvencesizliğe dayal nasl bir sömürü düzeni kurduğunu, 

daybaş/taşeron düzeni, siyasi mitinglere parayla götürülen madenciler, sendikaszlaştrma 

süreçleri üzerinden açklayarak Soma’da “üretim basks”nn faciadaki rolüne ve Soma’nn 

emek düzenine etkisine madencilerimizin ifadeleriyle birlikte yaklaşmakta, üretim 

zorlamasnn, AKP döneminde devlet içindeki denetim organlarnn özerk yapsnn nasl yok 

edildiğinin, işçi sağlğ ve iş güvenliğindeki kültür eksikliğinin işçi cinayetlerine açk etkisini 

“ftrat”tan çok, insan odakl bir anlayşla irdelemektedir. 

Devamnda, Soma’daki adaletsizliğin hukukunu kuran ve işleten rodövans ile hizmet 

sözleşmesi örneklerinin sorunlu ve muvazaal içeriğini açklayan 6. Bölüm, madencileri 

Soma’nn rant çarklarnda ezen kamu kurumlarnn yönetimlerini, bu yapy kuran siyasal 

organlarn sorumluluğunu belgeler üzerinden ortaya çkarmakta, Soma’da düzenin bu biçimde 

işlemesinden sorumlu tuttuğu Bakanlar Taner YILDIZ ve Faruk ÇELİK hakknda bir 

soruşturma komisyonu kurulmasn teklif etmektedir. 
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Çünkü biz; Soma’nn sorumlularndan hesap soracak bir düzen için sonuna kadar çaba 

harcayacak kişilerin sadece yarg mensuplarnn, sadece Meclis Soruşturma Komisyonu 

üyelerinin değil, her yurttaşmzn hakk ve görevi olduğunu, özellikle siyasetçilerin ve 

kurulmuş olan Meclis Araştrma Komisyonu’nun temel insani ve vicdani sorumluluğu 

olduğunu savunuyoruz 

  İşte bu anlayştaki tavrmzla, araştrma komisyonunun kurulduğu ilk günden bu yana 

getirdiğimiz çözüm politikas ve devletin her kademesine ulaştrdğmz uyarlarmz bir kez 

de bu metnimizle paylaşyoruz. 

  Muhalefet Şerhimiz toplamda 10 bölüm ve 234 sayfadan oluşmaktadr. Ara başlklar 

yoluyla asl sorunlara açkça değinilen bu bölümler, Soma faciasnn özünü farkl boyutlaryla 

aktarmakta; komisyon raporunun ayrntlarda boğulan tavrnn tersine, kalc ve net sonuçlara 

ulaşmaya çalşmaktadr. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çözüm Önerileri” ksm metnin 

“Sonuç” bölümünü takip etmekte ve facia öncesi ile sonrasndaki çalşmalarmzn sral 

listesini izlemeyi kolay klmak adna EK’ler ksmnda tablolara yer verilmektedir. 

10 Bölüme yaylan görüşümüzün bir özeti niteliğini taşyan ve Soma faciasna dair 

temel saptamalarmz paylaştğmz 1. Bölüm olan “Genel Değerlendirme” başlğnda, emek 

tarihimizin en büyük  katliam olan Soma maden faciasnn göz göre göre geldiği süreci 

“devletin ylara yaylan vurdumduymazlğ” olarak adlandrlmakta ve yine bu bölümde 

faciann siyasi, hukuki, ekonomik ilişkiler ağna dair somut saptamalarmz ve bu ilişkilerin 

Soma’da açtğ derin yara anlatlmaktadr.. Komisyon raporunun bu ilişkiler ağn cesaretle 

çözmek yerine teknik detaylarda boğulduğunu, asl sorumlular ve maden düzenindeki temel 

işleyişi gözden kaçrmaya odaklandğn savunan bu bölüm, açkça isim, kurum, mevzuat 

belirterek şirket ve devlette gerçek sorumlular açğa vurmakta ve çarpk düzenin aşlmasna 

odaklanmaktadr. 

“Komisyonun Oluşumu” başlkl 2. Bölüm, komisyon divannn belirlenme 

yöntemindeki adaletsiz tutumu ortaya koyarak, divan üyelerinin tamamnn AKP üyeleri 

içinden belirlenmiş olmasnn, süreç içinde komisyon çalşmalarndaki şeffaflk ilkesini nasl 

zedelendiğini, bunun facia sonrasnda ortaya çkan yeni sorunlar çözmeyi neden engellediğini 

açklamaktadr. 
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  “13 Mays’tan Önce Soma”, 3. Bölümü oluşturmakta ve Soma facias öncesinde 

Soma’da farkl madenlerdeki yllara yaylmş ihmaller karşsnda, hükümeti hangi konularda, 

nasl ve ne zaman uyardğmz ortaya koymakta, göz göre göre gelen facia öncesindeki siyasi 

ve ticari vurdumduymazlğn günlüğünü aktararak Soma’dan Ermenek’e uzanan ihmallerin 

yol haritasn çizmektedir. 

 4. Bölüm’de faciann olas nedenlerine dair tartşmalar özetlenmekte, faciada işçi 

sağlğ ve güvenliği önlemlerine dair temel önlemlerin alnmayş aktarlarak, dünya 

genelinden Soma özeline kadar önlenebilir kazalara dair temel saptamalar yapmakta ve bu 

madenin nasl ciddi riskler taşdğn yllara yaylan rapor ve tespitler üzerinden açklamakta, 

komisyon tutanaklar ve Komisyon raporundaki kazann olas nedenlerine dair tespitlere 

odaklanmaktadr. 

Soma faciasnn yaşandğ güne dönerek 13 Mays’tan itibaren Soma’nn kriz yönetimi 

zafiyetini, Soma’da uygulanan devlet şiddetini ayrntlaryla aktaran “Kriz Yönetimi” başlkl 

5. Bölümün ardndan, “Faciann Asl Nedenleri”ne geniş yer ayracak 6. Bölüm’e 

geçilmektedir. 

“Faciann Asl Nedenleri” adl 6. Bölüm, “Siyaset-Sermaye-Sendika” (3S) üçgeninin  

geçmişten bugüne Soma’da güvencesizliğe dayal nasl bir sömürü düzeni kurduğunu, 

daybaş/taşeron düzeni, siyasi mitinglere parayla götürülen madenciler, sendikaszlaştrma 

süreçleri üzerinden açklayarak Soma’da “üretim basks”nn faciadaki rolüne ve Soma’nn 

emek düzenine etkisine madencilerimizin ifadeleriyle birlikte yaklaşmakta, üretim 

zorlamasnn, AKP döneminde devlet içindeki denetim organlarnn özerk yapsnn nasl yok 

edildiğinin, işçi sağlğ ve iş güvenliğindeki kültür eksikliğinin işçi cinayetlerine açk etkisini 

“ftrat”tan çok, insan odakl bir anlayşla irdelemektedir. 

Devamnda, Soma’daki adaletsizliğin hukukunu kuran ve işleten rodövans ile hizmet 

sözleşmesi örneklerinin sorunlu ve muvazaal içeriğini açklayan 6. Bölüm, madencileri 

Soma’nn rant çarklarnda ezen kamu kurumlarnn yönetimlerini, bu yapy kuran siyasal 

organlarn sorumluluğunu belgeler üzerinden ortaya çkarmakta, Soma’da düzenin bu biçimde 

işlemesinden sorumlu tuttuğu Bakanlar Taner YILDIZ ve Faruk ÇELİK hakknda bir 

soruşturma komisyonu kurulmasn teklif etmektedir. 
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 Metnimizin 7. Bölümü, bugüne kadar madencilik alannda kurulmuş araştrma 

komisyonlarnn, Devlet Denetleme Kurulu raporlarnn somut önerilerine karşn hükümetin 

önlem almayan tutumuna eğilmekte, madencilikte yapsal dönüşümü sistemin asl 

sorumlularna dokunmadan önermeye kalkan Komisyonun da ayn etkisiz sonuçla karş 

karşya kalacağ tehlikesini baştan uyarmaktadr. 

8. Bölüm, 13 Mays’tan sonra Soma’da yaşanan büyük ykmn hükümet ve ayn 

madencilik kadrosu eliyle nasl derinleştiğini, torba yasa, madencilere verilen ama tutulmayan 

sözler üzerinden açklamakta, ilgili Bakanlara ve Meclis’e bu süreçte önerdiğimiz tüm çözüm 

paketlerinin nasl baştan reddedildiğini ifade etmektedir. 

Ayrca, 8. Bölümün ilerleyen sayfalarnda savclğa sunulan “bilirkişi raporu”nun ve 

partimizin, sorumlulara ve madenin temel eksiklerine dair temel bulgularna değinmekte, 

gerek kamu kurumlarnn, gerekse şirketin madencinin yaşam hakkn hiçe sayan tüm 

admlarn paylaşarak, bu faciann açkça önlenebilir olduğuna dair net tespitlerini 

özetlemektedir. Bu özette de, yazk ki Soma’nn acsyla snrl kalmamş, metnimizde 

genişletilerek 13 Mays’tan sonra dahi somut biçimde düzeltilmeyen ve genişletilmeyen 

önlemler yüzünden ülkemizde işçi cinayetlerinin  devam ettiği gösterilmiştir. 

   10. Bölüm, Soma’nn en çok can yakan sorunu olan işsizlik, tarm, madencilik ve 

toplumsal ykm ile travma sürecine odaklanmakta ve Soma’nn geleceğini dayanşmayla 

kurmak adna kamu kurumlarnn, sivil toplum örgütleri, gönüllülerin rolüne değinmektedir. 

Farkl oluşumlarn Soma üzerine yaynladğ raporlar derleyen 10. Bölüm, partimizin 

Soma’da kadn, çocuk ve aileler için yürüttüğü çalşmalarn ilk günden itibaren bir özetini 

paylaşmakta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ başta olmak üzere, devletin Soma’da 

acziyetini acilen terk ederek, Soma’ya uzun vadeli bir gelecek programlamas yapmasn talep 

etmektedir. Soma’da sosyal politikann nasl bir çöküntü içinde olduğuna vurgu yapan bölüm, 

Soma’nn asl travmas olarak gördüğü kadn ve çocuk yoksulluğu/yoksunluğu sorununun, 

kadn ve çocuklarn istismarnn, eğitim, sağlk, barnma, geçim skntlarnn uzun vadede 

onarm olanaksz bir yeni ykma dönüşmemesi adna uyarlarn sürdürmekte, bu bakmdan 

Meclis’e yaptğ kapsaml çağry derinleştirmekte, kamu ve sivil kesimleri ortak hareket 

etmeye somut dramlar üzerinden çağrmaktadr. 

Muhalefet şerhimiz, “Sonuç” bölümünün ardndan, partimizin üzerinde çalşmalar 

tamamlanmş 36 önerisini paylaşarak son bulmaktadr. 
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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Emek Tarihimizin En Büyük Siyasi Katliam 

13 Mays 2014 tarihinde, Manisa ilimizin Soma ilçesi Eynez mevkii yeralt kömür 

ocağnda dünyann sayl maden facialarndan birisi yaşanmştr. Bu facia, yaşandğ dönem 

itibariyle de en akl almaz, vicdanlarn kabul edemediği bir “katliam” olarak tarihimize 

geçmiştir.  

Yaşanan maden facias sadece Türkiye’nin değil, dünyann dikkatini bölgemize ve 

aslnda yeniden madencilik sektörüne çevirmiştir. 

 

Faciadan bugüne kadar geçen 7 aylk sürede Türkiye’ye ve Soma’ya yaşatlanlar, kirli 

ilişki ağna savrulmuş “siyaset-sermaye” ilişkisinin işçi sağlğ ve güvenliğini, insan hayatn, 

güvenli üretimi hiçe sayan yüzünü göstermiştir. 

Soma facias, aslnda dünya madencilik çevreleri tarafndan da şaşknlkla 

karşlanmştr. Çünkü dünyada 21. yüzylda çalşma koşullar ve üretim teknolojileri ile 

devletlerin insan haklar alannda kat ettiği mesafe düşünüldüğünde, 13 Mays tarihinde 

insanmza yaşatlanlarn bir madencilik kazas değil, bir işçi cinayeti olduğu ortadadr. 

Nitekim, Komisyon raporunun bütününde “kaza” olarak nitelendirilen bu olayn bir “kaza” 

olmadğ, göz göre göre gelen bir “işçi cinayeti” olduğu  diğer ifadeyle bir “katliam” ve 

sonuçlar itibariyle de oradaki aileler, kadnlar ve çocuklar başta olmak üzere binlerce 

insanmz doğrudan etkileyen “yoksun ve yoksul klma”  anlam taşdğ da ortadadr.   

 

Yllara Yaylmş Vurdumduymazlk: Soma Cinayeti  

 

Bugün, Türkiye’deki madenlerin hiçbirisi, 13 Mays sabahndaki Eynez Maden 

Ocağ’ndan daha güvenli değildir. 
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 Metnimizin 7. Bölümü, bugüne kadar madencilik alannda kurulmuş araştrma 

komisyonlarnn, Devlet Denetleme Kurulu raporlarnn somut önerilerine karşn hükümetin 

önlem almayan tutumuna eğilmekte, madencilikte yapsal dönüşümü sistemin asl 

sorumlularna dokunmadan önermeye kalkan Komisyonun da ayn etkisiz sonuçla karş 

karşya kalacağ tehlikesini baştan uyarmaktadr. 

8. Bölüm, 13 Mays’tan sonra Soma’da yaşanan büyük ykmn hükümet ve ayn 

madencilik kadrosu eliyle nasl derinleştiğini, torba yasa, madencilere verilen ama tutulmayan 

sözler üzerinden açklamakta, ilgili Bakanlara ve Meclis’e bu süreçte önerdiğimiz tüm çözüm 

paketlerinin nasl baştan reddedildiğini ifade etmektedir. 

Ayrca, 8. Bölümün ilerleyen sayfalarnda savclğa sunulan “bilirkişi raporu”nun ve 

partimizin, sorumlulara ve madenin temel eksiklerine dair temel bulgularna değinmekte, 

gerek kamu kurumlarnn, gerekse şirketin madencinin yaşam hakkn hiçe sayan tüm 

admlarn paylaşarak, bu faciann açkça önlenebilir olduğuna dair net tespitlerini 

özetlemektedir. Bu özette de, yazk ki Soma’nn acsyla snrl kalmamş, metnimizde 

genişletilerek 13 Mays’tan sonra dahi somut biçimde düzeltilmeyen ve genişletilmeyen 

önlemler yüzünden ülkemizde işçi cinayetlerinin  devam ettiği gösterilmiştir. 

   10. Bölüm, Soma’nn en çok can yakan sorunu olan işsizlik, tarm, madencilik ve 

toplumsal ykm ile travma sürecine odaklanmakta ve Soma’nn geleceğini dayanşmayla 

kurmak adna kamu kurumlarnn, sivil toplum örgütleri, gönüllülerin rolüne değinmektedir. 

Farkl oluşumlarn Soma üzerine yaynladğ raporlar derleyen 10. Bölüm, partimizin 

Soma’da kadn, çocuk ve aileler için yürüttüğü çalşmalarn ilk günden itibaren bir özetini 

paylaşmakta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ başta olmak üzere, devletin Soma’da 

acziyetini acilen terk ederek, Soma’ya uzun vadeli bir gelecek programlamas yapmasn talep 

etmektedir. Soma’da sosyal politikann nasl bir çöküntü içinde olduğuna vurgu yapan bölüm, 

Soma’nn asl travmas olarak gördüğü kadn ve çocuk yoksulluğu/yoksunluğu sorununun, 

kadn ve çocuklarn istismarnn, eğitim, sağlk, barnma, geçim skntlarnn uzun vadede 

onarm olanaksz bir yeni ykma dönüşmemesi adna uyarlarn sürdürmekte, bu bakmdan 

Meclis’e yaptğ kapsaml çağry derinleştirmekte, kamu ve sivil kesimleri ortak hareket 

etmeye somut dramlar üzerinden çağrmaktadr. 

Muhalefet şerhimiz, “Sonuç” bölümünün ardndan, partimizin üzerinde çalşmalar 

tamamlanmş 36 önerisini paylaşarak son bulmaktadr. 
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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Emek Tarihimizin En Büyük Siyasi Katliam 

13 Mays 2014 tarihinde, Manisa ilimizin Soma ilçesi Eynez mevkii yeralt kömür 

ocağnda dünyann sayl maden facialarndan birisi yaşanmştr. Bu facia, yaşandğ dönem 

itibariyle de en akl almaz, vicdanlarn kabul edemediği bir “katliam” olarak tarihimize 

geçmiştir.  

Yaşanan maden facias sadece Türkiye’nin değil, dünyann dikkatini bölgemize ve 

aslnda yeniden madencilik sektörüne çevirmiştir. 

 

Faciadan bugüne kadar geçen 7 aylk sürede Türkiye’ye ve Soma’ya yaşatlanlar, kirli 

ilişki ağna savrulmuş “siyaset-sermaye” ilişkisinin işçi sağlğ ve güvenliğini, insan hayatn, 

güvenli üretimi hiçe sayan yüzünü göstermiştir. 

Soma facias, aslnda dünya madencilik çevreleri tarafndan da şaşknlkla 

karşlanmştr. Çünkü dünyada 21. yüzylda çalşma koşullar ve üretim teknolojileri ile 

devletlerin insan haklar alannda kat ettiği mesafe düşünüldüğünde, 13 Mays tarihinde 

insanmza yaşatlanlarn bir madencilik kazas değil, bir işçi cinayeti olduğu ortadadr. 

Nitekim, Komisyon raporunun bütününde “kaza” olarak nitelendirilen bu olayn bir “kaza” 

olmadğ, göz göre göre gelen bir “işçi cinayeti” olduğu  diğer ifadeyle bir “katliam” ve 

sonuçlar itibariyle de oradaki aileler, kadnlar ve çocuklar başta olmak üzere binlerce 

insanmz doğrudan etkileyen “yoksun ve yoksul klma”  anlam taşdğ da ortadadr.   

 

Yllara Yaylmş Vurdumduymazlk: Soma Cinayeti  

 

Bugün, Türkiye’deki madenlerin hiçbirisi, 13 Mays sabahndaki Eynez Maden 

Ocağ’ndan daha güvenli değildir. 
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Türkiye’nin en büyük işçi cinayetinin yaşandğ Eynez ocağnda yaşananlar bir kez 

daha göstermiştir ki, madencilik sektöründe acil olarak yeniden yaplanmaya ihtiyaç vardr. 

Soma faciasndan sonra ders alnmadğ, acilen başka facialarn yaşanmamas için önlemler 

alnmas gerektiği, Türkiye'de 250 ocağn Soma’daki maden ocağndan daha kötü işletildiği, 

Soma’dan sonra yaşanan işçi cinayetleri ve madenci ölümleri ile de açkça ortadadr. Bu 

nedenle Soma faciasnn hemen ardndan 3 Haziran 2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak verdiğimiz Kanun Teklifimiz ile madenlerde gerekli önlemler ivedilikle alnncaya 

kadar geçici olarak kapatlmasn öngörmüş ancak  iktidarn vurdumduymazlğ sonucunda bu 

önerimiz de kabul edilmemiştir. Nitekim, bugün hala madenlerde gerekli önlemler alnmadğ 

ve madenler denetimden geçmediği için  şu anda Türkiye’de açk olan tüm madenler 

patlamaya hazr bir bomba gibidir!  

 

Bugün, dünyada birçok ülke yllar öncesinden yaşadklar büyük facialardan dersleri 

çkartmş durumdadr. Türkiye’de ise devlet ve sektörün büyük bölümü, 1992 ylnda 

Zonguldak Kozlu’da 263 madencisini kaybetmiş olmasna rağmen yaşananlardan ders 

almamş ve 22 yl sonra Kozlu’dan daha büyük bir facia ile karş karşya kalmştr. 

 

Soma maden faciasnn, gerek can kayplarmzn büyüklüğü ve aclarmzn derinliği, 

gerekse faciann oluşum nedenlerindeki karmaşk yaps nedeniyle dünya madencilik tarihine 

geçtiği hepimizin ortak kansdr. Ne var ki, dünyada madenciliğin yaplma şartlar, maden 

ruhsatlarn verme yetkisinin ülkemizde kimde olduğu, madenlerde ticari düzenin nasl 

kurulup işletildiği, ihale, hizmet sözleşmeleri, rodövans usullerinin hangi sonuçlara yol 

açabildiği, özelleştirme politikalar, çalşma şartlar, üretim teknikleri, işçi sağlğ ve güvenliği 

eksikleri, denetim süreçleri, sendikal örgütlenmeler, teknoloji düzeyi gibi faktörlerdeki 

olumsuz durumlar bakmndan da madencilik tarihine geçeceğimiz açkça ortadadr. 

 

Temelinde insan yaşamnn, işçi sağlğ ve güvenliği ile özlük haklarnn tamamen bir 

“maliyet” unsuru olarak görüldüğü, yüksek oranda kâr elde etmek için en acmasz üretim 

süreçlerinde çalşmak zorunda braklan maden emekçileri, başndan beri hükümet eliyle açlk 

ile ölüm arasnda gaddarca bir düzene terk edilmişlerdir.  

Soma, Türkiye için bir utanç tablosu olup facia sonras yaşananlar ise adeta yüz 

karasdr. Faciann bu noktaya gelmesinde siyaset ile sermaye arasndaki kirli ilişkiler ile 
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gerçek işlevini yerine getirmeyen sendikaclk, denetim ve etkinlik noktasndaki zafiyetler  

etkili olmuştur. 

- İktidar partisinin mitinglerine zorla taşnan madenciler,  

- Maden ocağn “dünyann sayl güvenli ocaklarndan” ilan edip sözlü kefaleti ile 

denetçiler üzerinde bask kuran, hatta denetçileri baştan uyaran Bakanlar,  

- Ölenin öldüğü, kalann siyasilere yettiği, ksa yoldan da “ftrat” denilip geçilen vicdan ve 

akl tutulmas,  

- Haklarn savunacak sendika yöneticilerini kime oy verdiğini dahi bilmeden, patronun 

verdiği zarfla belirlemek zorunda braklan  işçilerimiz,  

- İşçinin kopan parmağn makinenin krlan parçasndan daha az önemseyen, daha çok 

kömür çkarp, daha çok para kazanp, daha da yüksek  gökdelenler dşnda gözü başka bir 

şey görmeyen sermayedarlar, 

 

Soma’nn, Türkiye’nin ve aslnda dünyann en ac gerçeğidir.  

 

Herkesin Bildiği Sr: Türkiye’nin Önlenebilir Trajedisi 

 

Faciann ilk saatlerinden bu araştrma komisyonunun kurulmasna kadar geçen süre 

zarfnda yaşananlar, ortaya saçlan ilişkiler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak üzerine 

belgelerle kararllkla giderek ülke ve dünya gündemine getirdiğimiz iddialar, 

madencilerimizin hakl taleplerinin doğruluğunu ve madencilik politikasndaki devlet 

yetkililerinin siyasal zaaflarn, hatalarn ortaya koymuştur. 

Yasama yetkisini kullanarak, yaşanan faciann tüm yönleriyle ortaya konmas ve 

alnabilecek önlemleri saptamak üzere oluşturulan araştrma komisyonuna ulaşan belge ve 

bilgiler, komisyonun görüşlerini dinlediği uzmanlar, tank ve tutuklular ile ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlar ile sendika ve meslek odalar, uluslararas oluşumlar düşünüldüğünde, facia 

hakkndaki en geniş bilgiye bu Komisyonun sahip olduğu izlenimini uyandrmştr.  

Dolaysyla Komisyon, edindiği bu bilgi birikimiyle faciann tüm siyasi ve idari, kamu 

ve özel kesimindeki sorumlularn, faciann olas teknik nedenleriyle ilişkili biçimde ortaya 

çkarmak, kamuoyunda biriken hakl adalet talebini Meclis bünyesinde karşlamak adna da 

çok önemli bir sorumluluğu üzerine almştr. 
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Türkiye’nin en büyük işçi cinayetinin yaşandğ Eynez ocağnda yaşananlar bir kez 

daha göstermiştir ki, madencilik sektöründe acil olarak yeniden yaplanmaya ihtiyaç vardr. 

Soma faciasndan sonra ders alnmadğ, acilen başka facialarn yaşanmamas için önlemler 

alnmas gerektiği, Türkiye'de 250 ocağn Soma’daki maden ocağndan daha kötü işletildiği, 

Soma’dan sonra yaşanan işçi cinayetleri ve madenci ölümleri ile de açkça ortadadr. Bu 

nedenle Soma faciasnn hemen ardndan 3 Haziran 2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak verdiğimiz Kanun Teklifimiz ile madenlerde gerekli önlemler ivedilikle alnncaya 

kadar geçici olarak kapatlmasn öngörmüş ancak  iktidarn vurdumduymazlğ sonucunda bu 

önerimiz de kabul edilmemiştir. Nitekim, bugün hala madenlerde gerekli önlemler alnmadğ 

ve madenler denetimden geçmediği için  şu anda Türkiye’de açk olan tüm madenler 

patlamaya hazr bir bomba gibidir!  

 

Bugün, dünyada birçok ülke yllar öncesinden yaşadklar büyük facialardan dersleri 

çkartmş durumdadr. Türkiye’de ise devlet ve sektörün büyük bölümü, 1992 ylnda 

Zonguldak Kozlu’da 263 madencisini kaybetmiş olmasna rağmen yaşananlardan ders 

almamş ve 22 yl sonra Kozlu’dan daha büyük bir facia ile karş karşya kalmştr. 

 

Soma maden faciasnn, gerek can kayplarmzn büyüklüğü ve aclarmzn derinliği, 

gerekse faciann oluşum nedenlerindeki karmaşk yaps nedeniyle dünya madencilik tarihine 

geçtiği hepimizin ortak kansdr. Ne var ki, dünyada madenciliğin yaplma şartlar, maden 

ruhsatlarn verme yetkisinin ülkemizde kimde olduğu, madenlerde ticari düzenin nasl 

kurulup işletildiği, ihale, hizmet sözleşmeleri, rodövans usullerinin hangi sonuçlara yol 

açabildiği, özelleştirme politikalar, çalşma şartlar, üretim teknikleri, işçi sağlğ ve güvenliği 

eksikleri, denetim süreçleri, sendikal örgütlenmeler, teknoloji düzeyi gibi faktörlerdeki 

olumsuz durumlar bakmndan da madencilik tarihine geçeceğimiz açkça ortadadr. 

 

Temelinde insan yaşamnn, işçi sağlğ ve güvenliği ile özlük haklarnn tamamen bir 

“maliyet” unsuru olarak görüldüğü, yüksek oranda kâr elde etmek için en acmasz üretim 

süreçlerinde çalşmak zorunda braklan maden emekçileri, başndan beri hükümet eliyle açlk 

ile ölüm arasnda gaddarca bir düzene terk edilmişlerdir.  

Soma, Türkiye için bir utanç tablosu olup facia sonras yaşananlar ise adeta yüz 

karasdr. Faciann bu noktaya gelmesinde siyaset ile sermaye arasndaki kirli ilişkiler ile 
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gerçek işlevini yerine getirmeyen sendikaclk, denetim ve etkinlik noktasndaki zafiyetler  

etkili olmuştur. 

- İktidar partisinin mitinglerine zorla taşnan madenciler,  

- Maden ocağn “dünyann sayl güvenli ocaklarndan” ilan edip sözlü kefaleti ile 

denetçiler üzerinde bask kuran, hatta denetçileri baştan uyaran Bakanlar,  

- Ölenin öldüğü, kalann siyasilere yettiği, ksa yoldan da “ftrat” denilip geçilen vicdan ve 

akl tutulmas,  

- Haklarn savunacak sendika yöneticilerini kime oy verdiğini dahi bilmeden, patronun 

verdiği zarfla belirlemek zorunda braklan  işçilerimiz,  

- İşçinin kopan parmağn makinenin krlan parçasndan daha az önemseyen, daha çok 

kömür çkarp, daha çok para kazanp, daha da yüksek  gökdelenler dşnda gözü başka bir 

şey görmeyen sermayedarlar, 

 

Soma’nn, Türkiye’nin ve aslnda dünyann en ac gerçeğidir.  

 

Herkesin Bildiği Sr: Türkiye’nin Önlenebilir Trajedisi 

 

Faciann ilk saatlerinden bu araştrma komisyonunun kurulmasna kadar geçen süre 

zarfnda yaşananlar, ortaya saçlan ilişkiler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak üzerine 

belgelerle kararllkla giderek ülke ve dünya gündemine getirdiğimiz iddialar, 

madencilerimizin hakl taleplerinin doğruluğunu ve madencilik politikasndaki devlet 

yetkililerinin siyasal zaaflarn, hatalarn ortaya koymuştur. 

Yasama yetkisini kullanarak, yaşanan faciann tüm yönleriyle ortaya konmas ve 

alnabilecek önlemleri saptamak üzere oluşturulan araştrma komisyonuna ulaşan belge ve 

bilgiler, komisyonun görüşlerini dinlediği uzmanlar, tank ve tutuklular ile ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlar ile sendika ve meslek odalar, uluslararas oluşumlar düşünüldüğünde, facia 

hakkndaki en geniş bilgiye bu Komisyonun sahip olduğu izlenimini uyandrmştr.  

Dolaysyla Komisyon, edindiği bu bilgi birikimiyle faciann tüm siyasi ve idari, kamu 

ve özel kesimindeki sorumlularn, faciann olas teknik nedenleriyle ilişkili biçimde ortaya 

çkarmak, kamuoyunda biriken hakl adalet talebini Meclis bünyesinde karşlamak adna da 

çok önemli bir sorumluluğu üzerine almştr. 
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Bir Meclis Araştrma Komisyonundan beklenti, elindeki yetkiler, raporunda ortaya 

koyacağ somut saptamalar ile teknik uzmanlardan oluşan sradan bir araştrma faaliyetinin 

çok ötesindedir. Bu Komisyon eliyle TBMM’de  millet adna  hesap sorma ve yarg organnn 

yerine geçmeden de  denetim görevini tam yaparak sorumlular ortaya çkarmak  mümkündür. 

Komisyon, Meclis’in en önemli denetim görevlerinden birini yürütürken, faciann 

oluşumuna neden olan süreçlerin ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal yönlerini, madencilik 

politikasn yürütmekle görevli siyasi ve idari organlarla, sistemin işleyişini sağlayan yasal 

mekanizmalarla yeterince ilişkilendirmemiştir. Faciaya göz göre göre zemin hazrlayan 

sürecin “siyaset-sermaye-sendika” üçgenindeki analizine yönelmediği müddetçe önereceği 

politikalarn, yazacağ tespitlerin geçerliliği olmadğn savunduğumuz bir durumda bu 

Komisyon, çoğu yerde inandrclğ ve somutluğu bulunmayan, sorun gördüğü yerde 

sorumlulara gözünü kapatarak vicdanlar bir kez daha yaralayan bir rapora imza atmştr. 

Madencilik düzeninin omurgasna, sistemin temel siyasal ve yapsal yanlşlarna teğet geçen 

rapor, sonuç bölümünde önerdiği politika demetine ilişkin somut yaptrmlar ortaya koyacak 

dayanaktan, ksacas Soma’nn gerçeklerinden uzak kalmştr. 

 

Sorumlulara İşaret Etmeyen Komisyon, Adalet Talebini  Boşa Çkard   

Sorunumuzun mevzuat yazma ya da yasa çkarma sorununun çok ötesinde olduğu, 

uygulamalardaki yanlşlar, siyasal karar alclarn bilinçli hatalar, madencilerimizin ve 

ailelerimizin özlük haklar ile talepleri ve madenciliğin kültürü üzerinden tartşlmas 

gerektiği açktr.  

Bu araştrma komisyonu, tüm uyar ve önerilerimize karşn, mevcut raporuyla işte tam 

da bu yanlşlarn ve eksiklerin içine düşmüş, Türkiye’de madenciliğin çekirdeğine işlemiş 

siyasal mekanizmalarn eleştirisini hakkyla yapamamştr.  Meclis’in siyasal denetim 

yetkisinin özünde yer alan, faciaya yol açan süreçlerin somut maddi yönlerine odaklanmak 

yerine, sanki bir üniversiteye akademik tez hazrlama gayreti içine girmiş öğrenci telaşyla 

geneli teknik bir rapora imza atmştr. Faciann nedenlerini tam olarak aydnlatamadğn 

zaman ve bütçe darlğ gerekçesine dayandrarak itiraf etmiş, ancak gerçek sorumlular 

göstermekten kaçnmş, kimi teknik araştrmalarn daha yaplmas gerektiğini belirtmiştir.  

Komisyon Raporu, facia oluşumuna dair kendi senaryosunu simülasyonlar ve verilerle 

güçlendirme yoluna giderken, faciaya ortam hazrlayan hizmet sözleşmesini, şirket-hükümet 
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ilişkileri, madencilik politikasn, denetim sorunlarn, Soma’da siyaset-sermaye 

bağlantlarnn yol açtğ zararlar, sendikal örgütlenme önündeki engelleri yeterince öne 

çkarmamş; madencilerimizin, milletvekillerimizin  uzman meslek odalarnn, kimi kamu 

kurumlarnn ve uluslararas örgütlerin facia öncesindeki uyarlarnn yerindeliğini ise gözden 

kaçrmştr. 

Oysa ki; Komisyonunun Haziran aynda başlayan çalşmalar boyunca faciann “olas” 

nedenlerinden başlayarak, bu faciaya yol açan yapsal, siyasal, ticari, mesleki, teknik sorunlar 

korkusuzca ortaya sermek, komisyonun ana görevleri arasnda olmalyd. Ne var ki, gelinen 

noktada, hazrlanmş olan araştrma komisyonu Raporunun, kamuoyunun 13 Mays’tan 

itibaren cevabn beklediği temel sorulara net tespit ve yantlar vermekten uzak durduğu, 

siyasal bir organ olan ve Meclis’in siyasi denetim yetkisini kullanan araştrma komisyonunun, 

siyasal saptamalar yapmaktan birçok nedenden ötürü geri kaldğ görülmektedir. 

 

Komisyon Raporunda Gerçekler Değil, Teknik Bilgi Var 

  Soma’da meydana gelen maden kazalarnn araştrlmasna ilişkin önergemizin 29 

Nisan 2014 tarihinde TBMM’de reddedilmesinden ksa bir süre sonra meydana gelen Soma 

facias, gerek yasama faaliyetlerinin işlevselliği, gerekse 2010 ylnda kurulan Araştrma 

Komisyonu’nun etkinliği gibi konular yeniden gündeme getirmiştir. 13 Mays Soma 

faciasndan hemen sonra 21 Mays tarihinde Meclis’te kurulan Soma Komisyonu’nun eksiksiz 

tüm toplantlarna katlm gösterilmiş, bilfiil çalşmalarnda etkin yönlendirmeler yaplmş, 

görüşülmesini ve dinlenilmesini istediğimiz kişilerin listesi sunulmuş, önergelerle süreç 

desteklenmiştir. Ancak hazrlanan bu raporda belirli bölümlere katlmak ve hazrlanan teknik 

bilgiyi önemsemekle birlikte, raporun siyasi olarak hiçbir kurum ve kişiye dokunmuyor 

oluşunu kabul etmiyoruz.  

 Komisyonun ilk toplantlarnda da dile getirdiğimiz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

bu komisyona bakş önce vicdani,  ardndan hukuki, sonra da siyasi  süreçlerle ilgilidir. Bu 

nedenle, Partimiz Komisyondan temelde üç konuda çözüm beklemiş ve bu taleplerini 

kamuoyu önünde sürekli yinelemiştir:  

o Soma’daki temel politika yanlşlar ve eksiklikleri nelerdir; bu facia hangi 

siyasal ve ekonomik faktörlerin bir araya gelmesi ile meydana gelmiştir? 
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Bir Meclis Araştrma Komisyonundan beklenti, elindeki yetkiler, raporunda ortaya 

koyacağ somut saptamalar ile teknik uzmanlardan oluşan sradan bir araştrma faaliyetinin 

çok ötesindedir. Bu Komisyon eliyle TBMM’de  millet adna  hesap sorma ve yarg organnn 

yerine geçmeden de  denetim görevini tam yaparak sorumlular ortaya çkarmak  mümkündür. 

Komisyon, Meclis’in en önemli denetim görevlerinden birini yürütürken, faciann 

oluşumuna neden olan süreçlerin ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal yönlerini, madencilik 

politikasn yürütmekle görevli siyasi ve idari organlarla, sistemin işleyişini sağlayan yasal 

mekanizmalarla yeterince ilişkilendirmemiştir. Faciaya göz göre göre zemin hazrlayan 

sürecin “siyaset-sermaye-sendika” üçgenindeki analizine yönelmediği müddetçe önereceği 

politikalarn, yazacağ tespitlerin geçerliliği olmadğn savunduğumuz bir durumda bu 

Komisyon, çoğu yerde inandrclğ ve somutluğu bulunmayan, sorun gördüğü yerde 

sorumlulara gözünü kapatarak vicdanlar bir kez daha yaralayan bir rapora imza atmştr. 

Madencilik düzeninin omurgasna, sistemin temel siyasal ve yapsal yanlşlarna teğet geçen 

rapor, sonuç bölümünde önerdiği politika demetine ilişkin somut yaptrmlar ortaya koyacak 

dayanaktan, ksacas Soma’nn gerçeklerinden uzak kalmştr. 

 

Sorumlulara İşaret Etmeyen Komisyon, Adalet Talebini  Boşa Çkard   

Sorunumuzun mevzuat yazma ya da yasa çkarma sorununun çok ötesinde olduğu, 

uygulamalardaki yanlşlar, siyasal karar alclarn bilinçli hatalar, madencilerimizin ve 

ailelerimizin özlük haklar ile talepleri ve madenciliğin kültürü üzerinden tartşlmas 

gerektiği açktr.  

Bu araştrma komisyonu, tüm uyar ve önerilerimize karşn, mevcut raporuyla işte tam 

da bu yanlşlarn ve eksiklerin içine düşmüş, Türkiye’de madenciliğin çekirdeğine işlemiş 

siyasal mekanizmalarn eleştirisini hakkyla yapamamştr.  Meclis’in siyasal denetim 

yetkisinin özünde yer alan, faciaya yol açan süreçlerin somut maddi yönlerine odaklanmak 

yerine, sanki bir üniversiteye akademik tez hazrlama gayreti içine girmiş öğrenci telaşyla 

geneli teknik bir rapora imza atmştr. Faciann nedenlerini tam olarak aydnlatamadğn 

zaman ve bütçe darlğ gerekçesine dayandrarak itiraf etmiş, ancak gerçek sorumlular 

göstermekten kaçnmş, kimi teknik araştrmalarn daha yaplmas gerektiğini belirtmiştir.  

Komisyon Raporu, facia oluşumuna dair kendi senaryosunu simülasyonlar ve verilerle 

güçlendirme yoluna giderken, faciaya ortam hazrlayan hizmet sözleşmesini, şirket-hükümet 
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ilişkileri, madencilik politikasn, denetim sorunlarn, Soma’da siyaset-sermaye 

bağlantlarnn yol açtğ zararlar, sendikal örgütlenme önündeki engelleri yeterince öne 

çkarmamş; madencilerimizin, milletvekillerimizin  uzman meslek odalarnn, kimi kamu 

kurumlarnn ve uluslararas örgütlerin facia öncesindeki uyarlarnn yerindeliğini ise gözden 

kaçrmştr. 

Oysa ki; Komisyonunun Haziran aynda başlayan çalşmalar boyunca faciann “olas” 

nedenlerinden başlayarak, bu faciaya yol açan yapsal, siyasal, ticari, mesleki, teknik sorunlar 

korkusuzca ortaya sermek, komisyonun ana görevleri arasnda olmalyd. Ne var ki, gelinen 

noktada, hazrlanmş olan araştrma komisyonu Raporunun, kamuoyunun 13 Mays’tan 

itibaren cevabn beklediği temel sorulara net tespit ve yantlar vermekten uzak durduğu, 

siyasal bir organ olan ve Meclis’in siyasi denetim yetkisini kullanan araştrma komisyonunun, 

siyasal saptamalar yapmaktan birçok nedenden ötürü geri kaldğ görülmektedir. 

 

Komisyon Raporunda Gerçekler Değil, Teknik Bilgi Var 

  Soma’da meydana gelen maden kazalarnn araştrlmasna ilişkin önergemizin 29 

Nisan 2014 tarihinde TBMM’de reddedilmesinden ksa bir süre sonra meydana gelen Soma 

facias, gerek yasama faaliyetlerinin işlevselliği, gerekse 2010 ylnda kurulan Araştrma 

Komisyonu’nun etkinliği gibi konular yeniden gündeme getirmiştir. 13 Mays Soma 

faciasndan hemen sonra 21 Mays tarihinde Meclis’te kurulan Soma Komisyonu’nun eksiksiz 

tüm toplantlarna katlm gösterilmiş, bilfiil çalşmalarnda etkin yönlendirmeler yaplmş, 

görüşülmesini ve dinlenilmesini istediğimiz kişilerin listesi sunulmuş, önergelerle süreç 

desteklenmiştir. Ancak hazrlanan bu raporda belirli bölümlere katlmak ve hazrlanan teknik 

bilgiyi önemsemekle birlikte, raporun siyasi olarak hiçbir kurum ve kişiye dokunmuyor 

oluşunu kabul etmiyoruz.  

 Komisyonun ilk toplantlarnda da dile getirdiğimiz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

bu komisyona bakş önce vicdani,  ardndan hukuki, sonra da siyasi  süreçlerle ilgilidir. Bu 

nedenle, Partimiz Komisyondan temelde üç konuda çözüm beklemiş ve bu taleplerini 

kamuoyu önünde sürekli yinelemiştir:  

o Soma’daki temel politika yanlşlar ve eksiklikleri nelerdir; bu facia hangi 

siyasal ve ekonomik faktörlerin bir araya gelmesi ile meydana gelmiştir? 
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o Soma facias srasnda ve sonrasnda nasl bir süreç yaşanmş, kimler hangi 

bilgileri ve ilişkileri karartmaya çalşmştr? 

o Benzer bir faciann yaşanmamas için neler yaplmaldr?  

Nitekim, Komisyon raporu da bu üç sorunun cevabn aryor  gibi görünse de, içerikte 

cesur bir raporla karşlaşamadğmz da ortadadr. Raporun dilinin çekingen  olmas baz 

bölümlerinin ise, iktidar ve şirketin söylemleri ile paralellik arz etmesi tarafszlk ilkesine 

ciddi bir şekilde gölge düşürmüştür.  

Soma’daki sömürü düzeni ve işçi cinayetleri hakknda komisyon suskun kalmş, 

politika yanlşlar üzerine kararllkla gitmemiş, faciann sorumlularn ağzna almayarak 

adetauzun uzadya sraladğ teknik bilgilerin gölgesine sğnmştr. 

Nitekim, komisyon raporunda “Soma’da yaşanan kazann tekrarlanmamasnn tek 

koşulu; madencilik bilim ve teknolojisine uygun çalşmaktr” denilse de, Soma’nn bir daha 

yaşanmamasnn tek şart önce gerçek ilişkiler ağnn ortaya çkmas, daha sonra bu ilişkileri 

çözmeye kararl bir siyasi irade, ardndan ise zihniyetteki dönüşümdür. 

Komisyonun sadece madencilik tarihine geçen bu faciay araştrmakla kalmayp, 

madenciliğin geleceğine dair temel politikalar, kültürel ve yapsal değişiklikleri de ortaya 

koymas gerektiğini, bunun için  sergilemesi gereken cesur tavrn önemini her frsatta dile 

getirdik. Bu amaçla, Partimiz milletvekillerinin  ilgili bakanlklara yönelttiğimiz açk sorular, 

Meclis’e sunduğumuz gensoru, kanun teklifleri, araştrma önergeleri ve ayn zamanda  bu 

komisyona sunduğu somut önergelerle  raporun saptamas gereken yapsal sorunlar ve tespit 

etmesi gereken sorumlular da aslnda uzun zamandan beri de işaret etmiş bulunuyoruz. Bu 

önergeler, gerek komisyonun toplantlar aşamasnda, gerekse taslak raporlarn dağtmnn 

ardndan sürekli çözüm ve toplum odakl, hiçbir muğlaklğa meydan vermeyecek içerikte 

olmuştur. Önergelerimiz, ilerleyen sayfalarda tablo ve analizler halinde sunulmuştur. 

Bu bağlamda; komisyonun cesur ve çözüm odakl davranmas gereken nokta raporun 

10. Bölümü’nde yer alan “Öneriler” başlğnda “teknik” süreçleri sralamaktan öte  

madencilik politikasnda karar alc makamlarn yeniden örgütlenirken siyaset-sermaye 

arasnda kurulan yakn ilişkinin yol açtğ işçi cinayetetlerini  odağna almas idi.  

Bu nedenle, Komisyon raporunun, faciann teknik yönlerine odaklanrken, 

madenciliğin Türkiye’deki işleyişine dair ekonomik yol haritasn belirleyen siyasal karar 
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verme süreçlerini silik biçimde geçiştirmesini, en ince ayrntsna kadar rapora yanstlmasn 

talep ettiğimiz siyaset-sermaye ağlarna dair rant düzeninin açğa kavuşturulmas konusunda 

iktidar partisi oy çoğunluğuyla suskun kalmay tercih etmesini asla kabul etmiyoruz. 

Asl Sorumlular Gözden Kaçrlamaz! 

Bizim için asl mesele, faciann ilk gününden beri sorumluluğu çok açk olan bir 

şirketin, havuz medyas başta olmak üzere pek çok kesim ve hatta hükümet tarafndan ortada 

tek günah keçisi ilan edilerek siyasal sorumlularn gözden kaçrlmas gayretine Komisyonun 

da yenik düşüp düşmemesinde düğümlenmektedir.  

Bu faciada en az şirketin yetkilileri kadar, madencilik politikasnn bu biçimde 

işlemesine zemin sağlayan hükümet üyelerinin de sorumluluğu vardr ve bu sorumluluğun yol 

açtğ mekanizmann araştrma komisyonunun yetkisi dahilinde rahatlkla açğa çkarlmas da 

mümkündür. Ancak Komisyon bu sorumluluktan kaçmş ve sürekli bir Soruşturma 

Komisyonu olmadğ gerekçesine sğnmştr. Zira, bu sorumluluklar ortaya koymak için illa 

ki bir soruşturma komisyonu sfatyla çalşlmasna dahi gerek yoktu, araştrma 

komisyonunun araştrma sözcüğünden anladğ şeyin yasama organnda siyasal saptamalar 

yapmak olduğunu da hatrlamas yeterliydi. 

Raporda; faciann meydana geldiği Soma-Eynez sahasnn sahibi olan TKİ ile bu 

sahaya ruhsat veren, projelerini onaylayan ve denetleyen MİGEM ve bu kuruluşlarn bağl 

bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn sorumluluklar ve ihmalleri 

irdelenmemiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ  ile birlikte sorunun işçi sağlğ ve iş 

güvenliği sorunu olmas hasebiyle ülkemizde 6331 Sayl Yasa’nn sahibi ve uygulaycs olan 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile bu mevzuat düzenleyen İşçi Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü ve denetim sistemini oluşturan ve politikalarn belirleyen İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ’nn sorumluluklar ve ihmalleri irdelenmemiştir. 

Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN’un rapordaki sunuş yazsnda her ne kadar 

“Meclis Araştrmas Komisyonu’nun amac; birim ya da kuruluşlar suçlamak değil, kazann 

nedenleri, oluş şekli ile bu kaza ile belirginleşen sorunlarn, mümkün olan bilimsel yaklaşmla 

analiz edilerek bir daha böyle elim kazalarn yaşanmamas için öneriler geliştirmektir.” 

denilmiş olsa da; komisyonumuzun bugüne kadar kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan 

diğer Meclis Araştrma Komisyonlarndan fark, 301 canmza ve Türkiye’ye olan vicdan 
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o Soma facias srasnda ve sonrasnda nasl bir süreç yaşanmş, kimler hangi 

bilgileri ve ilişkileri karartmaya çalşmştr? 

o Benzer bir faciann yaşanmamas için neler yaplmaldr?  

Nitekim, Komisyon raporu da bu üç sorunun cevabn aryor  gibi görünse de, içerikte 

cesur bir raporla karşlaşamadğmz da ortadadr. Raporun dilinin çekingen  olmas baz 

bölümlerinin ise, iktidar ve şirketin söylemleri ile paralellik arz etmesi tarafszlk ilkesine 

ciddi bir şekilde gölge düşürmüştür.  

Soma’daki sömürü düzeni ve işçi cinayetleri hakknda komisyon suskun kalmş, 

politika yanlşlar üzerine kararllkla gitmemiş, faciann sorumlularn ağzna almayarak 

adetauzun uzadya sraladğ teknik bilgilerin gölgesine sğnmştr. 

Nitekim, komisyon raporunda “Soma’da yaşanan kazann tekrarlanmamasnn tek 

koşulu; madencilik bilim ve teknolojisine uygun çalşmaktr” denilse de, Soma’nn bir daha 

yaşanmamasnn tek şart önce gerçek ilişkiler ağnn ortaya çkmas, daha sonra bu ilişkileri 

çözmeye kararl bir siyasi irade, ardndan ise zihniyetteki dönüşümdür. 

Komisyonun sadece madencilik tarihine geçen bu faciay araştrmakla kalmayp, 

madenciliğin geleceğine dair temel politikalar, kültürel ve yapsal değişiklikleri de ortaya 

koymas gerektiğini, bunun için  sergilemesi gereken cesur tavrn önemini her frsatta dile 

getirdik. Bu amaçla, Partimiz milletvekillerinin  ilgili bakanlklara yönelttiğimiz açk sorular, 

Meclis’e sunduğumuz gensoru, kanun teklifleri, araştrma önergeleri ve ayn zamanda  bu 

komisyona sunduğu somut önergelerle  raporun saptamas gereken yapsal sorunlar ve tespit 

etmesi gereken sorumlular da aslnda uzun zamandan beri de işaret etmiş bulunuyoruz. Bu 

önergeler, gerek komisyonun toplantlar aşamasnda, gerekse taslak raporlarn dağtmnn 

ardndan sürekli çözüm ve toplum odakl, hiçbir muğlaklğa meydan vermeyecek içerikte 

olmuştur. Önergelerimiz, ilerleyen sayfalarda tablo ve analizler halinde sunulmuştur. 

Bu bağlamda; komisyonun cesur ve çözüm odakl davranmas gereken nokta raporun 

10. Bölümü’nde yer alan “Öneriler” başlğnda “teknik” süreçleri sralamaktan öte  

madencilik politikasnda karar alc makamlarn yeniden örgütlenirken siyaset-sermaye 

arasnda kurulan yakn ilişkinin yol açtğ işçi cinayetetlerini  odağna almas idi.  

Bu nedenle, Komisyon raporunun, faciann teknik yönlerine odaklanrken, 

madenciliğin Türkiye’deki işleyişine dair ekonomik yol haritasn belirleyen siyasal karar 
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verme süreçlerini silik biçimde geçiştirmesini, en ince ayrntsna kadar rapora yanstlmasn 

talep ettiğimiz siyaset-sermaye ağlarna dair rant düzeninin açğa kavuşturulmas konusunda 

iktidar partisi oy çoğunluğuyla suskun kalmay tercih etmesini asla kabul etmiyoruz. 

Asl Sorumlular Gözden Kaçrlamaz! 

Bizim için asl mesele, faciann ilk gününden beri sorumluluğu çok açk olan bir 

şirketin, havuz medyas başta olmak üzere pek çok kesim ve hatta hükümet tarafndan ortada 

tek günah keçisi ilan edilerek siyasal sorumlularn gözden kaçrlmas gayretine Komisyonun 

da yenik düşüp düşmemesinde düğümlenmektedir.  

Bu faciada en az şirketin yetkilileri kadar, madencilik politikasnn bu biçimde 

işlemesine zemin sağlayan hükümet üyelerinin de sorumluluğu vardr ve bu sorumluluğun yol 

açtğ mekanizmann araştrma komisyonunun yetkisi dahilinde rahatlkla açğa çkarlmas da 

mümkündür. Ancak Komisyon bu sorumluluktan kaçmş ve sürekli bir Soruşturma 

Komisyonu olmadğ gerekçesine sğnmştr. Zira, bu sorumluluklar ortaya koymak için illa 

ki bir soruşturma komisyonu sfatyla çalşlmasna dahi gerek yoktu, araştrma 

komisyonunun araştrma sözcüğünden anladğ şeyin yasama organnda siyasal saptamalar 

yapmak olduğunu da hatrlamas yeterliydi. 

Raporda; faciann meydana geldiği Soma-Eynez sahasnn sahibi olan TKİ ile bu 

sahaya ruhsat veren, projelerini onaylayan ve denetleyen MİGEM ve bu kuruluşlarn bağl 

bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn sorumluluklar ve ihmalleri 

irdelenmemiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ  ile birlikte sorunun işçi sağlğ ve iş 

güvenliği sorunu olmas hasebiyle ülkemizde 6331 Sayl Yasa’nn sahibi ve uygulaycs olan 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile bu mevzuat düzenleyen İşçi Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü ve denetim sistemini oluşturan ve politikalarn belirleyen İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ’nn sorumluluklar ve ihmalleri irdelenmemiştir. 

Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN’un rapordaki sunuş yazsnda her ne kadar 

“Meclis Araştrmas Komisyonu’nun amac; birim ya da kuruluşlar suçlamak değil, kazann 

nedenleri, oluş şekli ile bu kaza ile belirginleşen sorunlarn, mümkün olan bilimsel yaklaşmla 

analiz edilerek bir daha böyle elim kazalarn yaşanmamas için öneriler geliştirmektir.” 

denilmiş olsa da; komisyonumuzun bugüne kadar kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan 

diğer Meclis Araştrma Komisyonlarndan fark, 301 canmza ve Türkiye’ye olan vicdan 
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borcudur. Bu nedenle gerçek sorumlulara dokunmadan yazlan hiçbir rapor gelecek 

dönemlere şk tutmayacak ve nice Somalarn yaşanmas ne yazk ki kaçnlmaz olacaktr! 

Bu nedenle Komisyonun tespit edemediği sorumlular biz tespit ediyor ve Soma 

faciasnn asl sorumlularn bir kez daha burada açk açk söylüyoruz: 

Madenlerin ruhsatlandrlmasnda nihai karar verici  dönemin Başbakan Recep 

Tayyip ERDOĞAN, Bakanlar Taner YIDIZ ve Faruk ÇELİK ile müştereken ; 

Türkiye’nin enerji politikasndaki açmazlarn,   

Uluslararas enerji ihalelerinde ülkemizin büyük miktarlarda kamu zararna 

uğratlmasnn,  

Türkiye’de Anayasal güvence altndaki kamuya ait maden rezervlerinin siyasi ve 

ekonomik bir rant alanna dönüştürülüp dağtm ve yönetiminin, 

Bu rant alannn tanm ve tasnifi için Anayasa ve kanunlarn arkasndan 

dolanarak yaplan muvazaal sözleşmelerin,  

Dünyann en riskli işi madenciliği, meslek odalarnn ve üniversitelerin bilimsel 

uyarlarna kulak tkayarak ve iş güvenliğini hiçe sayarak sadece kar odakl gören  

sistemin,  

Madenlerdeki denetim zafiyetinin,  

İşçi sağlğ ve iş güvenliği alanndaki büyük ihmallerin, 

En temel insan hakk olan yaşam hakknn ihlal edildiği bir çalşma ortam 

oluşturulmasnn ve nihayetinde Soma faciasnn baş sorumlusudur.   

Komisyon Raporu Rodövans Sözleşmelerine Teğet Geçti 

TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye arasndaki hizmet sözleşmesinin 

ayrntlarndan başlanarak, rodövans ve hizmet sözleşmelerinin, madencilik alanndaki diğer 

ihale usullerinin üretim ve işçi sağlğ ile güvenliği açsndan yol açtğ sorunlara detayyla 

eğilmeyen, sadece bu sözleşmelerin metinlerini anmakla yetinen komisyon raporu, hukuk-

siyaset ilişkisinin insan emeği ve doğa üzerindeki tahribatn neredeyse yok saymştr. 

Raporun kimi bölümlerinin uzunluğu yer yer 150 sayfay bulurken, rodövans ve hizmet alm 

usullerine dair 4. Bölüm’ün sadece 10 sayfayla snrl tutulmas da raporun iskeletindeki 
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dengesiz dağlmn, madencilik politikasnn hukuksal altyapsna olmas gerekenden daha az 

verilen değerin göstergesidir. Yasa çkarmak ve ilgili genelge ile yönetmeliklerin siyasal 

denetimini yapmakla görevli Meclis’te kurulan bir araştrma komisyonunun, madencilik 

politikasnn hukuksal temelindeki bariz sorunlara karş clz ses çkarmasn asla kabul 

etmiyor, bunu millet tarafndan verilen emanet göreve karş saygszlk ve yasama yetkisinin 

devredilmezliğine düşürülmüş bir gölge sayyoruz. 

Araştrma Komisyonu Asl Görevini Savsaklad  

Komisyonun raporunda, “soruşturma komisyonu” olmadğ gerekçesiyle bahse konu 

Bakanlar, şirket yetkilileri ve üst düzey kamu yöneticileri ile müfettişler hakknda suskun 

kaldğn söyleyen, ancak faciada açk ihmaller bulunduğunu 4 Aralk 2014 tarihli basn 

toplantsnda bir kez daha itiraf eden, ilk toplantdan itibaren rodövans ve hizmet sözleşmeleri 

ile maden ruhsatlarnn yetkisi konusunda hükümet politikalarn sorunlu bulduğunu belirten 

Komisyon Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN’un, bu ihmalleri sralayp faciann “açkça 

önlenebilir” olduğunu belirtirken, faciaya yol açan düzenin aktörlerini ve kurumsal bağlarn 

tüm önerilerimize karşn komisyon raporuna dahil etmekten geri durmas ve AKP’li üyelerin 

de bunu uygun görmesi yürütmenin yasama üzerindeki tahakkümüne ve Meclis’in denetim 

faaliyetlerinin işlevsizleştirilmesine en açk örnektir.   

Raporun 496. sayfasnda, ölümlerin saysnn artmasna neden olan ihmaller listesi 

sralanrken tümüyle teknik nedenlere sğnlmas, madencilik politikasnn temel siyasal 

kusurlar ve boşluklarnn yeterince anlmamas, şirket ve siyaset bağlantlarnn üstünün örtük 

biçimde geçiştirilmesi, kamuoyunda hakl olarak şu sorular  doğurmuştur:  

“Türkiye’de bir avuç kömür için bir ömür adayan yüzlerce, hatta binlerce 

madencimizin ölümüne yol açanlar kimlerdir? Faciann hiç mi siyasi ve idari sorumlusu 

yoktur? Faciann gerçek nedeni hala neden bulunmamştr? Yoksa her şey doğal bir ‘afetin, 

hatta ‘ftrat’n m sonucudur?” 

Komisyon Başkannn “Sunuş” yazsnn 17. sayfasndaki şu beyan da gerçek 

sorumlularn ortaya çkarlmasndan ve derinlikli bir madencilik politikasnn ortaya konarak, 

toplumumuzun adalet talebinin karşlanmasndan oldukça uzak kalndğnn kantdr ve 

Rapora giriş niteliğindeki bir sunuş yazsnn kapsayc olmas beklenen içeriğinden de 

oldukça uzak bir yönlendirme içermektedir: 
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borcudur. Bu nedenle gerçek sorumlulara dokunmadan yazlan hiçbir rapor gelecek 

dönemlere şk tutmayacak ve nice Somalarn yaşanmas ne yazk ki kaçnlmaz olacaktr! 

Bu nedenle Komisyonun tespit edemediği sorumlular biz tespit ediyor ve Soma 

faciasnn asl sorumlularn bir kez daha burada açk açk söylüyoruz: 

Madenlerin ruhsatlandrlmasnda nihai karar verici  dönemin Başbakan Recep 

Tayyip ERDOĞAN, Bakanlar Taner YIDIZ ve Faruk ÇELİK ile müştereken ; 

Türkiye’nin enerji politikasndaki açmazlarn,   

Uluslararas enerji ihalelerinde ülkemizin büyük miktarlarda kamu zararna 

uğratlmasnn,  
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Komisyon Raporu Rodövans Sözleşmelerine Teğet Geçti 

TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye arasndaki hizmet sözleşmesinin 
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Raporun kimi bölümlerinin uzunluğu yer yer 150 sayfay bulurken, rodövans ve hizmet alm 

usullerine dair 4. Bölüm’ün sadece 10 sayfayla snrl tutulmas da raporun iskeletindeki 
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dengesiz dağlmn, madencilik politikasnn hukuksal altyapsna olmas gerekenden daha az 

verilen değerin göstergesidir. Yasa çkarmak ve ilgili genelge ile yönetmeliklerin siyasal 

denetimini yapmakla görevli Meclis’te kurulan bir araştrma komisyonunun, madencilik 
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devredilmezliğine düşürülmüş bir gölge sayyoruz. 

Araştrma Komisyonu Asl Görevini Savsaklad  

Komisyonun raporunda, “soruşturma komisyonu” olmadğ gerekçesiyle bahse konu 

Bakanlar, şirket yetkilileri ve üst düzey kamu yöneticileri ile müfettişler hakknda suskun 
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biçimde geçiştirilmesi, kamuoyunda hakl olarak şu sorular  doğurmuştur:  

“Türkiye’de bir avuç kömür için bir ömür adayan yüzlerce, hatta binlerce 

madencimizin ölümüne yol açanlar kimlerdir? Faciann hiç mi siyasi ve idari sorumlusu 

yoktur? Faciann gerçek nedeni hala neden bulunmamştr? Yoksa her şey doğal bir ‘afetin, 

hatta ‘ftrat’n m sonucudur?” 

Komisyon Başkannn “Sunuş” yazsnn 17. sayfasndaki şu beyan da gerçek 

sorumlularn ortaya çkarlmasndan ve derinlikli bir madencilik politikasnn ortaya konarak, 

toplumumuzun adalet talebinin karşlanmasndan oldukça uzak kalndğnn kantdr ve 

Rapora giriş niteliğindeki bir sunuş yazsnn kapsayc olmas beklenen içeriğinden de 

oldukça uzak bir yönlendirme içermektedir: 
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“Kamuoyu, kazann oluş şekli ve büyüklüğü konusunda firmann yaptğ hatalara 

odaklanmaktadr. Şüphesiz bu konuda çok şey söylenebilir. Ancak kazann gerçek oluşum 

nedeninin, tabaka hareketlerinin incelenerek kaya mekaniği ilkelerinin uygulanmamas 

olduğu anlaşlmaldr. Sözün özü, doğada bir iş yaparken doğann vereceği tepkinin  bilimsel 

olarak anlaşlmas gerekmektedir.” 

Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN, şüphesiz çok şey söylenmesi gereken yerde 

suskunluğa gömülmüştür. Sayn ALABOYUN’un, komisyon raporuna dair 4 Aralk 2014 

tarihli toplantda basn mensuplarnn faciann özüne ve gerçek sorumlularna, madencilik 

sistemine dair kararl, açk ve srarl sorularna net yant vermekten kaçnarak kuru teknik 

bilgilere sğnmas da bu siyasal ve vicdani sorunun üstünün örtülmesine dair dolambaçl 

söylemin yaklaşk 1000 sayfaya yaylmas ile ayn şeydir. 

Siyaset, Adalete Gölge Mi Düşürecek? 

Soma Araştrma Komisyonu’nun her frsatta bir “soruşturma komisyonu” olarak 

çalşmadğn belirten Komisyon Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN, faaliyetlerimizin bir 

yarglama vasf taşmayacağn ifade etse de, savclğa sunulmuş mevcut bilirkişi raporundaki 

kimi bulgulara katlmadğn farkl tarihlerde belirtmiş, hatta yeni bir bilirkişi raporu 

istenebileceğini söyleyerek aslnda bir nevi yarg sürecine müdahale edecek açklamalarda da 

bulunmuştur.  

Sorun, sadece bu açklamalarda değil, mahkemece iade edilen eksiklerinden sonra 

yeniden açklanacak olan Soma iddianamesi ve dava sürecinde,  bu Komisyon Raporunun 

teknik olarak ortaya koyduğu faciann olas nedenlerine dair bulgular ile davann seyrine 

siyasi bir gölge düşürme tehlikesindedir.   

Meclisin siyasal denetim yetkisini eksik brakp tüm uyarlarmza karşn teknik 

nedenlere yoğunlaştğn gördüğümüz Komisyon, asl sorumlular ve madencilikteki yapsal 

sorunlar tartşmak yerine, faciann olas nedenlerine dair getirdiği yeni açlmlarla olay daha 

ziyade sorumlusu bulunamayan bir doğal felaket, gerçek sorumlusu tespit edilememiş üzücü 

bir hadise olarak nitelendirerek yarglama faaliyetini yürüten mahkeme heyetine “gölge ya da 

nöbetçi savclk” görevi mi üstlenecektir?  

Komisyonumuzun facia noktasna inerek gözlemlerde bulunmuş olmas son derece 

önem taşmakla birlikte, bilirkişinin yangnlar nedeniyle bu noktaya erişemeden tespitlerini 

kaleme almas, ileride hukuk ad altnda bir “koz” olarak m kullanlacaktr?  
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Bu kayglarmz, hem Meclis’in üzerine düşen siyasi ve vicdani sorumluluğu yerine 

getirmeyişinden, hem de Meclis’in yasama ve denetim snrlarndan taşarak, AKP’nin 

gölgesinde işleyecek bir yarglama sürecine imza atlmas ihtimalini tespit etmemizden 

kaynaklanmaktadr. Zira Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN’un, 4 Aralk tarihinde, 

raporun sunuş toplantsnda söylediği sözler, gelecek açsndan kritik önem taşmaktadr: 

“Çok anlaşlr bir dille yazdk. Bir kez daha söylüyorum: Savclk bu raporu okursa, 

soracağ çok soru çkacaktr.” 

Bu nedenle, biz de AKP kadrolarna bir kez daha çok açkça söylüyoruz: Meclis’in 

hesap sorma ve sorumlulara dair net siyasal saptamalar yapma işlevini kendi çkarlarnz ve 

yargy etkilemek için kullanmayn, Soma’y karartma inadnzdan vazgeçin, bu komisyondan 

çkan bulgular Soma davasn AK-lamak için malzeme üretmiş bir komisyona 

dönüştürmeyin! 

Dünya Örnekleri Anlatlrken Sayfalarca “Destan Yazld”, Soma’ya Gelince Sus 

Pus Olundu! 

Komisyon raporunda, dünyadaki maden facias örnekleri sralanrken saptanan özel 

sektör ve kamu kurumlarnn hatalar korkusuzca paylaşlrken, konu Soma faciasna 

geldiğinde ayn cesaretin gösterilmemesi, siyasal sorumluluk adreslerine yaklaşldğ anda 

derhal teknik madencilik bilgisiyle gerçek adresten  saplmas, ortak toplumsal geleceğimiz 

açsndan sonuç getirmeyecek oyalayc bir tutumdur; bu durum madencilik politikasndaki 

yanlşlarla yüzleşmeyi sürekli ertelemenin bir unsurudur. 

Komisyon toplantlarnda da gözlemlendiği üzere, komisyon üyesi birçok AKP 

Milletvekilinin faciaya dair sorumlular listesi ve kamu politikalarna yönelik somut tespitler 

yapldğnda itiraza yönelen refleksleri, sorunun teknik boyutunun öne çkarlmasna dair 

bilgilere yönelme gayretleri de son derece manidardr. 

Bir araştrma komisyonunun “yarglama” faaliyeti yürütmediği ortadadr, ancak 

Meclis’in en önemli denetim yollarndan birini kullanmak üzere Genel Kurul tarafndan 

görevlendirilen araştrma komisyonunun, insan unsuruna dokunmadan, sorumlu şahslarn 

adlarn ve sorumluluklarn yapsal sorunlarla bağlantlandrmadan yazacağ her bir sayfa, 

havada kalacak, vicdani görevini gölgeleyecektir.  

Türkiye’de madenciliğin kamuda ve özelde mevcut birikim ve deneyimini, yerleşmiş 

madencilik kültürünü yok eden; maden işletmeciliğinin yetersiz, donanmsz ve deneyimsiz 
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kişi ve kuruluşlara hukuken sorunlu sözleşmeler ve devirlerle terk ya da emanet eden; 

taşeronlaşma ve rodövans gibi uygulamalaryla ksa sürede yüksek kâr sağlama amacyla 

yaplan hatal üretim projeleri, hzl ve yüksek kazanç için başvurulan üretim zorlamalar, 

yetersiz ve liyakatsiz kişilerin siyasal hedeflerle kilit noktalara atanarak kamusal denetim ve 

kültürün gevşetilmesinde asl pay sahibi olan Bakan Taner YILDIZ ve dönemin Başbakan 

Recep Tayyip ERDOĞAN, “önlenebilir” maden facialarn açkça “kaçnlmaz” hale 

getirmiştir.  

Komisyonun teknik danşman olarak görevlendirilen Hacettepe Üniversitesi Maden 

İşletme ABD Bşk. Prof. Dr. Sayn Bahtiyar ÜNVER de komisyon toplantlarnda 

gerçekleştirdiği sunumunda; “bu araştrma komisyonunun temel görevinin bir daha böyle 

kazalarn olmamas olduğunu düşündüğüm ve gerçekten de bunun için bunun üzerine 

odaklanmak istiyorum. Yani, mevcut olan kaza gerçekten de olabilecek kazalar içerisinde en 

kolay önlenebilir olanyd maalesef ... Yani tespit edilmesi, ölçülmesi, görülmesi, önlenmesi 

tamamen mümkün olan bir şeydi” diyerek faciann aslnda önlenebilir olduğunu açkça ifade 

etmiştir. 

Komisyon, önlenebilir facialara neden olan temel siyasal kararlar ve ihmaller ile 

teknik süreçleri birlikte odağna almak yerine, 1000 sayfann hemen her bir bölümünde teknik 

ayrntlara kendini hapsetmiş, “emek”, “vicdan” ve “adalet” sorununu adeta maden uzmanlar 

arasndaki sohbet toplantsna dönüştürmüş; Bakanlar ve dönemin Başbakan hakknda Mays 

ayndan bu yana verilmiş gensoru önergelerinin genel içeriğine sinmiş kamuoyu 

beklentilerini, devletin unutulmaya yüz tutan “hesap verme” ilkesinin yeniden gündeme 

getirilmesine dair muhalefet partilerinin çabalarn, madencilik politikasna ilişkin iddia ve 

talepleri adeta görmezden gelmiştir.  

Siyasete Dokunmayan Komisyon, Sorunu Çözemez! 

Rapor, madenci beyanlarnn teknik yönlerine odaklanrken çalşma koşullarna dair 

insanlk dş sömürüyü ve güvenliksiz istihdamn siyasal analizine başvurmamş, işçi sağlğ 

ve güvenliğine dair yetki sahibi kurum kuruluşlarn başndaki Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakan Faruk ÇELİK’in sorumluluğunun üzerine ayrca Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme 

Kurulu’nun raporu başta olmak üzere diğer devlet kurumlarnn, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odas’nn “Madencilikte Yaşanan İş Kazalar Raporu”nda facia öncesi uyarlar 

yer almasna rağmen gitmemiş; Jeoloji Mühendisleri Odas’nn düzensiz yürütülen jeoteknik 
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etütlere, eski imalatlara, kontrolsüz sondajlara dair açk uyarlarna karşn suya sabuna 

dokunmayan tavrn “biz soruşturma komisyonu değiliz” söylemiyle meşrulaştrmaya 

çalşmştr. 

Kendi oluşturduklar düzenin yarattğ ykmn adna “ftrat” diyen, enerji alannda 

kamu ihale ve sözleşmelerini yaknlarna “frsat” sayarak veren, insan yaşamn hiçe sayan bir 

üretim düzeni kuran AKP Hükümeti, “frsat eşitliği”ne dayal bir sosyal adalet ve çalşma 

hakknn da önünü tkamştr. Komisyonumuzun mevcut işleyişe dair dişe dokunur sözler 

söylemeyişi ile: “Siyaset kim ve ne için yaplr?”, “devlet neye yarar?” sorular her 

zamankinden daha önemli hale gelmiştir.  

Madencilik politikasn kamu yararna aykr kararlaryla işlemez hale getiren, enerji 

kaynaklarmzn verimli, etkin, ucuz, yerli, insan ve emek dostu, yenilenebilir ürünlerle öne 

çkarmak noktasnda başarszlklar ile gündemdeki yerini koruyan, denetimler ve sahalarn 

işletilmesi sürecindeki yanlş kararlarna karşn koltuğunu brakmayan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’n ve ilgili kurum kuruluşlardaki yetkililerin 

sorumluluklarnn, mevzuattaki boşluklar ve alnmas gereken önlemlerle bağlantsn kurmak 

suretiyle araştrma faaliyetini yürütmeyen komisyonun saptamalar havada kalmakta, gerçek 

adresine ulaşmamaktadr. 

Madenlerde MİGEM ve TKİ’nin, Soma özelinde ELİ’nin birinci derecedeki 

sorumluluklar, yetkili bakanlklar düzeyinde sergilenen vurdumduymazlklar, kanunlar 

çkmasna rağmen aylarca geciktirilen ve ayrntl hazrlanmayan yönetmelikler, mevzuatta 

braklan boşluklar yoluyla birçok firmaya sağlanan kolaylklar, bu Raporda yazmamaktadr.  

Faciann siyasal ve ekonomik nedenlerine yeterince eğilmeden, “siyaset-şirket” 

bağlarna odaklanmadan, bu facia bağlamnda kayrmaclk, hukuksuzluk, güvencesizlik ve 

usulsüzlükle işleyen bir enerji düzeninin derinlemesine analizi yaplmadan madencilik 

politikasnn değişmesine ilişkin genel öneriler getirmek, Soma’da yaşananlarla yüzleşmeyi 

sürekli ertelemek,  yaşanan tüm aclar ve öfke yerli yerinde dururken 1000 sayfalk bir 

raporda bunlar yazmamak, kuru ve  teknik bir metin kaleme almaktan başka bir anlam ifade 

etmemektedir. 

Dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, AKP Manisa Milletvekili ve 

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Hüseyin TANRIVERDİ, Soma Belediye Başkan Aday 

Hasan ERGENE, Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Genel Müdürü Ramazan DOĞRU, Ramazan 
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kişi ve kuruluşlara hukuken sorunlu sözleşmeler ve devirlerle terk ya da emanet eden; 

taşeronlaşma ve rodövans gibi uygulamalaryla ksa sürede yüksek kâr sağlama amacyla 

yaplan hatal üretim projeleri, hzl ve yüksek kazanç için başvurulan üretim zorlamalar, 

yetersiz ve liyakatsiz kişilerin siyasal hedeflerle kilit noktalara atanarak kamusal denetim ve 

kültürün gevşetilmesinde asl pay sahibi olan Bakan Taner YILDIZ ve dönemin Başbakan 

Recep Tayyip ERDOĞAN, “önlenebilir” maden facialarn açkça “kaçnlmaz” hale 

getirmiştir.  

Komisyonun teknik danşman olarak görevlendirilen Hacettepe Üniversitesi Maden 

İşletme ABD Bşk. Prof. Dr. Sayn Bahtiyar ÜNVER de komisyon toplantlarnda 

gerçekleştirdiği sunumunda; “bu araştrma komisyonunun temel görevinin bir daha böyle 

kazalarn olmamas olduğunu düşündüğüm ve gerçekten de bunun için bunun üzerine 

odaklanmak istiyorum. Yani, mevcut olan kaza gerçekten de olabilecek kazalar içerisinde en 

kolay önlenebilir olanyd maalesef ... Yani tespit edilmesi, ölçülmesi, görülmesi, önlenmesi 

tamamen mümkün olan bir şeydi” diyerek faciann aslnda önlenebilir olduğunu açkça ifade 

etmiştir. 

Komisyon, önlenebilir facialara neden olan temel siyasal kararlar ve ihmaller ile 

teknik süreçleri birlikte odağna almak yerine, 1000 sayfann hemen her bir bölümünde teknik 

ayrntlara kendini hapsetmiş, “emek”, “vicdan” ve “adalet” sorununu adeta maden uzmanlar 

arasndaki sohbet toplantsna dönüştürmüş; Bakanlar ve dönemin Başbakan hakknda Mays 

ayndan bu yana verilmiş gensoru önergelerinin genel içeriğine sinmiş kamuoyu 

beklentilerini, devletin unutulmaya yüz tutan “hesap verme” ilkesinin yeniden gündeme 

getirilmesine dair muhalefet partilerinin çabalarn, madencilik politikasna ilişkin iddia ve 

talepleri adeta görmezden gelmiştir.  

Siyasete Dokunmayan Komisyon, Sorunu Çözemez! 

Rapor, madenci beyanlarnn teknik yönlerine odaklanrken çalşma koşullarna dair 

insanlk dş sömürüyü ve güvenliksiz istihdamn siyasal analizine başvurmamş, işçi sağlğ 

ve güvenliğine dair yetki sahibi kurum kuruluşlarn başndaki Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakan Faruk ÇELİK’in sorumluluğunun üzerine ayrca Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme 

Kurulu’nun raporu başta olmak üzere diğer devlet kurumlarnn, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odas’nn “Madencilikte Yaşanan İş Kazalar Raporu”nda facia öncesi uyarlar 

yer almasna rağmen gitmemiş; Jeoloji Mühendisleri Odas’nn düzensiz yürütülen jeoteknik 
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etütlere, eski imalatlara, kontrolsüz sondajlara dair açk uyarlarna karşn suya sabuna 

dokunmayan tavrn “biz soruşturma komisyonu değiliz” söylemiyle meşrulaştrmaya 

çalşmştr. 
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zamankinden daha önemli hale gelmiştir.  

Madencilik politikasn kamu yararna aykr kararlaryla işlemez hale getiren, enerji 

kaynaklarmzn verimli, etkin, ucuz, yerli, insan ve emek dostu, yenilenebilir ürünlerle öne 

çkarmak noktasnda başarszlklar ile gündemdeki yerini koruyan, denetimler ve sahalarn 

işletilmesi sürecindeki yanlş kararlarna karşn koltuğunu brakmayan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’n ve ilgili kurum kuruluşlardaki yetkililerin 

sorumluluklarnn, mevzuattaki boşluklar ve alnmas gereken önlemlerle bağlantsn kurmak 

suretiyle araştrma faaliyetini yürütmeyen komisyonun saptamalar havada kalmakta, gerçek 

adresine ulaşmamaktadr. 

Madenlerde MİGEM ve TKİ’nin, Soma özelinde ELİ’nin birinci derecedeki 

sorumluluklar, yetkili bakanlklar düzeyinde sergilenen vurdumduymazlklar, kanunlar 

çkmasna rağmen aylarca geciktirilen ve ayrntl hazrlanmayan yönetmelikler, mevzuatta 

braklan boşluklar yoluyla birçok firmaya sağlanan kolaylklar, bu Raporda yazmamaktadr.  

Faciann siyasal ve ekonomik nedenlerine yeterince eğilmeden, “siyaset-şirket” 

bağlarna odaklanmadan, bu facia bağlamnda kayrmaclk, hukuksuzluk, güvencesizlik ve 

usulsüzlükle işleyen bir enerji düzeninin derinlemesine analizi yaplmadan madencilik 

politikasnn değişmesine ilişkin genel öneriler getirmek, Soma’da yaşananlarla yüzleşmeyi 

sürekli ertelemek,  yaşanan tüm aclar ve öfke yerli yerinde dururken 1000 sayfalk bir 

raporda bunlar yazmamak, kuru ve  teknik bir metin kaleme almaktan başka bir anlam ifade 

etmemektedir. 

Dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, AKP Manisa Milletvekili ve 

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Hüseyin TANRIVERDİ, Soma Belediye Başkan Aday 

Hasan ERGENE, Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Genel Müdürü Ramazan DOĞRU, Ramazan 
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DOĞRU’nun eşi ve Soma Belediyesi Meclis Üyesi, ayn zamanda Manisa Büyükşehir 

Belediye Meclisi-Engelliler ve Kadn Haklar Komisyonu ile AB ve Dş İlişkiler 

Komisyonu’nun AKP’li Üyesi Melike DOĞRU’nun 30 Mart seçim mitingleri srasnda, 

mesai saatleri bitmesine karşn madenlerde bulunmak durumunda braklan, maden dşndaki 

mitinglere ek ücretle, mazot paras ile ya da işten çkarma tehdidi ile madenci taşnmas 

skandallar, işçi beyanlaryla tutanaklarda açkça ortaya konmasna ve fotoğraflarla da 

belgelememize rağmen komisyonun üzerine düşmediği bir başlk olmuş ve Melike DOĞRU 

ile  Hüseyin TANRIVERDİ’nin ad raporda bir kez dahi yer almamştr. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ, 2013 yl Ramazan aynda ayn firmann işlettiği diğer 

ocağa iftar için yapacağ ziyaret öncesi ve srasnda, AKP Manisa Milletvekili Recai 

BERBER ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanvekili Can GÜRKAN’n da hazr bulunduğu 

sahada, madencilerimiz mesaileri bitmesine karşn evlerine yollanmamş, servisler 

çalştrlmamş, akşam geç saate kadar zorunlu “iftar mesaisi” uygulanmş vebu durum da 

komisyon raporunda dikkate alnmamştr. 

Sömürü Düzenini Görmediler  

Raporda maden içindeki üretim zorlamasnn ve sömürünün dinamosu gibi işleyen 

daybaşlğn, işçi haklar ve örgütlenme özgürlüğünün, madenlerin teknolojik ve yönetsel 

süreçlerindeki hatalarn, eski üretim yöntemlerinin geleceğinin; ksacas Soma’nn gerçek 

öyküsünün basit birer “teknik” başlğa indirgenmesi, rapora dahil edilen mevzuat bilgisinin 

derinlemesine analize tabi tutulmadan, belli bir ekonomik ve politik bağlama oturtulmadan 

geçiştirilmesi hataldr. Bu bakmdan, raporda anlan önerilerin belli kurumsal ve teknolojik 

düzenlemeler ve değişmesi gereken madencilik politikas ya da kurulmas önerilen bir 

bakanlk ile snrlanmas yoluyla, temel siyasal sorumluluklar ve asl sorumlu kişiler göz ard 

edilemez.  

Faciann “sorumlular” konusunda, komisyonun AKP’li üyelerinin ilk günden beri 

sözü ayn ezber üzerine kuruludur: “Biz, soruşturma komisyonu değiliz, sadece kazay 

araştryoruz.” Oysa araştrma komisyonunun “soruşturma” komisyonu kimliğine 

bürünmeden de genel madencilik alannda ve Soma özelinde yanlş, kastl, açkça ihmal 

içeren, ranta ve kayrmaclğa dayal politikalar, bu politikann sahibi makam ve kişileri 

gündeminden düşürmemesi zorunludur.  

Koltuklarn Koruyanlar, Çözümün Parças Olamazlar 

ve bu durum da
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edilemez.  

Faciann “sorumlular” konusunda, komisyonun AKP’li üyelerinin ilk günden beri 

sözü ayn ezber üzerine kuruludur: “Biz, soruşturma komisyonu değiliz, sadece kazay 
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Koltuklarn Koruyanlar, Çözümün Parças Olamazlar 
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Unutulmamaldr ki, Soma Komisyonu gerçek siyasi ve idari “sorumlular” 

araştrmaktan oy çoğunluğu ile uzak dururken, Soma faciasndan sonra, madencilik alannda 

kritik hiçbir makam sahibi görevinden alnmamş yahut istifa etmemiştir.  

Aksine, enerji alannda dokunulmazlkla bağlanmş bu koltuklarn hemen yanndaki 

sandalyelere ya AKP’de milletvekili aday olmuş kişiler ya da baz AKP Milletvekillerinin 

çocuklar, hemşerileri getirilmiştir. TKİ Yönetim Kurulu’nun, MİGEM yönetiminin, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan ile Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanna yakn siyasi 

kadrolarn Soma faciasnn hemen öncesi ve sonrasndaki durumuna dair ortaya koyduğumuz 

tespitler, siyasal kadrolaşmalar konusunda basna yansmş bilgiler komisyon raporuna dahil 

edilmemiştir. 

Büyük enerji ihalelerini almş holding ve şirketler yine büyük ölçüde kaypsz biçimde 

yoluna devam etmiş, havuz medyasndaki ksa süreli ve göstermelik itibar kayplar, yeni 

enerji lisanslaryla kapatlabilmiştir. Soma Holding’e bağl bir şirket olan Gürmin Madencilik 

Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Amasya ili Merzifon ve Suluova ilçelerindeki termik santral, kül ve 

kömür depolama sahas, kömür ve kireç ocaklar hazr beton santrali, lavyer krma-eleme-

ykama tesisleri yapm projesine dair EPDK lisans alma süreci, kamuoyunda “faciaya rağmen 

ödül” olarak tepkiyle karşlanmştr. 

Devamnda, faciann ilk haftalarnda, Alp GÜRKAN ve şirket yetkililerini tümüyle tek 

suçlu ilan etmeye odaklanmş iktidar yanls havuz medyas “Patron Paçay Syramayacak”, 

“Hiçbir İhmale Göz Yummayz” manşetleri atmş, ilerleyen günlerde ise bu linç 

kampanyasna ara vererek şirkete ilişkin somut belge ve iddialara gündeminde yer vermeme 

yoluna gitmiştir. 19 Mays 2014 tarihli “Yeni Şafak”, “Akşam”, “Star” ve “Takvim” 

gazetelerinin ortak manşeti şirket sahipleri ve yöneticilerinin fotoğraflaryla bezenmiş “Hesap 

Zaman/Hesap Günü” olurken, ilerleyen aylarda firmaya dair manşetlerde ve “hesaplaşma” 

söylemlerinde ciddi ölçüde bir gerileme olmuş ve bakanlk müfettişlerini öne çkararak siyasal 

sorumlularn cinayetteki payn gizleme gayreti öne çkmştr. 

Faciann ilk günlerinden bugüne dek Soma’nn asl sorumlularnn peşini, katliamn 

siyasal arka plann ve toplumsal travmamz gündeminden hiç düşürmeyen özgür basn 

mensuplar ise, adalet ve hesap sorulmasn talep eden halkmzn yüz ak olmuştur.  

Cezaevinde ziyaret ettiğimiz tutuklular ise  adeta söz birliği edip, madendeki üretim 

zorlamasna, yangnlara ve göçüklere, kül basmalarna “olağan” derken, faciann “nedenini 
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Koltuklarn Koruyanlar, Çözümün Parças Olamazlar 
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çalştrlmamş, akşam geç saate kadar zorunlu “iftar mesaisi” uygulanmş vebu durum da 

komisyon raporunda dikkate alnmamştr. 

Sömürü Düzenini Görmediler  

Raporda maden içindeki üretim zorlamasnn ve sömürünün dinamosu gibi işleyen 

daybaşlğn, işçi haklar ve örgütlenme özgürlüğünün, madenlerin teknolojik ve yönetsel 

süreçlerindeki hatalarn, eski üretim yöntemlerinin geleceğinin; ksacas Soma’nn gerçek 

öyküsünün basit birer “teknik” başlğa indirgenmesi, rapora dahil edilen mevzuat bilgisinin 

derinlemesine analize tabi tutulmadan, belli bir ekonomik ve politik bağlama oturtulmadan 

geçiştirilmesi hataldr. Bu bakmdan, raporda anlan önerilerin belli kurumsal ve teknolojik 

düzenlemeler ve değişmesi gereken madencilik politikas ya da kurulmas önerilen bir 

bakanlk ile snrlanmas yoluyla, temel siyasal sorumluluklar ve asl sorumlu kişiler göz ard 

edilemez.  

Faciann “sorumlular” konusunda, komisyonun AKP’li üyelerinin ilk günden beri 

sözü ayn ezber üzerine kuruludur: “Biz, soruşturma komisyonu değiliz, sadece kazay 

araştryoruz.” Oysa araştrma komisyonunun “soruşturma” komisyonu kimliğine 

bürünmeden de genel madencilik alannda ve Soma özelinde yanlş, kastl, açkça ihmal 

içeren, ranta ve kayrmaclğa dayal politikalar, bu politikann sahibi makam ve kişileri 

gündeminden düşürmemesi zorunludur.  

Koltuklarn Koruyanlar, Çözümün Parças Olamazlar 
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Unutulmamaldr ki, Soma Komisyonu gerçek siyasi ve idari “sorumlular” 

araştrmaktan oy çoğunluğu ile uzak dururken, Soma faciasndan sonra, madencilik alannda 

kritik hiçbir makam sahibi görevinden alnmamş yahut istifa etmemiştir.  

Aksine, enerji alannda dokunulmazlkla bağlanmş bu koltuklarn hemen yanndaki 

sandalyelere ya AKP’de milletvekili aday olmuş kişiler ya da baz AKP Milletvekillerinin 

çocuklar, hemşerileri getirilmiştir. TKİ Yönetim Kurulu’nun, MİGEM yönetiminin, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan ile Ulaştrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanna yakn siyasi 

kadrolarn Soma faciasnn hemen öncesi ve sonrasndaki durumuna dair ortaya koyduğumuz 

tespitler, siyasal kadrolaşmalar konusunda basna yansmş bilgiler komisyon raporuna dahil 

edilmemiştir. 

Büyük enerji ihalelerini almş holding ve şirketler yine büyük ölçüde kaypsz biçimde 

yoluna devam etmiş, havuz medyasndaki ksa süreli ve göstermelik itibar kayplar, yeni 

enerji lisanslaryla kapatlabilmiştir. Soma Holding’e bağl bir şirket olan Gürmin Madencilik 

Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Amasya ili Merzifon ve Suluova ilçelerindeki termik santral, kül ve 

kömür depolama sahas, kömür ve kireç ocaklar hazr beton santrali, lavyer krma-eleme-

ykama tesisleri yapm projesine dair EPDK lisans alma süreci, kamuoyunda “faciaya rağmen 

ödül” olarak tepkiyle karşlanmştr. 

Devamnda, faciann ilk haftalarnda, Alp GÜRKAN ve şirket yetkililerini tümüyle tek 

suçlu ilan etmeye odaklanmş iktidar yanls havuz medyas “Patron Paçay Syramayacak”, 

“Hiçbir İhmale Göz Yummayz” manşetleri atmş, ilerleyen günlerde ise bu linç 

kampanyasna ara vererek şirkete ilişkin somut belge ve iddialara gündeminde yer vermeme 

yoluna gitmiştir. 19 Mays 2014 tarihli “Yeni Şafak”, “Akşam”, “Star” ve “Takvim” 

gazetelerinin ortak manşeti şirket sahipleri ve yöneticilerinin fotoğraflaryla bezenmiş “Hesap 

Zaman/Hesap Günü” olurken, ilerleyen aylarda firmaya dair manşetlerde ve “hesaplaşma” 

söylemlerinde ciddi ölçüde bir gerileme olmuş ve bakanlk müfettişlerini öne çkararak siyasal 

sorumlularn cinayetteki payn gizleme gayreti öne çkmştr. 

Faciann ilk günlerinden bugüne dek Soma’nn asl sorumlularnn peşini, katliamn 

siyasal arka plann ve toplumsal travmamz gündeminden hiç düşürmeyen özgür basn 

mensuplar ise, adalet ve hesap sorulmasn talep eden halkmzn yüz ak olmuştur.  

Cezaevinde ziyaret ettiğimiz tutuklular ise  adeta söz birliği edip, madendeki üretim 

zorlamasna, yangnlara ve göçüklere, kül basmalarna “olağan” derken, faciann “nedenini 
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hiç anlayamadklar” konusunda uzlaşmş; madenciliğin işleyişine dair temel ve net 

sorularmza sürekli kaçamak yantlar vermiştir. 

Bu şartlar altnda unutulmamaldr ki, katledilen 301 madencimizin, ortalama yaşlar 

10 olan 432 yetim çocuğumuzun, eşsiz ya da evlatsz kalan kadnlarn, sağ kurtulan kederli ve 

kaygl madencilerimizin, esnafyla ve halkyla adeta toptan ykma uğramş bir ilçe olarak 

Soma’nn adalet beklentisini, bu Komisyonun kuru bir teknik raporuyla karşlayamayz. 

Soma’dan sonra hepimizi bir kez daha derinden üzen Ermenek faciasnda, 18 

madencimizin acsn içimizde taşrken, üzerimizdeki sorumluluk, faciann asl sorumlularna 

dokunmadan, sadece sistemin yeniden düzenlenmesine dair öneriler getirerek geçiştirilecek 

kadar basit değildir. 

Maden Ruhsatlar Başbakan’dayd Ama Komisyonun Çt Çkmad 

Yasal mevzuat, teknik ve bilimsel işleyişi  Türkiye’deki madencilik ekonomisinin ve 

politikasnn çarpk işleyişi ve rant dağtm üzerinden irdelenmez, maden ruhsatlarnn 

Başbakan’a bağlandğ bir yapda “maden ocaklar kapatlmasn diye araya giren ricaclar” 

korkusuzca ortaya serilmez, maden lobilerinin, yerelden ulusala kadar her alana sirayet etmiş 

ilişkiler ağnn siyaset üzerindeki güçlü gölgesini açğa çkaracak irade ortaya konulmaz ise,  

bizzat raporlarn kendisi ciddiyetten ve şeffaflktan uzaklaşr.  

Sonuçta, bu düzeni yaratanlarn koltuklarndan inmediği, hesap vermekten uzak 

durduğu yapda, araştrma komisyonunun önerdiği çözüm listesini uygulamaya geçirme 

yetkisi, yine bu sorunlar yaratanlarn elindedir.  

Komisyon, raporunda, çoğunlukla sorunu yaratan siyasal karar alclara, bu kişilerin  

demeçlerine, aralarndaki ilişkilere yer verilmezken, bu sistemin asl sorumlular olan 

hükümet yetkililerine ise sorunlarn çözümünü öneren bir ironi içine girilmiştir.  

Dünyada madencilik ruhsatlarnn ve izinlerinin aktarldğ komisyon raporunun 

tablosunda Türkiye için Bakanlk ve Başbakan adnn dahi yazlamamş olmas, srarlarmz 

sonucunda sadece mevzuat bilgisi aktarlarak değinilip geçilmesi de son derece manidardr. 

Komisyonun ilk taslak raporlarnda, 16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlk genelgesiyle, 

“maden ruhsat” dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar (Belediyeler ve il özel idareleri 

hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlas kamu kurum ve kuruluşlarna ait şirketlerin, 

satş, kira, irtifak, takas, tahsis, devrinin Başbakanlk iznine bağlanmasnn anlmayş 
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manidardr. Soma’da madencilik tarihi anlatlrken Başbakanlk Osmanl arşivine kadar atfta 

bulunulmuş, Soma’da facia sonras bir vatandaşn üzerine yürüyüp küfreden, danşman işçiye 

tekme savuran dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’n bölgeye ziyareti dahi taslak 

rapora yanstlmş ancak maden ruhsatlarn kimin verdiği ksm ilk taslak raporlar da dahi, 

tüm raporda boş geçilerek adeta dönemin Recep Tayyip ERDOĞAN sorunun temelinde yatan 

tüm eleştirilerden muaf tutulmak istenmiştir.  

4 Aralk 2014 tarihli basn toplantsnda, bizlerin ve basn mensuplarnn “maden 

ruhsat verme yetkisinin Başbakana bağl olduğu bu madencilik politikas değişmeden, 

Madencilik Bakanlğnn kurulmas başta olmak üzere yeni öneriler getirilmesi sorunlara 

çözümü olacak mdr?, Komisyon raporu maden ruhsatlarna dair yetkinin Başbakan’dan 

alnmasn teklif edecek midir?” gibi sorulara, Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN ve 

AKP Milletvekillerinin ana rapor metnine yansyacak bir yant veremeyişi, aslnda her şeyi 

özetlemektedir. Sayn Başkan ALABOYUN’un 4 Aralk tarihli rapor tantm toplantsnda, bir 

basn mensubunun bu yöndeki sorusuna “Kişisel görüşümü istiyorsanz, Başbakana ruhsat 

yetkisi tanyan genelgenin gerekçesini çok bilmiyorum ama bana göre o tür uygulamalardan 

vazgeçilmesinde fayda var” sözleri ise, sradan iyi niyet beyanlarnn ötesine geçmeyecek 

ksk sesli bir itiraftr. Nihayetinde bizler  tarafndan  ruhsatlarn Başbakanlk yetkisinden 

alnmas gerektiği srarla dile getirilmesine karşn komisyon raporunun “Öneriler” bölümünde 

yazmamas da asla kabul edilemez. 

Maden ruhsatlar konusunda dünya örneklerini sralayan Komisyon raporu, bizim 

itirazlarmz öncesinde, Türkiye’de maden ruhsatlarnn kimin iznine bağl olduğu konusunda 

dahi suskun kalmş, yürürlükteki madencilik mevzuatmz anlatrken, mevcut Başbakanlk 

Genelgesini raporuna taşma ve analizini yaparak siyaset-enerji ilişkisini kurma cesaretini 

göstermemiştir. Uyarlarmz sonucunda, raporun nihai haline eklenen ksa bir paragrafla 

sadece mevzuata atfta bulunulmuş, maden ruhsatlarn verme noktasnda sürecin asl aktörü 

olan Başbakanlğn siyasal rolü geçiştirilmiş, madencilik politikasnda Başbakan’n konumu 

detayl bir analize tabi tutulmayarak komisyonun “araştrma” vasf sekteye uğratlmştr.  

Başbakanlğn 2012/15 sayl genelgesiyle; kamu kurum ve kuruluşlar ile 

sermayesinin % 50’ sinden fazlas Kamu Kurum ve Kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan taşnmazlaryla ilgili olarak; Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarnn, Vakf, Dernek veya bunlarn şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, 

kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler için, Başbakanlktan 
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hiç anlayamadklar” konusunda uzlaşmş; madenciliğin işleyişine dair temel ve net 

sorularmza sürekli kaçamak yantlar vermiştir. 

Bu şartlar altnda unutulmamaldr ki, katledilen 301 madencimizin, ortalama yaşlar 

10 olan 432 yetim çocuğumuzun, eşsiz ya da evlatsz kalan kadnlarn, sağ kurtulan kederli ve 

kaygl madencilerimizin, esnafyla ve halkyla adeta toptan ykma uğramş bir ilçe olarak 

Soma’nn adalet beklentisini, bu Komisyonun kuru bir teknik raporuyla karşlayamayz. 

Soma’dan sonra hepimizi bir kez daha derinden üzen Ermenek faciasnda, 18 

madencimizin acsn içimizde taşrken, üzerimizdeki sorumluluk, faciann asl sorumlularna 

dokunmadan, sadece sistemin yeniden düzenlenmesine dair öneriler getirerek geçiştirilecek 

kadar basit değildir. 

Maden Ruhsatlar Başbakan’dayd Ama Komisyonun Çt Çkmad 

Yasal mevzuat, teknik ve bilimsel işleyişi  Türkiye’deki madencilik ekonomisinin ve 

politikasnn çarpk işleyişi ve rant dağtm üzerinden irdelenmez, maden ruhsatlarnn 

Başbakan’a bağlandğ bir yapda “maden ocaklar kapatlmasn diye araya giren ricaclar” 

korkusuzca ortaya serilmez, maden lobilerinin, yerelden ulusala kadar her alana sirayet etmiş 

ilişkiler ağnn siyaset üzerindeki güçlü gölgesini açğa çkaracak irade ortaya konulmaz ise,  

bizzat raporlarn kendisi ciddiyetten ve şeffaflktan uzaklaşr.  

Sonuçta, bu düzeni yaratanlarn koltuklarndan inmediği, hesap vermekten uzak 

durduğu yapda, araştrma komisyonunun önerdiği çözüm listesini uygulamaya geçirme 

yetkisi, yine bu sorunlar yaratanlarn elindedir.  

Komisyon, raporunda, çoğunlukla sorunu yaratan siyasal karar alclara, bu kişilerin  

demeçlerine, aralarndaki ilişkilere yer verilmezken, bu sistemin asl sorumlular olan 

hükümet yetkililerine ise sorunlarn çözümünü öneren bir ironi içine girilmiştir.  

Dünyada madencilik ruhsatlarnn ve izinlerinin aktarldğ komisyon raporunun 

tablosunda Türkiye için Bakanlk ve Başbakan adnn dahi yazlamamş olmas, srarlarmz 

sonucunda sadece mevzuat bilgisi aktarlarak değinilip geçilmesi de son derece manidardr. 

Komisyonun ilk taslak raporlarnda, 16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlk genelgesiyle, 

“maden ruhsat” dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar (Belediyeler ve il özel idareleri 

hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlas kamu kurum ve kuruluşlarna ait şirketlerin, 

satş, kira, irtifak, takas, tahsis, devrinin Başbakanlk iznine bağlanmasnn anlmayş 
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manidardr. Soma’da madencilik tarihi anlatlrken Başbakanlk Osmanl arşivine kadar atfta 

bulunulmuş, Soma’da facia sonras bir vatandaşn üzerine yürüyüp küfreden, danşman işçiye 

tekme savuran dönemin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’n bölgeye ziyareti dahi taslak 

rapora yanstlmş ancak maden ruhsatlarn kimin verdiği ksm ilk taslak raporlar da dahi, 

tüm raporda boş geçilerek adeta dönemin Recep Tayyip ERDOĞAN sorunun temelinde yatan 

tüm eleştirilerden muaf tutulmak istenmiştir.  

4 Aralk 2014 tarihli basn toplantsnda, bizlerin ve basn mensuplarnn “maden 

ruhsat verme yetkisinin Başbakana bağl olduğu bu madencilik politikas değişmeden, 

Madencilik Bakanlğnn kurulmas başta olmak üzere yeni öneriler getirilmesi sorunlara 

çözümü olacak mdr?, Komisyon raporu maden ruhsatlarna dair yetkinin Başbakan’dan 

alnmasn teklif edecek midir?” gibi sorulara, Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN ve 

AKP Milletvekillerinin ana rapor metnine yansyacak bir yant veremeyişi, aslnda her şeyi 

özetlemektedir. Sayn Başkan ALABOYUN’un 4 Aralk tarihli rapor tantm toplantsnda, bir 

basn mensubunun bu yöndeki sorusuna “Kişisel görüşümü istiyorsanz, Başbakana ruhsat 

yetkisi tanyan genelgenin gerekçesini çok bilmiyorum ama bana göre o tür uygulamalardan 

vazgeçilmesinde fayda var” sözleri ise, sradan iyi niyet beyanlarnn ötesine geçmeyecek 

ksk sesli bir itiraftr. Nihayetinde bizler  tarafndan  ruhsatlarn Başbakanlk yetkisinden 

alnmas gerektiği srarla dile getirilmesine karşn komisyon raporunun “Öneriler” bölümünde 

yazmamas da asla kabul edilemez. 

Maden ruhsatlar konusunda dünya örneklerini sralayan Komisyon raporu, bizim 

itirazlarmz öncesinde, Türkiye’de maden ruhsatlarnn kimin iznine bağl olduğu konusunda 

dahi suskun kalmş, yürürlükteki madencilik mevzuatmz anlatrken, mevcut Başbakanlk 

Genelgesini raporuna taşma ve analizini yaparak siyaset-enerji ilişkisini kurma cesaretini 

göstermemiştir. Uyarlarmz sonucunda, raporun nihai haline eklenen ksa bir paragrafla 

sadece mevzuata atfta bulunulmuş, maden ruhsatlarn verme noktasnda sürecin asl aktörü 

olan Başbakanlğn siyasal rolü geçiştirilmiş, madencilik politikasnda Başbakan’n konumu 

detayl bir analize tabi tutulmayarak komisyonun “araştrma” vasf sekteye uğratlmştr.  

Başbakanlğn 2012/15 sayl genelgesiyle; kamu kurum ve kuruluşlar ile 

sermayesinin % 50’ sinden fazlas Kamu Kurum ve Kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan taşnmazlaryla ilgili olarak; Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarnn, Vakf, Dernek veya bunlarn şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, 

kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler için, Başbakanlktan 
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izin alnmasna dair düzenleme yaplarak aslnda MİGEM’e bağl olmas gereken bir yetki 

“merkezileştirilmiş”tir. Bu durumun raporda yer almamas ise, madencilik faaliyeti 

yapan ya da yapacak olan firmalarn siyasetle doğrudan ilişki kurma zorunluluğunun 

doğurduğu çarpk yapy es geçmek demektir.  

Komisyonumuz, böylesine büyük bir faciann ardndan yazdğ raporunda, madencilik 

politikasna dair önerilerini hazrlarken, ruhsatlandrma izinleri ve yetkisine dair daha cesur 

saptamalar yapmal ve elindeki belgeleri de yorumlayarak madencilik politikas alanndaki 

rant ağlarn açğa vurabilmeli idi. Hatta Araştrma Komisyonu’nun sorumluluk alann 

aştğn düşündüğü yerde, raporunun en azndan “Öneriler” bölümüne ilgili bakanlar hakknda 

bir soruşturma komisyonu kurulmasn da teklif edebilmeliydi. “Biz bir araştrma komisyonu 

olarak şu bulgu ve bağlantlara ulaştk, devamnda Bakanlarn siyasal sorumluluklarnn 

soruşturulmas gerekir” tespitini yazabilme cesareti ise bu araştrma komisyonunun siyasal 

vicdann ve özellikle kamuoyunun beklentisini oluşturmaktayd ancak, Komisyon bu cesareti 

gösteremedi.  

Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu araştrma komisyonunun cesaret gösteremediği yerde 

yine devreye girecek, Soma faciasnn gerçek sorumlularnn bulunmas ve ilgili Bakanlarn 

yarg önünde de hesap verebilmesi için Soruşturma Komisyonu kurulmasna dair önergesini 

de en ksa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktr.  

Araştrma Komisyonu Raporunun Tespitleri Bilirkişi Raporunun Gerisinde 

Kalmştr 

Komisyon; Soma faciasnn soruşturmas kapsamnda Savclğa sunulan ve sisteme 

dair cesur saptamalara yer verdiğini düşündüğümüz bilirkişi raporunda ve Sayştay 

denetimlerinde de dikkat çeken, devlet ile şirket arasndaki “muvazaal sözleşme” 

örneklerinden biri ile faaliyet gösteren Eynez’deki madenin durumunu, Soma’daki genel 

üretim ve çalşma düzeni, sadece işçi sağlğ ve güvenliği açsndan yerel düzeyde değil, 

madencilik sisteminin özüne dair asl işveren-alt işveren ilişkileri, hizmet sözleşmesinin 

içeriği ve TKİ ile MİGEM’in, Ankara düzeyinde Bakanlklarn ihmal ve hatalar üzerinden 

detayl incelenmeliydi.  

Savclğn bilirkişi raporundaki görece cesur teknik, hukuki ve idari tespitler ile 

komisyonun bulgular arasndaki benzerliklerin farkllklardan daha fazla olduğu bizzat 

Komisyon Başkan tarafndan da açklanmasna karşn, komisyon raporunun bu dürüstlüğü 
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raporunda da açklayacak ayrntlara girmemesi, kurum ve kuruluşlarn sorumluluklarn bir 

kararl siyasi duruşla ortaya koymamas, Meclis’in denetim yetkisinin aşndrlmasdr.  

TKİ ve MİGEM yetkililerinin komisyon üyesi Milletvekillerinin sorularna net ve açk 

biçimde veremediği yantlar, sözü dolandran, ticari bağlar, denetim süreçleri, projelendirme, 

kontrol etme, bilgi akş ve denetimleri ile faciann nedenlerine dair gereken ciddiyeti 

göstermeyen tavrlar, Türkiye’de madenciliğin geldiği noktann bir utanç durağ olduğunu 

kantlamştr.  

Komisyon rapor taslaklarnn üyelere farkl zamanlarda dağtlan karşlaştrmal metin 

incelemesinde de görülmektedir ki, TKİ ve MİGEM’in, üst konumda ise Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ’nn, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn bu faciadaki pay ve 

kurumlarn ticari kazançlar ile denetim ve ruhsatlandrma süreçlerindeki sorumluluklarna, 

denetlenen şirketlere uygulanacak yeni yaptrmlara dair yazlmasn talep ettiğimiz cesur 

saptamalar eklemek noktasnda komisyon baz kararszlklar ve gelgitler yaşamştr. Aksine, 

komisyonda detayl biçimde görüşülüp karara bağlanmayan kimi başlklar ise kimden geldiği 

bilinmeksizin, taslak rapora eklenmiş ancak bizim uyarlarmz neticesinde metinden 

çkarlmştr. 

Örneğin; komisyon tarafndan dağtlan 2. taslak raporun 197 ve 243. sayfalarnda 

geçen; madenlerde üretimin durdurulmas halinde kömür kzşmasna, karbonmonoksit 

değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna dair saptamann ve devamndaki 

“madenlerde durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” önerisinin son derece yanlş ve 

madende iş güvenliğini baştan gözden çkaran bir unsur olduğuna dair uyarmz neticesinde, 

taslak rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş hakl alg da dikkate alnarak ana rapordan çkarlmştr. Bu önerinin 

kimler tarafndan ve ne zaman gündeme getirildiği, komisyon sürecinde ve rapor yazm 

aşamasnda da tpk maden kapatmalarna karş duran “50 ricac” gibi araya giren ricaclarn 

olup olmadğ tartşmaldr. Madenlerde rodövans, denetimler, üretim zorlamas, maden 

ruhsatlarna ilişkin yetkinin Başbakan’da toplanmasna dair usullerden açkça şikayetçi 

olduğunu ilk toplantdan beri bildiğimiz Komisyon Başkannn, kimi toplantlarda bu 

görüşlerini arka planda brakmas, acaba belli kurumlarn ya da firmalarn doğrudan ya da 

dolayl bir telkinin etkisinde mi gelişmiştir? 
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izin alnmasna dair düzenleme yaplarak aslnda MİGEM’e bağl olmas gereken bir yetki 

“merkezileştirilmiş”tir. Bu durumun raporda yer almamas ise, madencilik faaliyeti 

yapan ya da yapacak olan firmalarn siyasetle doğrudan ilişki kurma zorunluluğunun 

doğurduğu çarpk yapy es geçmek demektir.  

Komisyonumuz, böylesine büyük bir faciann ardndan yazdğ raporunda, madencilik 

politikasna dair önerilerini hazrlarken, ruhsatlandrma izinleri ve yetkisine dair daha cesur 

saptamalar yapmal ve elindeki belgeleri de yorumlayarak madencilik politikas alanndaki 

rant ağlarn açğa vurabilmeli idi. Hatta Araştrma Komisyonu’nun sorumluluk alann 

aştğn düşündüğü yerde, raporunun en azndan “Öneriler” bölümüne ilgili bakanlar hakknda 

bir soruşturma komisyonu kurulmasn da teklif edebilmeliydi. “Biz bir araştrma komisyonu 

olarak şu bulgu ve bağlantlara ulaştk, devamnda Bakanlarn siyasal sorumluluklarnn 

soruşturulmas gerekir” tespitini yazabilme cesareti ise bu araştrma komisyonunun siyasal 

vicdann ve özellikle kamuoyunun beklentisini oluşturmaktayd ancak, Komisyon bu cesareti 

gösteremedi.  

Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu araştrma komisyonunun cesaret gösteremediği yerde 

yine devreye girecek, Soma faciasnn gerçek sorumlularnn bulunmas ve ilgili Bakanlarn 

yarg önünde de hesap verebilmesi için Soruşturma Komisyonu kurulmasna dair önergesini 

de en ksa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktr.  

Araştrma Komisyonu Raporunun Tespitleri Bilirkişi Raporunun Gerisinde 

Kalmştr 

Komisyon; Soma faciasnn soruşturmas kapsamnda Savclğa sunulan ve sisteme 

dair cesur saptamalara yer verdiğini düşündüğümüz bilirkişi raporunda ve Sayştay 

denetimlerinde de dikkat çeken, devlet ile şirket arasndaki “muvazaal sözleşme” 

örneklerinden biri ile faaliyet gösteren Eynez’deki madenin durumunu, Soma’daki genel 

üretim ve çalşma düzeni, sadece işçi sağlğ ve güvenliği açsndan yerel düzeyde değil, 

madencilik sisteminin özüne dair asl işveren-alt işveren ilişkileri, hizmet sözleşmesinin 

içeriği ve TKİ ile MİGEM’in, Ankara düzeyinde Bakanlklarn ihmal ve hatalar üzerinden 

detayl incelenmeliydi.  

Savclğn bilirkişi raporundaki görece cesur teknik, hukuki ve idari tespitler ile 

komisyonun bulgular arasndaki benzerliklerin farkllklardan daha fazla olduğu bizzat 

Komisyon Başkan tarafndan da açklanmasna karşn, komisyon raporunun bu dürüstlüğü 
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raporunda da açklayacak ayrntlara girmemesi, kurum ve kuruluşlarn sorumluluklarn bir 

kararl siyasi duruşla ortaya koymamas, Meclis’in denetim yetkisinin aşndrlmasdr.  

TKİ ve MİGEM yetkililerinin komisyon üyesi Milletvekillerinin sorularna net ve açk 

biçimde veremediği yantlar, sözü dolandran, ticari bağlar, denetim süreçleri, projelendirme, 

kontrol etme, bilgi akş ve denetimleri ile faciann nedenlerine dair gereken ciddiyeti 

göstermeyen tavrlar, Türkiye’de madenciliğin geldiği noktann bir utanç durağ olduğunu 

kantlamştr.  

Komisyon rapor taslaklarnn üyelere farkl zamanlarda dağtlan karşlaştrmal metin 

incelemesinde de görülmektedir ki, TKİ ve MİGEM’in, üst konumda ise Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ’nn, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn bu faciadaki pay ve 

kurumlarn ticari kazançlar ile denetim ve ruhsatlandrma süreçlerindeki sorumluluklarna, 

denetlenen şirketlere uygulanacak yeni yaptrmlara dair yazlmasn talep ettiğimiz cesur 

saptamalar eklemek noktasnda komisyon baz kararszlklar ve gelgitler yaşamştr. Aksine, 

komisyonda detayl biçimde görüşülüp karara bağlanmayan kimi başlklar ise kimden geldiği 

bilinmeksizin, taslak rapora eklenmiş ancak bizim uyarlarmz neticesinde metinden 

çkarlmştr. 

Örneğin; komisyon tarafndan dağtlan 2. taslak raporun 197 ve 243. sayfalarnda 

geçen; madenlerde üretimin durdurulmas halinde kömür kzşmasna, karbonmonoksit 

değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna dair saptamann ve devamndaki 

“madenlerde durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” önerisinin son derece yanlş ve 

madende iş güvenliğini baştan gözden çkaran bir unsur olduğuna dair uyarmz neticesinde, 

taslak rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş hakl alg da dikkate alnarak ana rapordan çkarlmştr. Bu önerinin 

kimler tarafndan ve ne zaman gündeme getirildiği, komisyon sürecinde ve rapor yazm 

aşamasnda da tpk maden kapatmalarna karş duran “50 ricac” gibi araya giren ricaclarn 

olup olmadğ tartşmaldr. Madenlerde rodövans, denetimler, üretim zorlamas, maden 

ruhsatlarna ilişkin yetkinin Başbakan’da toplanmasna dair usullerden açkça şikayetçi 

olduğunu ilk toplantdan beri bildiğimiz Komisyon Başkannn, kimi toplantlarda bu 

görüşlerini arka planda brakmas, acaba belli kurumlarn ya da firmalarn doğrudan ya da 

dolayl bir telkinin etkisinde mi gelişmiştir? 
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Ayrca, savclğa sunulan bilirkişi raporunda ocağn havalandrma tertibatndaki 

sorunlara dair oldukça çarpc ve tutarl bilgiler saptanmşken, üyelere sunulan 2. taslak 

raporun 134. sayfasnda “ocaktaki havalandrma”da açkça bir soruna rastlanmamş, ancak 

sayfa 198’de bu “havalandrma tertibatnn işçilerin çalşmasna elverişli olmadğ, kaza 

alannda temelde bir yangn çkmadğ ve tavan yükü basksnn dikkate alnmas gerektiği” 

saptanmştr. Bu çelişkinin ötesinde, farkl bölümlerle ve tutanaklara yansmş beyanlarla 

yeterince paylaşlmamş, üretim artşna karşn panolarda yllar itibariyle işçi says artş oran, 

yllar içinde buna uygun havalandrma/vantilatör düzeneğinin kurulup kurulmadğ sonuç 

alacak bir bağlamda kyaslanmamştr. Taslak raporlara getirdiğimiz kapsaml uyarlar 

sonucunda, komisyonun raporuna bir nebze de olsa tutarl ve dikkatli eğilmesi sağlanmştr. 

 Komisyon raporunda, cezaevindeki tutuklu firma yetkililerine, Meclis’te ise Park 

Teknik yetkilisine sorulduğunda net yant alnamayan baz sorularn üzerine gidilmemiştir. 

Madenin önceki işletmecisi olan Park Teknik firmasnn faaliyetleri srasnda sürekli revize 

etmek durumunda kaldğ projeyi yarm brakma nedenleri (yangn, su vb.) ve raporlar 

detayl biçimde analiz edilmeyerek facia öncesindeki uyarlar dikkate alnmamştr. Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’nin buray devralrken yaptrdğ fizibilite ve projelendirme, risk 

değerlendirme ve /geoteknik etüt, günlük parametre sondaj çalşmalarnn detaylar rapor 

içinde tartşlmamş, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas’nn bu konuyla ilgili ayrntl 

raporu tarafmzca gündeme getirilmesine karşn Soma ve Ermenek açsndan komisyonda 

detayl değerlendirilmemiş, devlet yetkilileri ile kurumlarn bu denetim ve teknik süreçteki 

rolü raporda yeterince gündeme alnmamş, bunun yerine kömüre ilişkin sözlük tanmlaryla, 

faciann nedenlerine iliştirilmemiş kuru bir mevzuat aktarmyla faciann asl odak noktas 

saptrlmştr. 

Asl sorumluluğun şirketler de olduğu kadar, devlet politikasyla doğrudan bağlantl 

olduğu, 27 Eylül 2014 tarihli cezaevi ziyaretimizde Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Can Gürkan’n ifadesinde açkça yer almştr: 

Can GÜRKAN şirket faaliyetleri, madencilik düzeni, risk değerlendirme ve 

fizibilitelere ilişkin sorulara net yant vermezken, madencilikte devletin temel sorumluluğunu 

şu şekilde anlatmştr: 

 “(…) Çeşitli bölgelerde madencilik yapyoruz. Benim gelmemden itibaren, dediğim 

gibi, kademeli olarak Soma bölgesinde büyüme başlad yani daha doğrusu “Büyüme kademeli 
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olarak başlad.” dememek lazm, biz o zaman özel sektör olarak çalşyorduk. 2004 itibaryla 

devletin bir politikas oldu, özel sektörle ortak çalşma politikas kapsamnda kendi ocaklarn 

işletmesini özel sektörle anlaşma yoluyla özel sektöre yaptrmak gibi bir politikayla başland. 

Biz o zaman Geventepe bölgesinde çalşyorduk, birleştik yan sahayla, orada yaptk.” 

Raporda, Can GÜRKAN’n yukardaki beyannn kamu politikalar açsndan açk 

anlam ayrntsyla incelenmemiştir. GÜRKAN, maden sahalarna ilişkin sorumluluğun 

temelde devletin politika tercihlerinde somutlaştğn öne sürerken, görüşmeler srasnda bu 

ifadeler iktidar partisi üyeleri tarafndan reddedilmemiştir. “Faciada asl pay kimin?” 

sorusunun medya ve siyaset eliyle önce şirkete, ardndan mühendis ve müfettişlere mal 

edilmeye çalşldğ bir ortamda, firmann tepe noktasndaki yetkilinin sistemin tüm 

unsurlarn adeta yatay kesen söylemi üzerinde komisyon hakkyla durmamştr.  

Komisyonun açkça “yetkisiz”, hatta siyaseten “etkisiz ve “değersiz” olduğunu 

gösteren bir husus da  Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Alp GÜRKAN’n 

dinlenememiş olmasdr. Milletvekillerimiz tarafndan, öncelikle komisyon huzurunda 

dinlenmesi talep edilen Alp GÜRKAN, önce srarla telefonlara çkmamş, daha sonrasnda 

rahatszlğn öne sürerek komisyona ifade vermekten kaçnmştr. Ancak Alp GÜRKAN’n 

rahatszlğn ileri sürdüğü günlerde, 17 Ağustos 2014’te MİGEM ve ELİ yetkilileriyle 

buluştuğuna dair iddialarmz ve konuya ilişkin soru önergemize Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ’nn verdiği yantta yetersiz kalmştr. Ayrca, yine Komisyonun  ilgili Bakanlar ile 

AKP Soma Belediye Meclis Üyesi ve Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan 

DOĞRU’nun eşi Melike DOĞRU’yu dinlememesi de bir diğer önemli eksikliktir.  

301 insanmzn hayatn kaybettiği böylesi bir faciann meydana gelişini bütüncül bir 

şekilde incelemeyen, değerlendirmeyen ve baz kişi ve kurumlar devre dş brakan bu rapor 

nihayetinde emek değer bir rapor olmakla birlikte, tozlu raflarda yerini alacak ve hiçbir siyasi 

gücü olmadan, unutulup gidecektir.  

“Üretim Zorlamas Var” Diyen Komisyon, Sistemin Sorumlularn Açklamamştr  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Eynez kömürlerini hangi ekonomik ve teknik risklerle 

devraldğ ve devirden sonra yaşanan ani üretim artşnn gerek jeoloji ve madencilik gerekse 

siyasal ve hukuksal bağlants üzerinde durulamş, bu durum“yeterlilik” kriteri üzerinden 

sorgulanmamş, devletin hizmet sözleşmeleri ve rodövans gibi usullerle madenleri işletmeye 
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Ayrca, savclğa sunulan bilirkişi raporunda ocağn havalandrma tertibatndaki 

sorunlara dair oldukça çarpc ve tutarl bilgiler saptanmşken, üyelere sunulan 2. taslak 

raporun 134. sayfasnda “ocaktaki havalandrma”da açkça bir soruna rastlanmamş, ancak 

sayfa 198’de bu “havalandrma tertibatnn işçilerin çalşmasna elverişli olmadğ, kaza 

alannda temelde bir yangn çkmadğ ve tavan yükü basksnn dikkate alnmas gerektiği” 

saptanmştr. Bu çelişkinin ötesinde, farkl bölümlerle ve tutanaklara yansmş beyanlarla 

yeterince paylaşlmamş, üretim artşna karşn panolarda yllar itibariyle işçi says artş oran, 

yllar içinde buna uygun havalandrma/vantilatör düzeneğinin kurulup kurulmadğ sonuç 

alacak bir bağlamda kyaslanmamştr. Taslak raporlara getirdiğimiz kapsaml uyarlar 

sonucunda, komisyonun raporuna bir nebze de olsa tutarl ve dikkatli eğilmesi sağlanmştr. 

 Komisyon raporunda, cezaevindeki tutuklu firma yetkililerine, Meclis’te ise Park 

Teknik yetkilisine sorulduğunda net yant alnamayan baz sorularn üzerine gidilmemiştir. 

Madenin önceki işletmecisi olan Park Teknik firmasnn faaliyetleri srasnda sürekli revize 

etmek durumunda kaldğ projeyi yarm brakma nedenleri (yangn, su vb.) ve raporlar 

detayl biçimde analiz edilmeyerek facia öncesindeki uyarlar dikkate alnmamştr. Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’nin buray devralrken yaptrdğ fizibilite ve projelendirme, risk 

değerlendirme ve /geoteknik etüt, günlük parametre sondaj çalşmalarnn detaylar rapor 

içinde tartşlmamş, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas’nn bu konuyla ilgili ayrntl 

raporu tarafmzca gündeme getirilmesine karşn Soma ve Ermenek açsndan komisyonda 

detayl değerlendirilmemiş, devlet yetkilileri ile kurumlarn bu denetim ve teknik süreçteki 

rolü raporda yeterince gündeme alnmamş, bunun yerine kömüre ilişkin sözlük tanmlaryla, 

faciann nedenlerine iliştirilmemiş kuru bir mevzuat aktarmyla faciann asl odak noktas 

saptrlmştr. 

Asl sorumluluğun şirketler de olduğu kadar, devlet politikasyla doğrudan bağlantl 

olduğu, 27 Eylül 2014 tarihli cezaevi ziyaretimizde Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Can Gürkan’n ifadesinde açkça yer almştr: 

Can GÜRKAN şirket faaliyetleri, madencilik düzeni, risk değerlendirme ve 

fizibilitelere ilişkin sorulara net yant vermezken, madencilikte devletin temel sorumluluğunu 

şu şekilde anlatmştr: 

 “(…) Çeşitli bölgelerde madencilik yapyoruz. Benim gelmemden itibaren, dediğim 

gibi, kademeli olarak Soma bölgesinde büyüme başlad yani daha doğrusu “Büyüme kademeli 
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olarak başlad.” dememek lazm, biz o zaman özel sektör olarak çalşyorduk. 2004 itibaryla 

devletin bir politikas oldu, özel sektörle ortak çalşma politikas kapsamnda kendi ocaklarn 

işletmesini özel sektörle anlaşma yoluyla özel sektöre yaptrmak gibi bir politikayla başland. 

Biz o zaman Geventepe bölgesinde çalşyorduk, birleştik yan sahayla, orada yaptk.” 

Raporda, Can GÜRKAN’n yukardaki beyannn kamu politikalar açsndan açk 

anlam ayrntsyla incelenmemiştir. GÜRKAN, maden sahalarna ilişkin sorumluluğun 

temelde devletin politika tercihlerinde somutlaştğn öne sürerken, görüşmeler srasnda bu 

ifadeler iktidar partisi üyeleri tarafndan reddedilmemiştir. “Faciada asl pay kimin?” 

sorusunun medya ve siyaset eliyle önce şirkete, ardndan mühendis ve müfettişlere mal 

edilmeye çalşldğ bir ortamda, firmann tepe noktasndaki yetkilinin sistemin tüm 

unsurlarn adeta yatay kesen söylemi üzerinde komisyon hakkyla durmamştr.  

Komisyonun açkça “yetkisiz”, hatta siyaseten “etkisiz ve “değersiz” olduğunu 

gösteren bir husus da  Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Alp GÜRKAN’n 

dinlenememiş olmasdr. Milletvekillerimiz tarafndan, öncelikle komisyon huzurunda 

dinlenmesi talep edilen Alp GÜRKAN, önce srarla telefonlara çkmamş, daha sonrasnda 

rahatszlğn öne sürerek komisyona ifade vermekten kaçnmştr. Ancak Alp GÜRKAN’n 

rahatszlğn ileri sürdüğü günlerde, 17 Ağustos 2014’te MİGEM ve ELİ yetkilileriyle 

buluştuğuna dair iddialarmz ve konuya ilişkin soru önergemize Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ’nn verdiği yantta yetersiz kalmştr. Ayrca, yine Komisyonun  ilgili Bakanlar ile 

AKP Soma Belediye Meclis Üyesi ve Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan 

DOĞRU’nun eşi Melike DOĞRU’yu dinlememesi de bir diğer önemli eksikliktir.  

301 insanmzn hayatn kaybettiği böylesi bir faciann meydana gelişini bütüncül bir 

şekilde incelemeyen, değerlendirmeyen ve baz kişi ve kurumlar devre dş brakan bu rapor 

nihayetinde emek değer bir rapor olmakla birlikte, tozlu raflarda yerini alacak ve hiçbir siyasi 

gücü olmadan, unutulup gidecektir.  

“Üretim Zorlamas Var” Diyen Komisyon, Sistemin Sorumlularn Açklamamştr  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Eynez kömürlerini hangi ekonomik ve teknik risklerle 

devraldğ ve devirden sonra yaşanan ani üretim artşnn gerek jeoloji ve madencilik gerekse 

siyasal ve hukuksal bağlants üzerinde durulamş, bu durum“yeterlilik” kriteri üzerinden 

sorgulanmamş, devletin hizmet sözleşmeleri ve rodövans gibi usullerle madenleri işletmeye 
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açma ve bunu denetleme yetkisini tam yerine getirmemesi gibi böyle bir faciaya zemin 

hazrlayan tüm süreçler raporda geçilmiştir. 

Devamnda, firmann 2010 ylndan itibaren gerçekleşen 5 kat üretim artşnn, 15 

milyon ton üretimi henüz 2014’ün ilk çeyreğinde çkarabilecek bir üretim zorlamasn detayl 

biçimde incelenmemiştir.  

Üretim zorlamas, taşeronlaşma ve rodövans uygulamalarnn kazann oluşumunda 

değerlendirilmesi hususunda bu konularda öncelikli olarak mevzuat ile uygulamay  

yürütmekle görevli kamu kurumlar irdelenmelidir. 

Soma faciasnn yaşandğ kömür ocağnda hizmet alm yöntemi (taşeron) ile üretim 

yaplmakta olup yaplan sözleşmede üretimin alt snr belirlenmiş, üst snra ilişkin bir 

düzenleme yaplmamştr. Bu nedenle de ilgili kurum olan TKİ tarafndan da sürekli mevzuata 

uygun hareket edildiği savunmas yaplmaktadr. Burada dikkat edilmesi gereken ancak 

raporda hiç yer almayan alm garantili hizmet alm sözleşmelerinin TKİ tarafndan ne zaman,  

ne şekilde ve nasl yapldğ gibi hususlardr.  

Alm garantili anlaşmalar yapmak kar amaçl özel şirketlerin işine gelen bir yaklaşm 

olduğundan, bu uygulamann TKİ tarafndan ne amaçla yapldğnn raporda araştrlmas 

gerekirdi. Yukarda da belirtildiği gibi Soma havzasnda bu tip işletmelerin ne zaman, hangi 

amaçlarla ve ne şekilde çalştrlmaya başlandğ, ihalelerin ne şekilde yapldğ, ihalesiz 

verilen sahalarn hangi gerekçelerle verildiği irdelenmemiştir.  

Bu konular irdelenmeden 1.500.000 ton/yl yerine 3.500.000 ton/yl üretim yaplmasnn 

nedenlerinin ve sonuçlarnn tartşlmas çok doğru bir yaklaşm olmamakla birlikte yine de  

‘naslsa alm garantisi var ve ne kadar üretirsek o kadar kar ederiz’ anlayş ile bu kadar dar 

bir alanda, böylesine emek yoğun üretim yaplmasna ve  TKİ ve MİGEM tarafndan bu 

zorlamaya izin verilmemesi gerektiğine de bu raporda yer verilmesi gerekirdi. 

Kömür üretimi TKİ’nin asl işi olup 4857 sayl yasann 2. Maddesine göre hizmet alm 

(taşeron) yöntemiyle Eynez Ocağnda Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye üretim yaptrlmamas 

gerekirdi. Özetle T.C kanunlarnn yasakladğ bir kural T.C. kurumlar tarafndan ihlal 

edilmiştir. Bu hususun raporda belirtilmesi gerekmektedir.  

Rodövans yöntemi bu sahada uygulanmamasna rağmen ayn havza içerisinde başka bir 

şirket tarafndan halen uygulanmaktadr.  MİGEM tarafndan sürekli olarak Maden 
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Kanununda rodövansn olmadğ belirtilmesine rağmen yine başka bir kamu kurumu olan TKİ 

tarafndan ayn havzada rodövans uygulamasnn yaplmasnn da raporda irdelenmesi ve 

eleştirilmesi gerekmektedir. Ayrca Soma’da ilk uygulamas olan sürecin de raporda 

irdelenmesi gerekmektedir. Rapor, madencilik sektöründe taşeronlaşma ve rodövansn 

yasaklanmas gerektiğini belirtmesi gerekirken, bir kez daha suskunluğa gömülmüştür.  

Komisyon, dosyalar dolusu bilgi ve belgeyle donatlmş, üstüne üstlük facia yerini 

görme ayrcalğn  da elde etmiş, ancak hazrladğ rapor, bu verilerin yorumlanmas ve 

siyasal saptamalarnn yaplmas açsndan, şimdiye dek raporlarn açklamş birçok kurum ve 

kuruluşun raporlarnn gerisinde kalmştr. 

Savclğa sunulmuş bilirkişi raporunda bir “analizini/yorumunu” gördüğümüz sensör 

ve bant sistemi”, “havalandrma”ya ilişkin detayl bilgi ve veriler, bu komisyon raporunda 

sadece madenciler açsndan anlaşlabilecek bir sistematik içinde anlatlrken, madenlerde işçi 

güvenliği açsndan ihmalleri bulunanlar anlatan bir bölüm yer almamştr.  

Komisyon raporunda, sondaj, eski imalatlar, braklmş topuklar, tasmanlar, oluşan 

faylar, sondaj verileri, kömür kalnlğna dair tablolar, üretim yapmann zorluklarnn zaman 

içinde işçi güvenliğine ve çalşma şartlarna olan etkisine detayl biçimde bağlanmamş, bu 

önemli saysal veriler aktarlrken analiz hzlca geçilmiş, hatal konumdakilerin 

sorumluluklar kaleme alnmamş, aktarlan veriler ve sayfalar dolduran uzun tablolar üzerine 

sonuç almayan yorumlar yaplarak, hakikatler raporda adeta başboş braklmştr. Örneğin; 

madendeki damar kalnlğna dair eldeki verilerin madendeki üretim yöntemleri, 

karatumbadan göçertme ve patlatmalara, oradan da işçi sağlğ ve güvenliğine kadar 

bağlantsna daha açkça değinilmesi gerekirken, bu hususlar gözard edilmiştir.  

Bu durumda, raporu okuyacak meslek harici ya da Komisyon üyesi olmayan bir 

kişinin yaşanan işçi sağlğ ve güvenliği sorunlarn anlamas, faciayla bağlantlandrmas ve 

sorumlular hakknda fikir yürütmesi neredeyse imkansz hale gelmiştir.  

Soma’da “siyaset- sermaye” bağlantsnn “daybaşlk” ve istihdam koşullar içinde 

ayrca ayrntl yazlmasnda büyük anlam olduğu halde, komisyon raporu bu başlk altnda da 

suya sabuna dokunmamştr.  

Hangi işçilerin hangi daybaşna bağl olduğunu aktaran ve milletvekillerimiz 

tarafndan belgelenen mesleki eğitim tablosu, Soma gerçeğini özetlemektedir. Firmann, teftiş 
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açma ve bunu denetleme yetkisini tam yerine getirmemesi gibi böyle bir faciaya zemin 

hazrlayan tüm süreçler raporda geçilmiştir. 
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yürütmekle görevli kamu kurumlar irdelenmelidir. 
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verilen sahalarn hangi gerekçelerle verildiği irdelenmemiştir.  

Bu konular irdelenmeden 1.500.000 ton/yl yerine 3.500.000 ton/yl üretim yaplmasnn 

nedenlerinin ve sonuçlarnn tartşlmas çok doğru bir yaklaşm olmamakla birlikte yine de  

‘naslsa alm garantisi var ve ne kadar üretirsek o kadar kar ederiz’ anlayş ile bu kadar dar 

bir alanda, böylesine emek yoğun üretim yaplmasna ve  TKİ ve MİGEM tarafndan bu 

zorlamaya izin verilmemesi gerektiğine de bu raporda yer verilmesi gerekirdi. 

Kömür üretimi TKİ’nin asl işi olup 4857 sayl yasann 2. Maddesine göre hizmet alm 

(taşeron) yöntemiyle Eynez Ocağnda Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye üretim yaptrlmamas 

gerekirdi. Özetle T.C kanunlarnn yasakladğ bir kural T.C. kurumlar tarafndan ihlal 

edilmiştir. Bu hususun raporda belirtilmesi gerekmektedir.  

Rodövans yöntemi bu sahada uygulanmamasna rağmen ayn havza içerisinde başka bir 
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karatumbadan göçertme ve patlatmalara, oradan da işçi sağlğ ve güvenliğine kadar 

bağlantsna daha açkça değinilmesi gerekirken, bu hususlar gözard edilmiştir.  

Bu durumda, raporu okuyacak meslek harici ya da Komisyon üyesi olmayan bir 

kişinin yaşanan işçi sağlğ ve güvenliği sorunlarn anlamas, faciayla bağlantlandrmas ve 

sorumlular hakknda fikir yürütmesi neredeyse imkansz hale gelmiştir.  

Soma’da “siyaset- sermaye” bağlantsnn “daybaşlk” ve istihdam koşullar içinde 

ayrca ayrntl yazlmasnda büyük anlam olduğu halde, komisyon raporu bu başlk altnda da 

suya sabuna dokunmamştr.  

Hangi işçilerin hangi daybaşna bağl olduğunu aktaran ve milletvekillerimiz 

tarafndan belgelenen mesleki eğitim tablosu, Soma gerçeğini özetlemektedir. Firmann, teftiş 
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ekiplerinin, Bakanlğn diğer ilgili birimlerinin, iş güvenliği uzmanlarnn Soma’da bu konuyu 

artk kanksamş hale gelmeleri ise son derece düşündürücüdür. 

Madenci Beyanlar Faciay Aydnlatabilirdi 

İşçi beyanlarnn, özellikle Soma’daki ilk görüşmelerdeki tutanaklardan daha ayrntl 

alnarak rapora aktarlmas, maaş bordrosu örnekleri ve mitinge işçi taşnmasyla 

birleştirilmesi; işçilerin mesleki eğitimlerinin nasl gelişigüzel, çoğu zaman da hiç 

verilmediğinin Ankara’da, Komisyon Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN tarafndan 

dinlenen ve S panosundan sağ kurtulmuş madencilerimiz İbrahim GENÇ ve Yusuf 

KOÇHAN’n tutanaklarndan aktarlmas gerekmekteydi. 

Meclis Araştrma Komisyonu’nun üyelerine resmi davet yoluyla haber verilmeksizin, 

Komisyon Başkan Aksaray Milletvekili Sayn Ali Rza ALABOYUN tarafndan 7 Ağustos 

2014 tarihinde, TBMM’de dinlenen madencilerimizden Sayn İbrahim GENÇ ve Sayn Yusuf 

KOÇHAN’n madendeki çalşma ilişkileri, iş ve işçi güvenliği, maden teçhizat, madenci 

eğitimi konularnda anlattklar eksiklikler, faciann göz göre göre geldiğini bir kez daha 

ortaya koymuştur. En fazla kaybn verildiği “S” panosundan sağ kurtulan bu 

madencilerimizin, facia öncesi ve facia saatlerini tüm gerçekliğiyle anlattklar yaymlanmş 

resmi tutanaklara dayanlarak Soma faciasn netleştireceğini savunduğumuz 25 başlğ 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK’e sorduğumuzda, Bakanlk bu sorulara 

“soruşturmann sürdüğü” gerekçesiyle net yant vermemiştir.  

Komisyon raporunda da iki madencimizin ifadelerine geniş yer ayrlmamştr. Oysa, 

madencilerimizin anlattğ bilgiler ve yaşadklar deneyimler, faciann aydnlatlmas 

bakmndan kritiktir.  

Savclğa sunulan bilirkişi raporunda da bir bölümü yer alan tespitlerin komisyonumuz 

tarafndan çok daha ciddiyetle ele alnmas ve sorumlularn bu hat üzerinden de gidilerek öne 

çkarlmas, mevzuat ile facia arasndaki bağlantlarn, uygulama ile yönetmelikler arasndaki 

çelişkilerin bu biçimde de gündemde tutulmas gerekirdi. 

Gerçekleri sorgulayacak bir komisyonun, siyasal kararlarla madencilik uygulamalar 

arasnda, madenci beyanlar üzerinden sorgulamas gereken temel sorular şöyle şekillenebilir: 

“S” panosundaki havalandrma çkşn, diğer madenlerdekinin aksine, paralel değil 

seri bağlayarak, kirli havayla temiz havann ayn yerden karşarak çkmasna neden olan ve 
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işçilerin kirli havadan girip yine kirli havadan çkmasna yol açan düzeneğin tehlikesi, facia 

öncesindeki Bakanlk teftişlerinizde yer almş mdr?  

Facia sonras İş Teftiş Kurulu raporlarnda, havalandrmada kirli hava giriş çkşnn 

seri bağlanmasnn yarattğ büyük sorunlar yer almş mdr?  

Madencilerin üzerinde gaz maskeleri olmakszn panolarda çalştrldğ bu tutanakla 

da belirtilmişken, Bakanlğnzn son teftişlerinde madende maskesiz çalşma tespit edilmiş 

midir; şirket ve TKİ’ye bir yaptrm uygulanmş mdr?  

Madencilerin çizmesi delindiği halde, defalarca istemelerine karşn, madenciye maske, 

çizme vb. temel ekipmanlarn verilmeyerek üretime zorlanmas, Bakanlk denetimlerinizde 

kayda geçirilmiş midir?  

İş yetiştirmek ve üretimi her ne pahasna olursa olsun arttrmak adna, presçinin yapmas 

gereken işin, ehil olmayan tarama, ayak ya da sökümcü ustalarna yaptrldğ yönünde 

madenci beyanlar ortadayken, facia öncesi Bakanlk denetim raporlarnzda yer almş 

tespitler var mdr?  

Faciann öncesinde ve facia gününde, ortamdaki aşr snmann yetkililere haber 

verilmesine karşn üretimin devam ettirilmesi kararna karş, Bakanlk 13 Mays'tan sonra, 

Soma genelindeki diğer madenlerde yaptğ teftişlerde bu aşr snma belirtilerine karş hangi 

denetim raporlarn hazrlamştr?  

Facia srasnda son derece kritik kararlarn alnmasna arac olmas gereken, madenin 

farkl panolar arasndaki telefon haberleşme ağnn çalşp çalşmadğna dair son idari 

kontroller ne zaman yaplmş, hangi bulgulara ulaşlmştr; faciann ardndan hazrlanan Teftiş 

Kurulu raporunda haberleşme ağna ilişkin hangi tespitler yer almştr?  

Facia öncesindeki Bakanlk denetimlerinizde, madende kaç adet tahlisiye cihaz tespit 

edilmiş, bunlarn kullanmna dönük uygulamal bir denetim yaptrlmş mdr?  

Ölen madencilerimizin büyük bölümünün madene her gün yürüyerek inip çkarken 

“S” panosunun kirli havasn taşyan nefeslikleri yol olarak kullandğ bilgisi ortadayken; 

temiz hava çkşnn işçilere kullandrlmadğ tespiti, Bakanlğnzn facia öncesindeki 

denetim raporlarnda yer almş mdr; facia sonras Teftiş Kurulu raporunda hangi ifadeler yer 

almştr?  
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ekiplerinin, Bakanlğn diğer ilgili birimlerinin, iş güvenliği uzmanlarnn Soma’da bu konuyu 

artk kanksamş hale gelmeleri ise son derece düşündürücüdür. 

Madenci Beyanlar Faciay Aydnlatabilirdi 

İşçi beyanlarnn, özellikle Soma’daki ilk görüşmelerdeki tutanaklardan daha ayrntl 

alnarak rapora aktarlmas, maaş bordrosu örnekleri ve mitinge işçi taşnmasyla 

birleştirilmesi; işçilerin mesleki eğitimlerinin nasl gelişigüzel, çoğu zaman da hiç 

verilmediğinin Ankara’da, Komisyon Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN tarafndan 

dinlenen ve S panosundan sağ kurtulmuş madencilerimiz İbrahim GENÇ ve Yusuf 
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Meclis Araştrma Komisyonu’nun üyelerine resmi davet yoluyla haber verilmeksizin, 
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KOÇHAN’n madendeki çalşma ilişkileri, iş ve işçi güvenliği, maden teçhizat, madenci 

eğitimi konularnda anlattklar eksiklikler, faciann göz göre göre geldiğini bir kez daha 

ortaya koymuştur. En fazla kaybn verildiği “S” panosundan sağ kurtulan bu 
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“soruşturmann sürdüğü” gerekçesiyle net yant vermemiştir.  
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Gerçekleri sorgulayacak bir komisyonun, siyasal kararlarla madencilik uygulamalar 
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işçilerin kirli havadan girip yine kirli havadan çkmasna yol açan düzeneğin tehlikesi, facia 
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Soma genelindeki diğer madenlerde yaptğ teftişlerde bu aşr snma belirtilerine karş hangi 
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farkl panolar arasndaki telefon haberleşme ağnn çalşp çalşmadğna dair son idari 
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Kurulu raporunda haberleşme ağna ilişkin hangi tespitler yer almştr?  

Facia öncesindeki Bakanlk denetimlerinizde, madende kaç adet tahlisiye cihaz tespit 

edilmiş, bunlarn kullanmna dönük uygulamal bir denetim yaptrlmş mdr?  

Ölen madencilerimizin büyük bölümünün madene her gün yürüyerek inip çkarken 

“S” panosunun kirli havasn taşyan nefeslikleri yol olarak kullandğ bilgisi ortadayken; 

temiz hava çkşnn işçilere kullandrlmadğ tespiti, Bakanlğnzn facia öncesindeki 

denetim raporlarnda yer almş mdr; facia sonras Teftiş Kurulu raporunda hangi ifadeler yer 
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Firmann, işçilerin sraryla, temiz hava çkş ve havalandrma için “S” panosuna fan 

kurmaya raz olduğu ancak bunun gerekli bağlantsn yapmadğ, Teftiş Kurulu raporlarnda 

da ortaya konmuş mudur?  

Tutanaklarda yer aldğ üzere, facia srasnda, Vardiya Amiri Sayn İsmail ADALI’nn 

üzerinde tahlisiye cihaz olmakszn ilk müdahale etmeye çalşmas, devamnda vantilator 

fanlarnn durdurulmamas ve hava akmnn tersine çevrilmeyerek dumann 

azaltlamamasnn faciann etkisini büyüttüğü yönündeki görüş, Bakanlğnzn olaya ilişkin İş 

Teftiş Kurulu raporunda nasl karşlanmştr?  

Madenci Sayn Yusuf KOÇAK’n ifadesinde yer aldğ üzere, “S” panosundaki 

tavanda, anayola yakn bölgede, facia öncesindeki günlerde yaşanan göçüğün iyi bir 

perdeleme yaplmadan kapatlmaya çalşldğ, bu tavanda temiz havayla kirli havann temas 

ettiği nefeslik ksmnda aşr snma olduğunun madenciler tarafndan Sayn İsmail ADALI’ya 

bildirilmesine rağmen üretime devam ettirilmeye zorlandklar, kirli havayla temiz havann 

temas ettiği yerde oluşan boşluğun gözle görülür büyüklükte olduğu ve işçiler tarafndan 

yönetimin sürekli uyarldğ, normalin çok üzerinde gaz ölçüldüğü bilgisi ortadayken, 

Bakanlğn İş Teftiş Kurulu raporunda bu snma ve göçüğün faciaya etkisi nasl 

değerlendirilmektedir?  

Bakanlk, “S” panosundaki bu sorunlu bölgeye dair facia öncesi denetim raporlarnda 

herhangi bir tespiti olmuş mudur? “S” panosundaki havalandrma borularnn “demir” yerine 

“plastik” malzemeden döşenmiş olmas Bakanlk teftişlerinizde tespit edilmiş midir; edilmişse 

bu plastik borularn demir borularla değiştirilmesi neden sağlanmamştr?  

Madende, “S” panosu haricinde de demir yerine plastik havalandrma borusu 

kullanlan pano ve anayol var mdr?  

Madendeki taşyc bantlarn tamamnn yanan cinsten olduğu ve yangnn büyüyerek 

hzlanmasna bu bantlarn da neden olduğu tutanaklara yansmştr. Bakanlğnzn facia 

öncesi teftişlerinde, bu bandn yanmayan malzemeden alnmas yönünde raporu var mdr?  

Facia sonrasndaki İş Teftiş Kurulu raporunda, olayn büyümesine taşyc bandn 

etkisi nasl değerlendirilmiştir? Mevcut gaz maskelerinin yeterli randman vermeyeceğini 

belirten, çalşma ortamnn büyük kaza riski taşdğn savunan merhum Mühendis Koray 

KARADAĞ’n facia öncesinde de devam eden uyarlar için Bakanlğnz ve şirket yetkilileri 

ne yapmştr?  
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Merhum Mühendis Koray KARADAĞ’n, facia öncesinde çalşma şartlarndan 

yaknarak, madencilere “Bu ocağ nasl çalştracağz bilmem yani herhâlde yürütemeyeceğiz. 

Yine de Soma’da en iyi yer buras. Yerlerinizi kaybetmeyin” ifadesi karşsnda, Bakanlğn 

2013 ve 2014 yllarnda, Soma genelindeki diğer madenlerde hangi eksikleri tespit ederek ne 

gibi yaptrmlar uygulamştr; Eynez böyle ise diğer madenler için acil bir eylem plan 

oluşturulmayacak mdr?  

Madenci Sayn İbrahim GENÇ’e, 10 yldr ayn firmann farkl madenlerinde 

çalştrlmasna karşn, ustalk kursu dşnda hiçbir işçi güvenliği eğitiminin verilmediği 

gerçeğinden hareketle, Bakanlk madenlerde işçilerin güvenlik eğitimini nasl denetlemektedir 

ki böyle bir düzensizlik hüküm sürmüştür?  

Bakanlk denetimlerinde neden sadece firmann hazrladğ kayt defterleri üzerindeki 

beyana bağl kalnmş, işçi güvenliği ve madende ilkyardm planlamas neden uygulamal 

olarak denetlenmemiştir?  

Madenci Sayn İbrahim GENÇ’in belirttiği üzere, işçilerin yoğun duman altnda, ilk 

hamlelerden birisi olan burnunu kapatp gaz maskesine ya da delik delinen ve içinden temiz 

hava gelen plastik borulardan nefes almasn dahi sağlayamamas, yaşanan işçi güvenliği 

eğitimlerindeki eksikliği ortaya sermişken, Bakanlk madenlerde işçi ve sağlğ güvenliği 

eğitimlerinin nitelikli verilmesine, eğitim süresinin arttrlmasna ve uygulamal 

denetlenmesine dönük çalşmalar neden yeterince yürütmemiştir?  

Panolarda neden oksijen tüpleri bulundurulmamşsa, facia öncesi denetimlerde bu 

eksikler için firmaya neden yaptrm uygulanmamştr? 

Yasal Boşluklar Yürütmenin İnisiyatifinde! 

Madencilikte işçi güvenliğini sağlamaya dönük yasalarn uygulama yönetmeliklerinin 

aylarca bekletilmesi sonucunda ortaya çkan yaptrm boşluklarnn ne gibi olumsuz sonuçlara 

yol açtğn, Komisyonumuzun 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlğ ve 

Güvenliği Yasasnn yürürlük tarihinden itibaren örneklerle açklamasnda yarar vard, çünkü 

teftiş elemanlar, yasa çkmasna rağmen hazrlanmayan, geç yürürlüğe giren yönetmelikler 

nedeniyle, idari ceza ya da kapatma cezas vermede hangi yönetmeliğin kendisine dayanak 

oluşturduğuna dahi kanaat getirememiştir. Bu bakmdan, komisyonun, mevzuat boşluklarnn 

madencilikte yarattğ yaptrm sorunlarna ayrntl eğilmesi yerinde olmuştur. 
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Firmann, işçilerin sraryla, temiz hava çkş ve havalandrma için “S” panosuna fan 

kurmaya raz olduğu ancak bunun gerekli bağlantsn yapmadğ, Teftiş Kurulu raporlarnda 

da ortaya konmuş mudur?  

Tutanaklarda yer aldğ üzere, facia srasnda, Vardiya Amiri Sayn İsmail ADALI’nn 

üzerinde tahlisiye cihaz olmakszn ilk müdahale etmeye çalşmas, devamnda vantilator 

fanlarnn durdurulmamas ve hava akmnn tersine çevrilmeyerek dumann 

azaltlamamasnn faciann etkisini büyüttüğü yönündeki görüş, Bakanlğnzn olaya ilişkin İş 

Teftiş Kurulu raporunda nasl karşlanmştr?  

Madenci Sayn Yusuf KOÇAK’n ifadesinde yer aldğ üzere, “S” panosundaki 

tavanda, anayola yakn bölgede, facia öncesindeki günlerde yaşanan göçüğün iyi bir 

perdeleme yaplmadan kapatlmaya çalşldğ, bu tavanda temiz havayla kirli havann temas 

ettiği nefeslik ksmnda aşr snma olduğunun madenciler tarafndan Sayn İsmail ADALI’ya 

bildirilmesine rağmen üretime devam ettirilmeye zorlandklar, kirli havayla temiz havann 

temas ettiği yerde oluşan boşluğun gözle görülür büyüklükte olduğu ve işçiler tarafndan 

yönetimin sürekli uyarldğ, normalin çok üzerinde gaz ölçüldüğü bilgisi ortadayken, 

Bakanlğn İş Teftiş Kurulu raporunda bu snma ve göçüğün faciaya etkisi nasl 

değerlendirilmektedir?  

Bakanlk, “S” panosundaki bu sorunlu bölgeye dair facia öncesi denetim raporlarnda 

herhangi bir tespiti olmuş mudur? “S” panosundaki havalandrma borularnn “demir” yerine 

“plastik” malzemeden döşenmiş olmas Bakanlk teftişlerinizde tespit edilmiş midir; edilmişse 

bu plastik borularn demir borularla değiştirilmesi neden sağlanmamştr?  

Madende, “S” panosu haricinde de demir yerine plastik havalandrma borusu 

kullanlan pano ve anayol var mdr?  

Madendeki taşyc bantlarn tamamnn yanan cinsten olduğu ve yangnn büyüyerek 

hzlanmasna bu bantlarn da neden olduğu tutanaklara yansmştr. Bakanlğnzn facia 

öncesi teftişlerinde, bu bandn yanmayan malzemeden alnmas yönünde raporu var mdr?  

Facia sonrasndaki İş Teftiş Kurulu raporunda, olayn büyümesine taşyc bandn 

etkisi nasl değerlendirilmiştir? Mevcut gaz maskelerinin yeterli randman vermeyeceğini 

belirten, çalşma ortamnn büyük kaza riski taşdğn savunan merhum Mühendis Koray 

KARADAĞ’n facia öncesinde de devam eden uyarlar için Bakanlğnz ve şirket yetkilileri 

ne yapmştr?  
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Merhum Mühendis Koray KARADAĞ’n, facia öncesinde çalşma şartlarndan 

yaknarak, madencilere “Bu ocağ nasl çalştracağz bilmem yani herhâlde yürütemeyeceğiz. 

Yine de Soma’da en iyi yer buras. Yerlerinizi kaybetmeyin” ifadesi karşsnda, Bakanlğn 

2013 ve 2014 yllarnda, Soma genelindeki diğer madenlerde hangi eksikleri tespit ederek ne 

gibi yaptrmlar uygulamştr; Eynez böyle ise diğer madenler için acil bir eylem plan 

oluşturulmayacak mdr?  

Madenci Sayn İbrahim GENÇ’e, 10 yldr ayn firmann farkl madenlerinde 

çalştrlmasna karşn, ustalk kursu dşnda hiçbir işçi güvenliği eğitiminin verilmediği 

gerçeğinden hareketle, Bakanlk madenlerde işçilerin güvenlik eğitimini nasl denetlemektedir 

ki böyle bir düzensizlik hüküm sürmüştür?  

Bakanlk denetimlerinde neden sadece firmann hazrladğ kayt defterleri üzerindeki 

beyana bağl kalnmş, işçi güvenliği ve madende ilkyardm planlamas neden uygulamal 

olarak denetlenmemiştir?  

Madenci Sayn İbrahim GENÇ’in belirttiği üzere, işçilerin yoğun duman altnda, ilk 

hamlelerden birisi olan burnunu kapatp gaz maskesine ya da delik delinen ve içinden temiz 

hava gelen plastik borulardan nefes almasn dahi sağlayamamas, yaşanan işçi güvenliği 

eğitimlerindeki eksikliği ortaya sermişken, Bakanlk madenlerde işçi ve sağlğ güvenliği 

eğitimlerinin nitelikli verilmesine, eğitim süresinin arttrlmasna ve uygulamal 

denetlenmesine dönük çalşmalar neden yeterince yürütmemiştir?  

Panolarda neden oksijen tüpleri bulundurulmamşsa, facia öncesi denetimlerde bu 

eksikler için firmaya neden yaptrm uygulanmamştr? 

Yasal Boşluklar Yürütmenin İnisiyatifinde! 

Madencilikte işçi güvenliğini sağlamaya dönük yasalarn uygulama yönetmeliklerinin 

aylarca bekletilmesi sonucunda ortaya çkan yaptrm boşluklarnn ne gibi olumsuz sonuçlara 

yol açtğn, Komisyonumuzun 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlğ ve 

Güvenliği Yasasnn yürürlük tarihinden itibaren örneklerle açklamasnda yarar vard, çünkü 

teftiş elemanlar, yasa çkmasna rağmen hazrlanmayan, geç yürürlüğe giren yönetmelikler 

nedeniyle, idari ceza ya da kapatma cezas vermede hangi yönetmeliğin kendisine dayanak 

oluşturduğuna dahi kanaat getirememiştir. Bu bakmdan, komisyonun, mevzuat boşluklarnn 

madencilikte yarattğ yaptrm sorunlarna ayrntl eğilmesi yerinde olmuştur. 
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Dünyada başarl madencilik örnekleri az sayda yasa, çok sayda yönetmelik ve 

hemen her duruma özgü bir yaptrm detaylandrmş iken, bizde yetkili Bakanlklarn bu 

sorumluluktan syrlmas kabul edilemez. Denetimler, yasa olmasna karşn, Bakanlklarn 

yönetmeliği geciktirmesi sonucu gerekli uygulama alanna kavuşamamş; rapora yansmş 

teftişlere dair sonuç tablosuna döküldüğü gibi, şirketler iç denetim konusunda gerekli bilince 

sahip olmamş ve denetimlerden önce göstermelik olarak eksiklerini kapatmaya yeltenmiştir.  

Komisyon, alannda uzman meslek kuruluşlar, örgütler, sendikalar dinlemiş, ancak 

bu kesimlerin görüşleri yeterince raporda analiz konusu edilmemiştir. 

Bu bakmdan, sorunlarn çözümüne dair gerçekçi bir altyapy sağlamadan, asl 

sorumlular üzerine söz söylemeden, koltuklarn koruyan bu siyasal sorumlulara çözüm 

önerileri götürmek anlamszdr, samimiyetten uzak bir oyalamadr. Tüm bunlarn üzerine 

madencilik alannda çalşanlarn adalet talebi ve toplumun hesap vermeye dair beklentilerini 

karşlamş gibi bir de Madencilik Bakanlğ kurma önerisini taslağa yazmak, Komisyonun 

öncelikli işi olmamaldr.  

Komisyona Göre: Öngörülmeyen ve Önlenemeyen Facia! 

Komisyon raporunun 8 inci bölümü, “Kaza Öncesi Ocağn Durumu ve Kazann 

Oluşumu”nu içermekte, ancak faciaya dair kesin bir sonuca varamadğn paylaşmaktadr. 

Bütçe, yetki ve kaynak açsndan çok daha avantajl olan komisyonun facia nedeni üzerine 

tkanmas bir yana, devletin kaynaklarn bu faciann araştrlmasna yeterince seferber 

etmeyişi, facia sonrasnda geçen 7 ay boyunca madenci ölümlerini azaltmaya dayal somut bir 

önlem paketini uygulamaya geçirememesi düşündürücüdür. Facia nedenleri gerek uzmanlar, 

gerekse meslek örgütleri tarafndan hala tartşlmakta olup, konuyla ilgili kati ifadeler 

kullanmak mümkün değildir.  

Komisyon raporunda kazann oluşumu meslek örgütleri tarafndan hazrlanan 

raporlardan özellikle iki açdan oldukça farkllk göstermektedir.  İlk farkllk, kazann teknik 

nedenleri konusundadr. Raporda kazann teknik nedenleri açklanrken Şirket Yönetim 

Kurulu Başkanvekili Can GÜRKAN’n açklamalaryla Genel Müdür Ramazan DOĞRU’nun 

açklamalar neredeyse örtüşmektedir. Raporun bu ksmn şirket yetkilileri gibi bir bilinmeze 

veya öngörülemeyen, önlenemeyen kaçnlmaz bir facia gibi göstermeye çalşmaktadr.  
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Soma’da Kurtarma Zafiyeti Faciay Derinleştirdi 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerinin tam bir kaos ve keşmekeş ortamnda yürütülmüş 

olmasna ve her türlü bilgi kirliliği ve belirsizliğe rağmen (kazadan sonra son cenaze 

çkarlana kadar ölü saysnn ve isimlerinin belirlenememesi) bu çalşmalarn raporda bir 

başar gibi gösterilme denemesini kabul etmiyoruz. İlerleyen bölümlerde “Kriz Yönetimi” alt 

başlğnda, Soma’da facia sonrasndaki ilk 12 saatin “yönetilemeyişi” detayl biçimde ele 

alnmştr. 

Soma’da yaşanan facia benzeri facialar çağdaş ve madenciliğin gelişmiş olduğu 

ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde siyasilerin kurtarma çalşmalarna asla katlmadğ ve 

müdahale etmediği görülmektedir.  Oysa ki Soma’da tüm açklamalar kendi uzmanlk alan 

olmasa da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ yapmştr.  Yaplan tarafl ve 

gizemli açklamalar bilgi kirliliğine neden olmuş ve toplumsal infial artmştr. Siyasilerin 

olaya müdahalesi ve kurtarma faaliyetleriyle ilgilsi olmayan onlarca kuruluşun kurtarma 

faaliyetlerine katlmas tam bir kaos ortamnn oluşmasna neden olmuşlardr. Bu nedenle 

kurtarma faaliyetleri için gelen Türkiye Taş Kömürü ekibi yaklaşk 12 saat sonra sürece ancak 

müdahil olabilmişlerdir.  

Kurtarma faaliyetlerini yönetmekle görevli olan AFAD ise bünyesinde maden 

mühendisi kadrolarnn olmamas nedeniyle tam bir fiyasko örneği olmuştur. 

Bu konuda AFAD’n yaplanmasndaki en önemli sorun, kurumun bünyesinde bu iş 

için yetişmiş ve deneyimli maden mühendisi vb. kadrolarnn yer almamasdr. Ayrca, 

AFAD’n illerde valilere bağlanarak yeniden yönetim ve organizasyonunu düzenleyen 6525 

Sayl “Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 

Kanun”, 2012 tarihli Büyükşehir Yasas’nn görüşülme sürecinde ele alnmas gerekirken bu 

konu ihmal edilmiş, AFAD’in görev ve yetkilerinde kime bağl olacağna dair boşluklar, 

ancak 30 Mart seçimlerinden ksa bir süre önce, 27 Şubat 2014 tarihindeki yasal 

düzenlemeyle doldurulmaya çalşlmştr. Kanun teklifinin TBMM’deki komisyon 

görüşmelerinde de uyardğmz gibi, AFAD’n örgütlenmesinin oturmas ve işlerlik 

kazanmas çok geç bir tarihe braklmştr. Acil durum yönetimindeki sorunlara yasal 

gecikmelerin etkisi de komisyon raporunda gündeme getirilmemiştir. 
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Dünyada başarl madencilik örnekleri az sayda yasa, çok sayda yönetmelik ve 

hemen her duruma özgü bir yaptrm detaylandrmş iken, bizde yetkili Bakanlklarn bu 

sorumluluktan syrlmas kabul edilemez. Denetimler, yasa olmasna karşn, Bakanlklarn 

yönetmeliği geciktirmesi sonucu gerekli uygulama alanna kavuşamamş; rapora yansmş 

teftişlere dair sonuç tablosuna döküldüğü gibi, şirketler iç denetim konusunda gerekli bilince 

sahip olmamş ve denetimlerden önce göstermelik olarak eksiklerini kapatmaya yeltenmiştir.  

Komisyon, alannda uzman meslek kuruluşlar, örgütler, sendikalar dinlemiş, ancak 

bu kesimlerin görüşleri yeterince raporda analiz konusu edilmemiştir. 

Bu bakmdan, sorunlarn çözümüne dair gerçekçi bir altyapy sağlamadan, asl 

sorumlular üzerine söz söylemeden, koltuklarn koruyan bu siyasal sorumlulara çözüm 

önerileri götürmek anlamszdr, samimiyetten uzak bir oyalamadr. Tüm bunlarn üzerine 

madencilik alannda çalşanlarn adalet talebi ve toplumun hesap vermeye dair beklentilerini 

karşlamş gibi bir de Madencilik Bakanlğ kurma önerisini taslağa yazmak, Komisyonun 

öncelikli işi olmamaldr.  

Komisyona Göre: Öngörülmeyen ve Önlenemeyen Facia! 

Komisyon raporunun 8 inci bölümü, “Kaza Öncesi Ocağn Durumu ve Kazann 

Oluşumu”nu içermekte, ancak faciaya dair kesin bir sonuca varamadğn paylaşmaktadr. 

Bütçe, yetki ve kaynak açsndan çok daha avantajl olan komisyonun facia nedeni üzerine 

tkanmas bir yana, devletin kaynaklarn bu faciann araştrlmasna yeterince seferber 

etmeyişi, facia sonrasnda geçen 7 ay boyunca madenci ölümlerini azaltmaya dayal somut bir 

önlem paketini uygulamaya geçirememesi düşündürücüdür. Facia nedenleri gerek uzmanlar, 

gerekse meslek örgütleri tarafndan hala tartşlmakta olup, konuyla ilgili kati ifadeler 

kullanmak mümkün değildir.  

Komisyon raporunda kazann oluşumu meslek örgütleri tarafndan hazrlanan 

raporlardan özellikle iki açdan oldukça farkllk göstermektedir.  İlk farkllk, kazann teknik 

nedenleri konusundadr. Raporda kazann teknik nedenleri açklanrken Şirket Yönetim 

Kurulu Başkanvekili Can GÜRKAN’n açklamalaryla Genel Müdür Ramazan DOĞRU’nun 

açklamalar neredeyse örtüşmektedir. Raporun bu ksmn şirket yetkilileri gibi bir bilinmeze 

veya öngörülemeyen, önlenemeyen kaçnlmaz bir facia gibi göstermeye çalşmaktadr.  
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Soma’da Kurtarma Zafiyeti Faciay Derinleştirdi 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerinin tam bir kaos ve keşmekeş ortamnda yürütülmüş 

olmasna ve her türlü bilgi kirliliği ve belirsizliğe rağmen (kazadan sonra son cenaze 

çkarlana kadar ölü saysnn ve isimlerinin belirlenememesi) bu çalşmalarn raporda bir 

başar gibi gösterilme denemesini kabul etmiyoruz. İlerleyen bölümlerde “Kriz Yönetimi” alt 

başlğnda, Soma’da facia sonrasndaki ilk 12 saatin “yönetilemeyişi” detayl biçimde ele 

alnmştr. 

Soma’da yaşanan facia benzeri facialar çağdaş ve madenciliğin gelişmiş olduğu 

ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde siyasilerin kurtarma çalşmalarna asla katlmadğ ve 

müdahale etmediği görülmektedir.  Oysa ki Soma’da tüm açklamalar kendi uzmanlk alan 

olmasa da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ yapmştr.  Yaplan tarafl ve 

gizemli açklamalar bilgi kirliliğine neden olmuş ve toplumsal infial artmştr. Siyasilerin 

olaya müdahalesi ve kurtarma faaliyetleriyle ilgilsi olmayan onlarca kuruluşun kurtarma 

faaliyetlerine katlmas tam bir kaos ortamnn oluşmasna neden olmuşlardr. Bu nedenle 

kurtarma faaliyetleri için gelen Türkiye Taş Kömürü ekibi yaklaşk 12 saat sonra sürece ancak 
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AFAD bünyesinde özellikle madenciliğin yoğun ve riskli olduğu bölgelerde yeterli 

nicelik ve nitelikte maden mühendisi kadrolar yer almaldr.  

Soma’da yaşanan tüm bu süreçlerden maalesef hiç ders alnmadğ Ermenek 

faciasnda da görülmüş ve kazadan sonraki 48 saat içerisinde neredeyse hiçbir aşama 

kaydedilememiştir. 

Tarafsz Kamu Denetimini Yük Sayan Hükümet Faciaya Ortam Hazrlamştr 

Ülkemizde uygulanan küresel politikalarn son aşamas “denetimsizleştirme” olup 

bunun hatalar en çok AKP iktidar döneminde görülmüştür. AKP iktidar döneminde Yüksek 

Denetleme  Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanlar Kurulu, Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ Teftiş Kurulu; İş-Kur Teftiş Kurulu kapatlarak başka kurullara aktarlmş 

veya yaplar değiştirilmiştir. Ayrca ülkemizde son 12 ylda pek çok teftiş kurulu kapatlmş 

ya da mevzuat ve ekonomik yönden işlevsizleştirilmişlerdir. Bu nedenle, Soma faciasndaki 

eleştirilerin odaklarndan biri olan teftiş hizmetleri ve uygulamalarnn baş sorumlusu AKP 

hükümetleridir. 

Komisyon raporunda işverenin sorumluluklar ve organizasyonu tartşlmş, bu açdan 

6331 Sayl yasa ile 3213 Sayl Yasa kapsamnda işveren tarafndan yürütülmesi gereken iş 

güvenliği organizasyonu (iş güvenliği uzman, işyeri hekimi, teknik nezaretçi) ve aksaklklar 

belirtilmiştir. Ne var ki, bu konuda TBMM’de 2010 tarihinde kurulan Maden Araştrma 

Komisyonu ile Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurumu’nun hazrladğ raporlar, 

TMMOB Maden Mühendisleri Odas, TMMOB’ye bağl diğer odalar, Türk Tabipler Birliği 

ve Türkiye Barolar Birliği tarafndan yllardr yaplan açklamalar, kanun teklifleri verilmiş 

olmasna rağmen siyasi iktidar tarafndan toplumsal çkarlar yerine belirli çkar gruplarnn 

taleplerinin öncelikli ele alnmş olmas nedeniyle yaşama geçmemiştir.  

 Sonuç 

AKP’li yllarda Türkiye, sorunlarn çözecek iradeyi bürokratik süreçlere, geniş sayda 

personel ve kabark bütçelere havale etmiş, çözemediği konular yeni kurumlar ya da 

“paketler” üzerinden ümide bağlamş ve çözemediği şeylerin adna da “açlm/paket” diyerek 

bir hayli zaman kaybetmiştir.  

Şimdi biz, madenciliğimizi bu hale getiren siyasal yapyla, o yapnn iç içe girdiği rant 

düzeniyle hesaplaşmadan bu komisyonun çalşmalarn kapatrsak, her işimizi halletmiş gibi 
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üstüne bir de Madencilik Bakanlğ kurmaya kalkarsak, 301 madencimizin ah üzerimizde 

olacak, işsiz kalan madencilerimiz ve ailelerimizin endişeli geleceği, Soma’da babasn 

yitirmiş çocuklarmzn yaşamlarna dair soru işaretleri yüzüstü kalacaktr. 

Biz, Türkiye’de madenciliğin bu hale gelmesinde, madencilerin açlk ile ölüm arasnda 

skşmasna zemin hazrlamş siyasilerin, özel ya da kamudaki yetkililerin hiçbir koruma 

kollama altna alnmadan hesap vermesini istiyoruz. Madenlerde insanca, hakça bir düzenin, 

devletin çalşma barş ve üretim alannda sosyal adalete dayal bir politika izlemesi adna 

sektörün farkl temsilcilerinden aldğmz görüş doğrultusunda oluşturduğumuz adalet 

çağrmz ve Meclis’e sunduğumuz somut paketimizi “Sonuç” bölümünde, “Çözüm 

Önerilerimiz” alt başlğnda paylaşmş bulunuyoruz. 

Biz, yazdğmz metinle, bir muhalefet şerhi değil, olmas gereken Komisyon ana 

raporunu kaleme alyoruz. Soma’nn adalet ve vicdan talebinin Meclis’te yank bulmas, 

gerçek sorumlularn hesap vermesinin araştrlmasn savunuyor, Türkiye’nin insanca, hakça 

bir düzende emeğe saygl bir ülke olmas için direniyoruz.  

Soma’nn unutturulmamas ve karartlmamas adna, bize bu süreçte böyle bir 

muhalefet anlayş izlememiz gerektiğine dair çok önemli bir tarihsel sorumluluk yükleyen ve 

destek veren tüm yurttaşlarmza,  emeğin kutsallğna inanmay görev bilmiş basn 

mensuplarna, başta Maden Mühendisleri Odas olmak üzere katklarna esirgemeyen tüm 

meslek örgütlerine, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarna, gönüllülerimize, onurlu duruş 

sergilemiş “gerçek sendikaclara”  teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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2. KOMİSYONUN OLUŞUMU 

 

Facia tarihi olan 13 Mays’tan 15 gün önce, 29 Nisan 2014 tarihinde TBMM 

gündemine getirdiğimiz ve 23 Ekim tarihinde 52 Milletvekilimizin imzasyla verilen  

araştrma önergemiz reddedilmiş, o önergenin reddedilmesinden 15 gün sonra Türkiye, 

tarihinin en büyük iş cinayetini yaşamştr.  

Partimizin, o günkü görüşmelerde siyasi parti mitinglerine götürülen madencilerden, 

sürekli madenlerde yaşanan iş kazalarna dair tüm uyarlar iktidar partisi milletvekilleri 

tarafndan duymazlktan gelinmiş, AKP Manisa Milletvekilleri Soma’nn bu gerçeğini örtbas 

etmek için ellerinden geleni yapmştr. O tarihteki tutanaklarda AKP Manisa Milletvekili 

Muzaffer YURTTAŞ ‘İnşallah, bundan sonraki dönemde de hem işverenlerin hem işçilerin 

sorunlarn çözecek olan, işçi sağlğ ve güvenliği konusunda en güzel düzenlemeleri kimsenin 

burnu kanamayacak şekilde yapacak olan da AK PARTİ’dir.’ 1dedikten 15 gün sonra 

Soma’da 301 madencimiz göz göre göre ölüme gönderilmiştir.  

Soma faciasnn hemen akabinde bir açklama yapan dönemin Başbakan Recep 

Tayyip ERDOĞAN, önergemize ve Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in 29 Nisan 2014 

tarihli konuşmasna atfen;  "Soma ile ilgili CHP'li milletvekilinin getirdiği öneri veya önerge, 

sadece o günkü gündemi engellemeye yöneliktir ve kendi konuşmasnda da Soma ile ilgili bir 

kelime bulamazsnz. Gerekli cevab zaten arkadaşlarmz da verdiler. 'Bunu bir başka 

zamanda gündeme getirip konuşalm, konuşabiliriz' dediler. Olay şu anda, tam böyle bir 

anda, tam bir suistimal olarak kullanlma gayreti içerisindedir. Bunun istismarna da biz 

zaten frsat vermeyiz. Olay zaten mart aynn sonunda olmuştur. Şu anda nisan, mays, bir 

buçuk ay. Böyle bir süre geçmiştir." diyebilmiştir.   

13 Mays faciasnn hemen ardndan iktidar partisi tarafndan verilen önergelerle 

birlikte daha önceden de verilmiş olan 11 adet önerge TBMM Genel Kurulunda birleştirilerek 

kabul edilmiş ve resmi ad “Manisa’nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde 

Olmak Üzere Meydana gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken 

                                                            
1 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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İş Sağlğ ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Meclis Araştrmas 

Komisyonu” 21.05.2014 tarihinde kurulmuştur. 

 4 Haziran 2014 tarihinde çalşmalarna başlayan Komisyonu’nun ilk toplantsnda bu 

Komisyona önyargsz yaklaştğmz ifade etmiş ve elimizden gelen her türlü katky 

sunacağmz söylemiştik. Komisyonu’nun en kutsal görevinin halkmzn verdiği temsil etme 

görevini laykyla yerine getirmek olduğunu, Anayasa’mza ve İçtüzük’e göre bağmszlk, 

tarafszlk ve hakkaniyet ilkelerine uygun çalşmas gerektiğinin de altn çizmiştik. 

Kabulümüzün bu ilkeler olduğunu ve bu doğrultuda işbirliği içerisinde, tekrar benzer 

facialarn yaşanmamas için ne gerekiyorsa yaplmas için çalşacağmz da vurgulamştk.  

Özellikle Komisyonumuz üyelerinin yasama görevini değil, denetim görevini yaptğn 

ve iktidar partisini değil hükümeti denetlediğimizi, bu nedenle Komisyonumuzun iktidar 

partisi milletvekillerinin de bu anlayş içerisinde olmasn beklediğimizi de eklemiştik.  

Komisyon, Meclis Başkanlğnn çağrs üzerine yaplan 04.06.2014 tarihli ilk 

toplantsnda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. Bu 

toplantda, Komisyon Divan Başkanlğ’nn oluşumu srasnda muhalefet olarak Başkanlk’a  

aday göstermeyeceğimizi, bu konuda bir seçim ve rekabetin doğru olmayacağn da ifade 

etmiş ve görev bölümünün uzlaş ile yaplmas gerektiğinin altn çizmiştik. Oradaki tavrmz 

açkça Komisyon Başkanlğ’n iktidar partisine teklif ederken, iktidar partisinden de 

Başkanlk Divan’nn  oluşumu için bir uzlaş hamlesi beklemek anlamna gelmektedir.   

Ancak,  iktidar partisi Başkanlk Divanndaki 4 üyelik için de kendi milletvekillerini 

aday göstermek suretiyle 3 muhalefet partisinin de, bu Komisyonun ruhuna uygun düşeceğini 

düşündüğü uzlaş teklifini reddetmiş, bunun üzerine muhalefet partisi milletvekilleri 

oylamada boş oy kullanmak suretiyle Başkanlk Divan iktidar partisi milletvekillerinin 

oylaryla tamamen iktidar partisi milletvekillerinden oluşmuştur.  

 

Bizler, Başkanlk Divan oylamasnda iktidar partisinin diğer partilere de görev 

vermesini ve bu şekilde Komisyonun işbirliği içinde çalşacağn öngörürken, iktidar partisi 

bunun yerine Başkanlk Divanndaki tüm görevleri almay tercih etmiştir. Komisyonumuz 

İçtüzük gereği Meclis’teki sandalye dağlmndaki temsil orannda partilerden üye alrken, 

görev dağlmnda muhalefete de görev vermek gibi bir yetkiyi kullanabilecek olan iktidar 

partisi marifetiyle Başkanlk Divan tamamen AKP Milletvekillerinden kurulmuştur.   
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Başkanlk Divan’nn  oluşumu için bir uzlaş hamlesi beklemek anlamna gelmektedir.   

Ancak,  iktidar partisi Başkanlk Divanndaki 4 üyelik için de kendi milletvekillerini 

aday göstermek suretiyle 3 muhalefet partisinin de, bu Komisyonun ruhuna uygun düşeceğini 

düşündüğü uzlaş teklifini reddetmiş, bunun üzerine muhalefet partisi milletvekilleri 

oylamada boş oy kullanmak suretiyle Başkanlk Divan iktidar partisi milletvekillerinin 

oylaryla tamamen iktidar partisi milletvekillerinden oluşmuştur.  

 

Bizler, Başkanlk Divan oylamasnda iktidar partisinin diğer partilere de görev 

vermesini ve bu şekilde Komisyonun işbirliği içinde çalşacağn öngörürken, iktidar partisi 

bunun yerine Başkanlk Divanndaki tüm görevleri almay tercih etmiştir. Komisyonumuz 

İçtüzük gereği Meclis’teki sandalye dağlmndaki temsil orannda partilerden üye alrken, 

görev dağlmnda muhalefete de görev vermek gibi bir yetkiyi kullanabilecek olan iktidar 

partisi marifetiyle Başkanlk Divan tamamen AKP Milletvekillerinden kurulmuştur.   
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Bu durum ciddi sakncalar doğurmuş ve Komisyon çalşmalarnda insani ilişkilerin 

ötesinde herhangi bir uyum bulunmamasna neden olmuştur.  

 Başkanlk Divan’nn, Komisyonun özellikle muhalefetteki üyelerinin dahi son 

dakikada haberi olduğu ve Komisyon Başkan Sayn Ali Rza Alaboyun’un "Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ.'ye ait Eynez Kömür Ocağndaki barajn kaldrlmas" nedeniyle yaptğ basn 

toplants bu durumun yarattğ sonuçlardan biridir. Komisyonun muhalefet partilerine 

mensup üyeleri dahi o gün Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait durumu basn mensuplar ile 

birlikte öğrenmişlerdir.  

Ayrca, 7 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon Başkanlk Divan’nn Komisyon 

üyelerinden habersiz bir şekilde yaptğ  toplant2 İç Tüzük ve hukuka aykrdr ve bu toplant 

da Komisyon’dan beklenen şeffaflk ilkesine uymamştr. Tüm bu göstergeler Başkanlk 

Divannn, tamamn kendi üzerlerinde neden tutmak istediklerinin göstergesi niteliğindedir.  

Gerek Başkanlk Divan, gerekse AKP grubu, birlikte çalşma, işbirliği, şeffaflk gibi 

konular söylem baznda ifade etmiş olsalar da kritik aşamalarda bu gerçekleşmemiş, zaman 

zaman Komisyon Başkan’nn yaptğ açklamalar sanki Komisyonun görüşü gibi lanse 

edilmiş, kimi zaman Bilirkişi raporunun aleyhinde, kimi zaman kazann oluş şekline ilişkin 

şirket yöneticilerinin söylemleri ile paralel yaplan açklamalar da bir alg yönetimin parças 

haline getirilmiştir.   

Ayrca Komisyona muhalefet partileri tarafndan verilen kritik önergeler de tek tek 

reddedilmiş, srf muhalefetten geldiği için söz konusu önergelerin önemi göz ard edilmiştir.3 

Oysa bu önergelerimiz kabul edilmiş olsayd; 

• Mevzuattaki eksikliklere yönelik bir çalşma yaplarak ara rapor yazlacak ve o 

dönemde görüşülmekte olan Torba Kanuna eklenerek, mevzuatta ivedi değişikliğe 

gidilecek, belki de 13 Mays Soma faciasndan sonra meydana gelen ölümlü kazalarn 

önüne geçilebilecekti. 

• Yine önergelerimiz kabul edilse idi; Komisyonumuzun çalşmalar sürerken, hali 

hazrda İş Kanunu ile ilgili torba yasann görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte Plan 

Bütçe Komisyonuna, ilgili Bakanlklara, Meclis’te grubu olan tüm siyasi parti Grup 
                                                            
2 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=844  
3 Ek-1/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 Komisyonuna Sunulan Önergeler 
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Başkanlklarna; Gerekli kanuni değişiklikler yaplarak ölümlü maden kazalarna 

sebebiyet veren şirketlerin ruhsatlarnn askya alnmas gerektiği, yaplan incelemeler 

ve soruşturmalar  sonucu kusurlu olduklarnn ispatlanmas halinde ruhsatlar iptal 

edilen şirketlerin yeniden maden iş kolunda çalşmalarnn kusur durumlarna göre 

belli bir süre ya da tamamen yasaklanmasn,  Soma’da ve diğer tüm madenlerde 

çalşmas durdurulan madenlerin işletmesine üniversitelerden, TKİ, Enerji Bakanlğ 

ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ yetkililerinden, sivil toplum kuruluşlar ve 

meslek örgütlerinden oluşan idari ve teknik bir kayyum heyetinin atanmasn  

güvenliğin sağlanp sağlanmadğ yeniden üretime geçip geçilmeyeceği 

yetkilendirilecek bu kurul tarafndan belirlenmesi gerektiğini söylemiş olacak ve 

Soma’da şu an yaşanan hukuki sorunlarn bir nebzede olsa önüne geçebilecektik.  

• Verdiğimiz önergeler kabul edilmiş olsa idi; 13 Mays’tan sonra madencilere verilen 

sözlerin takibi bizzat Komisyonumuz tarafndan yaplacak, şu anda bir SMS ile işsiz 

kaldğn öğrenen 2831 işçimizin mağduriyetine belki de çok önceden çözüm 

bulunabilecektik.  

 

Bu ve benzeri pek çok önergemizin reddedilmesinin yarattğ sonuçlar ortada iken, 

Komisyonumuz ayn zamanda hzl ve çözüm odakl hareket etmekten kaçnmş, konuyu 

bilimsel ve teknik bir inceleme sürecine indirgemiş ve nihayetinde Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun  açkladğ İş Güvenliği Paketinde dahi önerilerine yer verilmeyen bir 

Komisyon olarak da tarihe geçmiştir.
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Bu durum ciddi sakncalar doğurmuş ve Komisyon çalşmalarnda insani ilişkilerin 

ötesinde herhangi bir uyum bulunmamasna neden olmuştur.  

 Başkanlk Divan’nn, Komisyonun özellikle muhalefetteki üyelerinin dahi son 
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mensup üyeleri dahi o gün Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait durumu basn mensuplar ile 

birlikte öğrenmişlerdir.  

Ayrca, 7 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon Başkanlk Divan’nn Komisyon 

üyelerinden habersiz bir şekilde yaptğ  toplant2 İç Tüzük ve hukuka aykrdr ve bu toplant 

da Komisyon’dan beklenen şeffaflk ilkesine uymamştr. Tüm bu göstergeler Başkanlk 

Divannn, tamamn kendi üzerlerinde neden tutmak istediklerinin göstergesi niteliğindedir.  

Gerek Başkanlk Divan, gerekse AKP grubu, birlikte çalşma, işbirliği, şeffaflk gibi 

konular söylem baznda ifade etmiş olsalar da kritik aşamalarda bu gerçekleşmemiş, zaman 

zaman Komisyon Başkan’nn yaptğ açklamalar sanki Komisyonun görüşü gibi lanse 

edilmiş, kimi zaman Bilirkişi raporunun aleyhinde, kimi zaman kazann oluş şekline ilişkin 

şirket yöneticilerinin söylemleri ile paralel yaplan açklamalar da bir alg yönetimin parças 

haline getirilmiştir.   

Ayrca Komisyona muhalefet partileri tarafndan verilen kritik önergeler de tek tek 

reddedilmiş, srf muhalefetten geldiği için söz konusu önergelerin önemi göz ard edilmiştir.3 

Oysa bu önergelerimiz kabul edilmiş olsayd; 

• Mevzuattaki eksikliklere yönelik bir çalşma yaplarak ara rapor yazlacak ve o 

dönemde görüşülmekte olan Torba Kanuna eklenerek, mevzuatta ivedi değişikliğe 

gidilecek, belki de 13 Mays Soma faciasndan sonra meydana gelen ölümlü kazalarn 

önüne geçilebilecekti. 

• Yine önergelerimiz kabul edilse idi; Komisyonumuzun çalşmalar sürerken, hali 

hazrda İş Kanunu ile ilgili torba yasann görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte Plan 

Bütçe Komisyonuna, ilgili Bakanlklara, Meclis’te grubu olan tüm siyasi parti Grup 
                                                            
2 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=844  
3 Ek-1/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 
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Başkanlklarna; Gerekli kanuni değişiklikler yaplarak ölümlü maden kazalarna 

sebebiyet veren şirketlerin ruhsatlarnn askya alnmas gerektiği, yaplan incelemeler 

ve soruşturmalar  sonucu kusurlu olduklarnn ispatlanmas halinde ruhsatlar iptal 

edilen şirketlerin yeniden maden iş kolunda çalşmalarnn kusur durumlarna göre 

belli bir süre ya da tamamen yasaklanmasn,  Soma’da ve diğer tüm madenlerde 

çalşmas durdurulan madenlerin işletmesine üniversitelerden, TKİ, Enerji Bakanlğ 

ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ yetkililerinden, sivil toplum kuruluşlar ve 

meslek örgütlerinden oluşan idari ve teknik bir kayyum heyetinin atanmasn  

güvenliğin sağlanp sağlanmadğ yeniden üretime geçip geçilmeyeceği 

yetkilendirilecek bu kurul tarafndan belirlenmesi gerektiğini söylemiş olacak ve 

Soma’da şu an yaşanan hukuki sorunlarn bir nebzede olsa önüne geçebilecektik.  

• Verdiğimiz önergeler kabul edilmiş olsa idi; 13 Mays’tan sonra madencilere verilen 

sözlerin takibi bizzat Komisyonumuz tarafndan yaplacak, şu anda bir SMS ile işsiz 

kaldğn öğrenen 2831 işçimizin mağduriyetine belki de çok önceden çözüm 

bulunabilecektik.  

 

Bu ve benzeri pek çok önergemizin reddedilmesinin yarattğ sonuçlar ortada iken, 

Komisyonumuz ayn zamanda hzl ve çözüm odakl hareket etmekten kaçnmş, konuyu 

bilimsel ve teknik bir inceleme sürecine indirgemiş ve nihayetinde Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun  açkladğ İş Güvenliği Paketinde dahi önerilerine yer verilmeyen bir 

Komisyon olarak da tarihe geçmiştir.
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3. 13 MAYIS’TAN ÖNCE SOMA 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 üncü dönem çalşmalar boyunca, 13 Mays 2014 

tarihine kadar, Soma’da 13 farkl maden kazasnda 14 işçimiz hayatn kaybetmiştir.  

Muhalefet şerhimizin EK’ler ksmnda da listesi verildiği üzere, 13 Mays 2014 

tarihine kadar Soma ile ilgili onlarca soru önergesi verilmiş, kimi soru önergelerine yant 

verilmiş, kimilerine ise hiçbir şekilde yant alnamamştr.  

Madenlerde yaşanan iş kazalar sektörün en önemli sorunu haline gelmiştir. Kazalarn 

tamamnn iş sağlğ ve güvenliği eksiklerinden kaynaklanmas maden iş yerlerinde iş sağlğ 

ve güvenliği önlemlerinin gerek kamu kurumlar gerekse işverenlerce dikkate alnmadğn 

göstermektedir.  

Büyük facia öncesinde, 20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen meydana gelen işçi 

cinayetinden sonra Manisa Milletvekilleri Soma’da madenlerde iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirleri alnmadğ için büyük bir faciann yaşanacağ uyarsn da yapmşlardr.  

Soma’da Cinayetler Bitmedi! 

Soma’da  24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalşmalarna başladğndan bu 

yana 13 kazada 14 işçi ölmüştür.  

27 Haziran 2011/ Azmi Tozlu (24)- Soma Kömürleri AŞ. 

2 Ağustos 2011 / Samet Güven (23)- Uyar Madencilik 

11 Ağustos 2011/ Bahattin Akra (38)- Uyar Madencilik 

4 Eylül 2012 / Hasan Canbaloğlu (26)- Uyar Madencilik 

11 Kasm 2012 / Hasan Gököz (30) , Murat Ylmaz (31)- Uyar Madencilik 

18 Ocak 2013 / Fahrettin Başkan (53) Soma Kömürleri AŞ. 

25 Şubat 2013 / Harun Tufan (35) Uyar Madencilik 
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7 Mays 2013 / Bilal Çnar (36) Ege Linyit İşletmeleri 

12 Temmuz 2013 / Süleyman Gülşen (33) Soma Kömürleri AŞ. 

1 Ağustos 2013 / Ahmet Türk (33) Uyar Madencilik 

3 Ekim 2013 / Ali Çetinkaya (29) –Uyar Madencilik  

20 Ekim 2013 / Yunus Güçlü –Uyar Madencilik  

29 Kasm 2013 / Mustafa Asal (38) Soma Kömürleri AŞ. 

 

3.1. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24. Dönem Boyunca Soma ve Madenlere Yönelik 

Yaptğ Çalşmalar ve Söylemleri 

Gerek Soma-Eynez bölgesinde 13 Mays 2014 tarihinde yaşanan maden facias 

srasnda ve facia sonrasnda, gerekse maden facias öncesinde, bu faciann göz göre göre 

geldiğini kamu ve özel kesime duyuran, Soma’daki çalşma düzeninin nasl bir insanlk ve 

hukuk dş ortamda işlediğini ortaya seren Cumhuriyet  Halk Partisi Milletvekilleri ve 

örgütlerinin çalşmalaryla hatrlatmakta yarar vardr: 

İş Cinayetlerinde Sorumluluk Büyük Oranda İşverenlerdedir 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in 13.11.2012 tarihinde TBMM Başkanlğna 

sunduğu soru önergesinde; “Son zamanlarda özel maden işletmelerindeki iş kazas saysnda 

önemli artş meydana geldiği, bir çok işçimiz bu kazalarda hayatn kaybettiği ya da 

yaralandğ, 11 Kasm 2012 tarihinde özel bir firmaya ait maden ocağnda meydana gelen 

yangnda 5 işçimizin yaralandğ belirtilmiştir.   

Önergede; iki ay içerisinde ayn maden ocağnda iki büyük iş cinayeti meydana 

gelmiştir. 4 Eylül 2012 tarihindeki göçükte 3 işçimiz ağr yaralanmş, 10 gün sonra vardiya 

mühendisi olarak görev yapan Hasan CANBALOĞLU maalesef hayatn kaybetmiştir.  

Taşeronlaşma Soma maden ocaklarnda her geçen gün artmaktadr. Taşeron sistemi iş 

güvenliği ve işçi sağlğn hiçe sayan bir uygulama olduğu herkes tarafndan kabul 

edilmektedir” denilmiştir.  
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yana 13 kazada 14 işçi ölmüştür.  
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20 Ekim 2013 / Yunus Güçlü –Uyar Madencilik  

29 Kasm 2013 / Mustafa Asal (38) Soma Kömürleri AŞ. 

 

3.1. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24. Dönem Boyunca Soma ve Madenlere Yönelik 

Yaptğ Çalşmalar ve Söylemleri 

Gerek Soma-Eynez bölgesinde 13 Mays 2014 tarihinde yaşanan maden facias 

srasnda ve facia sonrasnda, gerekse maden facias öncesinde, bu faciann göz göre göre 

geldiğini kamu ve özel kesime duyuran, Soma’daki çalşma düzeninin nasl bir insanlk ve 

hukuk dş ortamda işlediğini ortaya seren Cumhuriyet  Halk Partisi Milletvekilleri ve 

örgütlerinin çalşmalaryla hatrlatmakta yarar vardr: 

İş Cinayetlerinde Sorumluluk Büyük Oranda İşverenlerdedir 

Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in 13.11.2012 tarihinde TBMM Başkanlğna 

sunduğu soru önergesinde; “Son zamanlarda özel maden işletmelerindeki iş kazas saysnda 

önemli artş meydana geldiği, bir çok işçimiz bu kazalarda hayatn kaybettiği ya da 

yaralandğ, 11 Kasm 2012 tarihinde özel bir firmaya ait maden ocağnda meydana gelen 

yangnda 5 işçimizin yaralandğ belirtilmiştir.   

Önergede; iki ay içerisinde ayn maden ocağnda iki büyük iş cinayeti meydana 

gelmiştir. 4 Eylül 2012 tarihindeki göçükte 3 işçimiz ağr yaralanmş, 10 gün sonra vardiya 

mühendisi olarak görev yapan Hasan CANBALOĞLU maalesef hayatn kaybetmiştir.  

Taşeronlaşma Soma maden ocaklarnda her geçen gün artmaktadr. Taşeron sistemi iş 

güvenliği ve işçi sağlğn hiçe sayan bir uygulama olduğu herkes tarafndan kabul 

edilmektedir” denilmiştir.  
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Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan verilen cevapta Türkiye genelinde 

2005-2012 dönemi için soruşturulan iş kazas, meslek hastalğ saylar verilmiştir.  

2005 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 5.247, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 3406 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 65’tir. 

2008 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 5.098, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 5014 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 98’dir. 

2012 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 2.445, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 1408 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 57’dir. 

Görüldüğü üzere iş cinayetlerinde ve meslek hastalklarnda işveren sorumluluğu 

oldukça yüksektir.  

Yllar Öncesinden Uyardk! 

Soma’daki tüm madenlerin durumu, maden kazalarnn nedenlerinin ve içerdikleri 

risklerin ayrm gözetilmeden incelenmesi için bir Komisyon kurulmasn TBMM’nin 24. 

Döneminde teklif ettiğimiz ilk tarih, 20 Kasm 2012’dir. CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 

ve 21 CHP Milletvekili tarafndan Meclis Başkanlğna sunulan bu önergede, madencilik 

sektörünün riskli yaps baştan kabul edilmekte, ancak önlenebilir olduğunu savunduğumuz 

bu kazalarn dünya ve Türkiye’deki örneklerinin karşlaştrmal incelenmesi, çalşma 

şartlarnn yerinde görülmesi yoluyla kaza ve can kayplarnn en aza indirilmesine dönük 

politikalarn belirlenmesi Meclis’e önerilmiştir.  

Soma’da, 11 Kasm 2012’de özel bir maden ocağnda toz yanmas sonucu 2’si ağr 9 

işçimizin yaralanmasyla Soma’daki iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğinin daha fazla açğa 

çktğnn belirtildiği bu önergemizde, iş güvenliği önlemleri ve maden teknolojisinin 

yeterince kullanlmadğ bilgisi Meclis ile paylaşlmş, yasama organnn acilen devreye 

girerek muhtemel büyük çapl ykmlarn, can kayplarnn önüne geçecek bir çalşma 

yapmas önerilmiştir. Söz konusu araştrma önergesi, 13 Mays 2014 tarihindeki facia 

sonrasnda kurulan komisyona kadar gündeme alnmamş, geçen iki yla yakn sürede 

Soma’da yaşanan onlarca ölümlü, yaralanmal iş kazasndan sonra her defasnda Meclis 
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kürsüsünden Komisyon kurma ve işçilerin özlük haklar ile çalşma koşullarnn 

düzeltilmesine dair yaptğmz tüm çağrlar, verdiğimiz ek önergeler AKP sralar ve Hükümet 

üyeleri tarafndan ilgisizlikle karşlanmştr. 

CHP Önerdi, AKP Reddetti! 

Araştrma Komisyonu’nun kurulmasna ve işlerlik kazanmasna dönük çalşmalarmz 

bu 2 yl içinde devam ederken, AKP saysal çoğunluğu Meclis’te “hayr” oylarna sğnmay 

sürdürmüştür. Soma’da ise, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ denetimi ve/veya sahas içindeki ilkel çalşma yöntemleri tüm 

itirazlarmza, Bakanlara doğrudan yönelttiğimiz uyarlarmza karşn devam ettirilmiştir. 

Madenciliğin çok tehlikeli işler snfnda olmasna karşn, gerekli denetim ve önlemler 

alnmamş, madencilerin çalşma koşullar ile madenlere gerekli teknolojik yatrmlar 

yeterince yaplmamş, bu konudaki mevzuat ve ekonomik kolaylklar yeterince 

geliştirilmemiş ve Ermenek’te bir kez daha acyla bizi baş başa brakan Uyar Madencilik’in 

Soma’daki Darkale Kömür Madeni Ocağ’nda, 20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen 

yangnda, ilk belirlemelere göre 27 işçimiz yaralanmş, Yunus Güçlü adl madencimiz ise iş 

cinayeti sonucu yaşamn yitirmiştir. Soma-Uyar Madencilik sahasnda yetkililerle 

yürüttüğümüz görüşmeler ve ilk saatlerden itibaren olay yerindeki incelemelerimizde, elektrik 

kontağyla başlayan yangnn galeri bacalarndan çkmas gereken duman tahliye edilemediği 

için gaz skşmasna yol açtğ ve vardiya işçilerimizin büyük çapl bir tehlike atlattklar 

belirlenmiştir. 

İş Cinayetleri ile Anlan Soma Uyar Madencilik’i Kim/Kimler Korudu? 

Bahse konu ocakta önceki yllarda da ölümlü iş kazalar oluşmuştur. Tüm 

uyarlarmza karşn, Uyar Madencilik’e ait işletmenin iş ve işçi güvenliği ile ilgili almas 

gereken önlemlerin alnmadğ, çalşma ortamndaki aksaklklarn ve kamu denetimi eksiğinin 

sürdüğü, bu yangnda da gözler önüne serilmiştir. Ocaktaki elektrik tesisat, hava tahliyesi 

sorunlar üzerine hazrladğmz ek soru önergelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ 

tarafndan tatmin edici yantlar verilmemiş, 2005-2013 dönemi teftişlerinde herhangi bir 

olumsuz ya da tehlikeli durumla karşlaşlmadğ, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün 

soru önergesine, ayn Bakanlğn 11 Aralk 2013 tarihindeki yazl yantyla savunulmuştur. 

Maden kapatma nedenleri üzerine verilen istatistiki bilgiler ve mevzuat aktarmnn ötesinde, 

Soma’da Uyar Madencilik ocağ hakknda verilmiş önceki tarihli kapatma kararlarnn neden 
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Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan verilen cevapta Türkiye genelinde 

2005-2012 dönemi için soruşturulan iş kazas, meslek hastalğ saylar verilmiştir.  

2005 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 5.247, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 3406 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 65’tir. 

2008 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 5.098, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 5014 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 98’dir. 

2012 ylnda soruşturulan kaza ve hastalk says 2.445, sorumluluğu tespit edilen 

işveren says 1408 olarak verilmiştir. Denetlenen işyerlerinde işveren sorumluluğunun oran 

% 57’dir. 

Görüldüğü üzere iş cinayetlerinde ve meslek hastalklarnda işveren sorumluluğu 

oldukça yüksektir.  

Yllar Öncesinden Uyardk! 

Soma’daki tüm madenlerin durumu, maden kazalarnn nedenlerinin ve içerdikleri 

risklerin ayrm gözetilmeden incelenmesi için bir Komisyon kurulmasn TBMM’nin 24. 

Döneminde teklif ettiğimiz ilk tarih, 20 Kasm 2012’dir. CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 

ve 21 CHP Milletvekili tarafndan Meclis Başkanlğna sunulan bu önergede, madencilik 

sektörünün riskli yaps baştan kabul edilmekte, ancak önlenebilir olduğunu savunduğumuz 

bu kazalarn dünya ve Türkiye’deki örneklerinin karşlaştrmal incelenmesi, çalşma 

şartlarnn yerinde görülmesi yoluyla kaza ve can kayplarnn en aza indirilmesine dönük 

politikalarn belirlenmesi Meclis’e önerilmiştir.  

Soma’da, 11 Kasm 2012’de özel bir maden ocağnda toz yanmas sonucu 2’si ağr 9 

işçimizin yaralanmasyla Soma’daki iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğinin daha fazla açğa 

çktğnn belirtildiği bu önergemizde, iş güvenliği önlemleri ve maden teknolojisinin 

yeterince kullanlmadğ bilgisi Meclis ile paylaşlmş, yasama organnn acilen devreye 

girerek muhtemel büyük çapl ykmlarn, can kayplarnn önüne geçecek bir çalşma 

yapmas önerilmiştir. Söz konusu araştrma önergesi, 13 Mays 2014 tarihindeki facia 

sonrasnda kurulan komisyona kadar gündeme alnmamş, geçen iki yla yakn sürede 

Soma’da yaşanan onlarca ölümlü, yaralanmal iş kazasndan sonra her defasnda Meclis 
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kürsüsünden Komisyon kurma ve işçilerin özlük haklar ile çalşma koşullarnn 

düzeltilmesine dair yaptğmz tüm çağrlar, verdiğimiz ek önergeler AKP sralar ve Hükümet 

üyeleri tarafndan ilgisizlikle karşlanmştr. 

CHP Önerdi, AKP Reddetti! 

Araştrma Komisyonu’nun kurulmasna ve işlerlik kazanmasna dönük çalşmalarmz 

bu 2 yl içinde devam ederken, AKP saysal çoğunluğu Meclis’te “hayr” oylarna sğnmay 

sürdürmüştür. Soma’da ise, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ denetimi ve/veya sahas içindeki ilkel çalşma yöntemleri tüm 

itirazlarmza, Bakanlara doğrudan yönelttiğimiz uyarlarmza karşn devam ettirilmiştir. 

Madenciliğin çok tehlikeli işler snfnda olmasna karşn, gerekli denetim ve önlemler 

alnmamş, madencilerin çalşma koşullar ile madenlere gerekli teknolojik yatrmlar 

yeterince yaplmamş, bu konudaki mevzuat ve ekonomik kolaylklar yeterince 

geliştirilmemiş ve Ermenek’te bir kez daha acyla bizi baş başa brakan Uyar Madencilik’in 

Soma’daki Darkale Kömür Madeni Ocağ’nda, 20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen 

yangnda, ilk belirlemelere göre 27 işçimiz yaralanmş, Yunus Güçlü adl madencimiz ise iş 

cinayeti sonucu yaşamn yitirmiştir. Soma-Uyar Madencilik sahasnda yetkililerle 

yürüttüğümüz görüşmeler ve ilk saatlerden itibaren olay yerindeki incelemelerimizde, elektrik 

kontağyla başlayan yangnn galeri bacalarndan çkmas gereken duman tahliye edilemediği 

için gaz skşmasna yol açtğ ve vardiya işçilerimizin büyük çapl bir tehlike atlattklar 

belirlenmiştir. 

İş Cinayetleri ile Anlan Soma Uyar Madencilik’i Kim/Kimler Korudu? 

Bahse konu ocakta önceki yllarda da ölümlü iş kazalar oluşmuştur. Tüm 

uyarlarmza karşn, Uyar Madencilik’e ait işletmenin iş ve işçi güvenliği ile ilgili almas 

gereken önlemlerin alnmadğ, çalşma ortamndaki aksaklklarn ve kamu denetimi eksiğinin 

sürdüğü, bu yangnda da gözler önüne serilmiştir. Ocaktaki elektrik tesisat, hava tahliyesi 

sorunlar üzerine hazrladğmz ek soru önergelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ 

tarafndan tatmin edici yantlar verilmemiş, 2005-2013 dönemi teftişlerinde herhangi bir 

olumsuz ya da tehlikeli durumla karşlaşlmadğ, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün 

soru önergesine, ayn Bakanlğn 11 Aralk 2013 tarihindeki yazl yantyla savunulmuştur. 

Maden kapatma nedenleri üzerine verilen istatistiki bilgiler ve mevzuat aktarmnn ötesinde, 

Soma’da Uyar Madencilik ocağ hakknda verilmiş önceki tarihli kapatma kararlarnn neden 



‒ 928 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

932

bir çrpda kaldrldğna, iş durdurma ya da idari para cezas verme gibi yaptrmlarn neden 

özellikle kaza öncesinde önlem almak adna değil de kazalarn sonrasnda yoğunlaştğna dair 

srarl sorularmz ise sessizlikle karşlanmştr. 

Noksan Çok, Kapatma Yok! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in  14 Kasm .2012 ve 1 

Nisan 2013 tarihinde Soma’da meydana gelen maden kazalarna ve yaplan denetimlere 

ilişkin verdiği soru önergelerine Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan Mart 

2013’te verilen cevapta söz konusu Uyar Madencilik’e  son 7 ylda 10 

kez denetleme yapldğ, bu denetlemelerde işyerinde 66 adet kusur tespit edildiği 

bildirilmiştir. Bakan Faruk ÇELİK, 12-14 Eylül 2011’deki teftişte 14 noksann tespit edilmesi 

nedeniyle işyerinin kapatldğn, 1 ay sonra ise işyerinin yeniden faaliyete başladğn 

ifade etmiştir. Yine gelen cevapta, söz konusu maden ocağnda 5 ve 16 Ekim 2012 

tarihlerinde yaplan teftiş sonucunda baz eksikliklerin giderildiği, 14 Kasm 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” söylenmiştir. 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 durdurulmadğ, verilen cevapta yer almştr.   

Emek Sömürüsü ve Yapsal Sorunlar Görülmedi! 

23 Ekim 2013 tarihinde, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ tarafndan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’a yöneltilen önergede geçen şu ifade, 13 Mays 2014 

tarihinde yaşanacak faciann asl siyasi sorumlular arasnda bulunan Bakanlar Taner YILDIZ 

ile Faruk ÇELİK’e erken ve açk bir uyar niteliğindedir ancak gelinen noktada kalc, etkin 

bir kamu politikas yürütülmediği, aksine belli firmalarn kayrlmas, birçok Sayştay 

raporuyla da ortaya konduğu gibi, son derece tartşmal kamu ihale ve sözleşmeleriyle 

kamunun srtndan geçinen bir sermaye birikim rejiminin yaratldğ ortaya çkmştr: 

“20 Ekim 2013 tarihinde yaşanan kazann ardndan, Soma genelindeki maden 

ocaklarnn iş ve işçi güvenliği açsndan denetim süreçlerini gözden geçirecek, taşeron ve 

sorunlu çalşma usullerini ortadan kaldracak bir çalşmay Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlğ ile eşgüdümlü yapmay planlyor musunuz?” 

Özünde uyar ve öneri barndran bu sorulara gelen yantlar da dolambaçl ve muğlak 

bir dille devletin Soma’da yürüttüğü teftiş çalşmalarn ve mevzuat yğnn aktarmaya 

odaklanmş, mevzuatta braklmş boşluklar yoluyla firmalara tannan “güzellikleri” 

skalamş, sistemin ana damarn çatlatmak üzere olan emek sömürüsü, iş güvenliği sorunlar 

ve madencilik politikasnn temeline dair yapsal sorunlar dşlamştr.  

İşçinin Can Hiçe Sayld, Sesini Çkartan ise İşten Atld! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ, 23 Ekim 2013 tarihinde 

Meclis’te yaptğ konuşmada; “Soma'nn insan ve enerji kaynağ için önemi ortadayken 

ilçemiz tüm bu önemine karşn işçi güvenliği sorunlarnda taşeron belasnda âdeta başa 

güreşmektedir. Sayn milletvekilleri, henüz dört gün önce, 20 Ekim Pazar günü sabkal 

maden ocağnda yaşanan yeni iş cinayetinin yarattğ tüm sorunlar Soma'da canllğn 

korumaktadr. Manisa'mzn Soma ilçesine bağl Darkale'deki kömür ocağnda yaşanan 

maden faciasnda yine yüreğimiz yanmştr. AKP'nin korumalğn üstlendiği Uyar 

Madencilik’e ait maden işletmesinde yaşanan son yangnda maden işçimiz Yunus Güçlü 

yaşamn yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. İşçimiz Yunus Güçlü'ye 

Allah'tan rahmet, yaknlar ve mesai arkadaşlarna başsağlğ diliyorum. AKP döneminde -

devlet, denetimi brakmş- AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle işçi taşnmştr. 

İşveren partili olabilir ama o işçilerin partili olup olmadğn bilmiyoruz- yevmiyeyle gitmek 

zorunda braklan işçilerimiz, maden kazas olunca devlet-şirket ortaklğyla resmen ölüme 

terk edilmiştir. İşçinin can hiçe saylmş, sesini çkarann da ekmeği elinden alnmştr.” 

demiştir. 4 

Bakan Çelik:  Türkiye hzl bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri 

azaltmaktadr” 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, 20 Ekim 2013 tarihinde 

Soma Uyar Madencilik’te meydana gelen kazayla ilgili olarak, 23 Ekim 2013 tarihinde 

TBMM’de sözlü olarak Bakan Faruk ÇELİK’e sorduğu soruya Bakan ÇELİK’in verdiği yant 

ise son derece manidardr:5 

                                                            
4 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
5 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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Bakanlğ ile eşgüdümlü yapmay planlyor musunuz?” 

Özünde uyar ve öneri barndran bu sorulara gelen yantlar da dolambaçl ve muğlak 

bir dille devletin Soma’da yürüttüğü teftiş çalşmalarn ve mevzuat yğnn aktarmaya 

odaklanmş, mevzuatta braklmş boşluklar yoluyla firmalara tannan “güzellikleri” 

skalamş, sistemin ana damarn çatlatmak üzere olan emek sömürüsü, iş güvenliği sorunlar 

ve madencilik politikasnn temeline dair yapsal sorunlar dşlamştr.  

İşçinin Can Hiçe Sayld, Sesini Çkartan ise İşten Atld! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ, 23 Ekim 2013 tarihinde 

Meclis’te yaptğ konuşmada; “Soma'nn insan ve enerji kaynağ için önemi ortadayken 

ilçemiz tüm bu önemine karşn işçi güvenliği sorunlarnda taşeron belasnda âdeta başa 

güreşmektedir. Sayn milletvekilleri, henüz dört gün önce, 20 Ekim Pazar günü sabkal 

maden ocağnda yaşanan yeni iş cinayetinin yarattğ tüm sorunlar Soma'da canllğn 

korumaktadr. Manisa'mzn Soma ilçesine bağl Darkale'deki kömür ocağnda yaşanan 

maden faciasnda yine yüreğimiz yanmştr. AKP'nin korumalğn üstlendiği Uyar 

Madencilik’e ait maden işletmesinde yaşanan son yangnda maden işçimiz Yunus Güçlü 

yaşamn yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. İşçimiz Yunus Güçlü'ye 

Allah'tan rahmet, yaknlar ve mesai arkadaşlarna başsağlğ diliyorum. AKP döneminde -

devlet, denetimi brakmş- AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle işçi taşnmştr. 

İşveren partili olabilir ama o işçilerin partili olup olmadğn bilmiyoruz- yevmiyeyle gitmek 

zorunda braklan işçilerimiz, maden kazas olunca devlet-şirket ortaklğyla resmen ölüme 

terk edilmiştir. İşçinin can hiçe saylmş, sesini çkarann da ekmeği elinden alnmştr.” 

demiştir. 4 

Bakan Çelik:  Türkiye hzl bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri 

azaltmaktadr” 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, 20 Ekim 2013 tarihinde 

Soma Uyar Madencilik’te meydana gelen kazayla ilgili olarak, 23 Ekim 2013 tarihinde 

TBMM’de sözlü olarak Bakan Faruk ÇELİK’e sorduğu soruya Bakan ÇELİK’in verdiği yant 

ise son derece manidardr:5 

                                                            
4 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
5 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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bir çrpda kaldrldğna, iş durdurma ya da idari para cezas verme gibi yaptrmlarn neden 

özellikle kaza öncesinde önlem almak adna değil de kazalarn sonrasnda yoğunlaştğna dair 

srarl sorularmz ise sessizlikle karşlanmştr. 

Noksan Çok, Kapatma Yok! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in  14 Kasm .2012 ve 1 

Nisan 2013 tarihinde Soma’da meydana gelen maden kazalarna ve yaplan denetimlere 

ilişkin verdiği soru önergelerine Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan Mart 

2013’te verilen cevapta söz konusu Uyar Madencilik’e  son 7 ylda 10 

kez denetleme yapldğ, bu denetlemelerde işyerinde 66 adet kusur tespit edildiği 

bildirilmiştir. Bakan Faruk ÇELİK, 12-14 Eylül 2011’deki teftişte 14 noksann tespit edilmesi 

nedeniyle işyerinin kapatldğn, 1 ay sonra ise işyerinin yeniden faaliyete başladğn 

ifade etmiştir. Yine gelen cevapta, söz konusu maden ocağnda 5 ve 16 Ekim 2012 

tarihlerinde yaplan teftiş sonucunda baz eksikliklerin giderildiği, 14 Kasm 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” söylenmiştir. 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 durdurulmadğ, verilen cevapta yer almştr.   

Emek Sömürüsü ve Yapsal Sorunlar Görülmedi! 

23 Ekim 2013 tarihinde, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ tarafndan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’a yöneltilen önergede geçen şu ifade, 13 Mays 2014 

tarihinde yaşanacak faciann asl siyasi sorumlular arasnda bulunan Bakanlar Taner YILDIZ 

ile Faruk ÇELİK’e erken ve açk bir uyar niteliğindedir ancak gelinen noktada kalc, etkin 

bir kamu politikas yürütülmediği, aksine belli firmalarn kayrlmas, birçok Sayştay 

raporuyla da ortaya konduğu gibi, son derece tartşmal kamu ihale ve sözleşmeleriyle 

kamunun srtndan geçinen bir sermaye birikim rejiminin yaratldğ ortaya çkmştr: 

“20 Ekim 2013 tarihinde yaşanan kazann ardndan, Soma genelindeki maden 

ocaklarnn iş ve işçi güvenliği açsndan denetim süreçlerini gözden geçirecek, taşeron ve 

sorunlu çalşma usullerini ortadan kaldracak bir çalşmay Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlğ ile eşgüdümlü yapmay planlyor musunuz?” 

Özünde uyar ve öneri barndran bu sorulara gelen yantlar da dolambaçl ve muğlak 

bir dille devletin Soma’da yürüttüğü teftiş çalşmalarn ve mevzuat yğnn aktarmaya 

odaklanmş, mevzuatta braklmş boşluklar yoluyla firmalara tannan “güzellikleri” 

skalamş, sistemin ana damarn çatlatmak üzere olan emek sömürüsü, iş güvenliği sorunlar 

ve madencilik politikasnn temeline dair yapsal sorunlar dşlamştr.  

İşçinin Can Hiçe Sayld, Sesini Çkartan ise İşten Atld! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ, 23 Ekim 2013 tarihinde 

Meclis’te yaptğ konuşmada; “Soma'nn insan ve enerji kaynağ için önemi ortadayken 

ilçemiz tüm bu önemine karşn işçi güvenliği sorunlarnda taşeron belasnda âdeta başa 

güreşmektedir. Sayn milletvekilleri, henüz dört gün önce, 20 Ekim Pazar günü sabkal 

maden ocağnda yaşanan yeni iş cinayetinin yarattğ tüm sorunlar Soma'da canllğn 

korumaktadr. Manisa'mzn Soma ilçesine bağl Darkale'deki kömür ocağnda yaşanan 

maden faciasnda yine yüreğimiz yanmştr. AKP'nin korumalğn üstlendiği Uyar 

Madencilik’e ait maden işletmesinde yaşanan son yangnda maden işçimiz Yunus Güçlü 

yaşamn yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. İşçimiz Yunus Güçlü'ye 

Allah'tan rahmet, yaknlar ve mesai arkadaşlarna başsağlğ diliyorum. AKP döneminde -

devlet, denetimi brakmş- AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle işçi taşnmştr. 

İşveren partili olabilir ama o işçilerin partili olup olmadğn bilmiyoruz- yevmiyeyle gitmek 

zorunda braklan işçilerimiz, maden kazas olunca devlet-şirket ortaklğyla resmen ölüme 

terk edilmiştir. İşçinin can hiçe saylmş, sesini çkarann da ekmeği elinden alnmştr.” 

demiştir. 4 

Bakan Çelik:  Türkiye hzl bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri 

azaltmaktadr” 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, 20 Ekim 2013 tarihinde 

Soma Uyar Madencilik’te meydana gelen kazayla ilgili olarak, 23 Ekim 2013 tarihinde 

TBMM’de sözlü olarak Bakan Faruk ÇELİK’e sorduğu soruya Bakan ÇELİK’in verdiği yant 

ise son derece manidardr:5 

                                                            
4 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
5 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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Bakanlğ ile eşgüdümlü yapmay planlyor musunuz?” 

Özünde uyar ve öneri barndran bu sorulara gelen yantlar da dolambaçl ve muğlak 

bir dille devletin Soma’da yürüttüğü teftiş çalşmalarn ve mevzuat yğnn aktarmaya 

odaklanmş, mevzuatta braklmş boşluklar yoluyla firmalara tannan “güzellikleri” 

skalamş, sistemin ana damarn çatlatmak üzere olan emek sömürüsü, iş güvenliği sorunlar 

ve madencilik politikasnn temeline dair yapsal sorunlar dşlamştr.  

İşçinin Can Hiçe Sayld, Sesini Çkartan ise İşten Atld! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ, 23 Ekim 2013 tarihinde 

Meclis’te yaptğ konuşmada; “Soma'nn insan ve enerji kaynağ için önemi ortadayken 

ilçemiz tüm bu önemine karşn işçi güvenliği sorunlarnda taşeron belasnda âdeta başa 

güreşmektedir. Sayn milletvekilleri, henüz dört gün önce, 20 Ekim Pazar günü sabkal 

maden ocağnda yaşanan yeni iş cinayetinin yarattğ tüm sorunlar Soma'da canllğn 

korumaktadr. Manisa'mzn Soma ilçesine bağl Darkale'deki kömür ocağnda yaşanan 

maden faciasnda yine yüreğimiz yanmştr. AKP'nin korumalğn üstlendiği Uyar 

Madencilik’e ait maden işletmesinde yaşanan son yangnda maden işçimiz Yunus Güçlü 

yaşamn yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. İşçimiz Yunus Güçlü'ye 

Allah'tan rahmet, yaknlar ve mesai arkadaşlarna başsağlğ diliyorum. AKP döneminde -

devlet, denetimi brakmş- AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle işçi taşnmştr. 

İşveren partili olabilir ama o işçilerin partili olup olmadğn bilmiyoruz- yevmiyeyle gitmek 

zorunda braklan işçilerimiz, maden kazas olunca devlet-şirket ortaklğyla resmen ölüme 

terk edilmiştir. İşçinin can hiçe saylmş, sesini çkarann da ekmeği elinden alnmştr.” 

demiştir. 4 

Bakan Çelik:  Türkiye hzl bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri 

azaltmaktadr” 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in, 20 Ekim 2013 tarihinde 

Soma Uyar Madencilik’te meydana gelen kazayla ilgili olarak, 23 Ekim 2013 tarihinde 

TBMM’de sözlü olarak Bakan Faruk ÇELİK’e sorduğu soruya Bakan ÇELİK’in verdiği yant 

ise son derece manidardr:5 

                                                            
4 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
5 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayn Başkan. 

Sayn Bakanm, dün de çokça dile geldi, bundan sonra da Meclis çats altnda çokça 

konuşacağz. Soma’daki çkan yangnda bir işçimizi kaybettik. Ben geçen sene, üst üste 3 tane 

yangn çktğnda bu konuyu yazl bir soru önergesiyle tarafnza iletmiştim. Son on ylda 

defalarca denetlendiğini ve 66 farkl kusurun tespit edildiğini, 2011 ylnda da bir kez bir 

aylğna kapatldğn, ardndan açldğn yazl olarak cevaplandrmştnz. Hem Manisa 

kamuoyu hem Türkiye kamuoyu bu şirketin sahiplerinin partinize olan yaknlğn ve bütün 

eksikliklerine rağmen sizlerin iş güvenliği müfettişlerinizin raporlarnn hilafnda siyasi 

baskyla burann açk tutulduğunu söylüyorlar. Bu tip bir baskdan haberdar msnz? Bu 

maden ocağnn faaliyetine hâlâ devam ediyor ve can alyor oluşunu nasl açklyorsunuz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlurfa) – Çok 

teşekkür ediyorum Sayn Başkanm. 

…. Soma’daki yangnda hayatn kaybeden vatandaşmza ben de Allah’tan rahmet 

diliyorum. Olaydan hemen sonra müfettişlerimiz oradaydlar ve havalandrmada bir çöküşün 

neticesinde, tozda meydana gelen yangn neticesinde bir vatandaşmz, bir işçimiz ne yazk ki 

hayatn kaybetti. Bu işletmeyle ilgili, bu iş yeriyle ilgili nisan aynda yaplan teftişte kapatma 

cezas verilmiş ve daha önce de 10 bin liray yani 10 milyarlar aşan birçok idari para 

cezalar da orada uygulanmş. Bu son kapatmadan sonra, tespit edilen eksiklikler 

giderildikten sonra tekrar işletme faaliyetlerine dönmüş fakat buradaki kaza, 

havalandrmadaki çöküşün oluşturduğu bir kazadr. Teknik olarak şu anda çalşmalar devam 

ediyor. İlk bulgulara göre, işletmenin kusurunun olduğu şeklinde teftiş raporlarnda ön bilgi 

olarak bizlere de ifade edildi. Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi, insan hayatn bu kadar 

ilgilendiren bir konuyla ilgili bask veya benzeri baz yandaş yaklaştrmalarn kabul edilebilir 

bir taraf yoktur. Çalşma hayatnn çok daha sağlkl bir düzeyde sürdürülmesi konusunda 

bildiğiniz gibi Parlamentoda İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas’n birlikte çkardk. Bunun önemli 

bölümleri 1 Ocak 2014 tarihi itibaryla yürürlüğe girecek. Burada amaç, sağlkl bir ortamda 

işçilerimizin, emekçilerimizin çalşma yaşamlarn sürdürmeleridir.  Bu konuda başka bir 

düzenlemeye, burada ifade edildiği gibi başka bir düzenlemeye, yani “Madeni kim çkaracak? 

Taşeron mu çkaracak, asl işveren mi çkaracak?” gibi düzenlemeye gerek yok, yasa 

uygulamaya girdiğinde kurallara uyulduktan sonra tüm skntlarn ortadan kalkacağ bir 

sürece inşallah bu yasa ile girmiş olacağz. Genelde kullanlyor, “Dünyada, efendim, iş 

kazalarnda 2’nciyiz.” gibi gelişigüzel değerlendirmeler yaplyor, bunlar doğru değil 

arkadaşlar. 2002 ylnda 100 bin işçide 16 ölüm söz konusu iken 2012’de 100 bin işçide 8, şu 
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anda ise, 2013 ylnda 100 bin işçide 6 ölümlü iş kazalaryla karş karşyayz. Türkiye hzl 

bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri azaltmaktadr, bunu da bu vesileyle ifade 

etmiş olaym.” 

 

Uyar Madencilik AKP Manisa Milletvekillerinin Korumasnda! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN, 23 Ekim 2014 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda “gündem dş” yaptğ konuşmada; “Emeğin ve aln terinin yoğun 

olduğu Soma ilçesinde bu ölümlü kazalar bitmek tükenmek bilmiyor. Yine, 20 Ekim 2013 

Pazar sabah, gerçekten, Somallarn ve bizlerin yüreğini yakan ölümlü bir kaza daha 

gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri olarak sabah erken saatlerde Soma'ya 

vardk ama artk Soma'daki bu kazalarn bir kader olmadğn, bir aln yazs olmadğn 

Soma halk da biliyor, Manisa'da siyaset yapan 10 milletvekili arkadaşmz da biliyor. 8 

kazann 7 tanesi ayn madende gerçekleşiyor.  

Bölge müdürüne soruyoruz: Madenle ilgili, madeni suçlayc açklamalar yapyorlar. 

Evet, Uyar Madencilik diye anlan, Soma'da görev yapan maden şirketi sahibinin gerekli iş 

güvenliği tedbirlerini almadğndan kaynaklandğn söylüyorlar. TKİ Genel Müdürüyle 

görüşüyoruz: gerçekten şirketin iş kazalaryla ilgili, iş güvenliğini almadğn söylüyor. Enerji 

Bakanyla bu sralarda görüşüyorum: Bu madenin, bu iş kazalaryla ilgili sabkal olduğunu 

söylüyorum; daha ileriye götürüyorum, Manisa milletvekillerinden baz arkadaşlarmzn 

siyasi desteğini aldğndan dolay, hayatlarn kaybeden bu insanlarn acsn Soma ve 

ailelerin çekmek durumunda olmadğn söylüyorum ama tnlayan yok” ( ) diyerek 

duyarszlğ ortaya koymuştur.  6 

İşçiler Zorla Mitinge Götürüldüler mi? 

Yine Komisyonumuzun 10 Haziran 2014 tarihli tutanaklarnda da yer alan madencilerin 

zorla mitinge götürülmesi hususu, 23 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa 

Milletvekili Özgür ÖZEL tarafndan Bakan Faruk ÇELİK’e TBMM’de sözlü olarak sorulmuş 

ve Bakan Faruk Çelik’ten ac itiraf gelmiştir:7 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok teşekkür ederim Sayn Başkan. 

                                                            
6 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
7 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayn Başkan. 

Sayn Bakanm, dün de çokça dile geldi, bundan sonra da Meclis çats altnda çokça 

konuşacağz. Soma’daki çkan yangnda bir işçimizi kaybettik. Ben geçen sene, üst üste 3 tane 

yangn çktğnda bu konuyu yazl bir soru önergesiyle tarafnza iletmiştim. Son on ylda 

defalarca denetlendiğini ve 66 farkl kusurun tespit edildiğini, 2011 ylnda da bir kez bir 

aylğna kapatldğn, ardndan açldğn yazl olarak cevaplandrmştnz. Hem Manisa 

kamuoyu hem Türkiye kamuoyu bu şirketin sahiplerinin partinize olan yaknlğn ve bütün 

eksikliklerine rağmen sizlerin iş güvenliği müfettişlerinizin raporlarnn hilafnda siyasi 

baskyla burann açk tutulduğunu söylüyorlar. Bu tip bir baskdan haberdar msnz? Bu 

maden ocağnn faaliyetine hâlâ devam ediyor ve can alyor oluşunu nasl açklyorsunuz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlurfa) – Çok 

teşekkür ediyorum Sayn Başkanm. 

…. Soma’daki yangnda hayatn kaybeden vatandaşmza ben de Allah’tan rahmet 

diliyorum. Olaydan hemen sonra müfettişlerimiz oradaydlar ve havalandrmada bir çöküşün 

neticesinde, tozda meydana gelen yangn neticesinde bir vatandaşmz, bir işçimiz ne yazk ki 

hayatn kaybetti. Bu işletmeyle ilgili, bu iş yeriyle ilgili nisan aynda yaplan teftişte kapatma 

cezas verilmiş ve daha önce de 10 bin liray yani 10 milyarlar aşan birçok idari para 

cezalar da orada uygulanmş. Bu son kapatmadan sonra, tespit edilen eksiklikler 

giderildikten sonra tekrar işletme faaliyetlerine dönmüş fakat buradaki kaza, 

havalandrmadaki çöküşün oluşturduğu bir kazadr. Teknik olarak şu anda çalşmalar devam 

ediyor. İlk bulgulara göre, işletmenin kusurunun olduğu şeklinde teftiş raporlarnda ön bilgi 

olarak bizlere de ifade edildi. Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi, insan hayatn bu kadar 

ilgilendiren bir konuyla ilgili bask veya benzeri baz yandaş yaklaştrmalarn kabul edilebilir 

bir taraf yoktur. Çalşma hayatnn çok daha sağlkl bir düzeyde sürdürülmesi konusunda 

bildiğiniz gibi Parlamentoda İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas’n birlikte çkardk. Bunun önemli 

bölümleri 1 Ocak 2014 tarihi itibaryla yürürlüğe girecek. Burada amaç, sağlkl bir ortamda 

işçilerimizin, emekçilerimizin çalşma yaşamlarn sürdürmeleridir.  Bu konuda başka bir 

düzenlemeye, burada ifade edildiği gibi başka bir düzenlemeye, yani “Madeni kim çkaracak? 

Taşeron mu çkaracak, asl işveren mi çkaracak?” gibi düzenlemeye gerek yok, yasa 

uygulamaya girdiğinde kurallara uyulduktan sonra tüm skntlarn ortadan kalkacağ bir 

sürece inşallah bu yasa ile girmiş olacağz. Genelde kullanlyor, “Dünyada, efendim, iş 

kazalarnda 2’nciyiz.” gibi gelişigüzel değerlendirmeler yaplyor, bunlar doğru değil 

arkadaşlar. 2002 ylnda 100 bin işçide 16 ölüm söz konusu iken 2012’de 100 bin işçide 8, şu 
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anda ise, 2013 ylnda 100 bin işçide 6 ölümlü iş kazalaryla karş karşyayz. Türkiye hzl 

bir şekilde iş kazalarn ve buradaki ölümleri azaltmaktadr, bunu da bu vesileyle ifade 

etmiş olaym.” 

 

Uyar Madencilik AKP Manisa Milletvekillerinin Korumasnda! 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN, 23 Ekim 2014 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda “gündem dş” yaptğ konuşmada; “Emeğin ve aln terinin yoğun 

olduğu Soma ilçesinde bu ölümlü kazalar bitmek tükenmek bilmiyor. Yine, 20 Ekim 2013 

Pazar sabah, gerçekten, Somallarn ve bizlerin yüreğini yakan ölümlü bir kaza daha 

gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri olarak sabah erken saatlerde Soma'ya 

vardk ama artk Soma'daki bu kazalarn bir kader olmadğn, bir aln yazs olmadğn 

Soma halk da biliyor, Manisa'da siyaset yapan 10 milletvekili arkadaşmz da biliyor. 8 

kazann 7 tanesi ayn madende gerçekleşiyor.  

Bölge müdürüne soruyoruz: Madenle ilgili, madeni suçlayc açklamalar yapyorlar. 

Evet, Uyar Madencilik diye anlan, Soma'da görev yapan maden şirketi sahibinin gerekli iş 

güvenliği tedbirlerini almadğndan kaynaklandğn söylüyorlar. TKİ Genel Müdürüyle 

görüşüyoruz: gerçekten şirketin iş kazalaryla ilgili, iş güvenliğini almadğn söylüyor. Enerji 

Bakanyla bu sralarda görüşüyorum: Bu madenin, bu iş kazalaryla ilgili sabkal olduğunu 

söylüyorum; daha ileriye götürüyorum, Manisa milletvekillerinden baz arkadaşlarmzn 

siyasi desteğini aldğndan dolay, hayatlarn kaybeden bu insanlarn acsn Soma ve 

ailelerin çekmek durumunda olmadğn söylüyorum ama tnlayan yok” ( ) diyerek 

duyarszlğ ortaya koymuştur.  6 

İşçiler Zorla Mitinge Götürüldüler mi? 

Yine Komisyonumuzun 10 Haziran 2014 tarihli tutanaklarnda da yer alan madencilerin 

zorla mitinge götürülmesi hususu, 23 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa 

Milletvekili Özgür ÖZEL tarafndan Bakan Faruk ÇELİK’e TBMM’de sözlü olarak sorulmuş 

ve Bakan Faruk Çelik’ten ac itiraf gelmiştir:7 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok teşekkür ederim Sayn Başkan. 

                                                            
6 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
7 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b008m.htm  
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Sayn Bakanm, biraz önceki soruma cevap verirken bu şirketin yandaş bir şirket olmas 

gibi bir şeyin söz konusu olamayacağn, iş güvenliğinde böyle bir şeyin söz konusu 

olmadğn söylediniz. Sayn Başbakann mitingine, işçilere “Hem burada var olacaksnz 

hem günlük bir yevmiye daha alacaksnz.” deyip, maden işçilerini Başbakann mitingine 

götürüp, onlar bir askerî nizam içinde miting alanna dizip, sonra Başbakan “Somal işçiler 

burada.” deyince toplu hâlde sar baretleriyle Başbakan selamlatan maden şirketinin 

sahibine “yandaş” denmezse nasl bir yaklaşmda bulunulabilir? Ben bunu sormak istiyorum. 

Ve patlamalarn, ihmallerin görmezden gelindiği şirketin de bu şirket olduğunun bir kez daha 

altn çiziyorum. 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlurfa) – Çok teşekkür 

ediyorum Sayn Başkanm. 

 

Sondan başlayalm: Bir özel şirket sahibinin bir siyasi parti mensubu olmas yanlş bir şey 

midir, bunu anlamakta zorlanyorum. Yani bir vatandaş siyasi partiye üye olamaz m? Bir 

vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş ise işçisine izin verip, ücretini verip götüremez mi? 

Bu, Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerlidir, AK PARTİ için de geçerlidir. Yani kamudan 

m bahsediyorsun, ben anlayamadm. 

 

Madenden Desteğinizi Çekmezseniz, Ölümlü “Kazalar” Devam Eder! 

Yine 6 Kasm 2013 tarihinde AKP Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ’nin 

maden kazalar üzerine yaptğ konuşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili 

Hasan ÖREN, verdiği cevapta, “Yapmayn, insan hayatyla oynamak hiçbir şeye benzemez. O 

ölen insanlarn sizin üzerinizde haklar vardr. O madenden desteğinizi çekin. O madenden 

desteğinizi çekmediğiniz süre, içerisinde ölümlü kazalar devam edecektir.( ) Bunun da ah 

sizin üzerinizde kalacaktr”8. diyerek açkça uyarda bulunmuştur.  

Belli firmalarn ve yerel odaklarn korunmas, hükümet düzeyinde dönemin 

Başbakanndan başlamak üzere madencilik ruhsatlarnn, ilgili yasa, genelge, yönetmeliklerin 

önemli bölümünün bu çkar ve rant ilişkilerini sağlamlaştrmak adna çkmas, çalşma 

barşn gözeten, kamu çkarna odakl, iş sağlğ ve güvenliğini gözeterek yerli enerji 
                                                            
8 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b013m.htm  
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kaynaklarn en uygun biçimde üreten bir madencilik politikasnn geliştirilmesinin önüne 

geçmiştir. 

 

 

Sabkal Uyar Madencilik Sunar: Ermenek Facias 

Ermenek maden faciasndan 1 yl önce de karşmza çkan Uyar Madencilik’in Soma-

Darkale Köyü mevkiinde faaliyet gösteren ocağ, 20 Ekim 2013 tarihindeki kazadan sonra, 

böylesi bir ilişkiler ağ içinde üretimini kendi isteğiyle ve “maden rezervinin zaten azalmas” 

gerekçesiyle durdurmuştur. Üretilebilir 4 milyon ton kömürün Eylül 2013’e kadar 3,75 

milyon tonunu ürettiği Bakanlk verileriyle saptanmş firma, tahmini 250 bin ton kömürden 

vazgeçerek, 20 Ekim 2013’te yaşanan kaza sonras iş güvenliği önlemleri ve madenin yeniden 

üretime hazrlanma masraflarna katlmama karar alarak bine yakn madencimizi belirsizliğe 

sürüklemiştir. 

Varsa yoksa üretimin düşünüldüğü, iş güvenliği ile eğitiminin, madenci alacaklarnn yok 

sayldğ, güvencesizliğin kural haline geldiği, 13 Mays’taki faciadan sonra Türkiye’nin 

belleğine işçi beyanlaryla “hadi hadi” düzeni ya da bilirkişi raporundaki adyla “üretim 

zorlamas” olarak iyiden iyiye kaznacak bu kâr hrs, tek tek şirketlerin hatalarnn ve 

ihmallerinin, kastl eylemlerinin ötesine geçmiş, bu madencilik politikaszlğn asl sorumlusu 

olan siyasi iktidarn bir ürünü olarak karşmza çkmştr. 

Soma’da madenci alacaklarn yok sayarcasna üretimi durduran ve güvencesiz çalşmann 

kapsn aralayan Uyar Madencilik’in tüm hukuki ve ekonomik hatalarn 13 Kasm 2013 

tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’a soru önergesi yoluyla belgelemiş 

ve Soma’da artk bir “kara haber” halini alan birikmiş alacak ve tazminatlarn ödenmemesi, 

istihdam olanaklarnn yaratlmamas konusunda Bakanlğ açkça göreve çağrmştk. Bu 

çağr, zamannda hükümette karşlk bulsa ve işçi alacaklar ile özlük haklar için Bakanlklar 

kararl adm atacak bir altyapy kursayd, 13 Mays 2014 tarihinde gerçekleşecek Soma 

maden facias sonrasnda madencilerimizin gelecek kayglar, ailelerimizin aklnda her geçen 

büyüyen soru işaretleri çok daha açk karşlk bulabilecekti. 

Soma’da, 13 Mays 2014 tarihinde gerçekleşen maden faciasnn ardndan özlük haklar, 

tazminatlar, çalşma koşullar konusunda mağdur edilmeyecekleri garantisini 15 madde 
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8 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/bas/b013m.htm  
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halinde dönemin Başbakan ve Bakanlarndan alan madencilerimizin bu vaatlerin boş 

çkmasna ve 2831 madencimizin 30 Kasm 2014 tarihi itibariyle iş akdinin sona erdirilmesine 

giden süreci, henüz bu facia yaşanmadan genele yaylacak bir kamu politikas eliyle, özellikle 

TKİ bünyesinde istihdam sağlamak suretiyle çözmek zor değildi… Kararl bir irade ve 

kamunun madencilik politikasnda yeniden etkin hale gelmesini savunacak bir güç bu 

hükümet kadrolarnda olmadğ için, 13 Kasm 2013 tarihli şu önergemize kalc sonuç 

verecek bir yant getirememiş, 1 yl aşkn süredir devam eden yüzlerce alacak ve tazminat 

davasnda işçilerimizi yalnz ve güvencesiz brakmşlar, alacaklar konusunda kamunun 

muhatap alnmasnn önünü açacak yasa değişikliğinden geri durmuşlar, 13 Mays 2014 

sonrasnda ise içi boş vaatlerle umut simsarlğ yapmşlardr: 

“(Soma-Uyar) Madenin kapatlmas karar, çalşanlarmzn iş sorununu gündeme 

getirmiştir. İşveren, basna yansyan açklamasnda; “800 işçimize mecburen çkş vereceğiz. 

İşçilerimizin, kazanlmş haklarn, tazminatlarn kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz. Baz 

işçilerimizi isterlerse bize ait olan Azyak Maden'de çalştrabiliriz” ifadesini kullanmştr. 

İşveren, açklamasnn devamnda, Darkale’deki ocağ kastederek “buraya, önemli bir 

yatrm yapamyoruz, çünkü kömürü az olan bir sahaya yatrm yapmak yüksek maliyet isteyen 

bir iş. Tazminatlar resmi yazşmalardan sonra ödeyeceğiz. Devlet bize saha gösterirse biz 

buradaki işçimize çkş vermeden o yerde bu işçimizle çalşmalara başlayabiliriz” demiştir. 

İşçilerimizin bir bölümü ve Maden-İş yetkilileri ise, yaptklar açklamada, kdem 

tazminatlarnn ödenmesine dair takvimin belirsizliğinden yaknmş, alacaklar tazminat da 

ksa süre içinde tükeneceği için, kendi sorumluluklarndan kaynaklanmayan kazalar nedeniyle 

işsiz kaldklarn, acilen işe ihtiyaç duyduklarn belirtmiştir. 

Maden ocağnn kapatlma nedenini temelde iş ve işçi güvenliğine değil, “rezervin 

azalmas”na bağlayan işverenin kaza sorumluluğu hakknda Bakanlğnzn yürüttüğü 

çalşmalar nelerdir? Bakanlğnz, işveren açklamasnda belirtildiği üzere, Uyar 

Madencilik’e yeni bir maden yatrm sahas gösterecek midir; bu konuda Bakanlğnz ile 

maden şirketi arasnda bir görüşme olmuş mudur; herhangi bir protokol imzalanmş mdr? 

Maden işçilerimizin kdem ve ihbar tazminatnn eksiksiz ve gecikmeksizin ödenmesi 

konusunda Bakanlğnz bir denetim faaliyeti yürütecek midir? İşverenin “işçilerimiz isterse 

çkşlarn vermeden bize ait Azyak Madeni’nde çalşmalarna devam edebilirler” açklamas 

üzerine, yeni bir iş cinayeti yaşanmamas adna, Bakanlğnz Azyak Madeni’nde iş ve işçi 

güvenliği denetimlerini yaptracak mdr? İşveren tarafndan işten çkarlan maden 
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işçilerimizin istihdam sorununu çözmek adna, Türkiye Kömür İşletmeleri ile eşgüdümlü bir 

çalşmanz olacak mdr?” 

Ekim 2013’ten bu yana sürekli olarak Soma-Uyar’da işinden edilmiş madencilerimizle 

birlikte, alacaklar için ortak mücadelemiz sürmekte iken, firmay karşlarnda bulamayan, 

Bakan Taner YILDIZ’ ise net bir yant vermediği için hakl olarak eleştiren Somal 

madencilerimiz, çalşmalar TKİ’nin bilgi ve denetimi altnda durdurulan ocağn 12 Kasm 

2013’te kapatlma kararnn İş Kanunu’nun aradğ işyeri kapatma prosedürüne uyulmadan, 

ilgili kuruma ve personele bilgi verilmeden gerçekleşmesi karşsnda, yanlarnda yine sadece 

Cumhuriyet Halk Partili kadrolar görmüştür. 

Soma’daki güvencesiz çalştrmann ve açk sömürüye dayal maden düzeninin erken bir 

habericisi olan Uyar Madencilik’in faaliyetleri konusunda, Bakan Taner YILDIZ 6 Ocak 2014 

tarihinde bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ tarafndan 

uyarlmştr. 

Soma’da, 13 Mays 2014 tarihinde 301 madencimizin ölümüne yol açan faciann birkaç ay 

öncesinde yaşanan güvence sorunlarna duyarsz kalnmas, Bakanlklarn çalşma hayatn ve 

emeğe karş izlenen hukuksuzluğu seyredişini özetleyen ac örneklerdendir. 

Soma-Darkale’de, TKİ tarafndan rödovans karşlğnda ihale edilen sahada, 20 Ekim-12 

Kasm 2013 tarihleri arasnda Uyar Madencilik’in işyerine bağl sendikal ya da sendikasz 

işçilere herhangi bir hukuksal yazl bildirimde bulunulmamş, toplu iş sözleşmesinin 

feshindeki koşullar gözetilmemiş, iş sözleşmesinin feshine dair kurallara uyulmamş, birikmiş 

alacaklarn ödenmesi yoluna gidilmemiş ve özlük haklarnn korunmasna dair yasal hükümler 

uygulamada belirsiz braklmş, 1-12 Kasm 2013 tarihleri arasnda, Darkale Köyü mevkii 

madenindeki hakedişleri de işçilerimize bugüne dek ödenmemiştir. İşçilere “iş sözleşmeniz 

feshedildi, bundan sonra ne yaparsanz yapn” denmiş, iş sözleşmeleri bir anlamda “eylemli” 

olarak feshedilmiştir. 

Soma’nn 13 Mays 2014 tarihi öncesindeki çalşma düzeninde hukuka dair kurallar büyük 

ölçüde çökmüş, madene inmesi tek care haline getirilmiş madencimize her türlü belge 

imzalatlmak istenmiştir. Uyar Madencilik şirketinin, 20 Kasm 2013 tarihinde, Soma-

Darkale’deki işyerinin kesin ve süresiz kapal olduğu, noter huzurunda tutanakla 

belgelenmiştir.  
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Bununla da kalmayan şirket, işçilere, iş sözleşmesinin feshinden doğan alacaklarn 

alabilmek için “ikale sözleşmesi” ad altnda, zorlayc koşullara dayal, hukuki geçerliliği 

olmayan belgeleri imzalattrmştr. 

İşçiler, örneği basnda da yaynlanan bu belgeler yoluyla, tüm haklarndan feragat 

ettiklerine dair hükümleri içeren sözleşmeleri imzalamaya zorlanmştr. İşveren, imzalanan 

sözleşmeler karşlğnda işçilere kdem tazminatlar için 2016 tarihli senetler verileceğini 

beyan etmişse de, feshe bağl alacaklarn, hukuken en geç fesih tarihinde ödenmesi 

zorunluluğu karşsnda bu durum işçilerin mağduriyetlerini arttrmştr. 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, partimizin hukukçu üyeleriyle 

birlikte ortaya koyduğu gibi, Darkale’deki Uyar Madencilik’e bağl çalşanlara, 27 Kasm’dan 

25 Aralk 2013 tarihine dek çekilen telgraflarda, “ayn firmann Soma-Geventepe mevkiinde 

bulunan, ancak TKİ-Ege Linyit İşletmeleri ile hiçbir bağ olmayan, tümüyle Uyar 

Madencilik’e ait özel bir işletme statüsündeki madende çalşacaklar” belirtilmiştir. Firma, 

işçilere yolladğ telgraflarda her ne kadar “özlük hakk kayplar oluşmayacağn, 

güvencelerinin aynen süreceğini, iş sözleşmelerinde kapsaml hiçbir değişiklik 

yaplmayacağn, işçilerin ayn görevli sürdüreceklerini” iddia etse de, Geventepe’deki 

madenin, mevcut iş ve toplu iş sözleşmelerinin yetki kapsamna girmediği, bu sözleşmenin 

sadece Darkale’deki maden ocağnda ve Uyar Madencilik ile Türkiye Maden İşçileri 

Sendikas ile snrldr. Dolaysyla, işçilere yollanan telgraflarda öne sürülen “vaatler”in 

hukuki geçerliliği bulunmadğ da işçilerimizin zaman içinde yaşadklar mağduriyetle ac 

biçimde ortaya çkmştr. 

Ayrca, Ermenek’te 1 yl sonra yeniden sahne alacak Uyar Maden şirketi, 26 Kasm 2013 

tarihi itibariyle Soma-Geventepe’deki faaliyetlerini de durdurmuş ve açklama getirmeyerek 

ilgili hukuki prosedüre uymakszn işyerini kapatmştr. 

Bugüne dek işçilerin kdem-ihbar tazminat talepleri karşlanmamş, birçok işçinin alacağ 

birikmiştir, hakedişlerini firmadan alamayan işçilerin bu süre zarfnda geçim skntlar 

artmştr. Geventepe’de işe başlamasna karşn, alacaklarn tahsil edemediklerini ve özlük 

haklarnn sağlanmadğn belirten işçiler, madende üretime her koşulda inmeleri ve düzene 

karş gelmemeleri konusunda açkça tehdit edilmişlerdir. 

Sorunlar sürerken devreye giren partimiz, Bakan Taner YILDIZ’a madencilik politikasna 

dair yapsal bir sorun olan ihale ile rodövansl sahalarda çalşan firmalardaki personelin iş 
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güvencesi hükümlerinden yararlanmas konusunda kamunun devreye girmesi gerektiğini 

defalarca belirtmiş, son olarak Soma-Eynez’de hizmet sözleşmesi ile “4-A” kapsamnda 

istihdam edilen ve işten çkarlan madencilerimizin TKİ eliyle kamuda istihdamna dönük 

düzenlemelerde kamunun etkin rol almas gerektiğine dair görüşümüz, Soma’nn 

gerçekleriyle dünden bugüne bir kez daha geçerliliğini korumuştur. 

2013 yl Kasm aynda bu maden ocağ kapatlmş ama kapatlrken 1000’e yakn işçi 

işsiz kalmş ve her birinin 15-25 bin TL arasnda değişen alacaklar hâlâ verilmemiştir. 

Ayrca, yine bu işçilerden kimi Soma Kömür İşletmelerinde işe başlamş ve 13 Mays Soma 

faciasnda hayatn kaybetmiş, kimi de haklarn almaktan umudunu kesmiştir.  Öyle ki, Uyar 

Madencilikte çalşan Ali Kandemir adl 34 yaşndaki maden işçisi yaşanan bir kazada, 

antigrizu dinamit yerine, taş ocaklarnda kullanlan klasik fitilli dinamit kullanldğ için  her 

iki gözünü kaybetmiş, konuyla ilgili dava açmş ancak muhataplar üzerindeki mallar 

kaçrdklar için sonuç alamamştr. SGK karşlamadğ için kendi imkanlar ile protez 

taktrabilmiş, borçlanmş ama Uyar Madencilik isim değiştirerek, muvazaal bir şekilde 

çalşmalarna devam etmiş, şirket sahipleri kazanmaya devam ederken, işçiler adeta 

ölmedikleri için cezalandrlmşlardr.  Ne hikmetse, Manisa iktidar milletvekillerinin yakn 

ilişki içinde olduğu Uyar madenciliğin sahibi  İbrahim Uyar ve Avni Uyar görünürde iflas 

etmiş görünmekle birlikte, Konya’da , Kayseri’de yeni yatrmlar yapmaktadr. Aslnda; tpk 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de olduğu gibi, bugüne kadar Soma’da sürekli ölümlü iş 

kazasnn yaşandğ Uyar Madencilik de siyaset tarafndan korunup kollanmştr.  

Soma’da, 13 Mays 2014 tarihinden önceki her maden kazasnda Cumhuriyet Halk 

Partisi Milletvekilleri ve örgütleri madenciler ve ailelerimizle yakn bağ kurmaya devam 

etmiş, çalşma hayatna, iş sağlğ ve güvenliği ile birlikte ilerleyecek madencilik politikas 

için tüm gücünü seferber etmiştir. Eynez bölgesindeki faciadan önce, 29 Kasm 2013 

tarihinde, bu defa Soma-Cenkyeri Işklar mevkiindeki bir özel madende, sabah vardiyasnda 

kol ve boyun bölgesini taşma bandna kaptran 38 yaşndaki madencimiz Mustafa ASAL’ 

yitirmenin derin acsn yaşadk. 

4 Aralk 2013 tarihinde, bu ölümün bir kaza değil, açkça ihmale dayal bir iş cinayeti 

olduğuna dair ilk tespitlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 

Bakan Faruk ÇELİK’le paylaşmştr. Soru önergesinde, çalşr durumdaki kömür bandnn 

etrafna elinde kürekle yaklaşan ASAL’n temizlik yapmaya zorlandğn belirttik ve madende 

yeterli iş güvenliğinin o anda üzerinde alnp alnmadğna dair soruşturma evraklarn sorduk. 
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Bununla da kalmayan şirket, işçilere, iş sözleşmesinin feshinden doğan alacaklarn 

alabilmek için “ikale sözleşmesi” ad altnda, zorlayc koşullara dayal, hukuki geçerliliği 

olmayan belgeleri imzalattrmştr. 

İşçiler, örneği basnda da yaynlanan bu belgeler yoluyla, tüm haklarndan feragat 

ettiklerine dair hükümleri içeren sözleşmeleri imzalamaya zorlanmştr. İşveren, imzalanan 

sözleşmeler karşlğnda işçilere kdem tazminatlar için 2016 tarihli senetler verileceğini 

beyan etmişse de, feshe bağl alacaklarn, hukuken en geç fesih tarihinde ödenmesi 

zorunluluğu karşsnda bu durum işçilerin mağduriyetlerini arttrmştr. 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ’ün, partimizin hukukçu üyeleriyle 

birlikte ortaya koyduğu gibi, Darkale’deki Uyar Madencilik’e bağl çalşanlara, 27 Kasm’dan 

25 Aralk 2013 tarihine dek çekilen telgraflarda, “ayn firmann Soma-Geventepe mevkiinde 

bulunan, ancak TKİ-Ege Linyit İşletmeleri ile hiçbir bağ olmayan, tümüyle Uyar 

Madencilik’e ait özel bir işletme statüsündeki madende çalşacaklar” belirtilmiştir. Firma, 

işçilere yolladğ telgraflarda her ne kadar “özlük hakk kayplar oluşmayacağn, 

güvencelerinin aynen süreceğini, iş sözleşmelerinde kapsaml hiçbir değişiklik 

yaplmayacağn, işçilerin ayn görevli sürdüreceklerini” iddia etse de, Geventepe’deki 

madenin, mevcut iş ve toplu iş sözleşmelerinin yetki kapsamna girmediği, bu sözleşmenin 

sadece Darkale’deki maden ocağnda ve Uyar Madencilik ile Türkiye Maden İşçileri 

Sendikas ile snrldr. Dolaysyla, işçilere yollanan telgraflarda öne sürülen “vaatler”in 

hukuki geçerliliği bulunmadğ da işçilerimizin zaman içinde yaşadklar mağduriyetle ac 

biçimde ortaya çkmştr. 

Ayrca, Ermenek’te 1 yl sonra yeniden sahne alacak Uyar Maden şirketi, 26 Kasm 2013 

tarihi itibariyle Soma-Geventepe’deki faaliyetlerini de durdurmuş ve açklama getirmeyerek 

ilgili hukuki prosedüre uymakszn işyerini kapatmştr. 

Bugüne dek işçilerin kdem-ihbar tazminat talepleri karşlanmamş, birçok işçinin alacağ 

birikmiştir, hakedişlerini firmadan alamayan işçilerin bu süre zarfnda geçim skntlar 

artmştr. Geventepe’de işe başlamasna karşn, alacaklarn tahsil edemediklerini ve özlük 

haklarnn sağlanmadğn belirten işçiler, madende üretime her koşulda inmeleri ve düzene 

karş gelmemeleri konusunda açkça tehdit edilmişlerdir. 

Sorunlar sürerken devreye giren partimiz, Bakan Taner YILDIZ’a madencilik politikasna 

dair yapsal bir sorun olan ihale ile rodövansl sahalarda çalşan firmalardaki personelin iş 
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güvencesi hükümlerinden yararlanmas konusunda kamunun devreye girmesi gerektiğini 

defalarca belirtmiş, son olarak Soma-Eynez’de hizmet sözleşmesi ile “4-A” kapsamnda 

istihdam edilen ve işten çkarlan madencilerimizin TKİ eliyle kamuda istihdamna dönük 

düzenlemelerde kamunun etkin rol almas gerektiğine dair görüşümüz, Soma’nn 

gerçekleriyle dünden bugüne bir kez daha geçerliliğini korumuştur. 

2013 yl Kasm aynda bu maden ocağ kapatlmş ama kapatlrken 1000’e yakn işçi 

işsiz kalmş ve her birinin 15-25 bin TL arasnda değişen alacaklar hâlâ verilmemiştir. 

Ayrca, yine bu işçilerden kimi Soma Kömür İşletmelerinde işe başlamş ve 13 Mays Soma 

faciasnda hayatn kaybetmiş, kimi de haklarn almaktan umudunu kesmiştir.  Öyle ki, Uyar 

Madencilikte çalşan Ali Kandemir adl 34 yaşndaki maden işçisi yaşanan bir kazada, 

antigrizu dinamit yerine, taş ocaklarnda kullanlan klasik fitilli dinamit kullanldğ için  her 

iki gözünü kaybetmiş, konuyla ilgili dava açmş ancak muhataplar üzerindeki mallar 

kaçrdklar için sonuç alamamştr. SGK karşlamadğ için kendi imkanlar ile protez 

taktrabilmiş, borçlanmş ama Uyar Madencilik isim değiştirerek, muvazaal bir şekilde 

çalşmalarna devam etmiş, şirket sahipleri kazanmaya devam ederken, işçiler adeta 

ölmedikleri için cezalandrlmşlardr.  Ne hikmetse, Manisa iktidar milletvekillerinin yakn 

ilişki içinde olduğu Uyar madenciliğin sahibi  İbrahim Uyar ve Avni Uyar görünürde iflas 

etmiş görünmekle birlikte, Konya’da , Kayseri’de yeni yatrmlar yapmaktadr. Aslnda; tpk 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de olduğu gibi, bugüne kadar Soma’da sürekli ölümlü iş 

kazasnn yaşandğ Uyar Madencilik de siyaset tarafndan korunup kollanmştr.  

Soma’da, 13 Mays 2014 tarihinden önceki her maden kazasnda Cumhuriyet Halk 

Partisi Milletvekilleri ve örgütleri madenciler ve ailelerimizle yakn bağ kurmaya devam 

etmiş, çalşma hayatna, iş sağlğ ve güvenliği ile birlikte ilerleyecek madencilik politikas 

için tüm gücünü seferber etmiştir. Eynez bölgesindeki faciadan önce, 29 Kasm 2013 

tarihinde, bu defa Soma-Cenkyeri Işklar mevkiindeki bir özel madende, sabah vardiyasnda 

kol ve boyun bölgesini taşma bandna kaptran 38 yaşndaki madencimiz Mustafa ASAL’ 

yitirmenin derin acsn yaşadk. 

4 Aralk 2013 tarihinde, bu ölümün bir kaza değil, açkça ihmale dayal bir iş cinayeti 

olduğuna dair ilk tespitlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 

Bakan Faruk ÇELİK’le paylaşmştr. Soru önergesinde, çalşr durumdaki kömür bandnn 

etrafna elinde kürekle yaklaşan ASAL’n temizlik yapmaya zorlandğn belirttik ve madende 

yeterli iş güvenliğinin o anda üzerinde alnp alnmadğna dair soruşturma evraklarn sorduk. 
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Soru önergesine tam 11 ay sonra, 301 madencimizi yitirdiğimiz tarihten sonra gelen Ekim 

2014 tarihli itiraf dolu yant, yaşanan iş güvenliği eksiklerini listelemiştir. Buna göre; 

madencimizin “kaza srasnda yalnz başna çalşmakta olduğu, yaplan çalşmann bir başka 

çalşann kontrol ve gözetimi altnda tutularak, dikkatsiz ve tehlikeli işlerde çalşlmasnn 

önlenebileceği, işveren tarafndan gerekli iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunun 

oluşturulmadğ, etkin bir gözetim-denetim-kontrol sistemi kurulmadğ, şahsn bantn altnda 

biriken kömürleri temizlemek amacyla amirlerine haber vermeden tel muhafazann üzerinde 

bulunan iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili ikaz ve uyar levhalar bulunmasna rağmen bandn 

çalşmasn durdurmadan tel muhafazay sökerek çalşan bandn altna girdiği, bu esnada sol 

kolunu bandn alt makarasna kaptrmas sonucu hayatn kaybettiği hususlar tespit 

edilmiştir.” 

Bakan ÇELİK Soma-Işklar’da geçen yl vefat eden madenci Mustafa ASAL’n açkça 

ihmale kurban gittiğinin yeni belgesini bizzat Bakan Faruk Çelik açklamştr. Bakanlk, 

sorumuza 11 ay sonra yant vererek, işletmedeki iş güvenliği eksiğini, yaptrmlar konusunda 

Bakanlğnn sessiz kaldğn kabul etmiştir. 

Soma’da iş güvenliği önlemleri konusunda yaşanan ihmaller kamuda ve özelde bu gibi 

kazalarla daha fazla gün yüzüne çkarken, madencilerimizin tedavi süreçleri konusunda da 

eksikler sürmüştür. Facia tarihinden bir ay önce, 15 Nisan 2014’te gündeme gelen Soma’da 

tam teşekküllü bir yank tedavi merkezinin olmamas sorunu, CHP Manisa Milletvekili 

Sakine ÖZ tarafndan Sağlk Bakan Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na iletilmiştir.  

13 Nisan 2014 tarihinde, Soma’daki bir özel madende yaşanan dinamit patlamas 

sonucunda bedeninde yanklar oluşan madencimiz Dursun Ç.’nin tedavisi, Soma’da tam 

teşekküllü bir yank tedavisi olmadğ için Kocaeli’de gerçekleşmiştir. Tedavi sürecinde 

madencimizin ailesiyle görüşmelerimiz sürmüş, 15 Nisan 2014 tarihindeki soru önergesiyle, 

Soma’da yank tedavi merkezinin acilen yaplmas gerektiği belirtilerek, Soma’da planlanan 

yeni hastane inşaatnn ne zaman hizmete açlacağn, hastanede bir yank tedavi merkezinin 

kurulup kurulmayacağn, yank şikâyetiyle başvuran hastalardan, farkl illere sevk says 

sorulmuştur. 

Soru önergesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden, Soma-Eynez’de yaşanan maden 

faciasnn ardndan yaşanan tbbi müdahale sürecindeki sorunlar da Soma’da tam teşekküllü 

bir yank tedavi merkezinin olmayş sorununu ortaya koymuştur. 
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Faciann üzerinden iki ay aşkn süre geçmesine karşn, Soma’da özellikle madenlerde 

yaşanan yank vakalaryla ilgilenecek tam teşekküllü bir birim kurulmamş, inşaat halindeki 

yeni hastanenin müteahhit firmasnn iflas ettiği iddiasyla hastane binasnn bitirilemediği 

açklanmştr. 23 Temmuz 2014 tarihinde soru önergesine Sağlk Bakanlğ tarafndan verilen 

yantta, tam teşekküllü yank tedavi merkezinin ne zaman açlacağna, ihale sürecinin ne 

zaman başlatlacağna dair herhangi bir bilgi verilmemiş, yank tedavisine dair tbbi tanmlar 

yaplarak sorunun asl odağ kaydrlmaya çalşlmştr. 

Soma Devlet Hastanesi yeni binasnda bir yank tedavi merkezi kurulacağna dair yerel 

kaynaklardan alnan bilgiler de Sağlk Bakanna facia sonrasnda 4 Ağustos 2014 tarihinde 

tekrar sorulmuş, ancak geçen süre içinde bu sorulara yant gelmediği gibi, hastane inşaatn 

üstlenen firma iflas ederek inşaat yarda braknca, Soma’da yeni bir belirsizliğe daha imza 

atlmştr. 

Nitekim, Soma’da yllardr devam eden ölümlü maden kazalar nedeniyle Cumhuriyet 

Halk Partisi Manisa Milletvekilleri ve 49  milletvekili tarafndan Manisa'nn Soma ilçesindeki 

maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 

Araştrmas açlmas için TBMM’ye 23 Ekim 2013 tarihinde bir önerge verilmiştir. 

Manisa Milletvekillerimiz ve 49 Milletvekilimizin verdiği önergede; “Manisa’nn 

Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait kömür madeninde,  

4 Eylül 2012 tarihinde çkan yangnda yaralanan 3 işçiden 1’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 yaralandğ belirtilerek, Soma’daki tüm maden ocaklarnda 

meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin 

araştrlmas, bu tür olaylarn 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” denilmiştir. 9 

Söz konusu önerge; Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in 25 

Nisan 2014 tarihinde “28 Nisan'n İş Cinayetlerinde Hayatn Kaybedenleri Anma ve Yas 

Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi” de vermiş olmas nedeniyle, 29 Nisan 2014 

                                                            
9 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-252460gen.pdf  
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Soru önergesine tam 11 ay sonra, 301 madencimizi yitirdiğimiz tarihten sonra gelen Ekim 

2014 tarihli itiraf dolu yant, yaşanan iş güvenliği eksiklerini listelemiştir. Buna göre; 

madencimizin “kaza srasnda yalnz başna çalşmakta olduğu, yaplan çalşmann bir başka 

çalşann kontrol ve gözetimi altnda tutularak, dikkatsiz ve tehlikeli işlerde çalşlmasnn 

önlenebileceği, işveren tarafndan gerekli iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunun 

oluşturulmadğ, etkin bir gözetim-denetim-kontrol sistemi kurulmadğ, şahsn bantn altnda 

biriken kömürleri temizlemek amacyla amirlerine haber vermeden tel muhafazann üzerinde 

bulunan iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili ikaz ve uyar levhalar bulunmasna rağmen bandn 

çalşmasn durdurmadan tel muhafazay sökerek çalşan bandn altna girdiği, bu esnada sol 

kolunu bandn alt makarasna kaptrmas sonucu hayatn kaybettiği hususlar tespit 

edilmiştir.” 

Bakan ÇELİK Soma-Işklar’da geçen yl vefat eden madenci Mustafa ASAL’n açkça 

ihmale kurban gittiğinin yeni belgesini bizzat Bakan Faruk Çelik açklamştr. Bakanlk, 

sorumuza 11 ay sonra yant vererek, işletmedeki iş güvenliği eksiğini, yaptrmlar konusunda 

Bakanlğnn sessiz kaldğn kabul etmiştir. 

Soma’da iş güvenliği önlemleri konusunda yaşanan ihmaller kamuda ve özelde bu gibi 

kazalarla daha fazla gün yüzüne çkarken, madencilerimizin tedavi süreçleri konusunda da 

eksikler sürmüştür. Facia tarihinden bir ay önce, 15 Nisan 2014’te gündeme gelen Soma’da 

tam teşekküllü bir yank tedavi merkezinin olmamas sorunu, CHP Manisa Milletvekili 

Sakine ÖZ tarafndan Sağlk Bakan Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na iletilmiştir.  

13 Nisan 2014 tarihinde, Soma’daki bir özel madende yaşanan dinamit patlamas 

sonucunda bedeninde yanklar oluşan madencimiz Dursun Ç.’nin tedavisi, Soma’da tam 

teşekküllü bir yank tedavisi olmadğ için Kocaeli’de gerçekleşmiştir. Tedavi sürecinde 

madencimizin ailesiyle görüşmelerimiz sürmüş, 15 Nisan 2014 tarihindeki soru önergesiyle, 

Soma’da yank tedavi merkezinin acilen yaplmas gerektiği belirtilerek, Soma’da planlanan 

yeni hastane inşaatnn ne zaman hizmete açlacağn, hastanede bir yank tedavi merkezinin 

kurulup kurulmayacağn, yank şikâyetiyle başvuran hastalardan, farkl illere sevk says 

sorulmuştur. 

Soru önergesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden, Soma-Eynez’de yaşanan maden 

faciasnn ardndan yaşanan tbbi müdahale sürecindeki sorunlar da Soma’da tam teşekküllü 

bir yank tedavi merkezinin olmayş sorununu ortaya koymuştur. 
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Faciann üzerinden iki ay aşkn süre geçmesine karşn, Soma’da özellikle madenlerde 

yaşanan yank vakalaryla ilgilenecek tam teşekküllü bir birim kurulmamş, inşaat halindeki 

yeni hastanenin müteahhit firmasnn iflas ettiği iddiasyla hastane binasnn bitirilemediği 

açklanmştr. 23 Temmuz 2014 tarihinde soru önergesine Sağlk Bakanlğ tarafndan verilen 

yantta, tam teşekküllü yank tedavi merkezinin ne zaman açlacağna, ihale sürecinin ne 

zaman başlatlacağna dair herhangi bir bilgi verilmemiş, yank tedavisine dair tbbi tanmlar 

yaplarak sorunun asl odağ kaydrlmaya çalşlmştr. 

Soma Devlet Hastanesi yeni binasnda bir yank tedavi merkezi kurulacağna dair yerel 

kaynaklardan alnan bilgiler de Sağlk Bakanna facia sonrasnda 4 Ağustos 2014 tarihinde 

tekrar sorulmuş, ancak geçen süre içinde bu sorulara yant gelmediği gibi, hastane inşaatn 

üstlenen firma iflas ederek inşaat yarda braknca, Soma’da yeni bir belirsizliğe daha imza 

atlmştr. 

Nitekim, Soma’da yllardr devam eden ölümlü maden kazalar nedeniyle Cumhuriyet 

Halk Partisi Manisa Milletvekilleri ve 49  milletvekili tarafndan Manisa'nn Soma ilçesindeki 

maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile 

nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 

Araştrmas açlmas için TBMM’ye 23 Ekim 2013 tarihinde bir önerge verilmiştir. 

Manisa Milletvekillerimiz ve 49 Milletvekilimizin verdiği önergede; “Manisa’nn 

Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait kömür madeninde,  

4 Eylül 2012 tarihinde çkan yangnda yaralanan 3 işçiden 1’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 yaralandğ belirtilerek, Soma’daki tüm maden ocaklarnda 

meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin 

araştrlmas, bu tür olaylarn 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” denilmiştir. 9 

Söz konusu önerge; Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL’in 25 

Nisan 2014 tarihinde “28 Nisan'n İş Cinayetlerinde Hayatn Kaybedenleri Anma ve Yas 

Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi” de vermiş olmas nedeniyle, 29 Nisan 2014 

                                                            
9 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-252460gen.pdf  
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tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafndan, günün ve haftann anlam ve önemine 

binaen TBMM gündemine alnmş, önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa 

Milletvekili Özgür ÖZEL söz alarak o gün şunlar söylemiştir:10 

“Bugün verdiğimiz araştrma önergesi Soma’daki işçi kayplaryla ilgiliydi. 

Soma’da maden ocaklarnda sürekli patlamalar oluyor ve o patlamalarda işçilerimizi 

kaybediyoruz. Verdiğimiz soru önergelerine cevap: “10 kere denetledik, 66 tane kusur; şu 

kadar para cezas verdik.” Sonuç: Yeni patlama, yeni ölümler. 

 

Peki, bir şirket var; ad Uyar Madencilik, Manisa milletvekilleriyle en iyi ilişkiler 

hâlinde. Bu madencilikte o kadar büyük skntlar, kusurlar var ama son kazaya kadar 

defalarca denetlendi, bir türlü ceza almad. Peki, bu işin kerameti ne? Bu işin kerameti ve 

hikmeti bu barette gizli arkadaşlar, bu barette. Sayn Başbakan Manisa’da Cumhuriyet 

Meydan’na çkar, der ki: “Somal işçi kardeşlerim burada m?” Askerî bir disiplinle 

dizilmiş 3 bin Somal maden işçisi baretleri kaldrr, neşesiz, mutsuz, heyecansz, dimdik 

durur çünkü bir gün önce onlarn yemek fişleri madende toplanmştr, ertesi gün miting alan 

çkşnda geri dağtlacaktr. Başbakan selamlanacak, çkarken kimlik geri alnacaktr. 

Yevmiye işlemektedir, Başbakan için görev yaplmaktadr. Selam çakarsn, çakmadysan 

ertesi gün işinden olursun. İşinden olmayanlar madene inerler; maden patlar, işçi ölür. Ölen 

ölür, kalan sağlar Recep Tayyip Erdoğan’a yetmektedir!  

 

Meydanlardaki bu baret selamlamasn gündeme getirdiğimde Sayn Bakan Faruk 

Çelik, tutanaklarda var, aynen şöyle dedi: “Ne var bunda? Yani, bir vatandaş siyasi bir 

partiye üye olamaz m? Bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş, işçisine izin verip, 

ücretini verip onu bir mitinge götüremez mi?” Bu da siyasi tarihimize, bu Meclisin 

tutanaklarna böyle geçti. Böyle bir anlayş olmaz. “İşçi benim işçim, parasn veririm, ister 

madene sokarm ister mitinge götürürüm ister pikniğe götürürüm.” anlayş olmaz. Yeryüzü 

scak olsun diye, o soğuk maden ocağna inip alnnn terini ekmeğine tuz eyleyen işçilerin 

emeklerini, aln terlerini, yaşama mücadelelerini bir siyasi partinin geleceğine, onun ikbali 

için, genel başkannn oradaki miting meydann doldurmasna, alkşlamasna tahvil etmeye 

çalşanlar, bu yaptklarnn hesabn eninde sonunda, tarih karşsnda, hem Türkiye işçi 

snfna hem de bu ülkenin güzel emekçi insanlarna verecekler arkadaşlar.  

 
                                                            
10 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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Dünyann hiçbir yerinde, çalşma ve sosyal güvenlik bakanlar kazalardan sonra 

“Arkadaşlar öldüler ama cesetleri yanmamşt, güzel öldüler.” demez. Dünyann hiçbir 

yerinde, başbakanlar “Bu mesleğin ftratnda ölüm var.” demez. İnsann ftratnda ölüm var, 

hayatn kendisinde ölüm var ama “Bu mesleğin ftratnda ölüm var.” demez. Dünyada 

başbakanlar böyle ölümler olunca istifa ederler ama bizimki pişkin pişkin ftrat göndermesi 

yapmaktadr.”  

 

Önergenin aleyhinde konuşan AKP Manisa Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ; “Yer 

alt kömür madenciliği dünyann en ağr ve en tehlikeli işleri arasnda saylmaktadr. 

Soma'daki maden işletmelerinin madencilik sektörü açsndan dünyadaki ve Türkiye'deki pek 

çok madene göre daha iyi konumda olduğu bu rakamlardan da ortaya çkmaktadr. Soma'da 

çalşan firmalar iş kazalarn önlemek için mevzuatn istediği tüm önlemleri almalarna 

rağmen, işin doğas gereği, tehlikeli ve ağr işlerde zaman zaman istenmeyen kazalar 

olmaktadr” diyerek kazalar olağan gösterme çabasna girmiştir. 11 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, AKP Manisa 

Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ’n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 

srasnda Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşmas nedeniyle yaptğ konuşmada;12 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi bir kez 

daha saygyla selamlyorum. AKP Grubu adna konuşan Manisa Milletvekilimiz Sayn 

Muzaffer Yurttaş, kapatlan Uyar Madencilikle ilgili olarak, partilerinin bu madenle bir 

ilgisinin olmadğn ancak Sayn Genel Başkanmzn yeni yla bu madende girdiğini ifade 

ederek açklanmaya muhtaç ve fevkalade yanlş yöne çekilen bir ifade kullanmştr, onun için 

kürsü almş bulunuyorum. 

Sayn Genel Başkanmz yeni yl kutlamasn Zonguldak’taki bir maden ocağnda 

yapmak üzere planlamasn yapmş, gerekli başvurularda bulunmuştur. Ancak, ayn tarihte o 

maden ocağnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakannn yeni yla gireceği gerekçe gösterilerek 

Sayn Genel Başkanmza bir başka madeni tercih edebilecekleri ifade edilmiş, bunun 

üzerine, Ege Linyitleri İşletmesi Uyar Madenciliği kendisi tespit ederek “Bu madene 

gidebilirsiniz.” demiştir. Sanki Cumhuriyet Halk Partisinin kendi tercihiymiş gibi yaplan 

ima doğru değildir. 

 
                                                            
11 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
12 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafndan, günün ve haftann anlam ve önemine 

binaen TBMM gündemine alnmş, önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa 

Milletvekili Özgür ÖZEL söz alarak o gün şunlar söylemiştir:10 

“Bugün verdiğimiz araştrma önergesi Soma’daki işçi kayplaryla ilgiliydi. 

Soma’da maden ocaklarnda sürekli patlamalar oluyor ve o patlamalarda işçilerimizi 

kaybediyoruz. Verdiğimiz soru önergelerine cevap: “10 kere denetledik, 66 tane kusur; şu 

kadar para cezas verdik.” Sonuç: Yeni patlama, yeni ölümler. 

 

Peki, bir şirket var; ad Uyar Madencilik, Manisa milletvekilleriyle en iyi ilişkiler 

hâlinde. Bu madencilikte o kadar büyük skntlar, kusurlar var ama son kazaya kadar 

defalarca denetlendi, bir türlü ceza almad. Peki, bu işin kerameti ne? Bu işin kerameti ve 

hikmeti bu barette gizli arkadaşlar, bu barette. Sayn Başbakan Manisa’da Cumhuriyet 

Meydan’na çkar, der ki: “Somal işçi kardeşlerim burada m?” Askerî bir disiplinle 

dizilmiş 3 bin Somal maden işçisi baretleri kaldrr, neşesiz, mutsuz, heyecansz, dimdik 

durur çünkü bir gün önce onlarn yemek fişleri madende toplanmştr, ertesi gün miting alan 

çkşnda geri dağtlacaktr. Başbakan selamlanacak, çkarken kimlik geri alnacaktr. 

Yevmiye işlemektedir, Başbakan için görev yaplmaktadr. Selam çakarsn, çakmadysan 

ertesi gün işinden olursun. İşinden olmayanlar madene inerler; maden patlar, işçi ölür. Ölen 

ölür, kalan sağlar Recep Tayyip Erdoğan’a yetmektedir!  

 

Meydanlardaki bu baret selamlamasn gündeme getirdiğimde Sayn Bakan Faruk 

Çelik, tutanaklarda var, aynen şöyle dedi: “Ne var bunda? Yani, bir vatandaş siyasi bir 

partiye üye olamaz m? Bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş, işçisine izin verip, 

ücretini verip onu bir mitinge götüremez mi?” Bu da siyasi tarihimize, bu Meclisin 

tutanaklarna böyle geçti. Böyle bir anlayş olmaz. “İşçi benim işçim, parasn veririm, ister 

madene sokarm ister mitinge götürürüm ister pikniğe götürürüm.” anlayş olmaz. Yeryüzü 

scak olsun diye, o soğuk maden ocağna inip alnnn terini ekmeğine tuz eyleyen işçilerin 

emeklerini, aln terlerini, yaşama mücadelelerini bir siyasi partinin geleceğine, onun ikbali 

için, genel başkannn oradaki miting meydann doldurmasna, alkşlamasna tahvil etmeye 

çalşanlar, bu yaptklarnn hesabn eninde sonunda, tarih karşsnda, hem Türkiye işçi 

snfna hem de bu ülkenin güzel emekçi insanlarna verecekler arkadaşlar.  

 
                                                            
10 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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Dünyann hiçbir yerinde, çalşma ve sosyal güvenlik bakanlar kazalardan sonra 

“Arkadaşlar öldüler ama cesetleri yanmamşt, güzel öldüler.” demez. Dünyann hiçbir 

yerinde, başbakanlar “Bu mesleğin ftratnda ölüm var.” demez. İnsann ftratnda ölüm var, 

hayatn kendisinde ölüm var ama “Bu mesleğin ftratnda ölüm var.” demez. Dünyada 

başbakanlar böyle ölümler olunca istifa ederler ama bizimki pişkin pişkin ftrat göndermesi 

yapmaktadr.”  

 

Önergenin aleyhinde konuşan AKP Manisa Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ; “Yer 

alt kömür madenciliği dünyann en ağr ve en tehlikeli işleri arasnda saylmaktadr. 

Soma'daki maden işletmelerinin madencilik sektörü açsndan dünyadaki ve Türkiye'deki pek 

çok madene göre daha iyi konumda olduğu bu rakamlardan da ortaya çkmaktadr. Soma'da 

çalşan firmalar iş kazalarn önlemek için mevzuatn istediği tüm önlemleri almalarna 

rağmen, işin doğas gereği, tehlikeli ve ağr işlerde zaman zaman istenmeyen kazalar 

olmaktadr” diyerek kazalar olağan gösterme çabasna girmiştir. 11 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, AKP Manisa 

Milletvekili Muzaffer YURTTAŞ’n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 

srasnda Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşmas nedeniyle yaptğ konuşmada;12 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi bir kez 

daha saygyla selamlyorum. AKP Grubu adna konuşan Manisa Milletvekilimiz Sayn 

Muzaffer Yurttaş, kapatlan Uyar Madencilikle ilgili olarak, partilerinin bu madenle bir 

ilgisinin olmadğn ancak Sayn Genel Başkanmzn yeni yla bu madende girdiğini ifade 

ederek açklanmaya muhtaç ve fevkalade yanlş yöne çekilen bir ifade kullanmştr, onun için 

kürsü almş bulunuyorum. 

Sayn Genel Başkanmz yeni yl kutlamasn Zonguldak’taki bir maden ocağnda 

yapmak üzere planlamasn yapmş, gerekli başvurularda bulunmuştur. Ancak, ayn tarihte o 

maden ocağnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakannn yeni yla gireceği gerekçe gösterilerek 

Sayn Genel Başkanmza bir başka madeni tercih edebilecekleri ifade edilmiş, bunun 

üzerine, Ege Linyitleri İşletmesi Uyar Madenciliği kendisi tespit ederek “Bu madene 

gidebilirsiniz.” demiştir. Sanki Cumhuriyet Halk Partisinin kendi tercihiymiş gibi yaplan 

ima doğru değildir. 

 
                                                            
11 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
12 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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Ama doğru olan şudur: Uyar Madencilik her soruşturma geçirdiğinde Manisa 

milletvekilleriyle birlikte TKİ Genel Müdürünün odasnda gidip gerekli görüşmeler 

yaplmştr. Sayn Tanrverdi o maden ocağndaki kişilerin ismiyle kendi adn kefalet 

koymuştur. Her seferinde çkp bu kürsüden savundunuz ve o maden ocağnda 66 tane kusur 

bulunup binlerce yaral, onlarca ölüm ortaya çkana kadar klnz kprdatmadnz. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin konunun araştrlmasna yönelik 

verdikleri tüm önergeleri reddettiniz, verilen tüm soru önergelerine dolambaçl yollardan, 

madeni koruyarak ilgili bakanlar cevap verdiler. Mitinglerinizde -bizim mitingimizde yok- 

sizin mitinginizde o madenin işçileri taşnd.” demiştir. 

 

29 Nisan 2014 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda oturumu yöneten Meclis 

Başkanvekili Sayn Şükran Güldal MUMCU,  “CHP Grubunun, Soma'daki tüm maden 

ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin 

araştrlmas amacyla 23/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 29 Nisan 2014 Sal günkü 

birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 

ilişkin önerisini oylarnza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir” diyerek önergenin reddedildiğini açklamştr. 13 

Taşeron İşçilerin Maaşna Nasl El Konuldu? 

2011 ylnda Cumhuriyet Halk Partisi  Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafndan 

gündeme getirilen Soma ilçemizde bulunan Ege Linyitleri İşletmesine ait yerüstünde çalşan 

ve maden sahalar arasnda işçi ve malzeme taşma işi ihalesini alan firmalarda çalşan 210 

işçinin maaşnn bir ksmna şirket tarafndan el konulmas şikayetleri gerek TKİ yönetimince, 

gerekse Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savclğ tarafndan hiçbir işlem yaplmamştr.  

Konu Soma’da işçilerle birlikte basn toplants düzenlenmesi ve TBMM gündemine 

taşnmasnn ardndan çözüme kavuşturulmuştur.  

Türkiye Kömür İşletmeleri  taşeron şirket adna çalşan işçilerin maaşlarn hak ediş 

bedeli olarak  (1.180 TL) çalşan işçiler adna bankaya yatrmaktadr. Ancak firmalar işçinin 

bankadan çektiği parann 430 TL’sini kendilerine iade etmesini istemekte, itiraz edenlerin 

işlerine son verilmektedir.  
                                                            
13 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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Bu sömürü düzeninin son bulmas için işçilerin topladğ imzalar ve hazrlanan 

dosyalar CHP Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’na da sunulmuştur.  
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Ama doğru olan şudur: Uyar Madencilik her soruşturma geçirdiğinde Manisa 
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madeni koruyarak ilgili bakanlar cevap verdiler. Mitinglerinizde -bizim mitingimizde yok- 

sizin mitinginizde o madenin işçileri taşnd.” demiştir. 

 

29 Nisan 2014 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda oturumu yöneten Meclis 

Başkanvekili Sayn Şükran Güldal MUMCU,  “CHP Grubunun, Soma'daki tüm maden 

ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin 
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ve maden sahalar arasnda işçi ve malzeme taşma işi ihalesini alan firmalarda çalşan 210 

işçinin maaşnn bir ksmna şirket tarafndan el konulmas şikayetleri gerek TKİ yönetimince, 

gerekse Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savclğ tarafndan hiçbir işlem yaplmamştr.  

Konu Soma’da işçilerle birlikte basn toplants düzenlenmesi ve TBMM gündemine 

taşnmasnn ardndan çözüme kavuşturulmuştur.  

Türkiye Kömür İşletmeleri  taşeron şirket adna çalşan işçilerin maaşlarn hak ediş 

bedeli olarak  (1.180 TL) çalşan işçiler adna bankaya yatrmaktadr. Ancak firmalar işçinin 

bankadan çektiği parann 430 TL’sini kendilerine iade etmesini istemekte, itiraz edenlerin 

işlerine son verilmektedir.  
                                                            
13 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b08201h.htm  
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Bu sömürü düzeninin son bulmas için işçilerin topladğ imzalar ve hazrlanan 

dosyalar CHP Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’na da sunulmuştur.  
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 TKİ Soma Kömürleri A.Ş.’den Kömürü Kaç Liradan Alyor?  

Soma faciasnn ardndan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN 

tarafndan verilmiş olan soru önergesinde; faciann  meydana geldiği işletme sahibinin daha 

önce yaptğ açklamada “TKİ , Soma’da kömürü kendisi çkarrken tonunu 130-140 dolara 

mal ediyordu. Biz ihaleye girip tonunu TKİ’ye rodövans pay dahil 23,80 ABD Dolar’na 

çkarma taahhüdü verdik” açklamas basn yayn organlarnda yer almştr denilmektedir.  

Verilen yantta ise ; Sözleşme kapsamnda ürettirilen 2.600 Kcal/kg baz kalorideki 

kömür için firmaya ton aşna 50.92 TL (güncel birim fiyat) ödeme yaplmaktadr.  

TKİ Genel Müdürü, Soma Araştrma Komisyonu’nda verdiği bilgilere göre ortalama 

kömür satş fiyat 220 TL olduğu belirtilmiştir. Buna karşn alş ve satş fiyat hakknda net 

bilgi vermekten kaçnmştr.  

Bu rakamlara göre, TKİ’nin alş ile satş arasnda fark kuruma kar olarak yansrken, 

maliyetlerin işçilerin emeğinden, iş güvenliklerinden ve sosyal haklarndan çalnarak 

kesildiğini açkça ortaya koymuştur. Komisyon raporunda birçok bilgi verilmesine rağmen 

kapsaml bir analiz yaplmadğ sağlkl bir değerlendirme frsat ortadan kaldrlmştr.   

Şirketin Sözleşmesi Neden Feshedilmedi ? 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafndan 13 Mays 

faciasnn ardndan verilen önergelerden birisi facia meydana geldiği maden ocağn işleten 

Soma Kömürleri A.Ş. ile TKİ arasndaki sözleşmenin ne olacağna ilişkindir.  

Önergedeki sözleşmelerin feshedilip edilmeyeceğine ilişkin sorulara verilen yantta; 

“Yeralt kömür üretim ocağnda meydana gelen iş kazasnda müteakip Savclk makam 

tarafndan oluşturulan bilirkişiler tarafndan inceleme başlatlmştr. Soma’da meydana gelen 

olay ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir. Olay tüm yönleri ile ve tüm 

ihtimaller göz önünde bulundurularak incelenmekte olup inceleme sonucunda gereği 

yaplacaktr” denilerek sorular geçiştirilmiştir. Aradan 7 ay geçmesine rağmen hala dava 

açlmamş, iddianame eksikleri nedeni ile mahkemece iade edilmiş, idari olarak da herhangi 

bir yaptrm uygulanmamştr. 
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Dönemin Cumhurbaşkan Abdullah GÜL’den Bilgi Sakland m? 

Facia sonras Soma’y ziyaret eden dönemin Cumhurbaşkan Sayn Abdullah GÜL; 

301 işçinin hayatn kaybettiği faciann gerçek nedenini Soma’da değil Ankara’da öğrendiğini 

açklamas devlet büyüklerinden ve kamuoyundan bilgi saklandğ izlenimi doğurmuştur.  

Bu konu hakknda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in soru 

önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ tarafndan verilen yantta bilgi saklanmas 

gibi bir durumun söz konusu olmadğ belirtilmiştir.  

TBMM’de kurulan Soma Maden Kazalarn Araştrma Komisyonuna bilgi veren 

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlğ ve TKİ yetkililerinin üşüt kapal ifadeleri, Milletvekillerinin 

sorularna kaçamak cevaplar vermesi bu durumun komisyon raporunda yer almamas önemli 

bir eksikliktir.  

Soma Kömürleri A.Ş. Eynez Ocağna Ne Kadar Yatrm Yapmştr? 

Faciann ardndan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in 

vermiş olduğu 20 soru önergesi bulunmaktadr. Faciann gerçek nedenini ve sorumlularn 

ortaya çkaracak olan sorulara cevap verilmemiştir. Ayn sorular Komisyon toplantlarnda da 

dile getirilmiş fakat cevap alnmamştr.  

Faciann yaşandğ Eynez Ocağn 2005-2009 yllar arasnda işleten Park Teknik 

Madencilik firmasnn 30 Milyon TL yatrm yaptğ ifade edilmiştir.   

Park Teknik “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” 

gerekçesi ile ocağ Soma Kömürleri AŞ.’ye devretmiştir.  

Park teknik 2006 ylnda 50 bin ton ile başladğ üretim miktarn 2009 ylnda ancak 

532 bin tona çkarabilmiştir.  

Soma Kömürleri A.Ş. ise 2010 ylnda 2.6 milyon ton ile başladğ üretim miktarn 

2012 ylnda 3.8 milyon tona kadar çkarmştr.  

bir yaptırım uygulanmamıştır.



‒ 945 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

948

 

 TKİ Soma Kömürleri A.Ş.’den Kömürü Kaç Liradan Alyor?  

Soma faciasnn ardndan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN 

tarafndan verilmiş olan soru önergesinde; faciann  meydana geldiği işletme sahibinin daha 

önce yaptğ açklamada “TKİ , Soma’da kömürü kendisi çkarrken tonunu 130-140 dolara 

mal ediyordu. Biz ihaleye girip tonunu TKİ’ye rodövans pay dahil 23,80 ABD Dolar’na 

çkarma taahhüdü verdik” açklamas basn yayn organlarnda yer almştr denilmektedir.  

Verilen yantta ise ; Sözleşme kapsamnda ürettirilen 2.600 Kcal/kg baz kalorideki 

kömür için firmaya ton aşna 50.92 TL (güncel birim fiyat) ödeme yaplmaktadr.  

TKİ Genel Müdürü, Soma Araştrma Komisyonu’nda verdiği bilgilere göre ortalama 

kömür satş fiyat 220 TL olduğu belirtilmiştir. Buna karşn alş ve satş fiyat hakknda net 

bilgi vermekten kaçnmştr.  

Bu rakamlara göre, TKİ’nin alş ile satş arasnda fark kuruma kar olarak yansrken, 

maliyetlerin işçilerin emeğinden, iş güvenliklerinden ve sosyal haklarndan çalnarak 

kesildiğini açkça ortaya koymuştur. Komisyon raporunda birçok bilgi verilmesine rağmen 

kapsaml bir analiz yaplmadğ sağlkl bir değerlendirme frsat ortadan kaldrlmştr.   

Şirketin Sözleşmesi Neden Feshedilmedi ? 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN tarafndan 13 Mays 

faciasnn ardndan verilen önergelerden birisi facia meydana geldiği maden ocağn işleten 

Soma Kömürleri A.Ş. ile TKİ arasndaki sözleşmenin ne olacağna ilişkindir.  

Önergedeki sözleşmelerin feshedilip edilmeyeceğine ilişkin sorulara verilen yantta; 

“Yeralt kömür üretim ocağnda meydana gelen iş kazasnda müteakip Savclk makam 

tarafndan oluşturulan bilirkişiler tarafndan inceleme başlatlmştr. Soma’da meydana gelen 

olay ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir. Olay tüm yönleri ile ve tüm 

ihtimaller göz önünde bulundurularak incelenmekte olup inceleme sonucunda gereği 

yaplacaktr” denilerek sorular geçiştirilmiştir. Aradan 7 ay geçmesine rağmen hala dava 

açlmamş, iddianame eksikleri nedeni ile mahkemece iade edilmiş, idari olarak da herhangi 

bir yaptrm uygulanmamştr. 

 
 
 

949

 

Dönemin Cumhurbaşkan Abdullah GÜL’den Bilgi Sakland m? 

Facia sonras Soma’y ziyaret eden dönemin Cumhurbaşkan Sayn Abdullah GÜL; 

301 işçinin hayatn kaybettiği faciann gerçek nedenini Soma’da değil Ankara’da öğrendiğini 

açklamas devlet büyüklerinden ve kamuoyundan bilgi saklandğ izlenimi doğurmuştur.  

Bu konu hakknda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in soru 

önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ tarafndan verilen yantta bilgi saklanmas 

gibi bir durumun söz konusu olmadğ belirtilmiştir.  

TBMM’de kurulan Soma Maden Kazalarn Araştrma Komisyonuna bilgi veren 

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlğ ve TKİ yetkililerinin üşüt kapal ifadeleri, Milletvekillerinin 

sorularna kaçamak cevaplar vermesi bu durumun komisyon raporunda yer almamas önemli 

bir eksikliktir.  

Soma Kömürleri A.Ş. Eynez Ocağna Ne Kadar Yatrm Yapmştr? 

Faciann ardndan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in 

vermiş olduğu 20 soru önergesi bulunmaktadr. Faciann gerçek nedenini ve sorumlularn 

ortaya çkaracak olan sorulara cevap verilmemiştir. Ayn sorular Komisyon toplantlarnda da 

dile getirilmiş fakat cevap alnmamştr.  

Faciann yaşandğ Eynez Ocağn 2005-2009 yllar arasnda işleten Park Teknik 

Madencilik firmasnn 30 Milyon TL yatrm yaptğ ifade edilmiştir.   

Park Teknik “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” 

gerekçesi ile ocağ Soma Kömürleri AŞ.’ye devretmiştir.  

Park teknik 2006 ylnda 50 bin ton ile başladğ üretim miktarn 2009 ylnda ancak 

532 bin tona çkarabilmiştir.  

Soma Kömürleri A.Ş. ise 2010 ylnda 2.6 milyon ton ile başladğ üretim miktarn 

2012 ylnda 3.8 milyon tona kadar çkarmştr.  



‒ 946 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
 
 
 

950

Fakat bu şirketin madene teknoloji, iş sağlğ ve güvenliği için ne kadar yatrm yaptğ 

bilgisi bulunmamaktadr. Hiç bir yatrm yapmadan üretim miktarn önceki firmann 7 katna 

kadar çkarmasnn komisyon raporunda ayrntl olarak açklanmas gerekmektedir.  

İtiraflar Raporda Yer Almad 

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan ÖREN, verdiği araştrma önergesi 

üzerine yaptğ konuşmada; “Sayn Çalşma Bakan biraz önce buradan bir açklama yapt; 

madenlerde denetimlerin olduğunu, denetime giden müfettişlerin konularla ilgili çalştğn ve 

Çalşma Bakanlğnn bu konuda çok fazla bir kusurunun olmadğn açklad. Enerji Bakan 

da bununla ilgili "Eğer burada bir kaza var ise, burada 301 arkadaşmz hayatn kaybetmiş 

ise mazeret üretmeye gerek yoktur, burada bir hata söz konusudur." dedi. Madenin sahibi Alp 

Gürkan ise belki de psikolojik olarak hazr olmadğndan dolay, dördüncü gün yaptklar 

açklamada "Eğer üç ay daha vaktimiz olsa idi sağlkla ilgili bölümleri, yaşam odalarn 

yerleştirecektik ve 300 arkadaşmz ölmeyecekti 

Soma'daki olayn gerçek nedeni nedir? Soma'daki olayn bir tek gerçek nedeni vardr, 

siyasetin sermayeye, maden sahiplerine tahakkümüdür, maden sahipleri de siyasetin 

istediğinin karşlğn verdiğinde siyasetten istedikleridir. 

Siz Soma'da belediye başkanlğn kazanmak için, Soma'daki o emeğiyle geçinen, aln 

teriyle geçinen, hayatn hiçe sayp yüzlerce metre aşağya inen o insanlar maden sahibinin 

basks altnda tutar iseniz, hangi siyasi partiye oy vereceğini anlatmaya çalşr iseniz, 

belediye başkanlğ seçimlerinde AK PARTİ'ye oy verilmediğinde madenlerin kapanacağn, 

yeni ruhsatlarn, yeni ruhsat yerlerinin açlmayacağn anlatr iseniz, siyasi bask sonucunda 

o maden sahiplerini skştrr iseniz, maden sahiplerine de "Üretimi artr, artr." basksn 

yapar iseniz 301 evladmzn cansz bedeniyle karş karşya kalrz. 

Peki, bunlar siz talep ettiğinizde siyasetin böyle bir talebini maden sahibi 

karşlamayacak m? Yani, Başbakan Manisa'ya geldiğinde, binlerce insan, baretlerini 

kafasna geçirerek, yüzlerce otobüs tutup yevmiyelerini vererek Başbakann miting alanna 

sokmayacak m? Sokacak. Ama, onun karşlğnda bir şey istemeyeceğini mi 

zannediyorsunuz? İşte, sermaye de karşlğn istiyor.  

Diyor ki: "Evet, ben senin dediklerini yaptm. Şimdi, Soma'nn yaşamn da bana 

teslim edeceksin. Sendikay ben belirleyeceğim; kimin delege olacağna ben karar vereceğim, 

kimin yönetim kuruluna gireceğine ben karar vereceğim. Sanatna ben karar vereceğim. Spor 
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yaşamnda ben olacağm. Daha da önemlisi, sana siyasette taşdklarmn karşlğn 

istiyorum. Sayn Çalşma Bakan, bana da gönderdiğin müfettişlerin ne zaman geleceğiyle 

ilgili, neye bakacağyla ilgiyi bilgiyi de bir hafta önceden isterim." Karşlkl alşveriş 

sonucunda, hiçbir suçu günah olmayan, Kütahya'dan, Zonguldak'tan, Manisa'dan, İzmir'den 

sadece evini geçindirmek için gelmiş insanlarn talepleri, taleplerin karşlğnda cansz 

bedenleri…” demiştir. 

Komisyon görüşmelerinde de ortaya çkmştr ki, facia “geliyorum” demiştir. Fakat 

herkes gözlerini yummuş adeta faciay beklemiştir.  

Tüm milletvekillerimizin verdiği soru önergelerine Bakanlklarn ve bizatihi sorumlu 

Bakanlarn facia öncesinde Soma’da kendi sorumluluk alanlarna dair eleştiri ve önerileri 

görmezden gelmeleri, mevzuat ve teknik ayrntlar yğnyla temel sorunlarn üzerini örtmeye 

çalşrken izledikleri hatal tavra bu Araştrma Komisyonu raporu da aynen düşmüştür. 
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yaşamnda ben olacağm. Daha da önemlisi, sana siyasette taşdklarmn karşlğn 
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görmezden gelmeleri, mevzuat ve teknik ayrntlar yğnyla temel sorunlarn üzerini örtmeye 

çalşrken izledikleri hatal tavra bu Araştrma Komisyonu raporu da aynen düşmüştür. 
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4. FACİANIN OLUŞUMU 

 

Faciann oluşumu ile ilgili çok sayda husus söylenebilir. Nitekim bilirkişi raporu ile 

Soma Komisyonu’nun kazann oluşumuna ilişkin belli yerlerde farkllklar olmakla birlikte 

belli yerlerde de ortaklklar bulunmaktadr.  

Ancak şu husus özellikle bilinmelidir ki; olayn meydana geldiği ocak, işçi sağlğ ve 

güvenliği bakmndan “çok riskli” olarak tanmlanan bir bölgede bulunmaktadr. Soma 

havzasnda, yeni çalşlan bölgelerde derinliğin artmasna bağl olarak metan içeriğinin 

artacağ, kömür damarnn grizulu ve yangna elverişli karakterde olmas nedeniyle, yeterli 

araştrmalar yaplp, uygun çözümler geliştirilmeden üretim yaplmasna bir faciaya yol 

açabileceği tespiti meslek örgütleri ve uzmanlar tarafndan daha önceden açk bir şekilde 

yaplmştr:  Nitekim Maden Mühendisleri Odas’nn 2010 ylnda yaptğ tespit bunun açk 

kant niteliğindedir: “Ülkemizdeki en önemli linyit havzas olan Soma’da yeni çalşma 

bölgelerinde, derinliğin artmasna bağl olarak kömürün yüksek miktarlarda metan içeriğine 

sahip olduğu belirlenmiştir. Burada hata yaplmas asla kabul edilemez. Gerekli olan tüm 

araştrmalar yaplmadan ve metan drenaj gerçekleştirilmeden burada kesinlikle üretime 

başlanmamaldr. Kömür damarnn kaln olmas ve havzada günümüze kadar metansz 

ortamlarda çalşlmas nedeniyle tecrübe eksikliği nedenleriyle metan drenaj yaplmadan 

üretim yaplmas yeni bir faciaya sebep olabilir.” 14 

Raporun sekizinci bölümünde yer alan Ocağnn Kaza Öncesi Durumu ve Kazann 

Oluşumu ile ilgili hususlar gerek uzmanlar, gerekse Meslek Örgütleri tarafndan hala 

tartşlmakta olup, konuyla ilgili kati ifadeler kullanmak mümkün değildir.  Nitekim TBMM 

Soma Araştrma Komisyonu tarafndan hazrlanan raporda kazann oluşumu meslek örgütleri 

tarafndan hazrlanan raporlardan özellikle iki açdan oldukça farkllk göstermektedir.  İlk 

farkllk kazann teknik nedenleri konusundadr. Raporda kazann teknik nedenleri 
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açklanrken şirket yönetim kurulu başkan Can Gürkan’n açklamalaryla, Genel Müdür 

Ramazan Doğru’nun açklamalar neredeyse örtüşmektedir. Raporun bu ksmn şirket 

yetkilileri gibi bir bilinmeze veya öngörülemeyen, önlenemeyen kaçnlmaz bir kaza gibi 

göstermeye çalşmaktadr.  Eynez ocağnda 13 Mays 2014 günü yoğun bir şekilde gazn 

dolduğu belli olmakla birlikte, bunu neyin ateşlediği, kömür kzşmasndan m yoksa başka 

bir sebepten mi olduğu henüz belli değildir. Kömür tabakasna yaklaşldğnda eski imalatn 

alt tarafndan tam alnmamş kömürün kzşmas ve yangnn bu sebeple olmas ihtimali de 

göz ard edilmemelidir. Birikmiş gazn madene geldiği ancak alev szdrmaz malzemeler 

kullanlmadğ, gerekli tedbirler alnmadğ ya da şu an için bilinmeyen bir başka ihmal 

nedeniyle kömürün kzştğ da konuşulan ihtimaller arasndadr. Gerek Bilirkişi Raporunda, 

gerekse TBMM Soma Araştrma Komisyonu tarafndan hazrlanan bu raporda bahsedilen 

ihtimaller dşndaki olaslklara da kap açk tutulmal ve konu detayl bir şekilde 

araştrlmaldr.  

Ancak, Komisyonumuz raporunda da bahsedildiği şekli ile, bu kazann araştrlacağ 

bilimsel komitenin kanunla düzenlenmesi husus son derece önemlidir. Kazann tamamen 

aydnlatlmas için yaplacak çalşmalarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi de Komisyonla hem 

fikir olmakla birlikte, ocağn Savclk tarafndan 17 Temmuz 2014 tarihinde firmaya teslim 

edilmiş olmas ve buradan gerekli delillerin artk toplanamayacak olmas gibi sakncalar da 

göz önünde bulundurulduğunda ne kadar kesin sonuçlara ulaşlabileceği de artk şüphelidir.  

 Kazann oluş nedeni ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus, eski imalatlarla ilgili 

yaşanan skntlar ve denetimsizliktir. Tpk Ermenek’te olduğu gibi, Soma’dan sonra da eski 

imalatlarda biriken gaz ve suyun ileride madenlerde kazalara sebebiyet verebileceği hususu 

skça dile getirilmiştir. Özellikle eski imalatlarn MİGEM tarafndan izlenmesi ve 

denetimlerin 3 ayda bir yaplarak, yine 3 aylk periyotlarla güncellenmiş havza haritasnn 

internet ortamnda gösterilmesi de son derece önemlidir.  

Sonuç olarak, kazann oluşu ile ilgili çok sayda tespit saylabileceği gibi, burada bu 

tespitlerle ilgili kesin kanaat bildirmek mümkün değildir.  

Ancak önemli olan husus şudur ki; yaplan araştrmalara göre, dünyada iş kazalarnn 

yalnzca %2’si önlemez kazalar niteliğindedir. Bu nedenle, 13 Mays 2014 tarihinde Soma’da 

meydana gelen bir iş kazas değil, önlenebilir nitelikte olduğu açkça ortada olan bir iş 

cinayetidir.  
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4. FACİANIN OLUŞUMU 

 

Faciann oluşumu ile ilgili çok sayda husus söylenebilir. Nitekim bilirkişi raporu ile 

Soma Komisyonu’nun kazann oluşumuna ilişkin belli yerlerde farkllklar olmakla birlikte 

belli yerlerde de ortaklklar bulunmaktadr.  

Ancak şu husus özellikle bilinmelidir ki; olayn meydana geldiği ocak, işçi sağlğ ve 

güvenliği bakmndan “çok riskli” olarak tanmlanan bir bölgede bulunmaktadr. Soma 

havzasnda, yeni çalşlan bölgelerde derinliğin artmasna bağl olarak metan içeriğinin 

artacağ, kömür damarnn grizulu ve yangna elverişli karakterde olmas nedeniyle, yeterli 

araştrmalar yaplp, uygun çözümler geliştirilmeden üretim yaplmasna bir faciaya yol 

açabileceği tespiti meslek örgütleri ve uzmanlar tarafndan daha önceden açk bir şekilde 

yaplmştr:  Nitekim Maden Mühendisleri Odas’nn 2010 ylnda yaptğ tespit bunun açk 

kant niteliğindedir: “Ülkemizdeki en önemli linyit havzas olan Soma’da yeni çalşma 

bölgelerinde, derinliğin artmasna bağl olarak kömürün yüksek miktarlarda metan içeriğine 

sahip olduğu belirlenmiştir. Burada hata yaplmas asla kabul edilemez. Gerekli olan tüm 

araştrmalar yaplmadan ve metan drenaj gerçekleştirilmeden burada kesinlikle üretime 

başlanmamaldr. Kömür damarnn kaln olmas ve havzada günümüze kadar metansz 

ortamlarda çalşlmas nedeniyle tecrübe eksikliği nedenleriyle metan drenaj yaplmadan 

üretim yaplmas yeni bir faciaya sebep olabilir.” 14 

Raporun sekizinci bölümünde yer alan Ocağnn Kaza Öncesi Durumu ve Kazann 

Oluşumu ile ilgili hususlar gerek uzmanlar, gerekse Meslek Örgütleri tarafndan hala 

tartşlmakta olup, konuyla ilgili kati ifadeler kullanmak mümkün değildir.  Nitekim TBMM 

Soma Araştrma Komisyonu tarafndan hazrlanan raporda kazann oluşumu meslek örgütleri 

tarafndan hazrlanan raporlardan özellikle iki açdan oldukça farkllk göstermektedir.  İlk 

farkllk kazann teknik nedenleri konusundadr. Raporda kazann teknik nedenleri 
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açklanrken şirket yönetim kurulu başkan Can Gürkan’n açklamalaryla, Genel Müdür 

Ramazan Doğru’nun açklamalar neredeyse örtüşmektedir. Raporun bu ksmn şirket 

yetkilileri gibi bir bilinmeze veya öngörülemeyen, önlenemeyen kaçnlmaz bir kaza gibi 

göstermeye çalşmaktadr.  Eynez ocağnda 13 Mays 2014 günü yoğun bir şekilde gazn 

dolduğu belli olmakla birlikte, bunu neyin ateşlediği, kömür kzşmasndan m yoksa başka 

bir sebepten mi olduğu henüz belli değildir. Kömür tabakasna yaklaşldğnda eski imalatn 

alt tarafndan tam alnmamş kömürün kzşmas ve yangnn bu sebeple olmas ihtimali de 

göz ard edilmemelidir. Birikmiş gazn madene geldiği ancak alev szdrmaz malzemeler 

kullanlmadğ, gerekli tedbirler alnmadğ ya da şu an için bilinmeyen bir başka ihmal 

nedeniyle kömürün kzştğ da konuşulan ihtimaller arasndadr. Gerek Bilirkişi Raporunda, 

gerekse TBMM Soma Araştrma Komisyonu tarafndan hazrlanan bu raporda bahsedilen 

ihtimaller dşndaki olaslklara da kap açk tutulmal ve konu detayl bir şekilde 

araştrlmaldr.  

Ancak, Komisyonumuz raporunda da bahsedildiği şekli ile, bu kazann araştrlacağ 

bilimsel komitenin kanunla düzenlenmesi husus son derece önemlidir. Kazann tamamen 

aydnlatlmas için yaplacak çalşmalarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi de Komisyonla hem 

fikir olmakla birlikte, ocağn Savclk tarafndan 17 Temmuz 2014 tarihinde firmaya teslim 

edilmiş olmas ve buradan gerekli delillerin artk toplanamayacak olmas gibi sakncalar da 

göz önünde bulundurulduğunda ne kadar kesin sonuçlara ulaşlabileceği de artk şüphelidir.  

 Kazann oluş nedeni ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus, eski imalatlarla ilgili 

yaşanan skntlar ve denetimsizliktir. Tpk Ermenek’te olduğu gibi, Soma’dan sonra da eski 

imalatlarda biriken gaz ve suyun ileride madenlerde kazalara sebebiyet verebileceği hususu 

skça dile getirilmiştir. Özellikle eski imalatlarn MİGEM tarafndan izlenmesi ve 

denetimlerin 3 ayda bir yaplarak, yine 3 aylk periyotlarla güncellenmiş havza haritasnn 

internet ortamnda gösterilmesi de son derece önemlidir.  

Sonuç olarak, kazann oluşu ile ilgili çok sayda tespit saylabileceği gibi, burada bu 

tespitlerle ilgili kesin kanaat bildirmek mümkün değildir.  

Ancak önemli olan husus şudur ki; yaplan araştrmalara göre, dünyada iş kazalarnn 

yalnzca %2’si önlemez kazalar niteliğindedir. Bu nedenle, 13 Mays 2014 tarihinde Soma’da 

meydana gelen bir iş kazas değil, önlenebilir nitelikte olduğu açkça ortada olan bir iş 

cinayetidir.  
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Ayrca, tüm bu gerçeğe rağmen, önlenebilir nitelikteki bu kaza olmuş olsa bile, iyi bir 

kurtarma plan yaplmayarak, tatbikat dahi yaplmamş olmas ile oradaki işçilerin 

kurtarlamadğ ve yetkilerin madencileri adeta 2 kez öldürdükleri ortadadr.  

Kazada S Panosunda 250 kişinin vefat ettiği bölümün oldukça dar olduğu ve burada 

çalşanlardan toplam 5 kişinin 90 metrelik bir mesafeyi yürüyüp ‘devletin nefesliği’ (doğal 

yaşam odas) denilen bir yere gittikleri ve sadece bu 5 kişinin kurtulduğu da ortadadr.  

Komisyonumuzun 1 Temmuz 2014 tarihli toplantsnda da bu konu gündeme 

gelmiştir.15Örneğin; 

PROF. DR. BAHTİYAR ÜNVER  : “(...) İkincisi; bu nefeslikten bahsediyoruz, hani 5 

kişinin kurtulduğu nefeslik. Bu nefesliğin ağznn kapal olduğunu söylediler bana, oysa o 

nefeslik aslnda ikinci bir hava giriş yeri olarak kullanlp, S panosunun havalandrlmasnda 

çok rahat kullanlabilirdi. O nefeslik çok iyi bildiğim bir yer çünkü oray ben sürmüştüm yani 

çok yakndan bildiğim bir şey. Ama pasann altnda kaldğn söylemişlerdi. Pasann 

arasndan szan bir hava mdr emilince yoksa oras açk mdr hâlâ onu öğrenmek 

istiyorum.” demiştir.  

Tutuklular ve işçiler ile Komisyona bilgi veren Müessese Müdürü Ali Haydar SAKİK 

ve Aygün EKİCİ de bu bilgileri doğrulamştr. Oysa bu alana 500 kişi sğabilecekken, buray 

işçilerin geneli bilmemekteydi. Eğer, bu madenin bir acil durumu plan olsa idi, S 

Panosundaki işçilere “Pis bir hava geldiğinde, maskelerinizi takn ve devletin nefesliğine 

sğnn, buras sizin için güvenli” deselerdi madencilerimizin nefesliğe çkp sğnabilmeleri 

için de yeterli zaman vard. Ayrca, madende toplam 350 oksijen maskesinin olduğu ve S 

Panosunun yannda bir kutunun içinde denetlemede göstermelik 20 tane oksijen maskesinin 

de olduğu ortaya çkmş ve maskelerin o gün  kullanlamamş olduklar Komisyonumuzun 

Soma’ya yaptğ ziyaretlerde görülmüştür. Bu maskelerin  yerini işçilerin bilmemesi, hatta 

baz yöneticilerin bile bilmiyor olmas başka şüpheler oluşturmaktadr.  

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafndan Komisyonumuza sunulan bilgiler arasnda 

Soma Eynez Karanlkdere Yeralt Hazrlk ve Üretim Plan’n içeren bu kroki de yer 

almaktadr. Krokide, yangnn başladğ yer, hava giriş ile hava çkş galerilerinin yan sra, 

250 kişinin öldüğü S panolar yer almş, 90 madencinin cenazesinin de S Panosunun 30 

                                                            
15 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=793  
 

 
 
 

955

metrelik ksmndan çkarldğ bölüm de krokide işaretlenmiştir. Ayrca, bu krokide “Devletin 

Nefesliği” olarak tanmlanan “5 kişinin kurtulduğu yer stü bağlantl” bölüm gösterilmiştir.  

Müfettişlerin acil durum plann görmesi, acil durum plann alp çeşitli panolardaki 

işçileri çağrp, “Burada bir yangn olsa sen ne yapacağn biliyor musun, eğitimini aldn m?” 

diye sormas gerekirken, tüm bunlarn hiçbiri yaplmamş ve 301 madencimiz göz göre göre 

hayatn kaybetmiştir. Nitekim, TKİ’nin, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve MİGEM 

müfettişlerinin de bu konuyu işçilere sormamş olmalar da büyük bir eksikliktir.   
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Ayrca, tüm bu gerçeğe rağmen, önlenebilir nitelikteki bu kaza olmuş olsa bile, iyi bir 

kurtarma plan yaplmayarak, tatbikat dahi yaplmamş olmas ile oradaki işçilerin 

kurtarlamadğ ve yetkilerin madencileri adeta 2 kez öldürdükleri ortadadr.  

Kazada S Panosunda 250 kişinin vefat ettiği bölümün oldukça dar olduğu ve burada 

çalşanlardan toplam 5 kişinin 90 metrelik bir mesafeyi yürüyüp ‘devletin nefesliği’ (doğal 

yaşam odas) denilen bir yere gittikleri ve sadece bu 5 kişinin kurtulduğu da ortadadr.  

Komisyonumuzun 1 Temmuz 2014 tarihli toplantsnda da bu konu gündeme 

gelmiştir.15Örneğin; 

PROF. DR. BAHTİYAR ÜNVER  : “(...) İkincisi; bu nefeslikten bahsediyoruz, hani 5 

kişinin kurtulduğu nefeslik. Bu nefesliğin ağznn kapal olduğunu söylediler bana, oysa o 

nefeslik aslnda ikinci bir hava giriş yeri olarak kullanlp, S panosunun havalandrlmasnda 

çok rahat kullanlabilirdi. O nefeslik çok iyi bildiğim bir yer çünkü oray ben sürmüştüm yani 

çok yakndan bildiğim bir şey. Ama pasann altnda kaldğn söylemişlerdi. Pasann 

arasndan szan bir hava mdr emilince yoksa oras açk mdr hâlâ onu öğrenmek 

istiyorum.” demiştir.  

Tutuklular ve işçiler ile Komisyona bilgi veren Müessese Müdürü Ali Haydar SAKİK 

ve Aygün EKİCİ de bu bilgileri doğrulamştr. Oysa bu alana 500 kişi sğabilecekken, buray 

işçilerin geneli bilmemekteydi. Eğer, bu madenin bir acil durumu plan olsa idi, S 

Panosundaki işçilere “Pis bir hava geldiğinde, maskelerinizi takn ve devletin nefesliğine 

sğnn, buras sizin için güvenli” deselerdi madencilerimizin nefesliğe çkp sğnabilmeleri 

için de yeterli zaman vard. Ayrca, madende toplam 350 oksijen maskesinin olduğu ve S 

Panosunun yannda bir kutunun içinde denetlemede göstermelik 20 tane oksijen maskesinin 

de olduğu ortaya çkmş ve maskelerin o gün  kullanlamamş olduklar Komisyonumuzun 

Soma’ya yaptğ ziyaretlerde görülmüştür. Bu maskelerin  yerini işçilerin bilmemesi, hatta 

baz yöneticilerin bile bilmiyor olmas başka şüpheler oluşturmaktadr.  

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafndan Komisyonumuza sunulan bilgiler arasnda 

Soma Eynez Karanlkdere Yeralt Hazrlk ve Üretim Plan’n içeren bu kroki de yer 

almaktadr. Krokide, yangnn başladğ yer, hava giriş ile hava çkş galerilerinin yan sra, 

250 kişinin öldüğü S panolar yer almş, 90 madencinin cenazesinin de S Panosunun 30 
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metrelik ksmndan çkarldğ bölüm de krokide işaretlenmiştir. Ayrca, bu krokide “Devletin 

Nefesliği” olarak tanmlanan “5 kişinin kurtulduğu yer stü bağlantl” bölüm gösterilmiştir.  

Müfettişlerin acil durum plann görmesi, acil durum plann alp çeşitli panolardaki 

işçileri çağrp, “Burada bir yangn olsa sen ne yapacağn biliyor musun, eğitimini aldn m?” 

diye sormas gerekirken, tüm bunlarn hiçbiri yaplmamş ve 301 madencimiz göz göre göre 

hayatn kaybetmiştir. Nitekim, TKİ’nin, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve MİGEM 

müfettişlerinin de bu konuyu işçilere sormamş olmalar da büyük bir eksikliktir.   
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5. 13 MAYIS GÜNÜ VE SONRASINDA SOMA’DA YAŞANANLAR  

 

Soma’da, 13 Mays 2014 Sal günü alnan facia haberi sonrasnda, bölge 

Milletvekillerimiz acilen bölgeye hareket etmiş, ayrca Genel Merkezimiz düzeyinde Genel 

Başkan Yardmcmz Yakup AKKAYA öncülüğünde görevlendirilen, aralarnda madencilik 

alannda uzman üyelerimizin de yer aldğ bir ekip Soma bölgesine dair ilk gözlemlerini ve ön 

değerlendirme raporlarn paylaşmş, madencilerimizin kaygl bekleyişi karşsnda kamu 

kurumlarndan en net ve sağlkl bilgilerin alnmas, endişe içinde haber bekleyen 

ailelerimizin duygularnn paylaşlmas amacyla evlerde, mahallelerde ve maden civarnda 

çalşmalarn sürdürmüştür.  

Faciann ilk saatlerinden itibaren, maden sahasnda yaşanan izdiham büyütmemek, 

arama kurtarma faaliyetlerini kesintiye uğratmamak, sadece ve sadece uzman maden arama 

kurtarma birimlerinin bölgeye sevk sürecini hzlandrmak adna gayret gösterilmiştir. 

Maden alanndaki izdiham ve iyiniyetli de olsa arama kurtarma faaliyetlerinin sağlkl 

yürütülmesini aksatan uygulamalar, gerek faciann ilk saatlerinde, gerekse ilerleyen günlerde 

konunun uzmanlar tarafndan hakl biçimde eleştirilmiş, AFAD’n ve yetkili Bakanlklarn 

bölgedeki koordinasyon anlayşndaki sorunlar, ilk 12 saatin iyi değerlendirilememesi, 

dünyadaki benzer facia örneklerinde sergilenen kurtarma çalşmalarna Soma’da 

rastlanmayş, uluslararas sendikalar, konusunda uzman kurtarma/tahlisiye ekipleri, meslek 

odalar, önceki facialarda madenlerden sağ çktktan sonra tahlisiye eğitimi alan kişilerin 

araştrma komisyonumuzla paylaştğ sorunlar, kriz yönetimi ile afet yönetimi konularnda 

son derece geride olduğumuzu belgelemiştir. 

Komisyonumuzu ziyaret eden uluslararas sendikal örgütlenmelerin temsilcileri ve 

benzer facialarla karşlaşmş madencilerin paylaştklar bilgiler ve Soma’ya dair tespitleri de, 

arama kurtarma çalşmalar ve AFAD’n organizasyonu konusunda ne kadar sorunlu bir 

durumda olduğumuzun başka yansmasdr. 
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5.1. Kriz Yönetimi 

Maden kazalarna etkin müdahale amacyla uygulanacak prosedür Maden ve 

Taşocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzükte belirtilmiştir. Buna göre; “Kazada Yaplacak İşler” bölümünde; 

“Kazann olduğu illerin valilikleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ’nn ilgili 

kuruluşlarndan TTK ya da TKİ tahlisiye ekiplerinin bulunduğu Zonguldak, Soma ya da 

Tunçbilek’e yaknlklarna göre, bu ekiplerin bağl olduğu Genel Müdürlüklerinden biri ile 

bağlant kurarak kazaya müdahale taleplerini faks ile ilgili Genel Müdüre bildirecekler. 

Kazaya müdahale edecek olan tahlisiye ekibinin bağl olduğu kurumun Genel Müdürünün 

atadğ kişi “Bakanlk Temsilcisi” görevini kaza yerinde yürütecek ve olay yerinde TTK 

Genel Müdürlüğü’nce de personel görevlendirilmesi durumunda, Bakanlk temsilcisi yetki, 

görev ve sorumluluğunu bu personele devredecek.” denilmektedir.  

AFAD, Komisyonumuzun da tutanaklara yansmş ifadelerle tespit ettiği üzere, 

faciaya ilişkin haberi geç almş, olay yerine intikal süresi gecikmiştir; uzman tahlisiye 

ekipleri, iş güvenliği ve afet yönetimi uzmanlar, uluslararas deneyime sahip kurtarma ekibi 

ve madenci gözlemleriyle, madendeki arama kurtarma çalşmalarnn ilk 12 saatindeki 

organizasyonsuzluğun, ölü saysnda artşlara neden olmuş olabileceği belirtilmiştir. 

Partimizin Mays 2014’te, TMMOB Maden Mühendisleri Odas Soma Araştrma 

Komisyonu’nun Temmuz 2014 tarihinde yaynladğ “Soma Facias Ön Raporu”nda da, Soma 

olaynda yukardaki prosedüre uyulmadğ, bu durumun kurtarma işlemleri ile ilgili olarak 

ciddi karşklklara neden olduğu ve kazadan ancak 12 saat sonra olağan uygulamaya 

geçilebildiği yazlmştr.  

Ayrca, Soma faciasnn olduğu gün saat 17.00 civarnda çok sayda işçinin bulunduğu 

bir panoda ve çkş yollar üzerinde hava akmnn yönünün değiştirilmesi ile çok sayda 

işçinin öldüğü yönünde ciddi iddialar bulunmaktadr. Özellikle, faciann hemen ardndan 

işçilerin anlatmlarnda da bu durum açkça görülmektedir. Örneğin; bir madencimiz, kaza 

olduktan sonra içeride 1-1,5 saat kadar temiz havada durduklarn, sonra kaplarn yönünün 
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5. 13 MAYIS GÜNÜ VE SONRASINDA SOMA’DA YAŞANANLAR  
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Başkan Yardmcmz Yakup AKKAYA öncülüğünde görevlendirilen, aralarnda madencilik 

alannda uzman üyelerimizin de yer aldğ bir ekip Soma bölgesine dair ilk gözlemlerini ve ön 

değerlendirme raporlarn paylaşmş, madencilerimizin kaygl bekleyişi karşsnda kamu 

kurumlarndan en net ve sağlkl bilgilerin alnmas, endişe içinde haber bekleyen 
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5.1. Kriz Yönetimi 
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işçilerin anlatmlarnda da bu durum açkça görülmektedir. Örneğin; bir madencimiz, kaza 

olduktan sonra içeride 1-1,5 saat kadar temiz havada durduklarn, sonra kaplarn yönünün 
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değiştirildiğini ve hava akm değiştikten sonra içeriye duman gelmeye başladğn söylemiş, 

kaçacak yerleri kalmadğn ifade etmiştir. 

Kriz annda, çok sayda işçinin normal şartlarda temiz havada bulunduğu ve orada 

kurtarlmay beklediği ya da çkş yönünde hareket ettiği bir anda “hava akmnn yönünün 

değiştirilmesi” üzerine işçilerin karş yönden hava ile zehirlendiğinin anlaşldğ ve bu 

durumun krizin yönetildiği bölgede tartşmalara yol açtğ söylenmektedir. Kald ki; baz 

bilim insanlar hava akmnn yönünün değiştirilmesine ilişkin bu kararn son derece tartşmal 

olduğunu, bazlar da yanlş olduğunu, içeride işçiler varken, ilgili panolarda ya da çkş 

yönünde hava akmnn değiştirilmemesi gerektiğini kazadan sonra da yinelemiştir. 

Yaşanan panik üzerine, kriz yönetim bölgesinde, konuya Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakan Taner YILDIZ’n el koyarak, o srada dahi 300 civarnda tahmin edilen ölü saysnn 

yüzlü saylar halinde birkaç güne yaylarak kademeli şekilde açklanmas karar aldğ ve  

ölenlerin toplu halde dşar çkartlmamas talimat verdiği yönünde son derece ciddi iddialar 

bulunmaktadr. Hatta “hava akmnn yönünün değiştirilmesi ile yüzlerce işçinin hayatnn 

kurtulduğu, eğer değiştirilmese idi çok sayda kişinin ölmüş olabileceği” yönünde basna bilgi 

servis edildiği de bu iddialar arasndadr.  

Üstelik, srf bu yüzden, o gün madende olmayan, izinli olan işçilerin ve diğer 

vardiyadaki işçilerin isimlerinin de “kazadan kurtulanlar” listesine eklendiği ve sanki kazadan 

kurtulanlarn ölenlerden çok olduğu yönünde saylar verilerek, gerçekte kazadan yaral 

kurtulan kişiler yerine AFAD’a ilgili ilgisiz çok sayda isim yazldğ ve kazadan kurtulanlarn 

çok daha fazla olduğunu gösterecek şekilde listeler yaynlandğ da bilinmektedir.  

İşçilerin kendi adlarnn AFAD listesinde olmadğ yönündeki itirazlar srasnda 

AFAD’n kazadan sağ kurtulanlar listesindeki birçok ismin kaza annda ocakta olmayan 

kişilerden oluştuğu anlaşlmştr. Ayrca, konuyla ilgili AFAD listesine, kazadan gerçekten 

sağ kurtulan 98 işçinin adnn sonradan eklendiği Soma Komisyonu’nun tutanaklarnda da 

mevcuttur.  Facia annda madende bulunan, madenden sağ kurtulmasna karşn şirket 

kaytlarnda ismi belirtilmediği için AFAD tarafndan da sağ kurtulanlar arasnda değil, arama 

kurtarma gönüllüsü olarak saylan madencilerimizin says, tespitlerimize göre 98’dir. Bu 

durumda, sağ kurtulan madenci says 486 değil, 584 olmuştur. Sorun, temelde, devletin 

şirketten aldğ saysal verileri, vardiyadaki işçi says ile sağ kurtulan işçi saysn sağlkl 

biçimde karşlaştrmadan arama kurtarma çalşmalarn sürdürmesi, toplam 1495 kişilik 
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gönüllü arama kurtarma ekibi içindeki sağ kurtulan işçi saysn ayrştrmadan işlemlerini 

yürütmesinden kaynaklanmştr.  

486 olarak açklanan sağ kurtulmuş madenci saysnn gerçekdş olduğunu, birçok 

madencinin gönüllü arama kurtarma ekibi içinde saylarak Kaymakamlk araclğyla dağtlan 

yardmlar listesine alnmadğn işçi isimlerini vererek belgeledik ve araştrma komisyonunun 

1 Temmuz 2014 tarihli tutanaklarnda AFAD Manisa İl Müdürü’nün de belirttiği üzere, say 

584 olarak değişmiştir. Ne var ki, komisyon tutanaklarna bu şekilde  yansyan sağ kurtulan 

madenci saysna dair yeni resmi evrak Komisyon tarafndan AFAD Manisa İl 

Müdürlüğü’nden istenmiş, ancak 584 saysnn resmi evrakla bildirilmemiş olmas da resmi 

kaytlarn güvenilirliğini yeniden sorgulanr hale getirmiştir.  

AFAD Koordinasyon Merkezi’nden beklenen net, somut, acil, tartşmaya açk kap 

brakmayacak bilgiler, özellikle yaral ya da ölen madenci saysna dair detayl bilgiler ise, 

Milletvekillerimiz düzeyinde resmi taleplerde bulunulmasna karşn, Bakan Taner YILDIZ’n 

sürekli oyalamalar ile karşlaşmştr. Madenden sağ kurtarlan ya da yaşamn yitiren 

madencilerimizin açk kimlikleri, memleket bilgilerinin Milletvekillerinin e-posta adreslerine 

gönderileceği, bu yolla kamuoyuyla paylaşmn rahatlkla yaplabileceğine dair Bakan Taner 

YILDIZ’n sözleri, ilerleyen saatlerde boşa çkmş; yaral ve ölü bilgileri AFAD’n resmi 

sitesinde yaynlandktan bir gün sonra Milletvekillerine ulaştrlarak kriz yönetimine dair 

belirsizlik ve ciddiyetsizlik derinleşmiştir. 

Faciann ilk haftasnda, Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe örgütleri, Kadn Kollar ve 

parti yönetimi bünyesinde, madenci yaknlarnn ev ziyaretleri yaplrken aile durumlar, 

temel ve öncelikli ihtiyaçlar, varsa eş, çocuk ve aile büyüklerinin sosyal, psikolojik ve 

ekonomik öncelikleri listelenerek raporlanmştr. İl Sosyal Politikalar Müdürlüğünün evlerde 

ailelere dağttğ ilk cenaze yardmlarna nezaret edilmiş, aclar paylaşlrken, Soma’ya dair 

bilgi paylaşm bekleyen sivil toplum örgütlerine ilk gözlemlerimiz düzenli olarak aktarlmş, 

bölgeye insan ve maddi destek sağlamak isteyen oluşumlarla düzenli irtibat kurulmuştur. 

Cenazelerin teşhis, teslim ve definleri srasnda ailelerimizle dayanşmamz sürmüştür. 

Bölgeye uzman psikolog, aile danşman, psikiyatr, hukukçu, kadn örgütleri, çocuk 

rehabilitasyonu, yas terapisi için gelmek isteyen gönüllülerle temasmz sürmüştür. Faciann 

ilk günlerinde evlerde ve maden sahas çevresinde oluşan bilgi karmaşas karşsnda, 

iddialarn titizlikle araştrlmas, kayplar için başvuran ailelerle ilgilenilmesi, gerekli 

koordinasyonlarn kurulmas ve bilgi teyidi açsndan Ankara’da ve Soma İlçe Örgütümüz 
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bünyesinde ekipler oluşturulmuş, CHP Soma İlçe Örgütü’nde oluşturulan kayp ve talep 

bürosundan gelen bilgiler yetkili makamlara ulaştrlmştr.  

Soma’da faciann ilk saatlerinden itibaren gözlemlediğimiz üzere, Komisyon 

tutanaklarna da yansdğ gibi AFAD’n bölgeye oldukça geç bir saatte, maden arama 

kurtarmasna dair teknik donanm ve ekip eksiğiyle başladğ gerçeği, ölü saysnn artşna 

dair üzerinde önemle durulmas gereken bir husustur. Birçok uluslararas uzman örgüt, 

tahlisiye ekibi ve sendikalarn Komisyonumuzda yaptklar sunumlarda da görüldüğü gibi, 

AFAD’n kritik ilk 12 saatteki müdahalesi yetersiz kalmş, dünya madencilik tarihine geçecek 

ölçüde siyasetçilerin açklamalarna teslim edilmiş bir kurtarma sürecinden geçilmiştir. 

Komisyonumuza gelen her uzman madenci ve kurtarma ekibinin de söylediği gibi, maden 

alannda siyasetçilerin bulunmasnn, madende uzmanlaşmamş kurtarma ekiplerinin ve 

işçilerin maden içine kadar girmesinin ilk arama kurtarma çalşmalarna destek değil, zorluk 

çkardğ ortadadr. Ksacas Soma facias, çkarmamz gereken birçok derse, arama kurtarma 

zafiyetimizi de eklemiş; Bakan Taner YILDIZ’n her 2 saatte bir çkp kamuoyunun duymak 

istediği somut bilgiler yerine dolambaçl bir sükûnetle konuşmas, işi uzmanlarna terk 

etmeden, bölgeyi sakin klacak ve uzmanlarna terk edecek bir ciddiyet yerine sürekli öne 

çkan bir nöbetçi kabine rolüne soyunmas, yaşatlan faciann boyutlarn çok daha 

derinleştirmiştir. 

Araştrma Komisyonu raporunda, facia sonras kurtarma faaliyetlerine ilişkin 

bilgilerde, daha çok hükümetin bir güzellemesine gidilmiştir. Komisyon tutanaklarnda, 

AFAD’n bölgeye ulaşmnn 3 saati geçtiğine ve olay haber alşlarnn dahi biz 

Milletvekillerinden sonra gerçekleştiğine dair tartşmann ayrntlar rapora yanstlmamştr. 

Tahlisiye ekiplerinin Komisyonumuza aktardğ gözlemler, ilk müdahale ve arama kurtarma 

keşmekeşi raporda açkça yer bulmamştr. 

Nitekim; Komisyonumuz raporunun son halinde olmasa da milletvekillerine dağtlan 

ilk taslak metinde Soma faciasndaki kriz yönetimi ile ilgili olarak “Sayn Taner YILDIZ’n 

olaya müdahil olmas ile başlangçtaki kaos ortam dağlsa da böylesine beklenmedik bir 

olaya toplumumuz hazrlksz yakalanmştr.” denilmiştir. Oysa, bu durum yukarda 

anlatldğ gibi aslnda bir telaş ve koordinasyonsuzluğun neticesinde ortaya çkmş, Bakan 

Taner YILDIZ ise adeta suçunu bastrmak için daha çok görünür olmuş ve bir nevi alg 

yönetimi  yaplmştr. “Ne kadar çok göz önünde olursanz, o kadar çok saklanmş olursunuz” 

dediğimiz durum tam da o gün, 13 Mays’ta Soma’da yaşanmş, Bakan’n iki gün ayn 
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gömleği giymesinden, yediği simide kadar haber yapan yandaş medya tarafndan adeta bir 

şeyler örtbas edilmeye çalşlmştr.  

Yukarda bahsi geçen ve hala tartşmal olan hususlar da dikkate alndğnda, şuras 

kesindir ki, ilk 12 saat kriz yönetimi tam manas ile yaplamamş, aksine karşklklar 

yaşanmş ve Bakanlk eliyle yanlş yönlendirmeler yaplmştr.  

Bu konuda AFAD’n yaplanmasndaki en önemli sorun, kurumun bünyesinde bu iş 

için yetişmiş ve deneyimli maden mühendisi vd. kadrolarnn yer almamasdr. Ayrca, 

AFAD’n illerde valilere bağlanarak yeniden yönetim ve organizasyonunu düzenleyen 6525 

Sayl “Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 

Kanun”, 2012 tarihli Büyükşehir Yasas’nn görüşülme sürecinde ele alnmas gerekirken bu 

konu ihmal edilmiş, AFAD’n görev ve yetkilerinde kime bağl olacağna dair boşluklar, 

ancak 30 Mart seçimlerinden ksa bir süre önce, 27 Şubat 2014 tarihindeki yasa 

düzenlemesiyle doldurulmaya çalşlmştr. Kanun teklifinin TBMM’deki komisyon 

görüşmelerinde de uyardğmz gibi, AFAD’n örgütlenmesinin oturmas ve işlerlik 

kazanmas çok geç bir tarihe braklmştr. Acil durum yönetimindeki sorunlara yasal 

gecikmelerin etkisi de Komisyon raporunda gündeme getirilmemiştir. 

AFAD bünyesinde özellikle madenciliğin yoğun ve riskli olduğu bölgelerde yeterli 

nicelik ve nitelikte maden mühendisi kadrolar yer almaldr.  

 TMMOB Maden Mühendisleri Odas’nca hazrlanan “Madenlerde Arama/ 

Kurtarma” başlkl raporda; tahlisiye hizmetlerinin ifasnda karşlaşlan sorunlar şu 

şekilde ifade edilmektedir:16 

• Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin madencilikle ilgili eğitim, 

tecrübe ve teçhizata sahip olmamas nedeniyle, yeterince faydal olamadklar gibi 

yeni kaza risklerine de yol açabilmektedir. Ayrca bu durum koordinasyon sorunlarna 

yol açmas yannda kaynak israfna da neden olmaktadr. 

• Kazann büyüklüğüne baklmakszn olay mahalline gereğinden fazla tahlisiye ekibi 

yğlmas da koordinasyon sorunu doğurmakta ve kaynak israfna neden olmaktadr. 

• Kaza yeri kazazede yaknlar ile çevrede oturanlarn aknna uğramakta, bu durum etkin 

çalşmay engelleyebildiği gibi, kurtarma ekipleri ve toplanan kalabalktaki insanlar 

için de kaza riski doğurabilmektedir. 
                                                            
16 http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/8b7dc6e8b36bcaa_ek.pdf?tipi=5&turu=R&sube=0  
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• Ayrca basnla ilişkilerin iyi yönetilememesi, kamuoyunu ve kazazede yaknlarn 

infiale sevk edecek kşkrtc haberler yaplmas, kurtarma faaliyetlerinin skntya 

sokulmas gibi sorunlara yol açabilmektedir. 

• Yaral kurtarlan kazazedelerin ocaktan çkarlmas, özellikle yank vakalarnda tedavi 

hizmeti verecek bir yank merkezinin bulunmas ve yarallarn süratle sevki önem 

taşmaktadr. 

• Özellikle TTK ve TKİ işletmelerinin bulunmadğ bölgelerde, arama-kurtarma 

istasyonu mevcut olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendilerinin veya 

ortaklaşa kuracaklar tahlisiye ekip ve istasyonlar oluşturulmasna yönelik teknik 

destek, eğitim vb. şekillerde yardm sağlanmas gerekmektedir. 

• Ayrca, her çalşann üzerinde sinyal verici cihaz bulundurulmasnn sağlanmas 

halinde kazaya uğrayan kişilerin bulunmas kolaylaşacaktr. Buna yönelik olarak 

arama-kurtarma faaliyetlerinde ülkenin geneline şamil olmak üzere uydu temelli yer 

belirleme sistemine geçilmesi sağlanmaldr. 

• Maden kazalarnn risk haritalar çkarlarak buralardan sorumlu olan tahlisiye ekipleri 

belirlenmeli, kazann nitelik ve büyüklüğüne göre koordinasyon mercii tarafndan 

uygun ekiplerin kaza mahalline sevki sağlanmaldr.  

• Kazadan yaral kurtulanlar için acil müdahaleyi yapacak sağlk ekipleri uygun şekilde 

konuşlandrlmaldr. Yank tedavi hizmetlerinde ihtiyaçlar karşlayacak yank tedavi 

birimlerinin özellikle maden işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde bir an önce 

hizmete sokulmas gerekmektedir. 

• Kamuoyunda ve kazazede yaknlar arasnda infiale sebep olunmamas için kriz 

merkezi tarafndan doğru ve yeterli bilgi akş sağlanmaldr. 

5.2. Soma’ya Atlan Tekme  

Soma nasl 301 madencisini unutmayacaksa, Yusuf YERKEL’i ve o günlerde tüm 

Soma’ya atlan o tekmeyi unutmayacaktr. Çünkü o gün orada atlan tekme, bugüne kadar 

AKP Hükümeti tarafndan her frsatta sergilenen despotizmin, otoriter, baskc, şiddetten yana 

yönetim anlayşnn  bir ileri aşamas idi.  

Soma acsn sadece ölümlerle değil, tekmelerle ve koruma ordusu ile oraya giden 

siyasilerin akl almaz yaklaşmlar ile de bir kez daha yaşamştr.  
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Soma’daki en ilginç manzaralardan biri dönemin Başbakan’nn gelişi ile yaşanmş, 

Recep Tayyip ERDOĞAN Soma’ya resmi ve sivil 1000 kişilik koruma ordusu ile gelmiş, 

maden alanna girdiğinde ise bir anda arama kurtarma çalşmalar durmuştur. O anda; öyle 

bungun bir sessizlik olmuştur ki, Soma o gün AKP’ye karş en sessiz protestoyu yapmştr. 

Tam o srada, bekleyişte olan bir kadn, içeriden gelebilecek sevinçli haber umudunu kesmiş 

ama en azndan yaknnn cansz bedenini isteyen bir anne, dönmüş ve şunlar söylemiştir: 

 “Aslnda bağracaktm, haykracaktm Başbakan’a! Ama korktum. Evladmn cesedini 

vermez diye korktum!”  

Tabii ki bunun karşlğnda AKP’de büyük bir öfke birikmiş, Somallar aslnda Yusuf 

YERKEL’in tekmesinde AKP’nin acya bile nasl şiddetle karşlk verebileceğini görmüştür. 

Oysa bilmiyorlard ki, bu işin “ftrat”nda çğlk, gözyaş ve ac vard. Ölenlerin 

ardndan yas tutann haykrş asl bu işin ftratndaki idi. Ancak, o gün ne Yusuf YERKEL, 

ne de bizzat Recep Tayyip ERDOĞAN o acya sayg duymamştr. 
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6. FACİANIN ASIL NEDENLERİ 

6.1. Siyaset-Sermaye-Sendika (3S) 

6.1.2 Siyaset-Sermaye 

 

Soma facias göz göre göre gelen bir siyasi cinayettir. Meslek odalarnn, uzmanlarn 

son derece riskli bir bölge dedikleri Soma’da ilkel üretim yöntemleri ile kömür çkartlmasna 

müsaade edilmiş, şirket bu ilkel yöntemlerle kârn 4’e, 5’e katlamş, kömür üretiminin 

maliyetini ise 130-140 Dolardan, 23 Dolara kadar indirmiştir. Madenlerde maliyeti ölümle 

düşüren sihirli formül ile 301 vatandaşmz hayatn kaybetmiştir.   

 

Türkiye’de 400’e yakn madende yaklaşk 50 bin kömür madeni işçisi bugün yer 

üstünde de göçük altndadr. Özellikle kömür ve linyit işletmelerini topladğmzda kaytl 

olan maden işletme says 740’ bulmaktadr ve 2012’de çkan genelge ile maden ruhsatlar, 

ocaklarn izinleri doğrudan Başbakan’a bağlanmştr. Madencilik sektöründe ruhsatlarn 

Başbakanlğa bağlanmasyla, izin bekleyen ruhsat says ise 12 bine ulaşmştr. Bu, şu 

demektir: Eğer maden sahipleri iktidar partisine yaknsa işleri daha kolay yürümektedir. 

 

13 Mays 2014 tarihinde, Soma Kömür İşletmeleri Eynez Maden Ocağnda meydana 

gelen faciann ardndan ülkemizin “siyaset-sendika-sermaye” üçgeni ile ilgili gerçeği en ac 

şekilde gün yüzüne çkmştr.  Faciann yaşandğ Soma Kömür İşletmeleri hükümet 

yetkilileri ve iktidar partisi tarafndan “örnek maden ocağ” şeklinde gösterilirken, 

övgüyle anlan bu maden ocağnda 301 işçimiz hayatn kaybetmiştir.  Nitekim, 9 

Temmuz 2013 tarihinde Soma Holding tarafndan açlan diğer maden ocağnn açlşnda 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Yldz bu madene de övgüler yağdrmşt. 9 Temmuz 

2013′te Soma’ya giden Bakan Yldz, Işklar bölgesinde şirketin yeni aldğ kömür madeninin 

açlşnda konuşmuş, iftarn işçilerle birlikte açan Yldz, “örnek alnacak niteliklere sahip 

ocağn” işçi güvenliğini ön planda tuttuğunu da belirtmişti. 
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ocağn” işçi güvenliğini ön planda tuttuğunu da belirtmişti. 
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30 Mart 2014 Mahalli İdare Seçimlerinin öncesinde çekilen şu fotoğraflar da “siyaset-

sermaye” ilişkilerinin çarpc bir özeti niteliğindedir: Bu fotoğraf, 301 madencimiz öldüğü 

ocakta çekilmiştir!  

 

Kaynak: http://hasanergene.com/sn-huseyin-tanriverdi-ile-soma-komurleri-ziyareti/  

Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan DOĞRU’nun eşi Melike DOĞRU 

ise 30 Mart’ta AKP’den Soma Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. Melike DOĞRU, AKP’den 

meclis üyesi olmadan önce ise işçilerin hayatn kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri’nde İdari 

İşler Müdürü olarak görev yapyordu.   
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Kaynak: http://hasanergene.com/sn-huseyin-tanriverdi-ile-soma-komurleri-ziyareti/  

 

6.1.3. İşçilerin Zorla Mitinglere Götürülmesi 

 

Nitekim kamuoyunda skça gündeme gelen tartşmalardan bir diğeri işçilerin zorla 

AKP mitinglerine götürülmesi de Komisyonumuz toplantlarnda işçiler tarafndan teyit 

edilmiş, tutanak altna alnmştr.  

 

Kaynak: http://hasanergene.com/sn-huseyin-tanriverdi-ile-soma-komurleri-ziyareti/ 
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Kaynak: http://hasanergene.com/sn-huseyin-tanriverdi-ile-soma-komurleri-ziyareti/  
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İşçilerin görüldüğü bu fotoğraflarn hemen arka plannda 13 Mays 2014 tarihinde 301 

madencimizin cansz bedenlerinin çkartldğ ocağn girişini gösteren ayn günkü fotoğraflar 

da tarafmza ulaşmştr.  

 

Komisyonumuzun 10 Haziran 2014 tarihli Soma Rfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde 

yaptğ toplantda muhalefet milletvekillerinin sorusu üzerine işçiler mitinglerin tarifeleri 

olduğunu dile getirmiş, maden ocağna gelen otobüslerle mitinglere taşndklarn, bunun 

karşlğnda da 30 TL yevmiye aldklarn söylemişlerdir. Bunun yan sra kendi araçlaryla 

gittiklerinde ise, benzinli araçlar için 150 TL, LPG'li araçlar için 100 TL aldklarn, yemek 

masraflarnn da mitinglerin ardndan şirketlerinin muhasebesinden ödendiğini 

açklamşlardr. 

Komisyonumuzun 10 Haziran 2014 tarihli tutanağndan; 

“TANER YILDIRIM - Şimdi, -parti ad vermeyelim- bizler toplanyoruz iş çkşlarnda. 

Sizin bugün işinizi feshederiz ya da iş akdinizi feshederiz, sizi işten atarz.” diyorlar, 

otobüslere doldurulup parti mitinglerine götürülüyoruz. “30 milyon yevmiye vereceğiz.” 

diyor, yevmiye alarak gidiyoruz”17 

… 

                                                            
17 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=748  
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SELAHATTİN ŞEN - Evet, götürülüyordu. Maalesef ben de gidenlerden bir tanesiyim. 

Selendi’ye kadar gittik. Hafta tatili olanlar dâhil, hafta tatili olanlar gitmek mecburiyetinde. 

Bu şekilde götürüldük. Yani adamn bir gün hafta tatili var, o hafta tatilinde dahi mecbursun 

gitmeye. İnsanlar araçlaryla gitti oraya. Araçlarn yakt paralar ödendi, insanlarn yemek 

paralar ödendi, yevmiyelerimiz verildi. O şekilde gittik. 

 ….. Benzinli araçlar için 150 lira, gazl araçlar için 100 lira, bir de oralarda yediğimiz 

yemek bedeli. Biz bunlar muhasebemizden aldk, fişlerini götürdük, muhasebemizden aldk. 

Ayrca yevmiyelerimiz de ödendi.18 

“Siyaset-sermaye-sendika” ilişkisinin en ac itiraf ise Karaman’n Ermenek ilçesi 

Pamuklu Köyü’nde faaliyet gösteren Has Şekerler Maden şirketine ait ocakta 28 Ekim 2014 

tarihinde meydana gelen su basknndan sonra Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk 

ÇELİK tarafndan söylenen sözler olmuştur. Faruk ÇELİK, “Bizim müfettişlere göre 

kapanmas gerekiyor ama açlmas için kimleri kimleri araya koyuyorlar. Bakanlar aryor, 

milletvekilleri aryor, Soma’dan aryorlar, sadece buras çalşsn diye. E haydi açtk bir 

deneyelim diye, bak başna neler geldi” ifadelerini kullanmştr. 19 

Basna “Faruk Çelik’ten Ac İtiraf” başlğ ile yansyan bu açklama ise, gerek 

Soma’da yaşanan 13 Mays faciasnn, gerekse bugüne kadar çok sayda madencinin ölümüne 

neden olan maden facialar ile ilgili son derece yapsal bir sorunun kant niteliğindedir. 

Madenlerde yaşanan iş cinayetlerine ilişkin bugüne kadar srarla söylediğimiz “siyaset-

sermaye-sendika” üçgeninin nasl işlediği aslnda söz konusu açklamayla ortadadr. 

6.1.4. Daybaş /taşeron  

 

Madencilikte “işçi, baca, ayak ve darama” ad altnda dört farkl taşeron sistemi 

uygulanmaktadr. Taşeronlar resmi evraklarda “ekipbaş” olarak gözükmekle birlikte şirketin 

çalşan olarak kaytldr.  Nitekim; Soma Holding’in kazann akabinde yaptğ basn 

toplantsnda şirketin İnsan Kaynaklar Müdürü Celalettin GÖKAŞAN, “Bizde taşeron 

uygulamas kesinlikle yoktur. 2 bin 941 işçinin tamam Soma Kömürleri’nin işçisidir. Bizde 

ekip başlar vardr. Ekip başlarna taşeron diyorlarsa bilmiyorum”  demiştir.  

                                                            
18 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=748  
19 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/135635/Bakan_Celik_ten_skandal_itiraf__Kim_bu_50_kisi_.htm
l  
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18 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=748  
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l  
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Yasalarda ana çalşma kollarnda taşeron yasak olmasna rağmen, madenlerde 30’ar 60’ar 

kişilik işçi gruplarnn başnda “daybaş veya ekipbaş” olmakta, işçilerin kadrolar Soma 

Holding’te gözükürken, fiiliyatta işi işçiye daybaş vermektedir. Daybaşlar ise şirketten 

maaşn yan sra üretim artşna bağl olarak prim almaktadrlar.  

Ancak bu sistem, işçinin tamamen daybaşnn hakimiyetinde olduğu bir sistemdir. 

Daybaşlar işçiyi tokatlayabilecek kadar işçi üzerinde hakimiyet kurabilmektedir. İşten 

çkarmalara da daybaş karar vermekte, ana şirket de yasal tazminat ödemektedir.  Nitekim 

13 Mays faciasndan sonra daybaşlar tarafndan işe çağrlan işçilere, “Oğlum yerin altnda 

Başbakan yok, daybaş var; orann Başbakan benim. Gelirsen çalşrsn, gelmezsen yerine 

adam bulurum.” şeklinde tehditler savurulabilmiştir.  

Türkiye’nin Soma ile birlikte öğrendiği bu terim de aslnda tarmdan gelen bir kavramdr ve 

Soma’da yanlş politikalar yüzünden bitirilen tarm nedeniyle vatandaşlarmz madenlerde 

daybaşnn kölesi olmuşlardr.  

6.1.5. Sendikaszlaştrma 
 

Soma’da faciann hem nedeni, hem de sonucu saylabilecek bir diğer sorun ise 

işçilerin güvencesiz/sendikasz çalşmasdr.  

2002 ylnda Türkiye’deki sendikal işçi says yüzde %10 iken, şu anda sendikalaşma 

oran %5’in altna düşmüştür. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ'nn Ocak 2014 

işkolu istatistiklerine göre; Türkiye’de 115 işçi sendikas mevcuttur. Sigorta kayd olan 

11.600.554 işçinin 1.096.540’ sendikaldr. Buna göre sendikalaşma oran yüzde 9.45’tir.  

Ancak kaytdş işçiler dikkate alndğnda örgütlenme oran yüzde 5 civarnda olmaktadr. 

Kamuda örgütlü 360 bin kişi bu rakamdan çkartldğnda ise özel sektörde sendikalaşma 

orann  %2’ye denk geldiği rahatlkla görülebilir. 12 Eylül darbesinden hemen önce, 1979-

1980 yllar arasnda çalşan SSK’l says 2 Milyon 200 bin iken, sendikal işçi says 1,5 

Milyon idi.  

Üstelik maden işkolu gibi son derece yüksek riskli bir alanda  sendikalaşma oranlar 

daha da önem kazanmaktadr. İşkollar Cetvelinin “03” sra numaral Madencilik ve 
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Taşocakçlğ İşkolunda Ocak 2014 resmi istatistiklerine göre çalşan işçi says 190 bin 

346'dr. Söz konusu işkolunda çalşan işçilerden 38 bin 492'si sendika üyesidir"20 

Soma’da madencilerin örgütsüz olduklar, sendikann ise madencilerin şikâyetlerini, 

sorunlarn dinlemek, işçi güvenliği ile ilgili gerekli hususlar dile getirmek bir yana, işçileri 

yalnz braktğ da ortadadr. Yine Somal işçilerin sendika ile ilgili ifadelerinden bazlar şu 

şekildedir:21 

 “Sendika işçiye yardmc olmuyor, aksine kötü davranyor. Bir işçi sendikaya 

şikâyetleri ile gittiğinde bu seninle patronun arasnda bir sknt diyerek azarlanyor ve geri 

gönderiliyor. Sendika üstüne geçen vazifeyi yerine getirmiyor, üstüne bir de işçiyi azarlyor.”  

“İşyeri temsilcileri şirket temsilci şeklinde davranyor ve bu sendikaya ve 

örgütlenmeye yönelik tepkileri artryor. Sendika işyeri temsilcileri yalnzca iş yerinde değil 

ayn zamanda Soma’da gündelik hayatta da bir tehdit unsuru yaratyor.”  

 “Sendika başkan, 12-13 bin aylk alyor, ayrca şirketlerden gizlice para aldğn 

düşünüyoruz.  Harcamalar ve masraflar da sendika tarafndan karşlanyor. Bir nevi  

‘Sendika Ağas’ haline gelmiş.”  

 “Son dönem delege seçimlerinde işverenlerin verdiği liste seçildi. Ondan önceyse 

delege seçimlerinde tek liste sistemine geçiş oldu. Her işçinin tek oy hakk var ve özel 

şirketlerde çalşan ortalama 12.000, devlette çalşan 1.700 işçi var. 1.700 oyun hepsini de 

alsa bir kişi yine de delegeye giremiyor. Böylelikle özel şirketlerin istediği kişiler seçiliyor.”  

 “Türk-İş’e bağl bölgeye parti eliyle geliyor. Daha öncesinde sendikann madene 

girme çalşmalar var ancak şirket karş çkyor. Ancak, devletin saha açmak ve sözleşmelerin 

devam etmesi için koştuğu şartlardan bir tanesi Türk-İş’in tek yetkili sendika olarak alana 

girmesi. Delegeler şirket tarafndan belirlenecek, listeler şirket tarafndan oluşturulacak 

koşuluyla Türk-iş tüm alanda, tüm işçileri sendikal yapyor.”  

Sendikal mücadelenin yakn geçmişteki değişimine ve bunun Soma üzerindeki 

etkisine dair bölgenin en eski madencilerdin anlattklar da özet niteliğindedir. Ayrca, 

                                                            
20 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-44313sgc.pdf  
21http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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Taşocakçlğ İşkolunda Ocak 2014 resmi istatistiklerine göre çalşan işçi says 190 bin 

346'dr. Söz konusu işkolunda çalşan işçilerden 38 bin 492'si sendika üyesidir"20 

Soma’da madencilerin örgütsüz olduklar, sendikann ise madencilerin şikâyetlerini, 

sorunlarn dinlemek, işçi güvenliği ile ilgili gerekli hususlar dile getirmek bir yana, işçileri 

yalnz braktğ da ortadadr. Yine Somal işçilerin sendika ile ilgili ifadelerinden bazlar şu 

şekildedir:21 
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 “Son dönem delege seçimlerinde işverenlerin verdiği liste seçildi. Ondan önceyse 
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etkisine dair bölgenin en eski madencilerdin anlattklar da özet niteliğindedir. Ayrca, 

                                                            
20 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-44313sgc.pdf  
21http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  



‒ 968 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

972

madenlerin çalşma koşullarnn kamuda ve özel sektör işletmesinde, haklarn korunmas 

konusunda ne kadar farkl olduğu burada açkça görülebilir:22 

“1980’li yllarda maden işçilerinin güvencesi olduğu için hakkn arayabiliyordu. İş 

koşullarnn iyi olmadğ zamanlar, yavaşlatma eylemleri yaplyor ve herkes katlyordu. Bu 

da Türkiye için problemdi; bizler üretim yapmadğmzda elektrik kesintileri oluyordu. Çünkü 

Türkiye’nin elektrik ihtiyacnn %11’i Soma’dan karşlanyordu. 1991 ylnda, Büyük 

Yürüyüş eylemleri zaman madenci %300 zam hakkn kazand. 

Maden işletmeciliği devlete aitken, madende bir sknt olduğunda madenleri 

boşaltr, sensörler uyar verdiğinde ise kesinlikle madene girmezdik; o zamanlar maden 

kazalar olmaz, göçüklerde bile ölüm vakas ile karşlaşlmazd. Nüfusun artmasna ve 

maden işçi saysnn artmasna rağmen sendikal saysnn azalşnn en büyük sebebi ise 

taşeronlaşma sistemi.  

“Eskiden Soma’da işçiler daha bilinçliydi, hakkn aryor, örgütleniyordu. Ancak göç 

ile gelen işçilerin birçoğunun kendi haklarndan bile haberi yok. Her seçim öncesi, 12.000 – 

13.000 işçi istekleri dşnda miting alanlarna götürülüyor. Gelmezlerse yevmiyelerinden 

kesileceği söyleniyor. Ayrca işverenlerin korkuttuklar şey ise işten atlmak ya da parti 

seçilmezse ihaleleri alamadklar için işsiz kalacaklar oluyor.” 

Tüm bu ifadeler de göstermektedir ki, daybaş/ taşeronun iyiden iyiye yerleştiği bir 

ortamda sağlkl sendikal hareket, hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir.  

Türkiye işçi snfnn başna gelen en büyük talihsizlik, şüphesiz AKP’nin iktidarda olmasdr. 

Bu iktidar srasnda iş dünyasnda, emek dünyasnda, çalşma hayatnda gözlenebilen en bariz 

iki değişim sendikalaşmann, sendikal hareketin geriliyor olmas ve taşeronlaşmann artyor 

olmasdr. İstihdamdaki yapsal bozukluk ve istihdam yaratmayan büyümenin bir sonucu 

olarak bugün taşeronlaşma artmakta, esnek çalşma biçimi giderek yaygnlaşmakta ve 

fabrikalarda her gün şu cümleler sarf edilmektedir: “Dşars işsiz dolu, beğenmiyorsan git; 

yerine gelecek çok!” İşte bu durum işçiyi, işsizlikle korkutarak, sendikalaşmasnn, sendikal 

örgütlenme hakknn elinden alnmas çabasdr. İşsiz kalma korkusu işçileri sendikalara 

katlmaktan ve üyelikten uzak tutmaktadr. AKP’ye ise tek yön veren irade, sermayenin 

iradesidir.  

                                                            
22http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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Soma Kömürleri AŞ,’nin, bir taraftan kârn yldan yla katlarken, şirketin madende 

çalşan işçilere çocuk yardm yapmamak için bordrolarndaki çocuk hanesine ‘sfr’ yazmş 

olmas da işçinin haklarnn “siyaset-sermaye-sendika” üçgeninde nasl yok sayldğn ve 

emeğin bu düzende nasl sömürüldüğünü de açkça göstermektedir.  

.  

 

Yine şirketin işçilerin bordrolarnda çocuk saysn “sfr” gösterdiği bu 

toplantda ortaya çkmştr: 

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – (...) Öncelikle birinci soru, yaygn bir şikâyet var, bu 

doğru mu, değil mi, kayda geçmesi açsndan soruyorum. Bordrolarn hiçbirisinde yani 

tamamnda çocuk saylar sfr olarak gözüküyor. Böyle bir şey var m, gerçek mi?  

SEFA KÖKEN – Var.”23 

 

                                                            
23 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=748  
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22http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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23 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=748  
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6.2. Üretim Basks 

Nitekim, gerek Savclğa sunulmuş bilirkişi raporunun ortaya koyduğu, gerekse 

heyetimizin yaptğ tüm tespitlerde ortaya çkan husus, işçilere yaplan üretim basks ve kâr 

hrsdr. Konuyla ilgili olarak, işçilerimizin bölgede yaplan çeşitli araştrmalarda kullandklar 

ifadeler, her şeyi apaçk özetlemektedir:24 

Kâzm: “Günlük 3 bin ton kömür isteniyor. Aylk yüz binin altna düşerse gözünün 

önüne gelmiyor güvenlik önlemleri. Hata olduğunda gerekli müdahale yaplmadan üstünkörü 

devam etmek zorundasn. Kablo bozulmuşsa basit bir tamirle atlatlyor bu sorun. Bir şey 

söylersen ‘s... git’ çkşn versinler deyip gönderiyorlar. Ne yapacaksn, eve ekmek götürmek 

zorundasn. Örneğin daha önce iş güvenliğine dikkat eden bir müdür işten çkarlyor. Srf 

daha fazla kömür diye Ramazan Doğru bu ismi verelim mi yoksa yeni bir mudur vs mi 

diyelim? getiriliyor. Asl olan ‘Kömür, kömür, kömür... Para para para’.” 

İşçilerden Selim ise şu sözlerle anlatyor “üretim basks”n: “Diyelim vardiyada 500 

ton çkardn. Olmaz diyor, 600 ton çkaracaksn. Daha fazla çkarmaya zorluyorlar. Gece 

vardiyas da geliyor 1,000 ton çkaryor. Ay sonunda vardiya amirleri ve çavuşlara prim 

veriliyor. Köle gibi çalştrlyoruz. Ne kadar çkarrsan çkar, primi amir alyor. Ay sonunda 

hangi amir daha fazla çkarmş ise onun fotoğraf aslyor. Sen niye çkaramadn diye 

soruyorlar sonra. Belki taş kaya vard? Bunlar hesaba katlmyor.” 

Cemil: “18 yllk madenciyim. Üretimin durduğunu görmedim. Yanda ölüm olur. 

Üretim devam eder.” 

Soma’da “siyaset-sermaye-sendika” üçgeninin oluşturduğu işte bu karadelik 301 

madencimizi yutmuştur. Ölen madencilerimizin yaknlar, çocuklarnn 40 santimetrelik bir 

delikte çalşmak için sürünerek geçtiklerini, küçücük bir yeri genişletmek için yarm saat 

harcamasna bile izin verilmediğini ve arkadan bir sesin “hadi hadi, daha çok kömür” 

diyerek iteklediklerini anlatmşlar,  Soma faciasndan sonra bu sistem “hadi hadi sistemi” 

olarak anlr olmuştur.  

                                                            
24http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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Bilirkişi raporunun ortaya koyduğu en önemli hususlardan bir diğeri ise işçilere 

yaplan üretim zorlamas ile ilgili bölümdür. Raporda; “Soma Kömür işletmesine ait 2013 ve 

2014 yllar Termin Takip kaytlar incelendiğinde aylar ve yllar baznda programlanan 

üretimden 2-2,5 kat fazla üretim yapldğ anlaşlmaktadr (2013 yl için programlanan üretim 

1,5 milyon ton, fiili üretim 3,5 milyon ton). Bu sonuçlar işletmede “üretim zorlamas”nn 

olduğunu ve işçilerin ifadelerinde belirttiği fazla çalşmaya zorlandklar savn 

doğrulamaktadr. Üretim zorlamasnn beraberinde alnmas gereken tedbirlerin alnmamasna 

ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna yol açmştr.” denilmiştir. 

Soma’da her yl 1,5 milyon ton üretim planlanrken 2011 ylndan itibaren yaklaşk iki 

kat üretim gerçekleştirilmiş, 2013 yl için de sözleşme gereği üretim 1,5 milyon ton iken, 

gerçekleşen üretim 3,566 milyon ton olmuş; yaplan bu üretim adeta memnuniyetle 

karşlanmş, bu kömür yine devlet tarafndan ve seçim yatrm olarak dağtlmştr. Siyasetin 

en tepesindekiler ise durumdan memnun bir şekilde, fazla üretime göz yumarak ve örtülü bir 

şekilde teşvik ederek, daha fazla rant ve daha fazla oy devşirme derdine girmişlerdir. 

İhalelerle, sözleşmelerle devlet gözetiminde kurulan işte bu sistem daha çok kömür, daha çok 

rant, daha çok oy düzeni ve daybaşlarnn kurduğu “hadi hadi” düzeniyle sonuçlanmştr. 

Ne kadar kömür çkarrsa çkarsn devlete fahiş fiyatlarla satan şirketlerin kâr hrs 

bununla da snrl kalmamş, maliyetleri düşürmek için her yolu denemişler ve en nihayetinde 

sihirli formülü bulmuşlardr: Maden emekçilerinin ücretlerini asgari ücrete kadar indirmek, 

güvenlik için önlem almamak!  

Özellikle Soma Holding’in sahibi Alp GÜRKAN’n 30 Eylül 2012 tarihinde 

“Hürriyet” Gazetesinden Vahap MUNYAR ile yaptğ söyleşi aslnda Soma’da yaşanan tüm 

gerçeği gözler önüne sermektedir.25 Bu röportajn en önemli bölümlerinden birisi Alp 

GÜRKAN’n TKİ’nin 2005’ten sonra alnan kararla kara geçtiğini anlattğ bölümdür.  Vahap 

MUNYAR maliyeti nasl düşürdüklerini “sihirli bir formül mü devreye girdi?” diye sorarken 

Alp GÜRKAN: “TKİ, Soma’da kömürü kendisi çkartrken tonunu 130-140 dolara mal 

ediyordu. Biz, ihaleye girip tonun TKİ’ye %15’li rodövans pay dahil 23.80 dolara çkarma 

taahhüdü verdik.” şeklinde bu soruyu yantlamştr. Bu cümlesi ile Alp GÜRKAN aslnda 13 

Mays’ta Soma’da yaşanan faciann meydana geliş sebebini maliyetler üzerinden 1,5 yl 

öncesinden izah etmiştir.  

                                                            
25 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21586913.asp  
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24http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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Bilirkişi raporunun ortaya koyduğu en önemli hususlardan bir diğeri ise işçilere 

yaplan üretim zorlamas ile ilgili bölümdür. Raporda; “Soma Kömür işletmesine ait 2013 ve 

2014 yllar Termin Takip kaytlar incelendiğinde aylar ve yllar baznda programlanan 

üretimden 2-2,5 kat fazla üretim yapldğ anlaşlmaktadr (2013 yl için programlanan üretim 

1,5 milyon ton, fiili üretim 3,5 milyon ton). Bu sonuçlar işletmede “üretim zorlamas”nn 

olduğunu ve işçilerin ifadelerinde belirttiği fazla çalşmaya zorlandklar savn 

doğrulamaktadr. Üretim zorlamasnn beraberinde alnmas gereken tedbirlerin alnmamasna 

ve tehlikeli çalşma koşullarnn oluşmasna yol açmştr.” denilmiştir. 

Soma’da her yl 1,5 milyon ton üretim planlanrken 2011 ylndan itibaren yaklaşk iki 

kat üretim gerçekleştirilmiş, 2013 yl için de sözleşme gereği üretim 1,5 milyon ton iken, 

gerçekleşen üretim 3,566 milyon ton olmuş; yaplan bu üretim adeta memnuniyetle 

karşlanmş, bu kömür yine devlet tarafndan ve seçim yatrm olarak dağtlmştr. Siyasetin 

en tepesindekiler ise durumdan memnun bir şekilde, fazla üretime göz yumarak ve örtülü bir 

şekilde teşvik ederek, daha fazla rant ve daha fazla oy devşirme derdine girmişlerdir. 

İhalelerle, sözleşmelerle devlet gözetiminde kurulan işte bu sistem daha çok kömür, daha çok 

rant, daha çok oy düzeni ve daybaşlarnn kurduğu “hadi hadi” düzeniyle sonuçlanmştr. 

Ne kadar kömür çkarrsa çkarsn devlete fahiş fiyatlarla satan şirketlerin kâr hrs 

bununla da snrl kalmamş, maliyetleri düşürmek için her yolu denemişler ve en nihayetinde 

sihirli formülü bulmuşlardr: Maden emekçilerinin ücretlerini asgari ücrete kadar indirmek, 

güvenlik için önlem almamak!  

Özellikle Soma Holding’in sahibi Alp GÜRKAN’n 30 Eylül 2012 tarihinde 

“Hürriyet” Gazetesinden Vahap MUNYAR ile yaptğ söyleşi aslnda Soma’da yaşanan tüm 

gerçeği gözler önüne sermektedir.25 Bu röportajn en önemli bölümlerinden birisi Alp 

GÜRKAN’n TKİ’nin 2005’ten sonra alnan kararla kara geçtiğini anlattğ bölümdür.  Vahap 

MUNYAR maliyeti nasl düşürdüklerini “sihirli bir formül mü devreye girdi?” diye sorarken 

Alp GÜRKAN: “TKİ, Soma’da kömürü kendisi çkartrken tonunu 130-140 dolara mal 

ediyordu. Biz, ihaleye girip tonun TKİ’ye %15’li rodövans pay dahil 23.80 dolara çkarma 

taahhüdü verdik.” şeklinde bu soruyu yantlamştr. Bu cümlesi ile Alp GÜRKAN aslnda 13 

Mays’ta Soma’da yaşanan faciann meydana geliş sebebini maliyetler üzerinden 1,5 yl 

öncesinden izah etmiştir.  

                                                            
25 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21586913.asp  
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İş cinayetlerinin en önemli nedenine baktğmzda sorunun yapsal olduğunu yani 

çalşma rejiminde olduğunu görürüz. 

• Bu sistemde; işçi güvencesizdir, bu nedenle çalşma şartlarna itiraz edemez, ederse 

işinden olur.  

• Bu sistemde; İş güvenliği uzman veya denetçi parasn işverenden alr.  

• Bu sistemde; müfettişler işyerindeki eksikleri yeterince rapor edemez, ederse işinden 

olur.  

• Bu çalşma rejimi işçi değil, işletme esasldr.  

• Çalşma düzeni esnektir, esas olan çalşma kurallar değil piyasa kurallardr. 

• Esas olan işin zamannda bitmesi, siparişin yetişmesidir.  

• Esas olan düşük maliyettir. İşçi bunun gerektirdiği şekilde çalştrlr. 

• İş güvenliği önlemleri maliyeti artryorsa ihmallere göz yumulur. 

• İşçi örgütsüz ve sendikasz, devlet olan bitene kaytszdr.  

• İşverenleri fazla zora sokmak istemeyen hükümet denetimi ve yaptrm sk tutmaz.  

• Caydrc olamayan para cezalar sonunda ölümler tekrarlanr.  

• Hükümetle aras iyi olmayan şirketlere uygulanan maliye denetiminin onda biri iş 

güvenliği zaaf olan şirketlere uygulanmaz.  

6.3. Rodövans/ Hizmet Sözleşmesi 

 

Kömür, elektrik, snma, demir-çelik ve çimento gibi birçok sektörün en önemli 

girdisidir. Ülkemiz ekonomisi açsndan stratejik öneme sahip bir maden olan kömür ile ilgili 

AKP döneminde 10 Milyar Lira’y aşan organize yolsuzluklar yaplmştr. Tüm bunlar 

partimiz tarafndan belgeleri ortaya konulmuş ve kömür yolsuzluğu ve madenci cinayetleriyle 

ilgili tespitlerimiz milletvekillerimiz tarafndan her platformda skça dile getirilmiştir.  

Bizlerin amac, madencilerimizin ölüme değil, yaşama bağlanmas, ülkemiz 

madenlerinin rant bağndan kurtarlarak, sermayenin ipoteğinde değil, halkn elinde 

zenginlikler olarak kullanlmasdr.  

Dünyadaki eşitsizliğin özellikle son yllardaki kökenine dair eleştiriler getiren ve refah 

ile adaletin çöküşüne enerji alanndaki kamu politikalarnn doğrudan etkisi olduğunu savunan 

iktisatç Joseph STIGLITZ, rant, gelişmişlik ve refahn adil bölüşümü ile ilgili şu genel 

saptamay yapmaktadr.  
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iktisatç Joseph STIGLITZ, rant, gelişmişlik ve refahn adil bölüşümü ile ilgili şu genel 

saptamay yapmaktadr.  
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“Mevcut siyasal sürecin toplumun geri kalan kesimlerinin pahasna zenginlere yardm 

etme yollarna rant arayş denir. Rant arayş, birçok farkl şekilde karşmza çkar: devletten 

alnan açk ve gizli yardm ve sübvansiyonlar, piyasay daha az rekabetçi yapan kanunlar, 

mevcut rekabet kanunlarnn gevşek uygulanmas ve şirketlerin diğerlerinin üzerinden çkar 

sağlamas veya maliyetlerini toplumun geri kalan kesimine yüklemesi gibi.” 

(… )  

“Doğal kaynak zengini ülkeler, rant arayş faaliyetleri konusunda kötü bir üne 

sahiptirler. Bu ülkelerde kaynaklar avantajl koşullarda uyum sağlayarak zengin olmak, 

refah yaratarak zengin olmaktan çok daha kolaydr. Bu genelde eksi toplaml bir oyundur ve 

ülkelerin böyle zengin kaynaklar olmayan diğer ülkelere göre ortalama olarak daha yavaş 

büyümelerinin nedenlerinden biridir.  Böyle bir kaynak bolluğunun aslnda yoksullara yardm 

etmek ve herkesin sağlk ve eğitim hizmetlerinden yararlanmasn sağlamak için 

kullanlabileceği gerçeği sorunun daha da rahatsz edici ksmdr.”  

(… )  

“En yüksek eşitsizlik oranlarna sahip ülkeler arasnda, doğal kaynak zengini ülkeler 

baş çekmektedir. Görünen o ki, bu ülkelerdeki aznlk bir grup insan (genelde siyasal gücü 

elinde bulunduranlar), rant arayşnda diğerlerine göre daha başarldrlar ve kaynaklarn 

getirilerinden ağrlkl olarak kendilerinin faydalanmalarn sağlarlar.” 

“Rant arama davranş sadece Ortadoğu’nun, Afrika’nn ve Latin Amerika’nn kaynak 

zengini ülkelerinde yaygn değildir. ABD’de dahil, günümüzün modern ekonomilerinde de 

yaygnlaşmştr. Bu ekonomilerdeki rant arayş birçok farkl şekilde karşmza çkmaktadr ve 

bunlarn bazlar petrol zengini ülkelerde yaşananlara benzemektedir: örneğin, (petrol ve 

mineral gibi) devlet varlklarn adil piyasa fiyatlarnn altnda almak gibi. Eğer devlet, size 1 

milyar dolar değerindeki bir madeni 500 milyon dolara satyorsa, zengin olmak çok da zor 

olmaz” 26 

Bugün tüm Türkiye’nin Soma facias ile adn duyduğu rodövans da işte bu rant 

arayş ve dağtmnn en önemli parças haline gelmiştir. AKP’nin ilk icraatlarndan biri 

olarak 2004 ylnda Maden Kanunu’nda yaptğ değişiklik karşmza çkmş ve taşeron 

                                                            
26 Stiglitz,Joseph E.,  Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasl Tehlikeye Atyor?,  Çev. 
Ozan İşler, İletişim 2014, S. 90-91. 
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çalşmay klfna uydurmak, haraç sistemi ile maden işlettirmek, madenleri özelleştirmek, 

neoliberalizmin bayrağn en üstte taşyan AKP’nin adeta alametifarikalar olmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin üzerinde önemle durduğu kömür rant ve yolsuzluğu, bu 

meselenin can damardr. Bununla ilgili de KİT Komisyonu’nda TKİ ve TTK ile ilgili 

tespitlerimizi söylemeye devam etmekte ve mücadelemizi sürdürmekteyiz. Nitekim KİT 

Komisyonu’nda, ilk kez Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Kozlu İşletmesi dşndaki bağl 

müesseselerin 2011, kurumun ve bağl müesseselerin 2012 bilançolar ibra edilmemiştir ve 

Sayştay raporlar da  açkça yolsuzluğu göstermektedir.  

TKİ, madenleri ihalesiz olarak verdiği yetmezmiş gibi bu madenlerden ihalesiz olarak 

fahiş fiyatlarla kömür almaya da başlamştr.  Oysa kamu ihale mevzuatna göre madenlerin 

ihalesiz olarak verilmesi, devredilmesi ve bu madenlerden yine ihalesiz olarak kömür 

alnmas mümkün değildir ve yaplan işlemler sonucunda devlet kendine ait kömürleri özel 

şirketlere kaptrdğ gibi kendi madenlerinden fahiş fiyatlarla kömür almak zorunda 

braklmştr. Üstelik kömür almlarnn hem miktar, hem fiyat sürekli yükseltilmiş, 

ihtiyaçtan fazla alnan kömürler bir yandan fakire dağtlmş, dağtlamayan kömürler stokta 

kendiliğinden yanarak ziyan olmuştur. 8 yl içinde TKİ’nin sadece Soma ve İmbat 

şirketlerinden alnan kömürler için ödediği bedel 1 Milyar ABD Dolarn geçmiştir.  

TKİ’yi denetlemekle görevli Sayştay denetçileri gerek madenlerin devri srasnda, 

gerekse bu madenlerden kömür alm srasnda yolsuzluk yapldğ gerekçesiyle soruşturma 

başlatlmasn talep etmiş ve Sayştay’n tespitlerine göre sadece bir maden ocağ devri 

dolaysyla devletin zarar yaklaşk 326 Milyon ABD Dolar olmuştur.  

Sayştay’n soruşturma talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ (ETBK) 

Müfettişleri tarafndan kapatlmak istenmiştir. Sayştay ETKB raporuna Başbakanlk Teftiş 

Kurulu nezdinde itiraz etmiş, Başbakanlk Teftiş Kurulu olay aklayan bir rapor yazmş ve 

raporun sonuç bölümüne de “işlemlere bir kez de Savclk baksn” diye not düşmüştür. 

Aklama raporuyla birlikte Savclğa iletilen yolsuzluk dosyasn Savclk bilirkişiye 

göndermiş ve bilirkişi de Sayştay’n “326 Milyon ABD Dolar kamu zarar var” dediği 

olayda “kamu yarar” vardr diye rapor düzenlemiştir. Savclk hukuka açk aykrlk teşkil 

eden bu işlemleri “kamu yarar” gerekçesiyle takipsizlik karar vererek mahkemeye iletmeden 

kapatmştr.  
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çalşmay klfna uydurmak, haraç sistemi ile maden işlettirmek, madenleri özelleştirmek, 

neoliberalizmin bayrağn en üstte taşyan AKP’nin adeta alametifarikalar olmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin üzerinde önemle durduğu kömür rant ve yolsuzluğu, bu 

meselenin can damardr. Bununla ilgili de KİT Komisyonu’nda TKİ ve TTK ile ilgili 

tespitlerimizi söylemeye devam etmekte ve mücadelemizi sürdürmekteyiz. Nitekim KİT 

Komisyonu’nda, ilk kez Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Kozlu İşletmesi dşndaki bağl 

müesseselerin 2011, kurumun ve bağl müesseselerin 2012 bilançolar ibra edilmemiştir ve 

Sayştay raporlar da  açkça yolsuzluğu göstermektedir.  

TKİ, madenleri ihalesiz olarak verdiği yetmezmiş gibi bu madenlerden ihalesiz olarak 

fahiş fiyatlarla kömür almaya da başlamştr.  Oysa kamu ihale mevzuatna göre madenlerin 

ihalesiz olarak verilmesi, devredilmesi ve bu madenlerden yine ihalesiz olarak kömür 

alnmas mümkün değildir ve yaplan işlemler sonucunda devlet kendine ait kömürleri özel 

şirketlere kaptrdğ gibi kendi madenlerinden fahiş fiyatlarla kömür almak zorunda 

braklmştr. Üstelik kömür almlarnn hem miktar, hem fiyat sürekli yükseltilmiş, 

ihtiyaçtan fazla alnan kömürler bir yandan fakire dağtlmş, dağtlamayan kömürler stokta 

kendiliğinden yanarak ziyan olmuştur. 8 yl içinde TKİ’nin sadece Soma ve İmbat 

şirketlerinden alnan kömürler için ödediği bedel 1 Milyar ABD Dolarn geçmiştir.  
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Kurulu nezdinde itiraz etmiş, Başbakanlk Teftiş Kurulu olay aklayan bir rapor yazmş ve 

raporun sonuç bölümüne de “işlemlere bir kez de Savclk baksn” diye not düşmüştür. 

Aklama raporuyla birlikte Savclğa iletilen yolsuzluk dosyasn Savclk bilirkişiye 
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kapatmştr.  
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Savclk tarafndan dosyann kapatlmas sonucunda devletin kömürünü yine devlete 

fahiş fiyatlarla satma hakkn ele geçiren Şirketler bir yandan aşr üretim diğer yandan 

maliyetleri düşürme yoluna girmişlerdir.  

Yine, Başbakanlğn 2012/15 sayl genelgesiyle; kamu kurum ve kuruluşlar ile 

sermayesinin % 50’ sinden fazlas Kamu Kurum ve Kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan taşnmazlaryla ilgili olarak; Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarnn, Vakf, Dernek veya bunlarn şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, 

kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler için, Başbakanlktan 

izin alnmasna dair düzenleme yaplmş; özellikle madenlerde MİGEM’e bağl olmas 

gereken bir yetki “merkezileştirilmiş”, bu yolla madencilikte rol alacak firmalarn siyasetle 

doğrudan ilişki kurma zorunluluğu gibi çarpk bir yap oluşturulmuştur.  

TKİ’nin 24 Haziran 2014 tarihinde TBMM Soma Maden Araştrma Komisyonu’na 

sunduğu raporda da; 2013 yl sonu itibariyle 27 küçük ölçekli ve 4 büyük ölçekli olmak üzere 

toplam 31 taşkömürü sahas, 3 kuvars kumu sahas ve 1 boksit sahas olmak üzere toplam 35 

sahann rodövans yoluyla özel sektör işletmeciliğine verildiği belirtilmiştir. Aslnda bu 

uygulama ile TKİ üretimi taşerona ihale etmekle kalmamş adeta işçinin hayatn da ihale 

etmiştir.   

Özelleştirme politikalarnn, esnek ve güvencesiz çalşma koşullarnn sonucunda daha 

fazla kar için işçi sağlğ ve iş güvenliğine yönelik yatrmlardan ksan özel sektör, bu alan 

adeta hiçe saymakta ve “1 ton kömür için 1 dolarlk” yatrm yaparak gerekli önlemleri 

alabilecekken, 1 dolar daha kâr elde etmek için insan cann feda etmektedir. Kamu eliyle 

üretim yapldğnda madenlerde yaşanan iş kazalar ile madenlerin özel sektöre devredildikten 

sonra yaşanan iş kazalar arasnda adeta uçurum vardr. TMMOB’un verilere göre 2002 

ylndan 2011 ylna kadar kömür madenlerindeki iş cinayetlerinde %40 artş yaşanmştr. 

Soma özelinde de, 30 ylda 1 kaza yaşanmşken, özelleştirme sonras burada ölümlerin önüne 

geçilemez olmuştur. Nitekim Soma Holding CEO’su Alp GÜRKAN, rodövans sistemiyle 

işletilen madenlerde kömürün tonunun maliyetinin 130 dolardan 23 dolara düşürdüğünü ifade 

etmiştir. Burada maliyeti düşüren ise işçi sağlğ ve iş güvenliği tedbirlerine yaplmayan 

yatrmlar ile madencinin aln terinden kesilen ücretlerdir. 
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Madenler, Anayasa’nn 168. maddesine göre, “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin 

hüküm ve tasarrufu altndadr. Bunlarn aranmas ve işletilmesi hakk Devlete aittir. Devlet bu 

hakkn belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. (…)” 

Bugün devlet adna linyit madenlerimizi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yönetmekte 

ve TKİ de madenlerin bir ksmn rodövans usulüyle özel sektöre vermekte, bir ksm ise 

hizmet sözleşmesiyle işletilmektedir. Rodövans usulünde kirac kendi nam ve hesabna 

kömürü çkarmakta ve çkardğ kömür için ton başna TKİ’ye belirli miktar ödeme 

yapmaktadr. Hizmet sözleşmesi yönteminde  ise TKİ ihale açmakta, kazanan firma belirli bir 

ücret karşlğnda TKİ için kömür çkarmaktadr. Hizmet sözleşmelerinin bugün bilinen ve 

yaygn ad aslnda taşeronluktur.  

Faciann meydana geldiği Eynez Sahas Karanlkdere mevkiindeki “S.75153 ruhsat 

numaral” yeralt kömür ocağnn ruhsat, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) aittir. 

Bununla birlikte, işletme faaliyetleri hizmet alm sözleşmesi kapsamnda Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ. tarafndan yürütülmektedir.   

7 Ekim 2009 tarihinde, Manisa ili Soma ilçesinde bulunan ve TKİ’ye ait olan linyit 

madenlerimiz ihalesiz olarak Park Grubu’na ve İmbat şirketine verilmiş, ihalesiz olarak 

madenin işletmesini alan Park Enerji ise 2 yl sonra 50 Milyon Avro karşlğnda Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’ye bu madeni devretmiştir. Ocağn ihalesini alan ilk firmann sahay 

devretme nedeni, buradaki kömür damarnn metan içermesi ve yangna elverişli olmasdr. 

Savclğa sunulmuş bilirkişi raporunda da; “Eynez Kömür sahasnn 2006 ylnda kömür 

üretme ve teslim işini üstlenen Park Teknik Elektrik Madencilik AŞ., TKİ Genel 

Müdürlüğü’ne 7 Ekim 2009 tarihinde verdiği sözleşme devri ile ilgili başvurusunda, üretim 

çalşmalar srasnda oluşan yangnlardan dolay üretim yaplmamas ve yüksek su geliri 

gerekçe gösterilerek ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan 

bu durumda hem şirketimizin hem de kurumunuzun olumsuz etkilenmemesi için işi devir 

etmek istemekteyiz denmektedir. Bu durumda olaya konu olan maden sahasnn yüksek 

yangn riski taşdğ, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri AŞ tarafndan bilinmektedir.” 

denilmiştir.  

TKİ ile imzalanan Teknik Şartnamede yer alan üretim bölümü ve daha sonra Soma 

faicasna ilişkin bilirkişi raporunda da üzerinde durulan “üretim zorlamas” bir arada 
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Savclk tarafndan dosyann kapatlmas sonucunda devletin kömürünü yine devlete 

fahiş fiyatlarla satma hakkn ele geçiren Şirketler bir yandan aşr üretim diğer yandan 

maliyetleri düşürme yoluna girmişlerdir.  

Yine, Başbakanlğn 2012/15 sayl genelgesiyle; kamu kurum ve kuruluşlar ile 

sermayesinin % 50’ sinden fazlas Kamu Kurum ve Kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan taşnmazlaryla ilgili olarak; Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarnn, Vakf, Dernek veya bunlarn şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, 

kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler için, Başbakanlktan 

izin alnmasna dair düzenleme yaplmş; özellikle madenlerde MİGEM’e bağl olmas 

gereken bir yetki “merkezileştirilmiş”, bu yolla madencilikte rol alacak firmalarn siyasetle 

doğrudan ilişki kurma zorunluluğu gibi çarpk bir yap oluşturulmuştur.  

TKİ’nin 24 Haziran 2014 tarihinde TBMM Soma Maden Araştrma Komisyonu’na 

sunduğu raporda da; 2013 yl sonu itibariyle 27 küçük ölçekli ve 4 büyük ölçekli olmak üzere 

toplam 31 taşkömürü sahas, 3 kuvars kumu sahas ve 1 boksit sahas olmak üzere toplam 35 

sahann rodövans yoluyla özel sektör işletmeciliğine verildiği belirtilmiştir. Aslnda bu 

uygulama ile TKİ üretimi taşerona ihale etmekle kalmamş adeta işçinin hayatn da ihale 

etmiştir.   

Özelleştirme politikalarnn, esnek ve güvencesiz çalşma koşullarnn sonucunda daha 

fazla kar için işçi sağlğ ve iş güvenliğine yönelik yatrmlardan ksan özel sektör, bu alan 

adeta hiçe saymakta ve “1 ton kömür için 1 dolarlk” yatrm yaparak gerekli önlemleri 

alabilecekken, 1 dolar daha kâr elde etmek için insan cann feda etmektedir. Kamu eliyle 

üretim yapldğnda madenlerde yaşanan iş kazalar ile madenlerin özel sektöre devredildikten 

sonra yaşanan iş kazalar arasnda adeta uçurum vardr. TMMOB’un verilere göre 2002 

ylndan 2011 ylna kadar kömür madenlerindeki iş cinayetlerinde %40 artş yaşanmştr. 

Soma özelinde de, 30 ylda 1 kaza yaşanmşken, özelleştirme sonras burada ölümlerin önüne 

geçilemez olmuştur. Nitekim Soma Holding CEO’su Alp GÜRKAN, rodövans sistemiyle 

işletilen madenlerde kömürün tonunun maliyetinin 130 dolardan 23 dolara düşürdüğünü ifade 

etmiştir. Burada maliyeti düşüren ise işçi sağlğ ve iş güvenliği tedbirlerine yaplmayan 

yatrmlar ile madencinin aln terinden kesilen ücretlerdir. 

 
 
 

981

Madenler, Anayasa’nn 168. maddesine göre, “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin 

hüküm ve tasarrufu altndadr. Bunlarn aranmas ve işletilmesi hakk Devlete aittir. Devlet bu 

hakkn belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. (…)” 

Bugün devlet adna linyit madenlerimizi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yönetmekte 

ve TKİ de madenlerin bir ksmn rodövans usulüyle özel sektöre vermekte, bir ksm ise 

hizmet sözleşmesiyle işletilmektedir. Rodövans usulünde kirac kendi nam ve hesabna 

kömürü çkarmakta ve çkardğ kömür için ton başna TKİ’ye belirli miktar ödeme 

yapmaktadr. Hizmet sözleşmesi yönteminde  ise TKİ ihale açmakta, kazanan firma belirli bir 

ücret karşlğnda TKİ için kömür çkarmaktadr. Hizmet sözleşmelerinin bugün bilinen ve 

yaygn ad aslnda taşeronluktur.  

Faciann meydana geldiği Eynez Sahas Karanlkdere mevkiindeki “S.75153 ruhsat 

numaral” yeralt kömür ocağnn ruhsat, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) aittir. 

Bununla birlikte, işletme faaliyetleri hizmet alm sözleşmesi kapsamnda Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ. tarafndan yürütülmektedir.   

7 Ekim 2009 tarihinde, Manisa ili Soma ilçesinde bulunan ve TKİ’ye ait olan linyit 

madenlerimiz ihalesiz olarak Park Grubu’na ve İmbat şirketine verilmiş, ihalesiz olarak 

madenin işletmesini alan Park Enerji ise 2 yl sonra 50 Milyon Avro karşlğnda Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’ye bu madeni devretmiştir. Ocağn ihalesini alan ilk firmann sahay 

devretme nedeni, buradaki kömür damarnn metan içermesi ve yangna elverişli olmasdr. 

Savclğa sunulmuş bilirkişi raporunda da; “Eynez Kömür sahasnn 2006 ylnda kömür 

üretme ve teslim işini üstlenen Park Teknik Elektrik Madencilik AŞ., TKİ Genel 

Müdürlüğü’ne 7 Ekim 2009 tarihinde verdiği sözleşme devri ile ilgili başvurusunda, üretim 

çalşmalar srasnda oluşan yangnlardan dolay üretim yaplmamas ve yüksek su geliri 

gerekçe gösterilerek ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan 

bu durumda hem şirketimizin hem de kurumunuzun olumsuz etkilenmemesi için işi devir 

etmek istemekteyiz denmektedir. Bu durumda olaya konu olan maden sahasnn yüksek 

yangn riski taşdğ, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri AŞ tarafndan bilinmektedir.” 

denilmiştir.  

TKİ ile imzalanan Teknik Şartnamede yer alan üretim bölümü ve daha sonra Soma 

faicasna ilişkin bilirkişi raporunda da üzerinde durulan “üretim zorlamas” bir arada 



‒ 978 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680) 
 
 

982

düşünüldüğünde, faciann oluşumunun üretim zorlamasndan kaynaklanan kzşmadan olmas 

gibi bir ihtimal de göz önünde bulundurulmal ve bu husus gözard edilmemelidir. 
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TKİ’nin rodövans antlaşmas ile ilgili en başndan bu yana karşklğa sebep olan 

husus şudur: Soma Kömürleri ile yaplan sözleşmenin gerçeği rodövans, ad ise hizmet 

sözleşmesidir, çünkü olmas gerektiği gibi hizmet sözleşmesi yaparlarsa, 4734 sayl Kamu 

İhale Kanunu’na göre, orada belirtilen şartlarda ihale yapmalar gerekecektir. İşte, bu yüzden 

göstermelik bir hizmet sözleşmesi yaparak, kiralama sözleşmesi ile mal alm sözleşmesini 

birleştirmişler ve ortaya bu muvazaal sözleşme çkmştr. Ruhsat hakk TKİ’ye ait olan, 

katliamn yaşandğ Eynez’de  TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ. arasnda yaplan hizmet 

alm sözleşmesi hileli (muvazaal) ve kanunsuzdur. Sadece Türk ihale mevzuatnda değil, 

dünyann hiçbir ihale sisteminde, alm, satm, kiralama ve yapm işleri birleştirilemez, çünkü 

birleştirildiğinde yolsuzluk ortaya çkmaktadr.. Bu işlemlerde kamu yarar yoktur, bu 

işlemlerde işçi yarar yoktur; bu işlemlerde devletçe gözetilen şirket yarar vardr. 

Bilirkişi raporunda da Soma Kömür İşletmeleri AŞ. ile yaplan (hizmet sözleşmesi?) 

muvazaal olduğu da tespit edilmiştir. Raporda; “TKİ tarafndan, önce Park Enerji AŞ.’ye, 

daha sonra Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye “hizmet alm sözleşmesi” ile verilen ihale konusu 

15 milyon ton kömür üretim işi 4857 sayl İş kanunu hükümleri açsndan muvazaal (hileli) 

olarak görüşmektedir. Konuya ilişkin olarak hem Sayştay KİT raporlarnda, hem de TKİ 

tarafndan yaymlanmş olan 2013 yl Faaliyet Raporu’nda bu duruma dikkat çekilmiştir.” 

denilmektedir. 

“Bu sözleşme hem Kamu İhale Kanunu’na, hem de İş Kanunu’na aykrdr. Sayştay 

raporunda vurgulandğ gibi, ‘Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde dekapaj ve benzeri 

işler yapm işi olarak tanmlanmasna rağmen, kömür kaz, yükleme ve taşma işi TKİ’ce 

sunulan raporlarla Hazine Müsteşarlğ’na hizmet olarak bildirilmektedir. Halbuki mahiyet 

olarak, yaplan işler arasnda hiçbir fark bulunmamaktadr. Bu itibarla kömür kaz işi de 

yapm işidir. TKİ, Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde saylan hizmet işleri arasnda 

olmamasna rağmen, kömür çkarma işini hizmet alm yoluyla yaptrmaktadr. Yaplan bu iş 

başl başna yasaya aykr ve muvazaal (hileli, gerçeği gizlemeye yönelik anlaşma) bir 

işlemdir. TKİ, İş Yasas’nn 2. maddesini de açkça çiğneyerek muvazaal bir altişveren 

(taşeron) ilişkisi kurmuştur. TKİ asl işin tamamn kendisini ihale sözleşmesiyle  perdeleyerek 

altişverene devretmiş, bu yolla işçiyi koruyucu mevzuatn arkasna dolanp ucuz kömür 

üretmiştir. Yasa gereği, böylesine muvazaal bir ilişkide alt işverenin işçileri (Soma 

Kömürleri AŞ.) başndan beri TKİ’nin işçisidirler. TKİ de bu işçilerin hukuken 
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işverenidir. Nitekim, 4857 Sayl Kanun’un 2’nci maddesi 7’nci fkrasnda  “... Bu ilişkide asl 

işveren, altişverenin işçilerine karş o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden 

veya altişverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden altişveren 

ile birlikte sorumludur...” hükmü yer almaktadr. Soma’da altişveren Soma Kömürleri AŞ., 

asl işveren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’na bağl olan TKİ’dir.” 27 

Bilirkişi raporunda da şu önemli saptamalar yer almaktadr: “Asli görevi kömür 

işletmeciliği olan, gerekli bilgi birikimi ve teknik personel desteğine sahip Türkiye Kömür 

İşletmeleri’nin, asl işi olan yeralt kömür üretimini, hizmet alm sözleşmesi ile iş güvenliğini 

göz ard ederek, maliyet kaygsyla alt işverene devretmesi nedeniyle; TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan; TKİ İşletme Dairesi Başkan, asli kusurludur.”  Bu durumda, asl işveren olarak TKİ 

yönetimi hem idari, hem hukuki sorumlulukla karş karşyadr. Asl işveren olarak TKİ (ve 

siyaseten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ) işçiyi koruma borcunu yerine getirmediği için 

sorumludur. Asl işveren olarak TKİ, İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun öngörmüş olduğu 

önlemleri almamaktan dolay sorumludur. 

Komisyon görüşmelerindeki TKİ –şirket bağlants ve sözleşme içerikleri ile kurumun 

kârlar üzerine Milletvekillerimiz tarafndan sorulan sorulara TKİ yetkilileri sürekli olarak 

dolambaçl, kimi zaman da AKP’li üyelerin dahi sabrn taşran ciddiyetsizlik ile cevap 

vermişlerdir. Tutanaklardan da görüleceği gibi, madencilik alannda bu kadar önemli bir yetki 

alanna sahip olan kurum, Komisyon’a yaptğ sunumlarda hazrlksz, belge ve bilgiden, 

faciaya ilişkin net tespitlerden yoksun bir tavr içinde bulunmuştur. Faciann yaşandğ Eynez 

Ocağnn ruhsat sahibi olan TKİ’nin Genel Müdürü Mustafa AKTAŞ’n komisyonda yaptğ 

sunumda Milletvekillerinin sorularna verdiği kaçamak cevaplar, kurumunu ve şahsn 

sorumluluktan kurtarma çabas olarak görülmüştür.  

Hatta AKP Bartn Milletvekili Sayn Ylmaz TUNÇ, “Cevabn içinden bulabilmek 

için bayağ bir çaba göstermemiz gerekecek” diyerek Genel Müdür Mustafa AKTAŞ’ 

eleştirmiştir. Hizmet alm sözleşmesi, işletilen ocaktan çkarlan kömürün maliyeti ve satş 

fiyatna ilişkin sorularmza, aşağda görüldüğü üzere, maalesef cevap alnamamştr.  

HASAN ÖREN (Manisa) - Size devredilen kömürü kaça satyorsunuz? Eynez’den size 

devredilen kömürü kaça satyorsunuz? 
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TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Şimdi, hemen o bölgeye gelelim. Ben, 1 

tonunu 30 dolara ürettirdim. 2 ton olarak alaym ki hesaplamas kolay olsun. 2 tonu aldm. 

Kaç liraya aldm? 60 dolara aldm. Bu bahsettiğim zenginleştirme, iyileştirme faaliyetleri 

sonucunda bunun 1 tonunu atk olarak ayrdm. Ne kald geriye satlabilir? 1 ton kald. Kaça 

mal oldu bana? 60 dolar oldu. Yani 2 ton kömür için ben 60 dolar verdim adama. 

Dolaysyla, buna iyileştirme ve sair masraflarn da 15 dolar eklediğinizde 75 dolarl 

rakamlara çkt. TL’ye çevirirseniz bu 150 lira civarnda olur. Benim Soma havzasndaki 

ortalama satş fiyatm ise 180 liradr. Yani ben 30 lira kâr ediyorum. 

HASAN ÖREN (Manisa) – Mustafa Bey, kaytlara geçtiği için soruyorum: Siz şimdi 

diyorsunuz ki benim Eynez’de çalştrdğm kişiyi hizmet almyla 58 liraya, 60 liraya kömürü 

alyorum… 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Evet, 30 dolar takriben. 

HASAN ÖREN (Manisa) – …30 dolara kömürü alyorum, bunun satş fiyat ne, siz 

nerede işliyorsunuz bu kömürü, nereye döküyorsunuz? Net koyun ki geçsin kaytlara. 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ –şu anda 50,67 TL + KDV. KDV hariç 

alş fiyatmz bu. Dolaysyla, bu iyileştirme işlemlerinde yüzde 64’tür aslnda verim ama bu 

yüzde 50’lere kadar düşmektedir ben orada 275 liraya da kömür veriyorum, 83 liraya da 

kömür veriyorum pazara yani termik santrallerin bir grubuna 83 lira, bir grubuna 96 liraya 

veriyorum şu anda kömürün bir tonunu, sanayi sektörüne 154 lira, 170 lira arasnda... 

HASAN ÖREN (Manisa) – Ortalamas 220’nin üzerine geliyor Başkanm. 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Efendim? 

HASAN ÖREN (Manisa) – Ortalamas 220’nin üzerine geliyor. 

TKİ Genel Müdürü, elde ettiği toplam kâr açklamasna rağmen 1 ton Soma 

kömüründen elde ettiği kâr açklamaktan kaçnmştr.   

Komisyon raporunda da belirtildiği fakat üzerine kararllkla gidilmeyen husus şudur: 

burada asl kâr eden kurum TKİ’dir.  
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işverenidir. Nitekim, 4857 Sayl Kanun’un 2’nci maddesi 7’nci fkrasnda  “... Bu ilişkide asl 

işveren, altişverenin işçilerine karş o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden 

veya altişverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden altişveren 

ile birlikte sorumludur...” hükmü yer almaktadr. Soma’da altişveren Soma Kömürleri AŞ., 

asl işveren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’na bağl olan TKİ’dir.” 27 

Bilirkişi raporunda da şu önemli saptamalar yer almaktadr: “Asli görevi kömür 

işletmeciliği olan, gerekli bilgi birikimi ve teknik personel desteğine sahip Türkiye Kömür 

İşletmeleri’nin, asl işi olan yeralt kömür üretimini, hizmet alm sözleşmesi ile iş güvenliğini 

göz ard ederek, maliyet kaygsyla alt işverene devretmesi nedeniyle; TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan; TKİ İşletme Dairesi Başkan, asli kusurludur.”  Bu durumda, asl işveren olarak TKİ 

yönetimi hem idari, hem hukuki sorumlulukla karş karşyadr. Asl işveren olarak TKİ (ve 

siyaseten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ) işçiyi koruma borcunu yerine getirmediği için 

sorumludur. Asl işveren olarak TKİ, İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun öngörmüş olduğu 

önlemleri almamaktan dolay sorumludur. 
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kârlar üzerine Milletvekillerimiz tarafndan sorulan sorulara TKİ yetkilileri sürekli olarak 

dolambaçl, kimi zaman da AKP’li üyelerin dahi sabrn taşran ciddiyetsizlik ile cevap 

vermişlerdir. Tutanaklardan da görüleceği gibi, madencilik alannda bu kadar önemli bir yetki 

alanna sahip olan kurum, Komisyon’a yaptğ sunumlarda hazrlksz, belge ve bilgiden, 

faciaya ilişkin net tespitlerden yoksun bir tavr içinde bulunmuştur. Faciann yaşandğ Eynez 

Ocağnn ruhsat sahibi olan TKİ’nin Genel Müdürü Mustafa AKTAŞ’n komisyonda yaptğ 

sunumda Milletvekillerinin sorularna verdiği kaçamak cevaplar, kurumunu ve şahsn 

sorumluluktan kurtarma çabas olarak görülmüştür.  

Hatta AKP Bartn Milletvekili Sayn Ylmaz TUNÇ, “Cevabn içinden bulabilmek 

için bayağ bir çaba göstermemiz gerekecek” diyerek Genel Müdür Mustafa AKTAŞ’ 

eleştirmiştir. Hizmet alm sözleşmesi, işletilen ocaktan çkarlan kömürün maliyeti ve satş 

fiyatna ilişkin sorularmza, aşağda görüldüğü üzere, maalesef cevap alnamamştr.  

HASAN ÖREN (Manisa) - Size devredilen kömürü kaça satyorsunuz? Eynez’den size 

devredilen kömürü kaça satyorsunuz? 
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TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Şimdi, hemen o bölgeye gelelim. Ben, 1 

tonunu 30 dolara ürettirdim. 2 ton olarak alaym ki hesaplamas kolay olsun. 2 tonu aldm. 

Kaç liraya aldm? 60 dolara aldm. Bu bahsettiğim zenginleştirme, iyileştirme faaliyetleri 

sonucunda bunun 1 tonunu atk olarak ayrdm. Ne kald geriye satlabilir? 1 ton kald. Kaça 

mal oldu bana? 60 dolar oldu. Yani 2 ton kömür için ben 60 dolar verdim adama. 

Dolaysyla, buna iyileştirme ve sair masraflarn da 15 dolar eklediğinizde 75 dolarl 

rakamlara çkt. TL’ye çevirirseniz bu 150 lira civarnda olur. Benim Soma havzasndaki 

ortalama satş fiyatm ise 180 liradr. Yani ben 30 lira kâr ediyorum. 

HASAN ÖREN (Manisa) – Mustafa Bey, kaytlara geçtiği için soruyorum: Siz şimdi 

diyorsunuz ki benim Eynez’de çalştrdğm kişiyi hizmet almyla 58 liraya, 60 liraya kömürü 

alyorum… 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Evet, 30 dolar takriben. 

HASAN ÖREN (Manisa) – …30 dolara kömürü alyorum, bunun satş fiyat ne, siz 

nerede işliyorsunuz bu kömürü, nereye döküyorsunuz? Net koyun ki geçsin kaytlara. 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ –şu anda 50,67 TL + KDV. KDV hariç 

alş fiyatmz bu. Dolaysyla, bu iyileştirme işlemlerinde yüzde 64’tür aslnda verim ama bu 

yüzde 50’lere kadar düşmektedir ben orada 275 liraya da kömür veriyorum, 83 liraya da 

kömür veriyorum pazara yani termik santrallerin bir grubuna 83 lira, bir grubuna 96 liraya 

veriyorum şu anda kömürün bir tonunu, sanayi sektörüne 154 lira, 170 lira arasnda... 

HASAN ÖREN (Manisa) – Ortalamas 220’nin üzerine geliyor Başkanm. 

TKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA AKTAŞ – Efendim? 

HASAN ÖREN (Manisa) – Ortalamas 220’nin üzerine geliyor. 

TKİ Genel Müdürü, elde ettiği toplam kâr açklamasna rağmen 1 ton Soma 

kömüründen elde ettiği kâr açklamaktan kaçnmştr.   

Komisyon raporunda da belirtildiği fakat üzerine kararllkla gidilmeyen husus şudur: 

burada asl kâr eden kurum TKİ’dir.  
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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 

2013                178.036.591 TL 

Ruhsat sahibi olan ve bu kadar çok kâr eden TKİ’nin, faciann asl sorumlusu olduğu 

unutulmamaldr. Devlet kurumu olan TKİ daha çok kâr etmek için şirkete üretim zorlamas 

yapmş, yeterince teknoloji ve iş sağlğ ve güvenliği yatrm yaplmadan yllk 1,5 milyon 

ton üretim kapasitesinin 3,5 milyon tona çkarlmasna göz yummuştur. 

Soma katliam karartlmaya devam etmekte ve facia gerçek boyutlaryla 

soruşturulamamaktadr. Fezleke aşamasnda gitgide asl faillerden uzaklaşlmş ve Maden 

İşleri Genel Müdürü’nden TKİ Yönetim Kurulu Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn 

projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren MİGEM elemanlarna kadar, son 2 ylda 

ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş Müfettişleri’ne verilecek izinlerin 

beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan çkartlmştr. 

Fezlekede; Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

Kald ki, Soma’dan önce yaşadğmz Zonguldak, Bursa ve Elbistan cinayetlerinde de 

asli failler yarglanmaktan kurtulmuşlardr.  
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Tüm bu süreçte ise, ilk gününden bu ana kadar, en cesur dediğimiz bilirkişi raporunun 

bile dokunmadğ dönemin Başbakan, ilgili Bakanlarn bugüne kadar istifa etmek 

akllarndan dahi geçmemiştir. Normal şartlarda ve gerçek demokrasilerde siyasi iktidarn 

istifa müessesini derhal harekete geçirmesi gerekirken, Türkiye’de bu istifa kurumu 

işlememiştir, çünkü istifa, öncelikle bir hesap verme kültürüdür. İstifa kurumu gelişmiş 

demokrasiler için de son derece önemlidir. İstifa, hesap vermeden önce pratikte soruşturmann 

sağlkl yürümesini temin açsndan da son derece gereklidir. Bu kadar büyük kayplarn 

olduğu bir yerde doğrudan sorumlu iki bakann görevlerini sürdürmesi soruşturmann sağlkl 

yürüdüğü konusunda ciddi şüpheler yaratr demiş ve uyarmştk.   

Gerçek demokrasilerde bu gibi facialarda beklenen, ilgili bakanlar kadar Başbakann 

da istifas yönündedir. Çünkü, bu konuda yaplacak araştrmalarn tkanmamas, delillerin 

karartlmamas, idari soruşturmalarn siyasetin etkisi altnda kalmamas açsndan istifa son 

derece önemlidir. Ne var ki, Soma faciasnn ardndan bu yönde bir sorumluluk hükümet 

kanadndan sergilenmediği gibi, muhalefetin verdiği gensorular AKP oylar ile reddedilmiş, 

nihayetinde Bakanlar koltuklarnda oturmaya ve maden kazalarndan sonra timsah gözyaş 

dökmeye devam etmişler, dönemin Başbakan ise Kaçak Saray’nda saklanmay seçmiştir.  

Derhal Soruşturma Komisyonu Kurulmaldr 

Komisyonun kuruluş nedeni olan faciann sorumlusu şahslarn bazlar yarg önüne 

çkarlmş olsa da siyasi sorumluluklar olanlar için bu durum söz konusu olmamştr. Bu 

nedenledir ki; TBMM’de bir soruşturma komisyonu kurulmaldr. Bu araştrma komisyonu, 

bir soruşturma komisyonuna dönüştürülmelidir.  

Bilindiği üzere, bakanlarn parlâmentoya karş tek tek sorumluluğu vardr. Parlamenter 

sistemlerde bakanlar kendi bakanlklarndaki işlerden dolay, Başbakanla birlikte 

parlamentoya karş sorumludurlar. Anayasamzda bakanlarn bireysel sorumluluğu ilkesi de 

kabul edilmiştir. Anayasamzn 112’nci maddesinin 2’nci fkrasna göre, her bakan “kendi 

yetkisi içindeki işlerden ve emri altndakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur”.  

Anayasamza göre, insan sağlğ ve yaşamnn korunmas devletin yükümlülüğü 

altndadr. Madenlerle sağlkl, iş güvenliği önlemlerinin alnmas ile ilgili kontrol ve 

denetimlerde devletin Anayasal ve yasal görevleri arasndadr.  
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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 

2013                178.036.591 TL 

Ruhsat sahibi olan ve bu kadar çok kâr eden TKİ’nin, faciann asl sorumlusu olduğu 

unutulmamaldr. Devlet kurumu olan TKİ daha çok kâr etmek için şirkete üretim zorlamas 

yapmş, yeterince teknoloji ve iş sağlğ ve güvenliği yatrm yaplmadan yllk 1,5 milyon 

ton üretim kapasitesinin 3,5 milyon tona çkarlmasna göz yummuştur. 

Soma katliam karartlmaya devam etmekte ve facia gerçek boyutlaryla 

soruşturulamamaktadr. Fezleke aşamasnda gitgide asl faillerden uzaklaşlmş ve Maden 

İşleri Genel Müdürü’nden TKİ Yönetim Kurulu Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn 

projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren MİGEM elemanlarna kadar, son 2 ylda 

ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş Müfettişleri’ne verilecek izinlerin 

beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan çkartlmştr. 

Fezlekede; Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

Kald ki, Soma’dan önce yaşadğmz Zonguldak, Bursa ve Elbistan cinayetlerinde de 

asli failler yarglanmaktan kurtulmuşlardr.  
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Tüm bu süreçte ise, ilk gününden bu ana kadar, en cesur dediğimiz bilirkişi raporunun 

bile dokunmadğ dönemin Başbakan, ilgili Bakanlarn bugüne kadar istifa etmek 

akllarndan dahi geçmemiştir. Normal şartlarda ve gerçek demokrasilerde siyasi iktidarn 

istifa müessesini derhal harekete geçirmesi gerekirken, Türkiye’de bu istifa kurumu 

işlememiştir, çünkü istifa, öncelikle bir hesap verme kültürüdür. İstifa kurumu gelişmiş 

demokrasiler için de son derece önemlidir. İstifa, hesap vermeden önce pratikte soruşturmann 

sağlkl yürümesini temin açsndan da son derece gereklidir. Bu kadar büyük kayplarn 

olduğu bir yerde doğrudan sorumlu iki bakann görevlerini sürdürmesi soruşturmann sağlkl 

yürüdüğü konusunda ciddi şüpheler yaratr demiş ve uyarmştk.   

Gerçek demokrasilerde bu gibi facialarda beklenen, ilgili bakanlar kadar Başbakann 

da istifas yönündedir. Çünkü, bu konuda yaplacak araştrmalarn tkanmamas, delillerin 

karartlmamas, idari soruşturmalarn siyasetin etkisi altnda kalmamas açsndan istifa son 

derece önemlidir. Ne var ki, Soma faciasnn ardndan bu yönde bir sorumluluk hükümet 

kanadndan sergilenmediği gibi, muhalefetin verdiği gensorular AKP oylar ile reddedilmiş, 

nihayetinde Bakanlar koltuklarnda oturmaya ve maden kazalarndan sonra timsah gözyaş 

dökmeye devam etmişler, dönemin Başbakan ise Kaçak Saray’nda saklanmay seçmiştir.  

Derhal Soruşturma Komisyonu Kurulmaldr 

Komisyonun kuruluş nedeni olan faciann sorumlusu şahslarn bazlar yarg önüne 

çkarlmş olsa da siyasi sorumluluklar olanlar için bu durum söz konusu olmamştr. Bu 

nedenledir ki; TBMM’de bir soruşturma komisyonu kurulmaldr. Bu araştrma komisyonu, 

bir soruşturma komisyonuna dönüştürülmelidir.  

Bilindiği üzere, bakanlarn parlâmentoya karş tek tek sorumluluğu vardr. Parlamenter 

sistemlerde bakanlar kendi bakanlklarndaki işlerden dolay, Başbakanla birlikte 

parlamentoya karş sorumludurlar. Anayasamzda bakanlarn bireysel sorumluluğu ilkesi de 

kabul edilmiştir. Anayasamzn 112’nci maddesinin 2’nci fkrasna göre, her bakan “kendi 

yetkisi içindeki işlerden ve emri altndakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur”.  

Anayasamza göre, insan sağlğ ve yaşamnn korunmas devletin yükümlülüğü 

altndadr. Madenlerle sağlkl, iş güvenliği önlemlerinin alnmas ile ilgili kontrol ve 

denetimlerde devletin Anayasal ve yasal görevleri arasndadr.  



‒ 984 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

988

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn Görev ve Sorumluluklar 

3154 Sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda 

Kanunun, Bakanlğn görevlerini düzenleyen 2’nci maddesinde Bakanlğa “koordinasyon ve 

denetleme” görevi verilmiştir. Ayn yasann 9’uncu maddesinde “faaliyetlerin iş güvenliği ve 

işçi sağlğ ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek” bakanlğn görevleri arasnda yer 

almştr. Kontrol, denetim, yönlendirme gibi benzer görevler Bakanlğa 3213 Sayl Maden 

Kanununun 11’inci maddesi ile de verilmiştir. Özetle, mevzuat gereği, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ bütün maden faaliyetlerinin kontrolünden ve denetimden sorumlu 

tutulmuştur.  

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Görev ve Sorumluluklar 

Anayasann devlete yüklediği en önemli yükümlülüklerinden biri de çalşma 

yaşamnn düzenlenmesi, çalşanlarn çalşma ve sosyal güvenlik haklarnn sağlanmasdr. 

Çalşanlarn sağlk ve güvenlikleri, çalşanlarn korunmasna yönelik önlemler, çalşma 

koşullarnn iyileştirilmesi Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri 

Hakknda Kanunun 2’nci maddesinde düzenlenmiştir. 4857 Sayl İş Kanunu, 5510 Sayl 

Kanunun 59’uncu maddesi ile 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 24 ve 25’inci 

maddeleri Bakanlğn görev ve sorumluluk alann hüküm altna almaktadr.  

Soma’da yaşanan faciann birinci sorumlusu siyasi iktidardr. Nitekim, Soma’da 

yaşanan faciann ardndan ilgili bakanlarn yaptklar açklamalar da bu siyasi sorumluluğun 

somut bir kantdr. Ayrca, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK ile Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’n bu konudaki açklamalar bile başl başna 

soruşturma komisyonu kurulmas için yeterli bir gerekçedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Soma’da yaşanan facia sonrasnda “Bu bir doğal 

afet değil, o halde kusur var. Buradaki kusur tartşlmaz. Kim ve hangi kuruluş olursa olsun 

sonuna kadar gidilecek. Bunu söylemekten çekinmemeliyiz. ‘Bizim kusurumuz yok’ deyip, 

üstünü örtemeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Bir siyasi sorumlu aranyorsa ben o sorumluluğu 

üstleniyorum. Bundan kaçamayz” sözleri, siyasi iktidarn sorumluluk göstergesidir. 

Diğer yandan Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK, "Maden ocaklarnn 

sorumluluğu Enerji Bakanlğ'ndadr” açklamasn yapmştr. iÇelik, bir başka açklamasnda 
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da “Bende, ne olacak? Hükümette. Keşke bir kişi ölmeseydi. Çalşma Bakan’nn 

sorumluluklar belli, Çalşma Bakan’nn sorumluluklar işyeri çalşmaya başladktan sonra 

başlar” diye konuşmuştur. 

Özet olarak, başta yaşam hakk olmak üzere, temel haklarn koşullarn yaratamayan, 

olumlu edim yükümlülüğünü yerine getiremeyen, denetim, iş güvenliği ve işçi sağlğnn 

korunmas görevini yerine getiremeyen “kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altndakilerin 

eylem ve işlemlerinden de sorumlu” olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ ile 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK siyasi sorumlular olarak başaktörlerdir..  

Özetle; kamu kaynaklar ve imtiyazlar üzerinden rant sağlanmas AKP’nin siyasal 

alşkanlğ haline gelmiş, siyasal rant mekanizmasnn en önemli araçlarndan birisi kamuya 

ait kömür madenleri olmuştur. Bu madenler önce verimsiz diye kapatlmş, ardndan açk ve 

rekabetçi ihaleler yaplmadan yandaş şirketlere devredilmiştir. Daha sonra bu madenlerden 

4734 sayl Kamu İhale Kanunu’na aykr biçimde ihalesiz olarak fahiş fiyatlarla kömür 

alnmaya başlanmş ve devlet kendisine ait kömürleri maliyetinin çok üstünde fiyatlarla satn 

almak zorunda braklmştr.  

Ürettikleri kömürün tamamn ihalesiz devlete satma hakkn elde eden şirketler aşr 

kâr hrsyla bir yandan kapasitenin çok üstünde üretim yapmş, diğer taraftan işçi ücretlerini 

düşürerek, işçi güvenliği masraflarn da ksmaya başlamştr. 

Siyasal iktidar tarafndan kurgulanan bu yolsuzluk düzeni, bir yandan kamu 

kaynaklarnn yağmalanmasna, diğer yandan işçi kymna yol açmş, emekçiler bilerek 

ölüme gönderilmiştir.  

Bu nedenle, Soma’da ve diğer tüm madenlerde asl işverenin devlet olduğu, bu yüzden 

bu katliamdan hükümetin doğrudan sorumlu olduğu unutulmamal ve gerçek sorumlularn 

Yüce Divan’da hesap verdiği gün 301 canmzn ölümüne ilişkin tüm gerçeğin ortaya çkacağ 

bilinmelidir.  
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn Görev ve Sorumluluklar 

3154 Sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ’nn Teşkilat ve Görevleri Hakknda 

Kanunun, Bakanlğn görevlerini düzenleyen 2’nci maddesinde Bakanlğa “koordinasyon ve 
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Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn Görev ve Sorumluluklar 

Anayasann devlete yüklediği en önemli yükümlülüklerinden biri de çalşma 
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Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ’n bu konudaki açklamalar bile başl başna 

soruşturma komisyonu kurulmas için yeterli bir gerekçedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Soma’da yaşanan facia sonrasnda “Bu bir doğal 

afet değil, o halde kusur var. Buradaki kusur tartşlmaz. Kim ve hangi kuruluş olursa olsun 

sonuna kadar gidilecek. Bunu söylemekten çekinmemeliyiz. ‘Bizim kusurumuz yok’ deyip, 

üstünü örtemeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Bir siyasi sorumlu aranyorsa ben o sorumluluğu 

üstleniyorum. Bundan kaçamayz” sözleri, siyasi iktidarn sorumluluk göstergesidir. 

Diğer yandan Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK, "Maden ocaklarnn 

sorumluluğu Enerji Bakanlğ'ndadr” açklamasn yapmştr. iÇelik, bir başka açklamasnda 
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da “Bende, ne olacak? Hükümette. Keşke bir kişi ölmeseydi. Çalşma Bakan’nn 

sorumluluklar belli, Çalşma Bakan’nn sorumluluklar işyeri çalşmaya başladktan sonra 

başlar” diye konuşmuştur. 

Özet olarak, başta yaşam hakk olmak üzere, temel haklarn koşullarn yaratamayan, 

olumlu edim yükümlülüğünü yerine getiremeyen, denetim, iş güvenliği ve işçi sağlğnn 

korunmas görevini yerine getiremeyen “kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altndakilerin 

eylem ve işlemlerinden de sorumlu” olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner YILDIZ ile 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk ÇELİK siyasi sorumlular olarak başaktörlerdir..  

Özetle; kamu kaynaklar ve imtiyazlar üzerinden rant sağlanmas AKP’nin siyasal 

alşkanlğ haline gelmiş, siyasal rant mekanizmasnn en önemli araçlarndan birisi kamuya 

ait kömür madenleri olmuştur. Bu madenler önce verimsiz diye kapatlmş, ardndan açk ve 

rekabetçi ihaleler yaplmadan yandaş şirketlere devredilmiştir. Daha sonra bu madenlerden 

4734 sayl Kamu İhale Kanunu’na aykr biçimde ihalesiz olarak fahiş fiyatlarla kömür 

alnmaya başlanmş ve devlet kendisine ait kömürleri maliyetinin çok üstünde fiyatlarla satn 

almak zorunda braklmştr.  

Ürettikleri kömürün tamamn ihalesiz devlete satma hakkn elde eden şirketler aşr 

kâr hrsyla bir yandan kapasitenin çok üstünde üretim yapmş, diğer taraftan işçi ücretlerini 

düşürerek, işçi güvenliği masraflarn da ksmaya başlamştr. 

Siyasal iktidar tarafndan kurgulanan bu yolsuzluk düzeni, bir yandan kamu 

kaynaklarnn yağmalanmasna, diğer yandan işçi kymna yol açmş, emekçiler bilerek 

ölüme gönderilmiştir.  

Bu nedenle, Soma’da ve diğer tüm madenlerde asl işverenin devlet olduğu, bu yüzden 

bu katliamdan hükümetin doğrudan sorumlu olduğu unutulmamal ve gerçek sorumlularn 

Yüce Divan’da hesap verdiği gün 301 canmzn ölümüne ilişkin tüm gerçeğin ortaya çkacağ 

bilinmelidir.  
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6.4.  İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Kültürü Eksikliği 

21 Mays 2014 tarihinde, “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”nun raporunda; madencilik sektöründeki sorunlar araştrmak 

amacyla 23. Dönem’de “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Meclis Araştrma Komisyonu’nun raporunun 

ortaya koyduğu önerilerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20 Haziran 2012 

tarih ve 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununu kabul ettiği ifade edilse de, kanunun iş 

cinayetlerinin önüne geçmekten uzak olduğu, söz konusu raporda yer alan hususlar aslnda 

hiç de dikkate almadğ da kesindir.  

Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlk Örgütü’nün (WHO) yaptğ 

tanma göre; iş sağlğ, çalşan tüm insanlarn fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam 

iyilik durumlarnn sağlanmasn ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini; iş koşullar ve 

kullanlan zararl maddeler nedeniyle çalşanlarn sağlğna gelebilecek zararlarn önlenmesini 

ve ayrca isçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini; işin insana ve insann 

işe uymasn asl amaçlar olarak ele alan tp bilimidir. 

İş kazalar/cinayetlerinin detaylarn yanstmaktan uzak devlet tutumu, komisyon 

tarafndan ilgili kurumlardan talep edilen istatistiki bilgilere verilen yantlarla da 

doğrulanmştr.  

İş kazalarna dair verilerin sadece madencilik alannn genelinde değil, maden alt 

işkollarnda nasl dağldğ, işçilerin hangi iş sağlğ ve güvenliği sorunlaryla karş karşya 

kaldğ, ilk müdahale süreçlerinin nasl işlediğine dair detayl veriler resmi düzeyde araştrma 

komisyonu tarafndan kamu kurum kuruluşlarndan talep edilmiş, ancak bu verilerin düzenli 

tutulmadğ SGK tarafndan verilen yantlarla da ortaya çkmştr.  

İş Sağlğ ve Güvenliği Meclisi’nin aylk olarak yaymladğ iş cinayetleri 

raporlarndaki veriler, ana iş kollarndaki ölümlü ya da yaralanmal kazalar sayarken, alt 

işkollarna dair tutulmas gereken veriler bakanlk verilerinde net biçimde saptanmamştr.  
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Uluslararas sendikalarn yerinde saptamas ve bizim de soru önergeleriyle Meclis 

gündemine taşdğmz, ilgili Bakanlklardan net veri ve yant alamadğmz gerçeği 

karşsnda, işverenlerin iş cinayetlerinin gerçek nedenleri ve saylarn gizleme, örtme ya da 

olduğundan düşük gösterme eğilimleri, devletin bu eğilim karşsnda gerçek verileri 

snflandrmama tavr, bu süreçte sendikalarn olas sorumluluklarn eksik biçimde yerine 

getirmeleri konusu üzerinde komisyonun daha detayl durmas gerekmekteydi. 

Madenlerde, dünyadaki gelişmiş ülkelerin ve maden kazalarndan ders alarak kendini 

yenilemiş devletlerin madencilik politikas karar alma süreçlerine işçileri doğrudan katarken, 

Türkiye’de madencilerin ve örgütlerinin karar aşamasna dahil edilmediği gözlemlenmiştir. 

Madenciyi ve örgütlerini, sendikalar ve üniversiteler ile iş güvenliğine önem veren kuruluşlar 

madenlerdeki karar süreçlerine aktif olarak katabilen ülkelerde maden kazalarnn saysnn 

oldukça azaldğ, daha verimli bir madencilik politikas izlendiği belirtilmiştir. 

Yabanc sendikaclar, ayrca, küresel tecrübelerinin madenlerde her kazann 

önlenebileceği yönünde olduğunu ifade etmişler, dönemin Başbakan Recep Tayyip 

ERDOĞAN’n facia sonras “maden kazalarnn işin ftrat” olduğuna dair açklamasna 

tecrübeleri ve aldklar önlemlerle yant vermişler, yarg sürecinin takipçisi olduklarn 

söyleyerek ilk inceleme ve araştrmalarn objektifliği konusunda kuşku taşdklarn 

aktarmşlardr. 

Yabanc sendikalar, Soma’y açkça bir “katliam” olarak tanmlamş, ilk tespitlerine 

göre ortadaki ihmalin ve sorumluluğun, hukuken taksirle snrl kalmadğn, çok daha ağr bir 

suçla karş karşya olunduğunu düşündüklerini söylemişlerdir. Zamannda yaplmş tüm 

uyarlara karşn faciann göz göre geldiğini savunarak, güvenli ortamda çalşmann 

madencilerin temel hakk olduğunu belirtmiş ve bu hakka sağlamayan siyasi iradeye sayg 

duymayacaklarn beyan etmiş ve Soma’ya ilişkin yasa düzenlemesinin torba kanun içinde 

değil, bağmsz bir Maden İş Kanunu ad altnda görüşülmesi yönünde önerilerini 

sunmuşlardr. Gerek partimizin Soma adyla önerdiği kanun teklifini, gerekse meslek 

odalarnn bu yöndeki önerilerini düşündüğümüzde, AKP kadrolarnn Soma facias özelinde 

gerek kanun çkarma, gerekse yürütme sürecinde son derece otoriter bir tutumla diyaloğa 

kapal, otoriter bir süreçle ilerlediğini düşünüyoruz. 

Yabanc sendikac konuklar, Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylk süreci göz önüne 

alnarak, ülkemizin ek yasal düzenlemelere ihtiyac bulunduğunu iddia etmişler, Avrupa 
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6.4.  İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği Kültürü Eksikliği 

21 Mays 2014 tarihinde, “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”nun raporunda; madencilik sektöründeki sorunlar araştrmak 

amacyla 23. Dönem’de “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Meclis Araştrma Komisyonu’nun raporunun 

ortaya koyduğu önerilerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20 Haziran 2012 

tarih ve 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununu kabul ettiği ifade edilse de, kanunun iş 

cinayetlerinin önüne geçmekten uzak olduğu, söz konusu raporda yer alan hususlar aslnda 

hiç de dikkate almadğ da kesindir.  

Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlk Örgütü’nün (WHO) yaptğ 

tanma göre; iş sağlğ, çalşan tüm insanlarn fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam 

iyilik durumlarnn sağlanmasn ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini; iş koşullar ve 

kullanlan zararl maddeler nedeniyle çalşanlarn sağlğna gelebilecek zararlarn önlenmesini 

ve ayrca isçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini; işin insana ve insann 

işe uymasn asl amaçlar olarak ele alan tp bilimidir. 

İş kazalar/cinayetlerinin detaylarn yanstmaktan uzak devlet tutumu, komisyon 

tarafndan ilgili kurumlardan talep edilen istatistiki bilgilere verilen yantlarla da 

doğrulanmştr.  

İş kazalarna dair verilerin sadece madencilik alannn genelinde değil, maden alt 

işkollarnda nasl dağldğ, işçilerin hangi iş sağlğ ve güvenliği sorunlaryla karş karşya 

kaldğ, ilk müdahale süreçlerinin nasl işlediğine dair detayl veriler resmi düzeyde araştrma 

komisyonu tarafndan kamu kurum kuruluşlarndan talep edilmiş, ancak bu verilerin düzenli 

tutulmadğ SGK tarafndan verilen yantlarla da ortaya çkmştr.  

İş Sağlğ ve Güvenliği Meclisi’nin aylk olarak yaymladğ iş cinayetleri 

raporlarndaki veriler, ana iş kollarndaki ölümlü ya da yaralanmal kazalar sayarken, alt 

işkollarna dair tutulmas gereken veriler bakanlk verilerinde net biçimde saptanmamştr.  
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Uluslararas sendikalarn yerinde saptamas ve bizim de soru önergeleriyle Meclis 

gündemine taşdğmz, ilgili Bakanlklardan net veri ve yant alamadğmz gerçeği 

karşsnda, işverenlerin iş cinayetlerinin gerçek nedenleri ve saylarn gizleme, örtme ya da 

olduğundan düşük gösterme eğilimleri, devletin bu eğilim karşsnda gerçek verileri 

snflandrmama tavr, bu süreçte sendikalarn olas sorumluluklarn eksik biçimde yerine 

getirmeleri konusu üzerinde komisyonun daha detayl durmas gerekmekteydi. 

Madenlerde, dünyadaki gelişmiş ülkelerin ve maden kazalarndan ders alarak kendini 

yenilemiş devletlerin madencilik politikas karar alma süreçlerine işçileri doğrudan katarken, 

Türkiye’de madencilerin ve örgütlerinin karar aşamasna dahil edilmediği gözlemlenmiştir. 

Madenciyi ve örgütlerini, sendikalar ve üniversiteler ile iş güvenliğine önem veren kuruluşlar 

madenlerdeki karar süreçlerine aktif olarak katabilen ülkelerde maden kazalarnn saysnn 

oldukça azaldğ, daha verimli bir madencilik politikas izlendiği belirtilmiştir. 

Yabanc sendikaclar, ayrca, küresel tecrübelerinin madenlerde her kazann 

önlenebileceği yönünde olduğunu ifade etmişler, dönemin Başbakan Recep Tayyip 

ERDOĞAN’n facia sonras “maden kazalarnn işin ftrat” olduğuna dair açklamasna 

tecrübeleri ve aldklar önlemlerle yant vermişler, yarg sürecinin takipçisi olduklarn 

söyleyerek ilk inceleme ve araştrmalarn objektifliği konusunda kuşku taşdklarn 

aktarmşlardr. 

Yabanc sendikalar, Soma’y açkça bir “katliam” olarak tanmlamş, ilk tespitlerine 

göre ortadaki ihmalin ve sorumluluğun, hukuken taksirle snrl kalmadğn, çok daha ağr bir 

suçla karş karşya olunduğunu düşündüklerini söylemişlerdir. Zamannda yaplmş tüm 

uyarlara karşn faciann göz göre geldiğini savunarak, güvenli ortamda çalşmann 

madencilerin temel hakk olduğunu belirtmiş ve bu hakka sağlamayan siyasi iradeye sayg 

duymayacaklarn beyan etmiş ve Soma’ya ilişkin yasa düzenlemesinin torba kanun içinde 

değil, bağmsz bir Maden İş Kanunu ad altnda görüşülmesi yönünde önerilerini 

sunmuşlardr. Gerek partimizin Soma adyla önerdiği kanun teklifini, gerekse meslek 

odalarnn bu yöndeki önerilerini düşündüğümüzde, AKP kadrolarnn Soma facias özelinde 

gerek kanun çkarma, gerekse yürütme sürecinde son derece otoriter bir tutumla diyaloğa 

kapal, otoriter bir süreçle ilerlediğini düşünüyoruz. 

Yabanc sendikac konuklar, Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylk süreci göz önüne 

alnarak, ülkemizin ek yasal düzenlemelere ihtiyac bulunduğunu iddia etmişler, Avrupa 
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Birliği Komisyonu’na müzakere sürecimizle ilgili olarak iş güvenliği ksmlarnn ayrca 

eklenerek görüşülmesini önerdiklerini belirtmişlerdir. Dünyada uluslararas standartlardan ve 

maden facialar yaşamş ülkelerin bu süreçleri nasl yönettiğinden örnekler veren heyet, 

çözümün sadece mevzuat değişikliğine değil, bununla birlikte sendikal katlma ve madencilik 

kültürünün de gelişmesine bağl olduğu beyan edilmiştir. Madencilik politikasnn 

oluşturulma sürecine sendikalarn katlm sağlandğ için, son 10 ylda sadece 3 kaza 

yaşandğn ifade eden yetkililer, Soma’da da sendikalarn ve uzman görüşlerinin alnmas 

gerektiğinin altn çizmişlerdir. Devamnda, Güney Afrika’da yaşanmş maden facias 

aktarlmş ve facia sonras oluşturulan Meclis komisyonunun sendikalar da dahil ederek 

hazrlanmasna öncülük ettiği maden yasasnn halen yürürlükte olduğu ve kazalarn 

oranlarn oldukça düşürdüğü not düşülmüştür. 

Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Rusya, İsviçre ve Almanya’dan katlm sağlayan 

uzmanlar, Türkiye’de devletin açkladğ ulusal raporlar ve istatistiklerin, madenden kaynakl 

hastalklar ve iş kazalarnn detaylarn tam anlamyla yanstmaktan uzak olduğunu 

belirtmiştir. 

Komisyon davetlisi olarak dinlenen Dr. Güner GÜRTUNCA’nn işçi cinayetleri 

konusunda ayrntl istatistiklerin tutulmamasna dair sorunlar, arama-kurtarma faaliyetlerine 

ilişkin zaaflarmz ve dünya örneklerini aktardğ 24 Haziran 2014 tarihli Meclis toplants da 

madencilik alanndaki temel sorunlar anlamak bakmndan sonra derece önemlidir.  

Sendikann güçlü olduğu yerde, madenlerin de güvenli olduğuna dikkat çeken yabanc 

heyetin ifadeleri, Genel Başkanmz Sayn Kemal KILIÇDAROĞLU’nun sendika ve sivil 

toplum örgütleri, meslek odalaryla buluşmasndan sonra madenlere ilişkin olarak açkladğ 

10 maddelik çözüm paketinde yer alan, sendikal örgütlenmesi güçlü olmayan madenlerde iş 

kazas orannn yüzde 92’ye kadar çktğ açklamas son derece önemlidir. 

TÜİK’in 2013 iş kazalarn araştrma sonuçlarna göre, iş kazas orannn en 

yüksek olduğu sektör, madencilik sektörüdür.  

 

Madencilik ve taş ocakçlğ sektöründeki kazalarn toplam kazalar içindeki pay 

yüzde 13.4’tür. Maden işçileri iş güvenliğinin hiçe sayldğ maden ocaklarnda düşük ücret 

ve uzun mesai saatleriyle çalşmaktadr. Maden işçileri, yaptklar iş ve çalşma koşullarndan 

dolay genç yaşta sağlk sorunlaryla boğuşmak zorunda kalmaktadr. Özelleştirme, 
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taşeronlaştrma ve rodövans gibi yanlş uygulamalar ve bilhassa denetimin yeterince 

yaplmamas iş kazalarnn artmasna neden olmaktadr. Türkiye, ölümlü maden 

kazalarnda dünyada 1’incidir. 

 

Ülkemizde işçi güvenliği ve sağlğ ile ilgili temel sorun ve tespitler şunlardr; 

• Güvenlik kültürü eksikliği 

• İş kazalar ve meslek hastalklar orannn yüksekliği 

• Meslek mensuplarnn uzmanlaşma yetersizliği 

• Çalşanlarn yaptklar işlerle ilgili mesleki eğitimlerinin yetersizliği 

• İş sağlğ ve güvenliği hizmetlerinin tüm işyerlerini kapsamamas. 

• Çalşanlarn işyerlerinde iş sağlğ ve güvenliği konusundaki çalşmalara katlmnn 

yetersizliği 

• İş sağlğ ve güvenliği teftişlerinin etkin olmayş 

• Patlamalara karş uygun ekipman kullanlmamas 

• Acil durumlarda organizasyon yetersizliği 

• İş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn uygulama sorunlar (AB İlerleme Raporu)  

• Meslek hastalklarnn teşhisinde yetersizlik 

• İş kazas sigortas prim politikasnn uygunsuzluğu 

• Madencilik sektörüne özgü iş sağlğ ve güvenliği teftiş biriminin bulunmayş  

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "madencilik sektöründe meydana gelen iş 

kazalarnn sebeplerinin araştrlmas" amacyla hazrlanan araştrma ve  inceleme raporu  8 

Haziran 2011 tarihinde tamamlanmş ve iş  kazalarnn nedenleriyle ilgili şu tespitler 

yaplmştr:  

1- Taşeronluk/alt işverenlik uygulamas, 

2- Üretim zorlamas, 

3- Teknik nezaretçilik vb. işletme içi denetim uygulamalar ile ilgili sorunlar, 

4- Kamu birimleri denetimlerinin etkinsizliği, 

5- Risk değerlendirmesi yaplmamas, 

6- Geçmiş kazalardan ders alnmamas, 

7- Grizu riskine karş önlemlerin yetersiz olmas, 

8- Kontrol ve degaj sondajlarnn yeterince yaplmamas, 
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Birliği Komisyonu’na müzakere sürecimizle ilgili olarak iş güvenliği ksmlarnn ayrca 
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TÜİK’in 2013 iş kazalarn araştrma sonuçlarna göre, iş kazas orannn en 

yüksek olduğu sektör, madencilik sektörüdür.  

 

Madencilik ve taş ocakçlğ sektöründeki kazalarn toplam kazalar içindeki pay 

yüzde 13.4’tür. Maden işçileri iş güvenliğinin hiçe sayldğ maden ocaklarnda düşük ücret 
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yetersizliği 
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• İş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn uygulama sorunlar (AB İlerleme Raporu)  
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• İş kazas sigortas prim politikasnn uygunsuzluğu 

• Madencilik sektörüne özgü iş sağlğ ve güvenliği teftiş biriminin bulunmayş  

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "madencilik sektöründe meydana gelen iş 

kazalarnn sebeplerinin araştrlmas" amacyla hazrlanan araştrma ve  inceleme raporu  8 

Haziran 2011 tarihinde tamamlanmş ve iş  kazalarnn nedenleriyle ilgili şu tespitler 

yaplmştr:  

1- Taşeronluk/alt işverenlik uygulamas, 
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9- Delme-patlatma işlemindeki düzensizlikler, 

10- Çalşanlarda CO maskesi bulunmamas, 

11- Gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, 

12- Havalandrma yetersizliği, 

13- Grizu emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar, 

14- Nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili yetersizlikler, 

15- Tahkimat ile ilgili eksiklikler, 

16- Tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar, 

17- Maden işletmelerinde gözetim (iç denetim) hizmetlerinin yetersizliği, 

18- Mesleki eğitim ve iş güvenliği kültürü noksanlklar. 

Tüm bu önerilere rağmen, 2012 ylnda çkartlan İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas ise iş 

cinayetlerini önlemek konusunda aciz kalmştr. Gerek sivil toplum kuruluşlar, gerekse 

sendikalar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak “İş sağlğ ve Güvenliği Yasas”nn Meclis’teki 

görüşmeleri srasnda tüm itirazlarmz dile getirdik. Başta bu yasann adna itiraz ettik. 

İşçinin güvenliği için çkartlan bir yasann adnda “işçi”nin anlmyor olmas bile kabul 

edilemezdi. Ama iktidar partisinin oylar ile o yasa Meclis’te 20 Haziran 2012 günü tüm 

eksiklikleri ve yanlşlar ile kabul edilmiştir.  

Bir kere, bu yasa, söylendiği gibi tüm çalşanlar kapsamna almamş ve sağlk ve 

güvenlik önlemleri konusunda snrl kalmştr. Yine, ayn yasay, muhalefet olarak defalarca 

şu konuda eleştirdik: Bu yasa, “155 sayl ILO sözleşmesi ve “İş Sağlğ Hizmetlerine İlişkin” 

161 sayl ILO sözleşmesi ile uyumlu değildir dedik. O günkü Komisyon raporlarnda tüm 

muhalefet şerhimiz kaytl durmaktadr.28 Özellikle altn çizdiğimiz hususlardan birisi de; 

sermayenin karn azamileştirme hrsnn, iş güvenliğine ilişkin koruyucu/ önleyici 

önlemlerin maliyetleriyle çatşma halinde olmas idi.   

6331 sayl İş Güvenliği ve Sağlğ Yasas çkarken, önce bu yasann adna itiraz ettik. 

Bu yasann adnda dahi “işçi” yok, bu yasay işçi için değil, iş için, sermayedar için 

çkaryorsunuz diye uyardk. Ancak her zaman olduğu gibi, CHP’nin bütün itirazlarna ve 

yapc muhalefetine rağmen yasay bildikleri gibi çkardlar. Çkan sonuçlar açsndan 

bakldğnda, yasa Türkiye’de iş kazalarn önlemediği gibi iş cinayetlerinde Avrupa’da 

1., dünyada 3. sradaki yerimiz her geçen gün biraz daha sağlamlaştrmaktadr.   

                                                            
28 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss277.pdf  

 
 
 

995

Nitekim bu gerçeği Soma’da hep birlikte yaşadk. Ancak, bu konudaki anlayş 

değişmedikçe de her şeyin ayn kalacağn biliyoruz. Karadon’da, Mays 2010’da meydana 

gelen grizu faciasndan sonra 30 işçinin yaşamn yitirmesi ile ilgili, dönemin Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakan’nn “güzel öldüler” yorumu hâlâ hafzalardadr ve o günden bugüne 

değişen hiçbir şey yoktur! Yitip giden 301 madencinin arkasndan benzer tepkiler yine 

verilmiştir ve hükümet tarafndan bu ölümler de “normal”, “olağan” “kader” ve “ftrat” olarak 

görülmüştür.  

Komisyon Raporunun “İş Sağlğ ve Güvenliği İle İlgili Alt Yap Sorunlar” başlğ 

incelendiğinde mevzuat konusunda yetkili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ ve Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ olmasna ve yaptklar mevzuatn yetersiz olduğu bu raporda 

açkça belirtilmiş olmasna rağmen bu bakanlklarn yeterince eleştirilmemesi ileride 

yapacaklar (hatta şu anda yapmakta olduklar) değişiklikler konusunda ayn hatalar 

yapmalarna neden olacaktr. Bu nedenle öncelikli olarak gerekli mevzuat çalşmalarna 

başlanmadan önce bu raporun sonuçlarnn beklenmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda 

hükümet tarafndan çalşmalara başlanmş olup komisyonumuz tarafndan hazrlanan raporun 

ve hatta komisyonumuzun hükümet ve ilgili Bakanlklar tarafndan dikkate alnmadğ da 

ortadadr.  Nitekim Başbakan Sayn Ahmet DAVUTOĞLU’nun 12 Kasm 2014 tarihinde 

açkladğ İş Güvenliği Paketi tam da Komisyonumuzun ilk taslak raporunu tamamlamasnn 

hemen ertesi gününde gerçekleşmiş ve söz konusu pakette Komisyonumuzun hiçbir somut 

önerisi yer almamştr. 

Komisyon Raporunda mevzuat başlğndan sonra işlenen “eğitim” konusu, sadece 

madenciliğin ve iş güvenliğinin bir sorunu olmayp aslnda ülkemizin kanayan bir yaras 

olduğu gerçeği olduğu Komisyonumuzun raporunda belirtilmeliydi. “Eğitim” konusunun alt 

başlklar incelendiğinde, konunun sadece iş güvenliği mevzuat ile ilgili kurum personeli 

kapsamnda değerlendirildiği görülmektedir. Raporda öncelikli olarak ülkenin milli eğitim, 

yüksek öğrenim (staj sorunu, kadrosu, dersliği ve laboratuvar olmayan mühendislik 

bölümleri) politikalar incelenerek eleştirilmeli daha sonra da ilgili bakanlklar tarafndan 

yürütülmekte olan eğitim politikalar değerlendirilmeliydi.  

İşçilerin iş güvenliği ve mesleki eğitimleri ve uygulamalar değerlendirildiğinde olayn 

bir formaliteden öte olmadğ, bunun da siyasi iktidar tarafndan bilinçli olarak yapldğnn ve 

öncelikli olarak iktidarn, bakanlklarn ve ilgili kurumlarn iş güvenliği eğitimlerini ve 
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9- Delme-patlatma işlemindeki düzensizlikler, 

10- Çalşanlarda CO maskesi bulunmamas, 

11- Gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, 

12- Havalandrma yetersizliği, 

13- Grizu emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar, 

14- Nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili yetersizlikler, 

15- Tahkimat ile ilgili eksiklikler, 

16- Tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar, 

17- Maden işletmelerinde gözetim (iç denetim) hizmetlerinin yetersizliği, 

18- Mesleki eğitim ve iş güvenliği kültürü noksanlklar. 

Tüm bu önerilere rağmen, 2012 ylnda çkartlan İş Sağlğ ve Güvenliği Yasas ise iş 

cinayetlerini önlemek konusunda aciz kalmştr. Gerek sivil toplum kuruluşlar, gerekse 

sendikalar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak “İş sağlğ ve Güvenliği Yasas”nn Meclis’teki 

görüşmeleri srasnda tüm itirazlarmz dile getirdik. Başta bu yasann adna itiraz ettik. 

İşçinin güvenliği için çkartlan bir yasann adnda “işçi”nin anlmyor olmas bile kabul 

edilemezdi. Ama iktidar partisinin oylar ile o yasa Meclis’te 20 Haziran 2012 günü tüm 

eksiklikleri ve yanlşlar ile kabul edilmiştir.  

Bir kere, bu yasa, söylendiği gibi tüm çalşanlar kapsamna almamş ve sağlk ve 

güvenlik önlemleri konusunda snrl kalmştr. Yine, ayn yasay, muhalefet olarak defalarca 

şu konuda eleştirdik: Bu yasa, “155 sayl ILO sözleşmesi ve “İş Sağlğ Hizmetlerine İlişkin” 

161 sayl ILO sözleşmesi ile uyumlu değildir dedik. O günkü Komisyon raporlarnda tüm 

muhalefet şerhimiz kaytl durmaktadr.28 Özellikle altn çizdiğimiz hususlardan birisi de; 

sermayenin karn azamileştirme hrsnn, iş güvenliğine ilişkin koruyucu/ önleyici 

önlemlerin maliyetleriyle çatşma halinde olmas idi.   

6331 sayl İş Güvenliği ve Sağlğ Yasas çkarken, önce bu yasann adna itiraz ettik. 

Bu yasann adnda dahi “işçi” yok, bu yasay işçi için değil, iş için, sermayedar için 

çkaryorsunuz diye uyardk. Ancak her zaman olduğu gibi, CHP’nin bütün itirazlarna ve 

yapc muhalefetine rağmen yasay bildikleri gibi çkardlar. Çkan sonuçlar açsndan 

bakldğnda, yasa Türkiye’de iş kazalarn önlemediği gibi iş cinayetlerinde Avrupa’da 

1., dünyada 3. sradaki yerimiz her geçen gün biraz daha sağlamlaştrmaktadr.   

                                                            
28 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss277.pdf  
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Nitekim bu gerçeği Soma’da hep birlikte yaşadk. Ancak, bu konudaki anlayş 

değişmedikçe de her şeyin ayn kalacağn biliyoruz. Karadon’da, Mays 2010’da meydana 

gelen grizu faciasndan sonra 30 işçinin yaşamn yitirmesi ile ilgili, dönemin Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakan’nn “güzel öldüler” yorumu hâlâ hafzalardadr ve o günden bugüne 

değişen hiçbir şey yoktur! Yitip giden 301 madencinin arkasndan benzer tepkiler yine 

verilmiştir ve hükümet tarafndan bu ölümler de “normal”, “olağan” “kader” ve “ftrat” olarak 

görülmüştür.  

Komisyon Raporunun “İş Sağlğ ve Güvenliği İle İlgili Alt Yap Sorunlar” başlğ 

incelendiğinde mevzuat konusunda yetkili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ ve Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ olmasna ve yaptklar mevzuatn yetersiz olduğu bu raporda 

açkça belirtilmiş olmasna rağmen bu bakanlklarn yeterince eleştirilmemesi ileride 

yapacaklar (hatta şu anda yapmakta olduklar) değişiklikler konusunda ayn hatalar 

yapmalarna neden olacaktr. Bu nedenle öncelikli olarak gerekli mevzuat çalşmalarna 

başlanmadan önce bu raporun sonuçlarnn beklenmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda 

hükümet tarafndan çalşmalara başlanmş olup komisyonumuz tarafndan hazrlanan raporun 

ve hatta komisyonumuzun hükümet ve ilgili Bakanlklar tarafndan dikkate alnmadğ da 

ortadadr.  Nitekim Başbakan Sayn Ahmet DAVUTOĞLU’nun 12 Kasm 2014 tarihinde 

açkladğ İş Güvenliği Paketi tam da Komisyonumuzun ilk taslak raporunu tamamlamasnn 

hemen ertesi gününde gerçekleşmiş ve söz konusu pakette Komisyonumuzun hiçbir somut 

önerisi yer almamştr. 

Komisyon Raporunda mevzuat başlğndan sonra işlenen “eğitim” konusu, sadece 

madenciliğin ve iş güvenliğinin bir sorunu olmayp aslnda ülkemizin kanayan bir yaras 

olduğu gerçeği olduğu Komisyonumuzun raporunda belirtilmeliydi. “Eğitim” konusunun alt 

başlklar incelendiğinde, konunun sadece iş güvenliği mevzuat ile ilgili kurum personeli 

kapsamnda değerlendirildiği görülmektedir. Raporda öncelikli olarak ülkenin milli eğitim, 

yüksek öğrenim (staj sorunu, kadrosu, dersliği ve laboratuvar olmayan mühendislik 

bölümleri) politikalar incelenerek eleştirilmeli daha sonra da ilgili bakanlklar tarafndan 

yürütülmekte olan eğitim politikalar değerlendirilmeliydi.  

İşçilerin iş güvenliği ve mesleki eğitimleri ve uygulamalar değerlendirildiğinde olayn 

bir formaliteden öte olmadğ, bunun da siyasi iktidar tarafndan bilinçli olarak yapldğnn ve 

öncelikli olarak iktidarn, bakanlklarn ve ilgili kurumlarn iş güvenliği eğitimlerini ve 
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kültürlerini geliştirmeleri gerektiğinin rapora işlenmesi gerekmekteydi, çünkü 40 saatte 

maden işçisi yetiştirmenin, 16 saatte iş güvenliği kültürü oluşturmann imkânszlğ herkes 

tarafndan bilinen bir gerçektir. 

İş güvenliği uzmanlarnn eğitimleri ve görevleri konusunda birincil derecedeki 

sorumlu, 2003 ylndan itibaren gerekli düzenlemeleri  meslek odalarnn ve mahkemelerin 

her türlü uyarsna rağmen “ben yaptm, oldu” anlayş ile yürüten İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’dr. Bu konuda açlan davalar 

sonucunda ilgili yönetmelikler defalarca kez iptal edilmiştir. Yarg kararlar uygulamaya 

konulmamş, yarg kararlar kanun düzenlemeleri ile by-pass edilmeye çalşlmştr, ancak bu 

hususlara Komisyonumuzun raporunda yer verilmemiştir. 

6.5. Siyaset ve Denetimler 

Yine, işçi güvenliği ve sağlğ adna yaplan denetimlerin, hazrlanan raporlarn aslnda 

ne kadar eksik olduğunu, ne kadar da çkar ilişkilerini koruduğunu hepimiz biliyoruz ve 

gördük.  

13 Mays faciasnn hemen ardndan en çok tartşlan konulardan birisi de kazadan ksa 

süre önce ocakta işçi sağlğ ve güvenliği açsndan hiçbir sknt bulunmadğn belirten 25 

Mart 2014 tarihli teftiş raporu olmuş ve söz konusu incelemeyi yapan müfettişlerin yarglanp 

yarglanmayacağ ise merak konusu olmuştur. Bu sürede savclk, aralarnda bu müfettişlerin 

de bulunduğu kamu görevlilerinin soruşturulmas için izin talebinde bulunmuştur. Faciadan 4 

ay sonra, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan söz konusu müfettişlerin 

soruşturulmas için izin verilmediği açklanmştr. Bakanlk bürokratlarnn hazrladğ, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan imzalanan 23 sayfalk ön inceleme raporundan 

sonra, 12 müfettiş ile İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürü Kasm ÖZER hakknda 

soruşturma izni verilmemiştir.  

 

Müfettişleri hiçbir şekilde sorumlu görmeyen, denetimlerin ise aslnda işlevsiz 

olduğunu kabul eden ön inceleme raporunda; “teftiş ve denetimin iş kazalar ve meslek 

hastalklarn ortadan kaldrmayacağ, iş teftişinin, noksan bulunmayan işyerinin bir dakika 

sonras için garanti teşkil etmeyeceği” belirtilmektedir. Yine ayn raporda hayretle 

okuduğumuz bir örnek verilmiş ve iş kazalar ile trafik kazalar bir tutularak adeta tüm 

sorumluluktan kaçnlmştr. Devletin “etkin denetim” görevi yok saylarak iş kazalar 
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öncesinde yaplacak tam ve etkin denetimlerin rolünün hiçe sayan ve bu alann tamamen özel 

sektörün inisiyatifine brakldğn açkça ortaya koyan ön inceleme raporunda bu anlayş 

“denetim iş kazalar ve meslek hastalklarn ortadan kaldrmayacağ gibi, aksi 

değerlendirmede her iş kazasnda ilgili müfettişi, işlenen her adli olayda emniyet 

mensuplarn, her trafik kazasnda trafik polislerini suçlamak gibi bir sonucu doğuracaktr” 

cümleleri ile karşmza çkmştr.  

 

Yine, eğitimlerin madenlerde nasl yapldğ, Soma’da aslnda eğitimde olmas 

gerekirken eğitimde olmayan, eğitimlerini tamamlamadan yerin altnda kömür çkarttğ için o 

gün ocakta hayatn kaybeden madencilerin isimlerini gösteren belge ile ortaya çkmştr.   
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kültürlerini geliştirmeleri gerektiğinin rapora işlenmesi gerekmekteydi, çünkü 40 saatte 

maden işçisi yetiştirmenin, 16 saatte iş güvenliği kültürü oluşturmann imkânszlğ herkes 

tarafndan bilinen bir gerçektir. 

İş güvenliği uzmanlarnn eğitimleri ve görevleri konusunda birincil derecedeki 

sorumlu, 2003 ylndan itibaren gerekli düzenlemeleri  meslek odalarnn ve mahkemelerin 

her türlü uyarsna rağmen “ben yaptm, oldu” anlayş ile yürüten İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’dr. Bu konuda açlan davalar 

sonucunda ilgili yönetmelikler defalarca kez iptal edilmiştir. Yarg kararlar uygulamaya 

konulmamş, yarg kararlar kanun düzenlemeleri ile by-pass edilmeye çalşlmştr, ancak bu 

hususlara Komisyonumuzun raporunda yer verilmemiştir. 

6.5. Siyaset ve Denetimler 

Yine, işçi güvenliği ve sağlğ adna yaplan denetimlerin, hazrlanan raporlarn aslnda 

ne kadar eksik olduğunu, ne kadar da çkar ilişkilerini koruduğunu hepimiz biliyoruz ve 

gördük.  

13 Mays faciasnn hemen ardndan en çok tartşlan konulardan birisi de kazadan ksa 

süre önce ocakta işçi sağlğ ve güvenliği açsndan hiçbir sknt bulunmadğn belirten 25 

Mart 2014 tarihli teftiş raporu olmuş ve söz konusu incelemeyi yapan müfettişlerin yarglanp 

yarglanmayacağ ise merak konusu olmuştur. Bu sürede savclk, aralarnda bu müfettişlerin 

de bulunduğu kamu görevlilerinin soruşturulmas için izin talebinde bulunmuştur. Faciadan 4 

ay sonra, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan söz konusu müfettişlerin 

soruşturulmas için izin verilmediği açklanmştr. Bakanlk bürokratlarnn hazrladğ, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan tarafndan imzalanan 23 sayfalk ön inceleme raporundan 

sonra, 12 müfettiş ile İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürü Kasm ÖZER hakknda 

soruşturma izni verilmemiştir.  

 

Müfettişleri hiçbir şekilde sorumlu görmeyen, denetimlerin ise aslnda işlevsiz 

olduğunu kabul eden ön inceleme raporunda; “teftiş ve denetimin iş kazalar ve meslek 

hastalklarn ortadan kaldrmayacağ, iş teftişinin, noksan bulunmayan işyerinin bir dakika 

sonras için garanti teşkil etmeyeceği” belirtilmektedir. Yine ayn raporda hayretle 

okuduğumuz bir örnek verilmiş ve iş kazalar ile trafik kazalar bir tutularak adeta tüm 
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öncesinde yaplacak tam ve etkin denetimlerin rolünün hiçe sayan ve bu alann tamamen özel 

sektörün inisiyatifine brakldğn açkça ortaya koyan ön inceleme raporunda bu anlayş 

“denetim iş kazalar ve meslek hastalklarn ortadan kaldrmayacağ gibi, aksi 

değerlendirmede her iş kazasnda ilgili müfettişi, işlenen her adli olayda emniyet 

mensuplarn, her trafik kazasnda trafik polislerini suçlamak gibi bir sonucu doğuracaktr” 

cümleleri ile karşmza çkmştr.  

 

Yine, eğitimlerin madenlerde nasl yapldğ, Soma’da aslnda eğitimde olmas 

gerekirken eğitimde olmayan, eğitimlerini tamamlamadan yerin altnda kömür çkarttğ için o 

gün ocakta hayatn kaybeden madencilerin isimlerini gösteren belge ile ortaya çkmştr.   
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Bu belgeden de görülebileceği gibi 21, 25, 27 ve 28 numaral kursiyerler, 13 Mays 

2014’te  eğitim alyor göründükleri gün madendeydiler ve öldüler. 
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Yine faciadan hemen sonra üretimi durdurulan Soma Kömür İşletmeleri AŞ.’nin 

Işklar ve Atabacas ocaklarna ilişkin denetimler de gündeme gelmiş ve Komisyonumuzun 25 

Haziran 2014 tarihli toplantsnda Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu 

Başkan Mehmet TEZEL’in Işklar ocağnn açlmas için yaplan denetimlere ilişkin 

söylediği sözleri denetimlerle ilgili tüm gerçekliği gözler önüne sermiştir.29 İş Teftiş Kurulu 

Başkan Mehmet TEZEL de; faciadan sonra Işklar ocağnda müfettişlerin inceleme yaptğn, 

madendeki izleme sensörlerine dşardan gelen temiz havann bir şekilde üflettirilerek 

sistemin ve müfettişlerin kandrlmaya çalşldğn tespit ettiklerini ve çalşmaya izin 

vermeyerek Savclğa suç duyurusunda bulunduklarn şu diyalog srasnda ifade etmiştir: 

Özgür ÖZEL (Manisa): Şimdi önemli sorularmdan bir tanesi de şu: Güner Gürtunca 

dün –tutanaklara geçecek şekilde- dedi ki: “Ben geçen hafta Işklar’daydm. Işklar izledim. 

Orada sizin teftiş yapan arkadaşlar övdü. “Amerika’da da iş yapar bu çocuklar ama orada 

bir şey duydum ki bu Işklar‟n derhâl kapatlmas lazm. Orada öyle bir iş yapmşlar ki 

bunlarn hapse girmesi lazm brakn kapatlmasn, öyle bir risk aldlar bu Işklar’da bu 

kazadan sonra.” şeklinde anlatt. Dedik “Söyle bunu Hoca, bu Komisyon bilmezse kim 

bilecek?” Dedi ki: “Ben bunu söylemeye memur değilim. Bunu yarn Teftiş Kurulu Başkan 

buraya gelecek ona sorun, o söylesin.” Ne oldu Işklar’da? 

Mehmet TEZEL: ““Müfettişlerimiz Işklar’da inceleme yapt ve az daha çalşma izni 

veriyordu ancak Oksijen, Karbonmonoksit ve Metan gazn ölçen izleme sensörlerine 

dşardan gizli bir boru ile temiz hava üflettirilerek sistemin ve müfettişlerin kandrlmaya 

çalşldğ tespit ettik. Az daha izin verecektik ancak verilmedi ….. Işklar’la ilgili Sayn 

Vekilimin sorusu: Bunun gereği yapld efendim, savclğa suç duyurusu da zaten tespit 

yaplr yaplmaz bulunuldu. Tespiti yapan da müfettiştir, hani Başkanmza durumu söyleyen 

de müfettiştir, oradaki heyettir. Biz bunu öğrendiğimizin hemen ertesi günü, rapor bize ulaşr 

ulaşmaz arkadaşlarmza gereğini yapmasn bildirdik.” 

                                                            
29 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=781  
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bir şey duydum ki bu Işklar‟n derhâl kapatlmas lazm. Orada öyle bir iş yapmşlar ki 

bunlarn hapse girmesi lazm brakn kapatlmasn, öyle bir risk aldlar bu Işklar’da bu 

kazadan sonra.” şeklinde anlatt. Dedik “Söyle bunu Hoca, bu Komisyon bilmezse kim 

bilecek?” Dedi ki: “Ben bunu söylemeye memur değilim. Bunu yarn Teftiş Kurulu Başkan 

buraya gelecek ona sorun, o söylesin.” Ne oldu Işklar’da? 

Mehmet TEZEL: ““Müfettişlerimiz Işklar’da inceleme yapt ve az daha çalşma izni 

veriyordu ancak Oksijen, Karbonmonoksit ve Metan gazn ölçen izleme sensörlerine 

dşardan gizli bir boru ile temiz hava üflettirilerek sistemin ve müfettişlerin kandrlmaya 

çalşldğ tespit ettik. Az daha izin verecektik ancak verilmedi ….. Işklar’la ilgili Sayn 

Vekilimin sorusu: Bunun gereği yapld efendim, savclğa suç duyurusu da zaten tespit 

yaplr yaplmaz bulunuldu. Tespiti yapan da müfettiştir, hani Başkanmza durumu söyleyen 

de müfettiştir, oradaki heyettir. Biz bunu öğrendiğimizin hemen ertesi günü, rapor bize ulaşr 

ulaşmaz arkadaşlarmza gereğini yapmasn bildirdik.” 

                                                            
29 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=781  
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6.6. İş Cinayetlerinin Maliyeti 

2010 ylnda hazrlanan  “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Araştrma Komisyonu’nun Raporunda 

işçi sağlğ ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin maliyetlerine ilişkin baz hesaplamalar yaplmş 

ve aslnda iş kazalarnn maliyetinin çok daha yüksek olduğu bu raporda şöyle ortaya 

konulmuştur:  

“Yalnzca AB’de işe bağl hasarlarn doğrudan maliyeti 26 milyar Avroyu aşmaktadr. 

Burada dikkat edilecek bir başka husus ise, araştrmalardan elde edilen verilere göre, iş 

kazalar ve meslek hastalklarnn dolayl maliyetlerinin, ödenen tazminatlarn ve sigorta 

yardmlarnn tutarndan çok fazla olduğu ve hatta 40 katna kadar ulaşlabildiğidir. İş sağlğ 

ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir etkiye sahiptir. ILO 

verilerine göre, iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve meslek hastalklarnn ülke 

ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin % 3-5 dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. 

Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle yllk 30 milyar TL 

yük getirdiği anlamna gelmektedir. Gene iyimser bir tahminle madencilik sektöründeki iş 

kazalar ve meslek hastalklarnn ülkemiz ekonomisine getirdiği yük 3 milyar TL 

civarndadr. Yaplan araştrmalar iş güvenliğini arttrp kazalar önlemek için yaplacak 

harcamalarn, iş kazalarnn doğrudan ya da dolayl maliyetlerinden çok daha aşağ 

seviyelerde olduğunu göstermiştir. Genellikle, işletmecilerde (işverenler) iş sağlğ ve 

güvenliği yatrmlarn ekonomileri için faydasz bir yük olarak görme eğilimleri ağr 

basmaktadr. Bunun sebebi, iş sağlğ ve güvenliği konusuyla ilgili olarak işletmeye 

gelebilecek yükün, yalnzca iş yerinde meydana gelen kazalar sonucu katlanlan maliyetler 

olduğu yanlgs, bunun dşnda yaplan yatrmlarn faydalarnn analizinin eksik 

yaplmasdr.” 30 

“Bir işçinin/çalşann iş kazas sonucu hayatn kaybetmesinin ödenen tazminatlar, 

işgünü ve üretim kayb gibi parasal büyüklüklerini ölçmek/hesaplamak mümkün olabilir. 

Fakat bir çocuğun babasnn ölmesinin, bir anne-babann evladn, bir kadnn eşini, bir kişinin 

kardeşini veya arkadaşn, bir milletin ise bütün birikimi/müktesebat ile yetişmiş̧ bir ferdini 

kaybetmesinin onlarda doğuracağ hayat boyu sürecek travmalar ve zararlar parasal 

                                                            
30 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss544.pdf  
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rakamlarla ifade edebilmek mümkün değildir. Hayatn kaybeden çalşann, yaşanamadan 

bitmiş ̧hayatnn değerinin de rakamlarla ifade edilemeyeceği ise açktr.31  

13 Mays 2014 tarihinde Soma’da yaşanan ve 301 maden emekçimizi hayatna mal 

olan facia yaşam odalarn gündemimize taşmştr. Yaşam odalar 40 kişiye kadar koruma 

sağlayabilen ve içerisinde  30 günden fazla yetecek şekilde su, yiyecek, oksijen, sağlk çantas 

ve telefon gibi temel gereksinimlerin bulunduğu güvenli odalardr. Soma faciasnn yaşandğ 

madende, bu yaşam odalarnn bulunmadğ ortaya çkmş, uzmanlar ise bu odalarn 

bulunmas halinde çok daha az can kaybnn olacağn kaydetmiştir. Bu kazayla birlikte yaşam 

odalarnn hayati önem taşdğ ve madenlerde bulunmasnn zaruri olduğu gözler önüne 

serilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 11 Temmuz 2014 tarihli TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'ndaki torba yasa görüşmeleri srasnda, madenlerde yaşam odasnn zorunlu hale 

getirilmesinin de yasaya dahil edilmesi için verdiği önerge iktidar partisinin oylaryla 

reddedilmiştir.  

24 Eylül 2014  tarihinde yaynlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ Ve Güvenliği 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik’te ise yaşam odas yaplmas 

zorunlu klnmamş, faaliyet alanlar ile yeryüzüne çkş ağz arasnda ferdi oksijen maskesi 

değişim istasyonlar kurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak yaşam odalar ile oksijen değişim 

istasyonu birbirinin alternatifi olacak nitelikte değildir. Ayrca yönetmeliğin yürürlük tarihi de 

1 yl sonraya braklmştr. 

İnsana değer veren ülkelerde, gerekli diğer önlemlerin alnmas yannda, yaşam 

odalarnn da yaplmasyla maden ocaklarnda ölümler önlenmiştir.  Birkaç yl önce Şili’de 

büyük bir maden kazas olmuş ve işçiler göçük altnda kalmşlard. Kurtarma çalşmalar 

günlerce sürmüş, sonunda Çin’den gelen özel bir ekip, kazadan 88 gün sonra işçileri sağlkl 

olarak çkarmay başarmşt. İşçiler 88 gün böyle odalarda yaşamlarn sürdürmüşlerdi. 

Soma’da ise işveren önce, ocaklarda bu odalarn olduğunu söylemiş, fakat kaza sonucu bunun 

yalan olduğu anlaşlmştr.  

“Kazalar madenciliğin doğasnda (ftratnda) vardr” diyerek Soma katliamn doğal 

göstermeye çalşan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Bat’dan örnek 

                                                            
31 http://hukuk.usak.edu.tr/dokuman/ddk2011_3.pdf  (S.473) 
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6.6. İş Cinayetlerinin Maliyeti 

2010 ylnda hazrlanan  “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla kurulan Araştrma Komisyonu’nun Raporunda 

işçi sağlğ ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin maliyetlerine ilişkin baz hesaplamalar yaplmş 

ve aslnda iş kazalarnn maliyetinin çok daha yüksek olduğu bu raporda şöyle ortaya 

konulmuştur:  

“Yalnzca AB’de işe bağl hasarlarn doğrudan maliyeti 26 milyar Avroyu aşmaktadr. 

Burada dikkat edilecek bir başka husus ise, araştrmalardan elde edilen verilere göre, iş 

kazalar ve meslek hastalklarnn dolayl maliyetlerinin, ödenen tazminatlarn ve sigorta 

yardmlarnn tutarndan çok fazla olduğu ve hatta 40 katna kadar ulaşlabildiğidir. İş sağlğ 

ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir etkiye sahiptir. ILO 

verilerine göre, iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve meslek hastalklarnn ülke 

ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin % 3-5 dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. 

Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle yllk 30 milyar TL 

yük getirdiği anlamna gelmektedir. Gene iyimser bir tahminle madencilik sektöründeki iş 

kazalar ve meslek hastalklarnn ülkemiz ekonomisine getirdiği yük 3 milyar TL 

civarndadr. Yaplan araştrmalar iş güvenliğini arttrp kazalar önlemek için yaplacak 

harcamalarn, iş kazalarnn doğrudan ya da dolayl maliyetlerinden çok daha aşağ 

seviyelerde olduğunu göstermiştir. Genellikle, işletmecilerde (işverenler) iş sağlğ ve 
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30 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss544.pdf  
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rakamlarla ifade edebilmek mümkün değildir. Hayatn kaybeden çalşann, yaşanamadan 

bitmiş ̧hayatnn değerinin de rakamlarla ifade edilemeyeceği ise açktr.31  

13 Mays 2014 tarihinde Soma’da yaşanan ve 301 maden emekçimizi hayatna mal 

olan facia yaşam odalarn gündemimize taşmştr. Yaşam odalar 40 kişiye kadar koruma 

sağlayabilen ve içerisinde  30 günden fazla yetecek şekilde su, yiyecek, oksijen, sağlk çantas 

ve telefon gibi temel gereksinimlerin bulunduğu güvenli odalardr. Soma faciasnn yaşandğ 

madende, bu yaşam odalarnn bulunmadğ ortaya çkmş, uzmanlar ise bu odalarn 

bulunmas halinde çok daha az can kaybnn olacağn kaydetmiştir. Bu kazayla birlikte yaşam 

odalarnn hayati önem taşdğ ve madenlerde bulunmasnn zaruri olduğu gözler önüne 

serilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 11 Temmuz 2014 tarihli TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'ndaki torba yasa görüşmeleri srasnda, madenlerde yaşam odasnn zorunlu hale 

getirilmesinin de yasaya dahil edilmesi için verdiği önerge iktidar partisinin oylaryla 

reddedilmiştir.  

24 Eylül 2014  tarihinde yaynlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlğ Ve Güvenliği 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik’te ise yaşam odas yaplmas 

zorunlu klnmamş, faaliyet alanlar ile yeryüzüne çkş ağz arasnda ferdi oksijen maskesi 

değişim istasyonlar kurma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak yaşam odalar ile oksijen değişim 

istasyonu birbirinin alternatifi olacak nitelikte değildir. Ayrca yönetmeliğin yürürlük tarihi de 

1 yl sonraya braklmştr. 

İnsana değer veren ülkelerde, gerekli diğer önlemlerin alnmas yannda, yaşam 

odalarnn da yaplmasyla maden ocaklarnda ölümler önlenmiştir.  Birkaç yl önce Şili’de 

büyük bir maden kazas olmuş ve işçiler göçük altnda kalmşlard. Kurtarma çalşmalar 

günlerce sürmüş, sonunda Çin’den gelen özel bir ekip, kazadan 88 gün sonra işçileri sağlkl 

olarak çkarmay başarmşt. İşçiler 88 gün böyle odalarda yaşamlarn sürdürmüşlerdi. 

Soma’da ise işveren önce, ocaklarda bu odalarn olduğunu söylemiş, fakat kaza sonucu bunun 

yalan olduğu anlaşlmştr.  

“Kazalar madenciliğin doğasnda (ftratnda) vardr” diyerek Soma katliamn doğal 

göstermeye çalşan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda Bat’dan örnek 

                                                            
31 http://hukuk.usak.edu.tr/dokuman/ddk2011_3.pdf  (S.473) 
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vermek istese de batda şu anda uygulanan olumlu örneklerin hiçbiri henüz ülkemizde yaşama 

geçirilememiştir.  

Uluslar aras Çalşma Örgütü’nün (İLO) “Madenlerde Güvenlik Sözleşmesi” 12 yldr  

imzalanmamştr ve Soma faciasnn üzerinden 7 aydan fazla zaman geçmiş olmasna rağmen 

Meclise Eylül aynda sevk edilmiş, ancak bizler bu Komisyon Raporunu tamamlarken 

kazadan tam 7 ay sonra Genel Kurul gündemine getirilebilmiş ve 4 Aralk 2014 günü 

Meclis’ten onaylanarak geçmiştir.  

Ancak ülkemizde diğer tüm madenler de  her an patlamaya hazr bir bomba gibidir ve 

daha nice Soma’larn yaşanmas kaçnlmazdr.  

MESİAD Başkan Ümit VELİOĞLU  “Böyle büyük bir ocakta bu iş olduysa, böyle bir 

facia yaşandysa… Ben size söylüyorum, Balkesir’inden tutun, Soma’sna, Aydn’na, 

vesaire, madenciliğin olduğu nereye bakarsanz bakn, Türkiye'nin her yerinde patlamaya 

hazr maden işletmeleri var diyebiliriz, Zonguldak da dâhil buna… Eğer Soma’da olduğu 

gibi, biraz bakar kör durumuna girerseniz ve olaylarn farkndalğn yitirirseniz, o zaman 

bütün ocaklar bütün yer alt işletmeleri bu şekilde, patlamaya hazr bir bomba gibidir”32

                                                            
32 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=802  
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7. BUGÜNE KADAR HAZIRLANAN RAPORLARDAN VE YAŞANANLARDAN 

DERS ALINMAMASI 

7.1. Meclis Araştrma Komisyonlarnn İşlevi  

 

Soma'da 301 işçinin hayatn kaybettiği maden faciasnn ardndan, TBMM'de sadece 

15 gün önce görüşülüp, AK parti oylaryla reddedilen önergemizin ardndan kurulan Meclis 

Araştrma Komisyonlar ve işlevleri hala tartşma konusudur.  

TBMM'de 24. Dönem boyunca 13 Mays tarihine kadar yüzlerce araştrma komisyonu 

kurulmas önergesinden sadece 7 tanesi kabul edilmiştir. Bu 7 önergenin tümü ise yine sadece 

iktidar partisinin verdiği önergelerden oluşmaktadr. Muhalefet partilerinin verdiği Soma, 

Reyhanl, Uludere,  Basn Özgürlüğü gibi önergeler reddedilirken, örneğin AKP’nin verdiği 

Üstün Zekal Çocuklar önerisi kabul edilebilmektedir.  24. Dönem’in başndan 13 Mays 2014 

tarihine kadar TBMM'de kurulmas kabul edilen araştrma komisyonlar şöyledir: 

- Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştrlmas 

- Toplumsal Barş yollarnn araştrlmas ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi 

- Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatn gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti 

(telekulak komisyonu) 

- Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişimeler ile internet kullanan 

çocuklar, gençler ve aile yaps üzerindeki etkilerin araştrlmas 

- Üstün yetenekli çocuklarn keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunlarn tespiti 

- Darbe ve muhtralar araştrma komisyonu 



‒ 999 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

1002

vermek istese de batda şu anda uygulanan olumlu örneklerin hiçbiri henüz ülkemizde yaşama 

geçirilememiştir.  

Uluslar aras Çalşma Örgütü’nün (İLO) “Madenlerde Güvenlik Sözleşmesi” 12 yldr  

imzalanmamştr ve Soma faciasnn üzerinden 7 aydan fazla zaman geçmiş olmasna rağmen 

Meclise Eylül aynda sevk edilmiş, ancak bizler bu Komisyon Raporunu tamamlarken 

kazadan tam 7 ay sonra Genel Kurul gündemine getirilebilmiş ve 4 Aralk 2014 günü 

Meclis’ten onaylanarak geçmiştir.  

Ancak ülkemizde diğer tüm madenler de  her an patlamaya hazr bir bomba gibidir ve 

daha nice Soma’larn yaşanmas kaçnlmazdr.  

MESİAD Başkan Ümit VELİOĞLU  “Böyle büyük bir ocakta bu iş olduysa, böyle bir 

facia yaşandysa… Ben size söylüyorum, Balkesir’inden tutun, Soma’sna, Aydn’na, 

vesaire, madenciliğin olduğu nereye bakarsanz bakn, Türkiye'nin her yerinde patlamaya 

hazr maden işletmeleri var diyebiliriz, Zonguldak da dâhil buna… Eğer Soma’da olduğu 

gibi, biraz bakar kör durumuna girerseniz ve olaylarn farkndalğn yitirirseniz, o zaman 

bütün ocaklar bütün yer alt işletmeleri bu şekilde, patlamaya hazr bir bomba gibidir”32

                                                            
32 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=802  

 
 
 

1003

 

 

7. BUGÜNE KADAR HAZIRLANAN RAPORLARDAN VE YAŞANANLARDAN 

DERS ALINMAMASI 

7.1. Meclis Araştrma Komisyonlarnn İşlevi  

 

Soma'da 301 işçinin hayatn kaybettiği maden faciasnn ardndan, TBMM'de sadece 

15 gün önce görüşülüp, AK parti oylaryla reddedilen önergemizin ardndan kurulan Meclis 

Araştrma Komisyonlar ve işlevleri hala tartşma konusudur.  

TBMM'de 24. Dönem boyunca 13 Mays tarihine kadar yüzlerce araştrma komisyonu 

kurulmas önergesinden sadece 7 tanesi kabul edilmiştir. Bu 7 önergenin tümü ise yine sadece 

iktidar partisinin verdiği önergelerden oluşmaktadr. Muhalefet partilerinin verdiği Soma, 

Reyhanl, Uludere,  Basn Özgürlüğü gibi önergeler reddedilirken, örneğin AKP’nin verdiği 

Üstün Zekal Çocuklar önerisi kabul edilebilmektedir.  24. Dönem’in başndan 13 Mays 2014 

tarihine kadar TBMM'de kurulmas kabul edilen araştrma komisyonlar şöyledir: 

- Türk sporunda yaşanan doping sorununun araştrlmas 

- Toplumsal Barş yollarnn araştrlmas ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi 

- Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatn gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti 

(telekulak komisyonu) 

- Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişimeler ile internet kullanan 

çocuklar, gençler ve aile yaps üzerindeki etkilerin araştrlmas 

- Üstün yetenekli çocuklarn keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunlarn tespiti 

- Darbe ve muhtralar araştrma komisyonu 



‒ 1000 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

1004

23. Dönem TBMM çalşmalar srasnda, Türkiye'de yaşanan maden iş kazalarnn 

araştrlmas için verilen tüm araştrma komisyonu kurulmas önergeleri birleştirilip, Ocak 

2010’da bir komisyon kurulmuş, Komisyon  2010 Mays aynda raporunu tamamlamştr.  

7.2. 2010 Yl TBMM Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma Komisyonu 

Raporu 

 

2010 Yl TBMM Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrma Komisyonu Raporu daha çok 

madencilik sektörünün sorunlarn ele alrken, bu alanda ekonomik anlamda yaplmas 

gerekenleri ve sektörü geliştirecek unsurlar ön planda tutmuştur. Ayrca raporda iş 

güvenliğine ve madencilik alanndaki yapsal sorunlara ilişkin çözüm önerileri de yer 

almaktadr. Raporda tespit edilen önemli sorunlardan bazlarn özellikle Soma 

faciasndan sonra devam eden sorunlar olmas sebebiyle burada yeniden hatrlamakta 

yarar görülmüştür. 33 

1. Madenciliğe, doğrudan veya dolayl etkisi olan mevzuatn günün değişen ihtiyaçlarna 

en hzl şekilde çözümler üretecek tarzda yenilenmesi gerekmektedir. 

2. Sektörün sorunlarnn çözümü ve sağlkl bir gelişme ortamnn oluşturulabilmesi için 

yasal alt yapnn yan sra, etkin bir bürokratik ve kurumsal yaplanmaya da ayn 

düzeyde ihtiyaç vardr. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğnn ikiye 

ayrlarak madencilik için ayr taşra teşkilat olan müstakil bir hizmet bakanlğnn 

kurulmas, MİGEM, MTA ve sektördeki KİT’lerin öncelikli ve ivedi olarak ihtiyaçlara 

cevap verebilecek ölçüde yeniden yaplandrlmas gerekli görülmektedir.  

3. Sektörde ortaya çkan sorunlarda yönetimsel problemler, koordinasyon eksikliği ve 

siyasi irade eksikliği önemli bir rol oynamaktadr. Bu nedenle, yönetimsel sorunlarn 

aşlmas amacyla gerekli tedbirlerin alnmas bir zaruret olarak ortaya çkmaktadr.  

4. Politikalarn uygulamaya geçirilmesinde ortaya çkan sorunlarn yannda, mevzuatn 

karmaşklğ ve uygulamada tek tip sağlanamamas, yetişmiş personel eksikliği, etkin 

bir denetimin yaplamamas, ülkemizdeki risk sermayesinin ve finansman 

imkânlarnn, ayrca iş kültürü ile işletmecilerimizin risk algsnn sektörün 

                                                            
33 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss544.pdf  
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gerekleriyle tam olarak uyuşmamas gibi sorunlarn da bir an önce giderilmesi 

gerekmektedir. 

5. Türkiye’nin iş sağlğ ve güvenliği sorunlar, ülkenin genel sosyoekonomik gelişmişlik 

ve eğitim düzeyi, işsizlik sorunlar ile doğrudan ilgilidir. Mevcut iş sağlğ ve 

güvenliği mevzuatnn uygulanmasndaki yetersizlikler, yaplan iş sağlğ ve güvenliği 

araştrmalarnn yetersizliği, ilgili kurum ve kuruluşlar arasnda koordinasyon ve 

sosyal diyalog eksikliği de üzerinde durulmas gereken önemli konulardr. 

6. Sektördeki iş sağlğ ve güvenliğini artrmak ve kazalar azaltmak için, iş güvenliği 

kültürünü oluşturmak üzere faaliyetlere öncelik verilmeli; maden iş yerlerinde, 

rodövans ve taşeron (alt işverenler) uygulamalar olan iş yerleri de dâhil olmak 

üzere, iş sağlğ ve güvenliği hizmetleri yaygnlaştrlmal; sektörün ihtiyacn 

karşlayacak nitelik ve nicelikte iş güvenliği uzman yetiştirilmelidir. Bu gibi iş 

yerlerinde yaplan teftişlerin, işçi ve işvereni yönlendirici, bilgilendirici, koruyucu 

ve önleyici yaklaşm esas alnarak kalc tedbirleri oluşturma amaçl yaplmasna 

önem verecek şekilde etkinliği sağlanmaldr.  

7. Sektördeki politikalarn uygulamaya geçirilmesindeki başarszlk, gecikme ve 

yetersizliklerin, dolaysyla ülkemizin sektördeki amaçlarna ulaşamamasnn 

temelinde, diğer problemlerin yannda, yönetimsel problemler, kurumlar aras 

koordinasyonda aksaklklar ve siyasi irade eksikliğinin yattğ düşünülmektedir. 

Bunun için hazrlanacak “madencilik sektörü strateji belgesi”, madencilik sektörüne 

yol gösterici olacak ve madenciliğe yönelik siyasi iradenin güçlü bir şekilde ortaya 

konulmasn sağlayacaktr. 

8. MİGEM mevcut hâliyle ruhsat veren, kontrol-denetim yapan, uzman personel 

saysnn yetersizliği  Kuruluş Kanunu’ndan ve kurumsallaşamamasndan kaynaklanan 

nedenler ile çoğunlukla evrak ve dosya baznda hareket eden bir Genel Müdürlük 

görüntüsüne bürünmüştür. MİGEM’in organizasyon yaps, isin ve verilen hizmetin 

niteliğine göre uzmanlk, yetki ve sorumluluk alanlar tekrar belirlenmelidir. 

Ruhsatlarn işletme döneminde; projede taahhüt edilen faaliyetlerin yerine 

getirilip getirilmediği, projeye uygun faaliyette bulunulup bulunulmadğ 

hususunda daha sk ve titiz denetimler yaplmaldr. Bu konu özellikle iş sağlğ 

ve güvenliği açsndan da önem arz etmektedir. Mevcut sistemde bütün maden 

gruplar ayn denetim sistemine tabi olmaktadr. Her madenin kendine özgü jeolojik-

mineralojik özelliklerinin olmas, işletme yöntemlerinin farkl olmas, bu madenlerin 
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koordinasyonda aksaklklar ve siyasi irade eksikliğinin yattğ düşünülmektedir. 

Bunun için hazrlanacak “madencilik sektörü strateji belgesi”, madencilik sektörüne 

yol gösterici olacak ve madenciliğe yönelik siyasi iradenin güçlü bir şekilde ortaya 

konulmasn sağlayacaktr. 

8. MİGEM mevcut hâliyle ruhsat veren, kontrol-denetim yapan, uzman personel 

saysnn yetersizliği  Kuruluş Kanunu’ndan ve kurumsallaşamamasndan kaynaklanan 

nedenler ile çoğunlukla evrak ve dosya baznda hareket eden bir Genel Müdürlük 

görüntüsüne bürünmüştür. MİGEM’in organizasyon yaps, isin ve verilen hizmetin 

niteliğine göre uzmanlk, yetki ve sorumluluk alanlar tekrar belirlenmelidir. 

Ruhsatlarn işletme döneminde; projede taahhüt edilen faaliyetlerin yerine 

getirilip getirilmediği, projeye uygun faaliyette bulunulup bulunulmadğ 

hususunda daha sk ve titiz denetimler yaplmaldr. Bu konu özellikle iş sağlğ 

ve güvenliği açsndan da önem arz etmektedir. Mevcut sistemde bütün maden 

gruplar ayn denetim sistemine tabi olmaktadr. Her madenin kendine özgü jeolojik-

mineralojik özelliklerinin olmas, işletme yöntemlerinin farkl olmas, bu madenlerin 



‒ 1002 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680) 
 
 

1006

denetim faaliyetlerinin yaplmasnda da ihtisaslaşmaya gidilmesini gerektirmektedir. 

MİGEM’in etkinleştirilmesinin sağlanmas kapsamnda kurumun yeniden 

yaplandrlarak ülke madenciliğinin stratejisini ve planlamasn yapabilecek uzman 

kadrolardan kurulu, özel bütçeli, müstakil bir yap hâline dönüştürülmesi 

gerekmektedir. 

9. Teknik nezaretçinin görevi srasnda objektif bir değerlendirme yapp özgürce 

karar alabileceği ve görevini laykyla yerine getirebileceği şekilde ücret ve 

hizmet garantisini sağlayacak yasal bir düzenleme yaplmaldr. Teknik 

nezaretçilerin, değişen İş Kanunu uygulamalarndan kaynaklanan iş sağlğ ve 

güvenliği yükümlülüklerinin, maden mühendisliği eğitimi almş̧ iş güvenliği 

uzmanlarnca yerine getirilmesinde yarar görülmektedir.  

10. Komisyon, yerinde yaptğ inceleme ve araştrmalar sonucunda baz yerlerde 

(Zonguldak, Şrnak gibi) kaçak maden ocaklarnn bulunduğunu ve bu durumun ciddi 

sorun teşkil ettiğini tespit etmiştir. Maden ocaklarndaki kaçakçlk olay ile etkin 

olarak mücadele edilmeli, ilgili bütün kurumlar uyarlmaldr. 

11. Kamu e-portal oluşturularak bu portalda tüm kurumlara ait bilgiler (örneğin MTA’nn 

jeoloji haritalar, arama ve rezerv bilgileri; MİGEM’in ruhsat bilgileri; TEİAŞ’n 

enerji nakil güzergâhna dair coğrafi bilgiler; Çevre ve Orman Bakanlğnn sulak alan, 

millî park, yaban hayat sahalar; TCDD’nin demir yolu bilgileri; DSİ’nin gölet, 

kanalet, baraj vb. madenciliği ilgilendirebilecek her türlü veri) madencilerin erişimini 

mümkün klacak şekilde oluşturulmaldr. 

12. İş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn getirdiği yeni yaklaşm olan koruyucu ve önleyici 

kültürün benimsenmesini ve davranşa yansmasn sağlamak amacyla iş sağlğ ve 

güvenliği konusu temel eğitim programlarna dâhil edilmelidir. İş sağlğ ve güvenliği 

ile ilgili sosyal ortaklar tarafndan sadece çalşma hayatnda değil, tüm toplumda 

sağlk ve güvenlik bilincinin oluşturulmasna çaba gösterilmelidir. 

13.  Madencilik sektöründeki iş kazas orannn diğer sektörlerle karşlaştrldğnda 

yüksek olduğu görülecektir. Sektördeki iş kazas ve meslek hastalğ says dünya 

ortalamasnn çok üstündedir. Madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

duyarllğ arttrarak iş kazalar ve meslek hastalklarn azaltmak amacyla, özellikle 

sektörde yer alan küçük ve orta ölçekli iş yerlerine yönelik olarak araştrma ve eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirilmeli; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili kurumlar tarafndan, 

kamu destekli bilgilendirme eğitim toplantlar, konferans, kurs, seminer, kongre, fuar 
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ve sempozyumlar düzenlenmelidir. Özellikle madenciliğin yoğun olarak yapldğ, iş 

sağlğ ve güvenliği açsndan risk faktörünün yüksek olduğu bölgelerde, alt aylk 

dönemler hâlinde eğitim programlar düzenlenmelidir. 

14. İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirilmesi konularnda bilgi eksikliği 

bulunmaktadr. İş güvenliği uzmanlarnn saysnn ve niteliğinin artrlmas yönünde 

tedbirlerin alnmas gerekmektedir. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren meslek 

gruplarnn (maden, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri, maden teknikerliği vb.) 

üniversite ders programlarndaki “madenlere yönelik iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

ders içerikleri” zenginleştirilmeli, konu üzerinde hassasiyetle durulmaldr. 

15. Çalşanlarn, iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği konusundaki çalşmalara yeterli 

düzeyde katlm sağlanamamaktadr. İşverenler, iş yerlerinde yürüttükleri iş sağlğ ve 

güvenliği faaliyetlerine çalşanlarn katlmlarn sağlamak üzere mevzuata uygun 

olarak gerekli önlemleri almaldr. İşletmeciler, dünyann ileri madencilik yapan 

ülkelerinde olduğu gibi, snrl kaza says ya da snrl kayp iş günü saysna göre 

çalşanlara zaml ücret ödemeyi düşünerek çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerine uymalarn desteklemelidir. Örneğin uluslararas madencilik yapan bir 

metalik maden işletmesi, yl içerisinde 3 zaman kaypl iş kazasna kadar çalşanlara 

ücretlerini % 25 zaml ödemektedir. 

16. İş sağlğ ve güvenliği teftişleri daha çok tepkisel yaklaşm esasl yaplmaktadr. 

Teftişin yapldğ andaki eksikliklere yoğunlaşmamaktadr. Alnan tedbirlerin 

kalclğ sağlanamamaktadr. Madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliği 

teftişlerinin etkinliğini sağlamak üzere, koruyucu ve önleyici yaklaşm esas alarak işçi 

ve işvereni yönlendirici, bilgilendirici kalc tedbirleri oluşturma amaçl teftiş̧ 

yaklaşmna önem verilmelidir. 

17. Patlama ihtimali bulunan maden ocaklarnda ATEX uyumlu donanm ve koruyucu 

sistemlerin kullanm yetersizdir. Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’e uyumlu ekipmanlarn kullanm konusunda 

etkin denetim sağlanmal, bu ekipmanlarn tamir ve bakmlar ile ilgili olarak 

Yönetmelik’te belirtilen hususlara uyulmaldr. 

18. Acil durumlarda organizasyon yetersizliği bulunmakta olup meydana gelen iş kazalar; 

işverenlerin, teknik elemanlarn, isçilerin yaşanan olumsuzluklara hazrlksz olduğunu 

göstermektedir. Yer alt maden işletmelerinde acil durumlarda kullanlmak üzere 

toplanma/sğnma odalar kurulmal, yer altnda çalşan isçileri takip edebilmek 
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denetim faaliyetlerinin yaplmasnda da ihtisaslaşmaya gidilmesini gerektirmektedir. 

MİGEM’in etkinleştirilmesinin sağlanmas kapsamnda kurumun yeniden 

yaplandrlarak ülke madenciliğinin stratejisini ve planlamasn yapabilecek uzman 

kadrolardan kurulu, özel bütçeli, müstakil bir yap hâline dönüştürülmesi 

gerekmektedir. 

9. Teknik nezaretçinin görevi srasnda objektif bir değerlendirme yapp özgürce 

karar alabileceği ve görevini laykyla yerine getirebileceği şekilde ücret ve 

hizmet garantisini sağlayacak yasal bir düzenleme yaplmaldr. Teknik 

nezaretçilerin, değişen İş Kanunu uygulamalarndan kaynaklanan iş sağlğ ve 

güvenliği yükümlülüklerinin, maden mühendisliği eğitimi almş̧ iş güvenliği 

uzmanlarnca yerine getirilmesinde yarar görülmektedir.  

10. Komisyon, yerinde yaptğ inceleme ve araştrmalar sonucunda baz yerlerde 

(Zonguldak, Şrnak gibi) kaçak maden ocaklarnn bulunduğunu ve bu durumun ciddi 

sorun teşkil ettiğini tespit etmiştir. Maden ocaklarndaki kaçakçlk olay ile etkin 

olarak mücadele edilmeli, ilgili bütün kurumlar uyarlmaldr. 

11. Kamu e-portal oluşturularak bu portalda tüm kurumlara ait bilgiler (örneğin MTA’nn 

jeoloji haritalar, arama ve rezerv bilgileri; MİGEM’in ruhsat bilgileri; TEİAŞ’n 

enerji nakil güzergâhna dair coğrafi bilgiler; Çevre ve Orman Bakanlğnn sulak alan, 

millî park, yaban hayat sahalar; TCDD’nin demir yolu bilgileri; DSİ’nin gölet, 

kanalet, baraj vb. madenciliği ilgilendirebilecek her türlü veri) madencilerin erişimini 

mümkün klacak şekilde oluşturulmaldr. 

12. İş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn getirdiği yeni yaklaşm olan koruyucu ve önleyici 

kültürün benimsenmesini ve davranşa yansmasn sağlamak amacyla iş sağlğ ve 

güvenliği konusu temel eğitim programlarna dâhil edilmelidir. İş sağlğ ve güvenliği 

ile ilgili sosyal ortaklar tarafndan sadece çalşma hayatnda değil, tüm toplumda 

sağlk ve güvenlik bilincinin oluşturulmasna çaba gösterilmelidir. 

13.  Madencilik sektöründeki iş kazas orannn diğer sektörlerle karşlaştrldğnda 

yüksek olduğu görülecektir. Sektördeki iş kazas ve meslek hastalğ says dünya 

ortalamasnn çok üstündedir. Madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

duyarllğ arttrarak iş kazalar ve meslek hastalklarn azaltmak amacyla, özellikle 

sektörde yer alan küçük ve orta ölçekli iş yerlerine yönelik olarak araştrma ve eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirilmeli; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili kurumlar tarafndan, 

kamu destekli bilgilendirme eğitim toplantlar, konferans, kurs, seminer, kongre, fuar 
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ve sempozyumlar düzenlenmelidir. Özellikle madenciliğin yoğun olarak yapldğ, iş 

sağlğ ve güvenliği açsndan risk faktörünün yüksek olduğu bölgelerde, alt aylk 

dönemler hâlinde eğitim programlar düzenlenmelidir. 

14. İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirilmesi konularnda bilgi eksikliği 

bulunmaktadr. İş güvenliği uzmanlarnn saysnn ve niteliğinin artrlmas yönünde 

tedbirlerin alnmas gerekmektedir. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren meslek 

gruplarnn (maden, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri, maden teknikerliği vb.) 

üniversite ders programlarndaki “madenlere yönelik iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

ders içerikleri” zenginleştirilmeli, konu üzerinde hassasiyetle durulmaldr. 

15. Çalşanlarn, iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği konusundaki çalşmalara yeterli 

düzeyde katlm sağlanamamaktadr. İşverenler, iş yerlerinde yürüttükleri iş sağlğ ve 

güvenliği faaliyetlerine çalşanlarn katlmlarn sağlamak üzere mevzuata uygun 

olarak gerekli önlemleri almaldr. İşletmeciler, dünyann ileri madencilik yapan 

ülkelerinde olduğu gibi, snrl kaza says ya da snrl kayp iş günü saysna göre 

çalşanlara zaml ücret ödemeyi düşünerek çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği 

önlemlerine uymalarn desteklemelidir. Örneğin uluslararas madencilik yapan bir 

metalik maden işletmesi, yl içerisinde 3 zaman kaypl iş kazasna kadar çalşanlara 

ücretlerini % 25 zaml ödemektedir. 

16. İş sağlğ ve güvenliği teftişleri daha çok tepkisel yaklaşm esasl yaplmaktadr. 

Teftişin yapldğ andaki eksikliklere yoğunlaşmamaktadr. Alnan tedbirlerin 

kalclğ sağlanamamaktadr. Madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliği 

teftişlerinin etkinliğini sağlamak üzere, koruyucu ve önleyici yaklaşm esas alarak işçi 

ve işvereni yönlendirici, bilgilendirici kalc tedbirleri oluşturma amaçl teftiş̧ 

yaklaşmna önem verilmelidir. 

17. Patlama ihtimali bulunan maden ocaklarnda ATEX uyumlu donanm ve koruyucu 

sistemlerin kullanm yetersizdir. Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’e uyumlu ekipmanlarn kullanm konusunda 

etkin denetim sağlanmal, bu ekipmanlarn tamir ve bakmlar ile ilgili olarak 

Yönetmelik’te belirtilen hususlara uyulmaldr. 

18. Acil durumlarda organizasyon yetersizliği bulunmakta olup meydana gelen iş kazalar; 

işverenlerin, teknik elemanlarn, isçilerin yaşanan olumsuzluklara hazrlksz olduğunu 

göstermektedir. Yer alt maden işletmelerinde acil durumlarda kullanlmak üzere 

toplanma/sğnma odalar kurulmal, yer altnda çalşan isçileri takip edebilmek 
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için baş lambalar ya da kemerlere taklacak çiplerden faydalanlmal, acil 

durumlarda davranş alşkanlklar kazanmak için belirli aralklarla güvenlik 

tatbikatlar yaptrlmaldr. 

19. Ülkemizde hastalklarn nedeninin mesleki olup olmadğ konusunda teşhis eksikliği 

bulunmaktadr. Bu da meslek hastalklarnn nedeninin yeterince bilinmemesine ve 

gerekli tedbirlerin alnmamasna neden olmaktadr. Bu kapsamda Sağlk Bakanlğ ile 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ arasnda iş birliği sağlanarak meslek 

hastalklar tan sistemi geliştirilmeli, meslek hastalklar hastanelerinin says 

artrlmaldr. Ayrca, yer alt kömür ocaklarnn bulunduğu bölgelerdeki sağlk 

merkezlerinde yank üniteleri kurulmaldr. 

20. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ bünyesinde faaliyet gösteren İş Teftiş̧ Kurulu 

Başkanlğ, saha denetimlerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden mevzuatn gereği 

gibi uygulanp uygulanmadğn denetleyip teftiş̧ etmektedir. Bu kapsamda, maden iş 

yerlerinde ağrlkl olarak maden mühendisi veya jeoloji mühendisi olan iş müfettişleri 

tarafndan denetim ve teftiş̧ yaplmaktadr. İş Teftiş̧ Kurulunun gerçekleştirdiği 

teftişler, sadece maden iş yerlerine özgü olmayp tüm sektörleri kapsayc şekilde 

yaplmaktadr. Maden sektörüne yönelik iş sağlğ ve güvenliği teftişlerinin; alt yaps 

güçlü, organize olmuş̧, insan kaynaklar yeterli, kriz ortamlarna hazrlkl olacak bir 

şekilde mevcut teftiş̧ organizasyonu içerisinde veya yeni bir şekilde organize olacak 

maden sektörüne özgü bir “Madencilik İş Sağlğ ve Güvenliği Teftiş Birimi” 

tarafndan yaplmas uygun görülmektedir. 

7.3. Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "Madencilik Sektöründe Meydana 

Gelen İş Kazalarnn Sebeplerinin Araştrlmas" Amacyla Hazrlanan Araştrma Ve  

İnceleme Raporu 

 

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "madencilik sektöründe 

meydana gelen iş kazalarnn sebeplerinin araştrlmas" amacyla hazrlanan araştrma 

ve  inceleme raporu 08.06.2011 tarihinde tamamlanmştr. 08/06/2011 tarihli 

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu’nun  kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve 

yaralanmalara neden  olan maden kazalarnn önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, 

araştrma ve gelişme programlar ihtiyaçlarnn belirlenebilmesi ve ilgili bakanlklarn, 

madencilik kurum ve kuruluşlarnn, üniversitelerin, sendikalarn ve madencilik sektörünün 
 
 
 

1009

bilgi ve birikimi ile uygulamalarnn değerlendirilmesinin ardndan; Türkiye’de madencilik 

sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlğ ve güvenliği açsndan araştrlmas, incelenmesi 

ve değerlendirilmesi konulu raporunda yer alan baz tespitler şöyledir: 

• Çalşmalarn ortaya çkardğ ilk tespit; ülkemizdeki maden işletmelerinde 

karşlaşlabilecek muhtemel bütün riskleri değerlendirerek sistematik tedbirler 

alnmasn sağlamaya yönelik iş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi kurulmasnda ve 

dolaysyla risklerin önceden değerlendirilerek önlenmesinde ciddi eksiklikler 

bulunduğudur. Bu eksiklikler; işverenlerin kaza maliyetlerini azaltc önlemlere 

yeterince önem vermemeleri, donanml ve tecrübeli iş güvenliği uzman saysnn 

yetersizliği, risk değerlendirmesinin işyerlerine özel hazrlanmamas, seçilen risk 

değerlendirme yönteminin işyerinin koşullarna uygun olmamas gibi hususlar 

içermektedir. 

• Madencilik sektörüne ilişkin kurumsal yap ile ilgili en önemli sorunlardan birisini; 

özellikle işçi sağlğ ve iş güvenliği konularnda görev ve yetkilerin net olarak 

belirlenememiş olmas ve hangi konulardan hangi birimin sorumlu olduğunun 

kapsaml/tanmlayc/işlevsel bir biçimde ortaya konulamamş olmas oluşturmaktadr. 

Çalşmann ortaya çkardğ önemli sonuçlardan birisi de kamu denetim sisteminin; 

gerek görev ve yetki tanmlamalar gibi alanlardaki tasarm sorunlar gerekse görevli 

birimlerin uygulamalarnda izlenen yöntem ve süreçlerdeki yaşanan sorunlar 

nedeniyle etkinlikten uzak ve ciddi bir zafiyet alan oluşturduğuna ilişkindir. Kazalar 

irdelendiğinde etkin bir denetim sisteminin olmamas ve/veya denetim 

yetersizliğinden beslenen/kaynaklanan sorunlar/nedenler öne çkmaktadr. Maden 

işletmeleri iş sağlğ ve güvenliği yönünden Çalşma Bakanlğ İş Teftiş Kurulu, proje 

uygulamalar ve iş güvenliği yönünden Enerji Bakanlğ Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan denetlenmektedir. Denetim birimleri arasnda 

işbirliği/koordinasyonun bulunmadğ, ilgili kurumlarn bünyesindeki denetim 

birimlerinin, ayn alan ve mevzuda bazen birbirinden farkl idari işlem ve tasarruflarda 

bulunduğu, baz maden ocaklar uzun süre denetlenmemişken baz ocaklarn birkaç 

gün arayla farkl iki kurumca denetlenebildiği, işletmelerle ilgili güncel veri tabanlar 

bulunmadğndan kapal ocaklarn denetim programlarna alnabildiği, iş sağlğ ve 

güvenliği sahasnda çok başllk olarak nitelendirilebilecek bu durumun uygulamada 

mükerrer veya çelişkili raporun ortaya çkmasna veya kararlarn alnmasna yol 

açabildiği görülmüştür. 
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için baş lambalar ya da kemerlere taklacak çiplerden faydalanlmal, acil 

durumlarda davranş alşkanlklar kazanmak için belirli aralklarla güvenlik 

tatbikatlar yaptrlmaldr. 

19. Ülkemizde hastalklarn nedeninin mesleki olup olmadğ konusunda teşhis eksikliği 

bulunmaktadr. Bu da meslek hastalklarnn nedeninin yeterince bilinmemesine ve 

gerekli tedbirlerin alnmamasna neden olmaktadr. Bu kapsamda Sağlk Bakanlğ ile 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ arasnda iş birliği sağlanarak meslek 

hastalklar tan sistemi geliştirilmeli, meslek hastalklar hastanelerinin says 

artrlmaldr. Ayrca, yer alt kömür ocaklarnn bulunduğu bölgelerdeki sağlk 

merkezlerinde yank üniteleri kurulmaldr. 

20. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ bünyesinde faaliyet gösteren İş Teftiş̧ Kurulu 

Başkanlğ, saha denetimlerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden mevzuatn gereği 

gibi uygulanp uygulanmadğn denetleyip teftiş̧ etmektedir. Bu kapsamda, maden iş 

yerlerinde ağrlkl olarak maden mühendisi veya jeoloji mühendisi olan iş müfettişleri 

tarafndan denetim ve teftiş̧ yaplmaktadr. İş Teftiş̧ Kurulunun gerçekleştirdiği 

teftişler, sadece maden iş yerlerine özgü olmayp tüm sektörleri kapsayc şekilde 

yaplmaktadr. Maden sektörüne yönelik iş sağlğ ve güvenliği teftişlerinin; alt yaps 

güçlü, organize olmuş̧, insan kaynaklar yeterli, kriz ortamlarna hazrlkl olacak bir 

şekilde mevcut teftiş̧ organizasyonu içerisinde veya yeni bir şekilde organize olacak 

maden sektörüne özgü bir “Madencilik İş Sağlğ ve Güvenliği Teftiş Birimi” 

tarafndan yaplmas uygun görülmektedir. 

7.3. Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "Madencilik Sektöründe Meydana 

Gelen İş Kazalarnn Sebeplerinin Araştrlmas" Amacyla Hazrlanan Araştrma Ve  

İnceleme Raporu 

 

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulunca "madencilik sektöründe 

meydana gelen iş kazalarnn sebeplerinin araştrlmas" amacyla hazrlanan araştrma 

ve  inceleme raporu 08.06.2011 tarihinde tamamlanmştr. 08/06/2011 tarihli 

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu’nun  kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve 

yaralanmalara neden  olan maden kazalarnn önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, 

araştrma ve gelişme programlar ihtiyaçlarnn belirlenebilmesi ve ilgili bakanlklarn, 

madencilik kurum ve kuruluşlarnn, üniversitelerin, sendikalarn ve madencilik sektörünün 
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bilgi ve birikimi ile uygulamalarnn değerlendirilmesinin ardndan; Türkiye’de madencilik 

sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlğ ve güvenliği açsndan araştrlmas, incelenmesi 

ve değerlendirilmesi konulu raporunda yer alan baz tespitler şöyledir: 

• Çalşmalarn ortaya çkardğ ilk tespit; ülkemizdeki maden işletmelerinde 

karşlaşlabilecek muhtemel bütün riskleri değerlendirerek sistematik tedbirler 

alnmasn sağlamaya yönelik iş sağlğ ve güvenliği yönetim sistemi kurulmasnda ve 

dolaysyla risklerin önceden değerlendirilerek önlenmesinde ciddi eksiklikler 

bulunduğudur. Bu eksiklikler; işverenlerin kaza maliyetlerini azaltc önlemlere 

yeterince önem vermemeleri, donanml ve tecrübeli iş güvenliği uzman saysnn 

yetersizliği, risk değerlendirmesinin işyerlerine özel hazrlanmamas, seçilen risk 

değerlendirme yönteminin işyerinin koşullarna uygun olmamas gibi hususlar 

içermektedir. 

• Madencilik sektörüne ilişkin kurumsal yap ile ilgili en önemli sorunlardan birisini; 

özellikle işçi sağlğ ve iş güvenliği konularnda görev ve yetkilerin net olarak 

belirlenememiş olmas ve hangi konulardan hangi birimin sorumlu olduğunun 

kapsaml/tanmlayc/işlevsel bir biçimde ortaya konulamamş olmas oluşturmaktadr. 

Çalşmann ortaya çkardğ önemli sonuçlardan birisi de kamu denetim sisteminin; 

gerek görev ve yetki tanmlamalar gibi alanlardaki tasarm sorunlar gerekse görevli 

birimlerin uygulamalarnda izlenen yöntem ve süreçlerdeki yaşanan sorunlar 

nedeniyle etkinlikten uzak ve ciddi bir zafiyet alan oluşturduğuna ilişkindir. Kazalar 

irdelendiğinde etkin bir denetim sisteminin olmamas ve/veya denetim 

yetersizliğinden beslenen/kaynaklanan sorunlar/nedenler öne çkmaktadr. Maden 

işletmeleri iş sağlğ ve güvenliği yönünden Çalşma Bakanlğ İş Teftiş Kurulu, proje 

uygulamalar ve iş güvenliği yönünden Enerji Bakanlğ Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan denetlenmektedir. Denetim birimleri arasnda 

işbirliği/koordinasyonun bulunmadğ, ilgili kurumlarn bünyesindeki denetim 

birimlerinin, ayn alan ve mevzuda bazen birbirinden farkl idari işlem ve tasarruflarda 

bulunduğu, baz maden ocaklar uzun süre denetlenmemişken baz ocaklarn birkaç 

gün arayla farkl iki kurumca denetlenebildiği, işletmelerle ilgili güncel veri tabanlar 

bulunmadğndan kapal ocaklarn denetim programlarna alnabildiği, iş sağlğ ve 

güvenliği sahasnda çok başllk olarak nitelendirilebilecek bu durumun uygulamada 

mükerrer veya çelişkili raporun ortaya çkmasna veya kararlarn alnmasna yol 

açabildiği görülmüştür. 
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• Kazalarn nedenleri arasnda eğitim eksikliği önemli etkenlerden birisi olarak ortaya 

çkmaktadr. Yürütülen çalşmada; madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere 

yeterli mesleki eğitimin verilmediği; bu doğrultuda gerekli altyapnn oluşturulmadğ; 

iş sağlğ ve güvenliği bakmndan en riskli sektörler arasnda yer alan maden 

ocaklarnda eğitim seviyesi nispeten düşük işçilerin çalştrldğ ve işbaş eğitimi ve 

hizmet içi eğitim şartnn mevzuatta öngörüldüğü ölçüde yerine getirilmediği; 

işverenlerce eğitimin zaman kayb ve gereksiz yere katlanlan bir maliyet olarak 

alglandğ görülmüştür. 

• Milli Eğitim Bakanlğ tarafndan yeralt maden işçilerine yönelik oluşturulan eğitim 

müfredatnn bir an önce uygulamaya konulmas için gerekli şartlarn hazrlanmas, 

maden işletmelerinde yaplan denetimlerde işçilere gerekli eğitimin verilip 

verilmediğinin dikkate alnmas ve eğitim verilmeyen işçilerin yeralt maden 

ocaklarnda işe başlatlmamas gerektiği değerlendirilmektedir. 

• Ayrca, maden mühendisliği bölümlerinin öğrenci kontenjanlarnn ülkenin ihtiyaçlar 

göz önüne alnarak belirlenmesi, maden mühendisliği eğitiminin asgari 

gerekliliklerinin tespit edilerek eğitim kurumlarnn buna göre düzenlenip donatlmas 

ve mühendislik öğrencilerinin staj gibi sorunlarnn çözülmesi önemli görülmektedir. 

• Etkin bir "iş sağlğ ve güvenliği risk yönetim kültürü" için, işletmedeki herkesin 

bunu benimsemesi/içselleştirmesi, tehlikeli durumlarda yaplmas gerekenlerin refleks 

haline dönüştürülmesi, tehlikelerin ve risklerin tannmas ve kontrol edilmesi 

önemlidir. Kültürel değişim uzun, sabrl ve sistemli çabalarn sonucu olduğundan, 

bilinçli ve öğretilmiş bir davranşa dönüşen bir iş sağlğ ve güvenliği kültürünün 

oluşmas, istenilen kültürel anlayş ve davranş alşkanlklarnn benimsenmesi ve 

yerleşmesi için mesleki eğitim başta olmak üzere, her türlü bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalşmalar, sektörün bütün paydaşlarnn (kamu hizmet birimleri, 

üniversiteler, meslek odalar, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşlar) ortak gayreti ile 

yürütülmelidir. 

• Ülkemizde, diğer bir çok alanda olduğu gibi, madencilik sektörü işletmelerinin says, 

türü (yeralt/yerüstü) ve çeşidi (kömür/metal/diğer) ile iş sağlğ ve güvenliği alannda 

da istatistiki veri sorunu yaşanmaktadr. Maden İşleri Genel Müdürlüğü kaytlar 

yeterince sistematik olmadğndan maden işletmelerini kavramadğ, yani kaytlarn 

yetersiz/eksik olduğu anlaşlmştr. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan verilen 

ruhsatlarn kaytlarnn "saha" baznda yapldğ, işletme/ocak baznda kayt 
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tutulmadğ, bir ruhsat sahasnda ruhsat sahibi veya başkas (rodövansç) tarafndan 

işletilen birden fazla maden ocağ bulunmas halinde kaytlarn bunlar içerecek 

şekilde tutulmadğ, bu nedenle halihazrda faal maden ocaklarnn says, madenin 

çeşidi (kömür, metal, mermer vb.), ocak işletmesinin türü (yeralt, yerüstü) konularnn 

sağlkl/gerçeğe uygun olarak bilinemediği gözlemlenmiştir. Dolaysyla bu konuda 

politika üretme, değerlendirme, planlama yapma, karar alma ve denetleme gibi önemli 

hususlar güncel ve güvenilir verilere dayandrlamamaktadr. 

• Ayn şekilde, ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği konusunda da karar alclara istatistiki 

bilgi sağlayacak iyi işleyen bir veri taban mevcut olmayp, bu bakmdan kurumsal 

hafza oluşturulamamştr. Somut bir değerlendirme yapabilmek için iş kazas ve 

meslek hastalklar ile ilgili ölçülebilir hedeflerin konulmas gerekmektedir. Ancak 

konuyla ilgili istatistiklerin yaynlanmasndaki gecikme ve verilerin güvenilirliği 

sorunlar nedeniyle bu tur hedeflerin konulmasnda ve değerlendirilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadr. 

• Alanda yaplan incelemelerde, küçük/orta ölçekli kömür işletmelerinin istihdam 

edecekleri kişilerin mesleki yeterlilikleri konusunda pek titiz olmadklar, içinde 

bulunduklar fiziki olarak yetersiz, gerekli iş güvenliği ve üretim donanmndan 

mahrum çalşama şartlarn ve düşük ücretleri kabul eden herkesle çalşabildikleri 

gözlenmiştir. 

• Maden ocaklarnda çalşanlara ödenen ücretlerin yüksek olduğu söylenemez. Ücret 

bakmndan kamu ve özel sektör işletmeleri arasnda olduğu gibi, özel sektördeki 

çeşitli büyüklüklerdeki işletmeler arasnda da farkllklar söz konusudur. Kamu maden 

isçilerinin, genellikle, özel kesim işletmelerindeki çalşanlardan daha yüksek ücret 

aldklar bilinmektedir. Yeraltnda çalşanlar da işletmelerin yer üstündeki 

ksmlarnda çalşanlardan daha yüksek ücret almaktadr. 

• Yeraltnda çalştrlacak isçilere belli bir eğitim verilmesi zorunluluğu var ise de 

çoklukla işverenlerce buna uyulmamakta, istihdam edilen isçilerin belli bir süre işten 

koparlarak eğitime katlmalar ciddi bir zaman kayb ve gereksiz yere katlanlan bir 

maliyet olarak değerlendirilmekte; denetimlerde de bu husus öncelikle dikkate 

alnacak bir unsur olarak kabul görmemektedir.  

• Alt işverenlik uygulamasnn iş sağlğ ve güvenliği bakmndan alnmas gereken 

tedbirlerde zafiyete yol açtğ, alt işverenlerin gerekli sağlk ve güvenlik tedbirlerini 

almakta isteksiz davrandklar ve bu uygulamann iş kazalarnn artşna neden olan 
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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• Kazalarn nedenleri arasnda eğitim eksikliği önemli etkenlerden birisi olarak ortaya 

çkmaktadr. Yürütülen çalşmada; madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere 

yeterli mesleki eğitimin verilmediği; bu doğrultuda gerekli altyapnn oluşturulmadğ; 

iş sağlğ ve güvenliği bakmndan en riskli sektörler arasnda yer alan maden 

ocaklarnda eğitim seviyesi nispeten düşük işçilerin çalştrldğ ve işbaş eğitimi ve 

hizmet içi eğitim şartnn mevzuatta öngörüldüğü ölçüde yerine getirilmediği; 

işverenlerce eğitimin zaman kayb ve gereksiz yere katlanlan bir maliyet olarak 

alglandğ görülmüştür. 

• Milli Eğitim Bakanlğ tarafndan yeralt maden işçilerine yönelik oluşturulan eğitim 

müfredatnn bir an önce uygulamaya konulmas için gerekli şartlarn hazrlanmas, 

maden işletmelerinde yaplan denetimlerde işçilere gerekli eğitimin verilip 

verilmediğinin dikkate alnmas ve eğitim verilmeyen işçilerin yeralt maden 

ocaklarnda işe başlatlmamas gerektiği değerlendirilmektedir. 

• Ayrca, maden mühendisliği bölümlerinin öğrenci kontenjanlarnn ülkenin ihtiyaçlar 

göz önüne alnarak belirlenmesi, maden mühendisliği eğitiminin asgari 

gerekliliklerinin tespit edilerek eğitim kurumlarnn buna göre düzenlenip donatlmas 

ve mühendislik öğrencilerinin staj gibi sorunlarnn çözülmesi önemli görülmektedir. 

• Etkin bir "iş sağlğ ve güvenliği risk yönetim kültürü" için, işletmedeki herkesin 

bunu benimsemesi/içselleştirmesi, tehlikeli durumlarda yaplmas gerekenlerin refleks 

haline dönüştürülmesi, tehlikelerin ve risklerin tannmas ve kontrol edilmesi 

önemlidir. Kültürel değişim uzun, sabrl ve sistemli çabalarn sonucu olduğundan, 

bilinçli ve öğretilmiş bir davranşa dönüşen bir iş sağlğ ve güvenliği kültürünün 

oluşmas, istenilen kültürel anlayş ve davranş alşkanlklarnn benimsenmesi ve 

yerleşmesi için mesleki eğitim başta olmak üzere, her türlü bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalşmalar, sektörün bütün paydaşlarnn (kamu hizmet birimleri, 

üniversiteler, meslek odalar, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşlar) ortak gayreti ile 

yürütülmelidir. 

• Ülkemizde, diğer bir çok alanda olduğu gibi, madencilik sektörü işletmelerinin says, 

türü (yeralt/yerüstü) ve çeşidi (kömür/metal/diğer) ile iş sağlğ ve güvenliği alannda 

da istatistiki veri sorunu yaşanmaktadr. Maden İşleri Genel Müdürlüğü kaytlar 

yeterince sistematik olmadğndan maden işletmelerini kavramadğ, yani kaytlarn 

yetersiz/eksik olduğu anlaşlmştr. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan verilen 

ruhsatlarn kaytlarnn "saha" baznda yapldğ, işletme/ocak baznda kayt 
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tutulmadğ, bir ruhsat sahasnda ruhsat sahibi veya başkas (rodövansç) tarafndan 

işletilen birden fazla maden ocağ bulunmas halinde kaytlarn bunlar içerecek 

şekilde tutulmadğ, bu nedenle halihazrda faal maden ocaklarnn says, madenin 

çeşidi (kömür, metal, mermer vb.), ocak işletmesinin türü (yeralt, yerüstü) konularnn 

sağlkl/gerçeğe uygun olarak bilinemediği gözlemlenmiştir. Dolaysyla bu konuda 

politika üretme, değerlendirme, planlama yapma, karar alma ve denetleme gibi önemli 

hususlar güncel ve güvenilir verilere dayandrlamamaktadr. 

• Ayn şekilde, ülkemizde iş sağlğ ve güvenliği konusunda da karar alclara istatistiki 

bilgi sağlayacak iyi işleyen bir veri taban mevcut olmayp, bu bakmdan kurumsal 

hafza oluşturulamamştr. Somut bir değerlendirme yapabilmek için iş kazas ve 

meslek hastalklar ile ilgili ölçülebilir hedeflerin konulmas gerekmektedir. Ancak 

konuyla ilgili istatistiklerin yaynlanmasndaki gecikme ve verilerin güvenilirliği 

sorunlar nedeniyle bu tur hedeflerin konulmasnda ve değerlendirilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadr. 

• Alanda yaplan incelemelerde, küçük/orta ölçekli kömür işletmelerinin istihdam 

edecekleri kişilerin mesleki yeterlilikleri konusunda pek titiz olmadklar, içinde 

bulunduklar fiziki olarak yetersiz, gerekli iş güvenliği ve üretim donanmndan 

mahrum çalşama şartlarn ve düşük ücretleri kabul eden herkesle çalşabildikleri 

gözlenmiştir. 

• Maden ocaklarnda çalşanlara ödenen ücretlerin yüksek olduğu söylenemez. Ücret 

bakmndan kamu ve özel sektör işletmeleri arasnda olduğu gibi, özel sektördeki 

çeşitli büyüklüklerdeki işletmeler arasnda da farkllklar söz konusudur. Kamu maden 

isçilerinin, genellikle, özel kesim işletmelerindeki çalşanlardan daha yüksek ücret 

aldklar bilinmektedir. Yeraltnda çalşanlar da işletmelerin yer üstündeki 

ksmlarnda çalşanlardan daha yüksek ücret almaktadr. 

• Yeraltnda çalştrlacak isçilere belli bir eğitim verilmesi zorunluluğu var ise de 

çoklukla işverenlerce buna uyulmamakta, istihdam edilen isçilerin belli bir süre işten 

koparlarak eğitime katlmalar ciddi bir zaman kayb ve gereksiz yere katlanlan bir 

maliyet olarak değerlendirilmekte; denetimlerde de bu husus öncelikle dikkate 

alnacak bir unsur olarak kabul görmemektedir.  

• Alt işverenlik uygulamasnn iş sağlğ ve güvenliği bakmndan alnmas gereken 

tedbirlerde zafiyete yol açtğ, alt işverenlerin gerekli sağlk ve güvenlik tedbirlerini 

almakta isteksiz davrandklar ve bu uygulamann iş kazalarnn artşna neden olan 
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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kömürü başna düşen ölüm says karşlaştrldğnda, rodövansl sahalarda ölüm 

orannn çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum iş sağlğ ve güvenliği 

ile ilgili tedbirler yönünden rodövansl işletmelerin genel olarak daha zayf 

durumda olduğunu göstermektedir. 

 

• Yeralt maden işletmelerinde sğnma istasyonu kurulmasna yönelik ülkemizde 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadr. Sğnma istasyonlar yeraltnda 

mahsur kalan isçilerin yaşamlarn sürdürebilmeleri için önemli bir imkân olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde yeralt maden işletmelerinde meydana 

gelen kazalarda isçilerin ne kadar süre içerisinde hayatn kaybettiklerine ve bir 

sğnma istasyonu olmas durumunda ne ölçüde faydal olacağna dair ilgili kurum ve 

kuruluşlarca herhangi bir çalşama da yaplmamştr. Bu doğrultuda mevzuatta, yeralt 

maden ocaklarnda sğnma istasyonlarnn kurulmasna ilişkin bir düzenleme 

yaplmasnn uygun olacağ değerlendirilmektedir. 

 

• Ülkemizde birbirinin tekrar gibi görünen pek çok iş kazasnn vuku bulmas, ilgili 

kamu kurumlarnn mevzuatla tanmlanan görevlerini bihakkn yapmadklar 

şeklindeki yaygn kamuoyu algs, iş kazalar veya meslek hastalklar sonucu 

meydana gelen azmsanamayacak miktardaki can kayb ve sürekli veya geçici 

maluliyetler, bu konu üzerinde önemle durulmasn gerektirmektedir. Zira devlet, 

halknn can ve mal güvenliğini sağlamak için kural koyma, gözetim ve denetimde 

bulunma ve koyduğu kurallar uygulama yükümlülüğünü üstlenmiş sosyal ve siyasi bir 

organizasyondur ve devletin önde gelen varlk sebeplerinden birisi, insanlarn sağlk, 

güvenlik ve esenliğini temin etmektir. 

• Devlet kural koymakta, koyduğu kurallara uyulmadğn tespit etmekte, uymayanlar 

sürekli uyarmakta, ama genellikle müeyyideye dönüşmeyen, prosedürü 

tamamlamaktan öteye geçmediği düşünülen bu uyarlar maden işletmecilerince 

dikkate alnmamakta, bu şekilde mevzuat ihlallerinin önüne geçilememekte, 

vatandasn gözünde Devlet aciz duruma düştürüldüğü gibi maden kazalarnda insanlar 

can kayplar ve ciddi maluliyetler yaşamaya devam etmekte, meydana gelen ağr mali 

ve sosyal külfetlere ise toplum mütemadiyen katlanmaktadr. 

• Bu sorunlar hem MİGEM hem de İş Teftiş Kurulu tarafndan yürütülen denetimler için 

varit olduğundan, sorunlarn çözümü için getirilecek öneriler her iki kurum için de 
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geçerlidir. 

• İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin kurallarn ihlal edildiğinin tespiti halinde uygulanan 

yaptrmlarn yetersiz olduğu, işletmecileri projeye ve mevzuata uyma hususunda 

zorlayc nitelik taşmadğ anlaşlmaktadr. 

• Maden kazalarnn vuku bulmasn müteakiben yürütülen tahlisiye (arama-kurtarma) 

faaliyetlerinde ciddi zafiyet olduğu yönünde kamuoyunda yaygn bir alg bulunduğu, 

tahlisiye istasyonlar ile ilgili merkezi bir yapnn bulunmadğ, bu konuda bağlayc 

standartlar konulmadğ anlaşlmştr.
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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temel etkenlerden biri olduğu yönünde yaygn eleştiriler bulunmaktadr. 

• Ülkedeki işsizlik orannn fazla olmas, çalşanlarn daha sağlksz ve güvenliksiz 

şartlarda, daha düşük ücretlerle çalşmaya raz olmas, mevzuatn kendilerine tandğ 

haklar talep etmede daha çekingen davranmas gibi sonuçlar doğurmaktadr. 

• Sektörün uzun vadeli gelişme trendini en azndan ana hatlaryla ortaya koyacak yeterli 

politikalar üretilememiş olup sektörü düzenlemekle görevli en önemli kamu kuruluşu 

olan Maden İsleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) gerekli örgüt ve kadro yapsna sahip 

değildir. 

• İş sağlğ ve güvenliği konusu ülke ekonomileri için küçümsenmemesi gereken bir 

etkiye sahiptir. ILO verilerine göre, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarnn ve 

meslek hastalklarnn ülke ekonomilerine getirdiği yükün millî gelirin %3-5 

dolaylarnda olduğu hesaplanmaktadr. Bu durum, iş kazalarnn ve meslek 

hastalklarnn Türkiye büyüklüğünde bir ülkenin ekonomisine iyimser bir tahminle 

yllk 30 milyar TL yük getirdiği anlamna gelmektedir. 

 

• Rodövansl maden işletmelerinde genel olarak aşağda belirtilen iş sağlğ ve 

güvenliği eksikliklerine rastlanmaktadr: 

-Havalandrma genellikle doğal havalandrma yoluyla yaplmaktadr. 

-Yeralt ekipmanlar alev szdrmaz özelliğe sahip değildir. 

-Çalşma yerlerinin en az iki yolla yeryüzüne bağl olmasna dikkat edilmemektedir. -

Patlamalara karş önlemler yetersizdir. 

-Yeterli gaz ölçüm cihazlar bulunmamaktadr. 

-Tozla mücadele yaplmamaktadr. 

-Ferdi kurtarc teçhizat yoktur, olanlar da yetersizdir. 

-İş sağlğ ve güvenliği kurullar oluşturulmamştr. 

-Merkezi gaz izleme sistemleri bulunmamaktadr. 

-Çalşanlarn tehlikelere karş eğitimleri yetersizdir. 

Belirtilen hususlar bağlamnda sorunun çözümünde idari, hukuki, sosyal ve ekonomik 

admlarn beraber atlmas, TTK, TKİ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

Enerji Bakanlğ ve konunun diğer paydaşlarnn görüşleri de değerlendirilerek 

rodövans uygulamas ile ilgili uygun bir yöntem belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• TTK ile özel işletmelerde (rodövansl işletmelerde) üretilen milyon ton taş 
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kömürü başna düşen ölüm says karşlaştrldğnda, rodövansl sahalarda ölüm 

orannn çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum iş sağlğ ve güvenliği 

ile ilgili tedbirler yönünden rodövansl işletmelerin genel olarak daha zayf 

durumda olduğunu göstermektedir. 

 

• Yeralt maden işletmelerinde sğnma istasyonu kurulmasna yönelik ülkemizde 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadr. Sğnma istasyonlar yeraltnda 

mahsur kalan isçilerin yaşamlarn sürdürebilmeleri için önemli bir imkân olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde yeralt maden işletmelerinde meydana 

gelen kazalarda isçilerin ne kadar süre içerisinde hayatn kaybettiklerine ve bir 

sğnma istasyonu olmas durumunda ne ölçüde faydal olacağna dair ilgili kurum ve 

kuruluşlarca herhangi bir çalşama da yaplmamştr. Bu doğrultuda mevzuatta, yeralt 

maden ocaklarnda sğnma istasyonlarnn kurulmasna ilişkin bir düzenleme 

yaplmasnn uygun olacağ değerlendirilmektedir. 

 

• Ülkemizde birbirinin tekrar gibi görünen pek çok iş kazasnn vuku bulmas, ilgili 

kamu kurumlarnn mevzuatla tanmlanan görevlerini bihakkn yapmadklar 

şeklindeki yaygn kamuoyu algs, iş kazalar veya meslek hastalklar sonucu 

meydana gelen azmsanamayacak miktardaki can kayb ve sürekli veya geçici 

maluliyetler, bu konu üzerinde önemle durulmasn gerektirmektedir. Zira devlet, 

halknn can ve mal güvenliğini sağlamak için kural koyma, gözetim ve denetimde 

bulunma ve koyduğu kurallar uygulama yükümlülüğünü üstlenmiş sosyal ve siyasi bir 

organizasyondur ve devletin önde gelen varlk sebeplerinden birisi, insanlarn sağlk, 

güvenlik ve esenliğini temin etmektir. 

• Devlet kural koymakta, koyduğu kurallara uyulmadğn tespit etmekte, uymayanlar 

sürekli uyarmakta, ama genellikle müeyyideye dönüşmeyen, prosedürü 

tamamlamaktan öteye geçmediği düşünülen bu uyarlar maden işletmecilerince 

dikkate alnmamakta, bu şekilde mevzuat ihlallerinin önüne geçilememekte, 

vatandasn gözünde Devlet aciz duruma düştürüldüğü gibi maden kazalarnda insanlar 

can kayplar ve ciddi maluliyetler yaşamaya devam etmekte, meydana gelen ağr mali 

ve sosyal külfetlere ise toplum mütemadiyen katlanmaktadr. 

• Bu sorunlar hem MİGEM hem de İş Teftiş Kurulu tarafndan yürütülen denetimler için 

varit olduğundan, sorunlarn çözümü için getirilecek öneriler her iki kurum için de 
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geçerlidir. 

• İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin kurallarn ihlal edildiğinin tespiti halinde uygulanan 

yaptrmlarn yetersiz olduğu, işletmecileri projeye ve mevzuata uyma hususunda 

zorlayc nitelik taşmadğ anlaşlmaktadr. 

• Maden kazalarnn vuku bulmasn müteakiben yürütülen tahlisiye (arama-kurtarma) 

faaliyetlerinde ciddi zafiyet olduğu yönünde kamuoyunda yaygn bir alg bulunduğu, 

tahlisiye istasyonlar ile ilgili merkezi bir yapnn bulunmadğ, bu konuda bağlayc 

standartlar konulmadğ anlaşlmştr.
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geçerlidir. 

• İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin kurallarn ihlal edildiğinin tespiti halinde uygulanan 

yaptrmlarn yetersiz olduğu, işletmecileri projeye ve mevzuata uyma hususunda 

zorlayc nitelik taşmadğ anlaşlmaktadr. 

• Maden kazalarnn vuku bulmasn müteakiben yürütülen tahlisiye (arama-kurtarma) 

faaliyetlerinde ciddi zafiyet olduğu yönünde kamuoyunda yaygn bir alg bulunduğu, 

tahlisiye istasyonlar ile ilgili merkezi bir yapnn bulunmadğ, bu konuda bağlayc 

standartlar konulmadğ anlaşlmştr.
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8. 13 MAYIS’TAN SONRA SOMA 

8.1. Torba Yasa Kandrmacas 

13 Mays 2014 tarihinde Soma’da Soma Kömür İşletmelerine ait Eynez ocağnda 

meydana gelen büyük faciann ardndan gerek ölen madencilerin yaknlarna gerekse Eynez 

ve Soma Kömür İşletmelerinin diğer iki ocağ- Işklar ve Atabacas- çalşanlarna Başbakan, 

Bakanlar ve AKP yetkilileri tarafndan çok sayda söz verilmiş ve kazadan sadece 17 gün 

sonra da (30/05/2014) İş Kanunu İle Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yaplmasna ilişkin Kanun Tasars TBMM’ye sunulmuştur. Bu yasa tasars 

basna ‘Soma Yasas’ olarak lanse edilmiş ve Soma’ya ilişkin her sözün garantisi için de 

tasar doğrudan adres olarak gösterilmiştir.  

Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunun ilgili kanun tasarsn görüşmesi tam 38 gün 

sürmüş ve 60 maddelik tasarya maddeler de eklenerek tasar 149 madde ile tamamlanmştr. 

Yani tasar Soma’nn acs ile klflanarak, adeta özelleştirmeye, kadrolaşmaya, 

taşeronlaşmaya ve sermayeye hizmet eden bir torba tasar haline gelmiş, madenciye verilen 

tüm sözler ise unutturularak, sulandrlmştr.  

Üstelik partimizin çabalar ile bu torba yasadan Soma düzenlemelerinin çkartlmas ve 

ivedi olarak görüşülmesi için çok sayda önerge verilmiş ve partimizin kanun tasarsnda yer 

alan taşeron, Soma ve madenlere yönelik 17 maddenin ayrştrlarak ‘Soma kanunu’ olarak 

ayr bir düzenleme haline getirilmesini ve öncelikli olarak görüşülüp sonuçlandrlmasn 

önermiştir. Ancak verilen bu önergeler AKP oylar ile reddedilmiştir. Oysa bu tasar 

TBMM’ye sevk edildiğinde basnda ve iktidarn yaptğ açklamalarda Soma faciasnn 

yaralarnn sarlmasn sağlayacak kanun olarak sunulmuş ve kamuoyunda ve Soma’da 

beklentilere neden olmuştur. Daha sonra gerek alt komisyon görüşmelerinde ve ardndan 

gerçekleşen ana komisyon çalşmalarnda söylediğimiz bu önerinin mahiyeti görmezden 

gelinmiş ve adeta facia frsata dönüştürülerek, Soma düzenlemeleri, iktidarn amacna hizmet 

eden düzenlemeleri geçirebilmesi için arkasna saklandğ bir klf olmuştur.  
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Ayrca Soma ile ilgili herhangi bir önceliklendirme yaplmadğ gibi, verilen tüm 

sözler unutulmuş, gerek yasa ile gelen düzenlemelerde oynama yaplarak gerekse verilen 

sözleri yasaya eklemeyerek ‘Soma’ resmen iktidar tarafndan gözden çkartlmştr.  
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geçerlidir. 

• İş sağlğ ve güvenliğine ilişkin kurallarn ihlal edildiğinin tespiti halinde uygulanan 

yaptrmlarn yetersiz olduğu, işletmecileri projeye ve mevzuata uyma hususunda 

zorlayc nitelik taşmadğ anlaşlmaktadr. 

• Maden kazalarnn vuku bulmasn müteakiben yürütülen tahlisiye (arama-kurtarma) 

faaliyetlerinde ciddi zafiyet olduğu yönünde kamuoyunda yaygn bir alg bulunduğu, 

tahlisiye istasyonlar ile ilgili merkezi bir yapnn bulunmadğ, bu konuda bağlayc 

standartlar konulmadğ anlaşlmştr.
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8. 13 MAYIS’TAN SONRA SOMA 

8.1. Torba Yasa Kandrmacas 

13 Mays 2014 tarihinde Soma’da Soma Kömür İşletmelerine ait Eynez ocağnda 

meydana gelen büyük faciann ardndan gerek ölen madencilerin yaknlarna gerekse Eynez 

ve Soma Kömür İşletmelerinin diğer iki ocağ- Işklar ve Atabacas- çalşanlarna Başbakan, 

Bakanlar ve AKP yetkilileri tarafndan çok sayda söz verilmiş ve kazadan sadece 17 gün 

sonra da (30/05/2014) İş Kanunu İle Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yaplmasna ilişkin Kanun Tasars TBMM’ye sunulmuştur. Bu yasa tasars 

basna ‘Soma Yasas’ olarak lanse edilmiş ve Soma’ya ilişkin her sözün garantisi için de 

tasar doğrudan adres olarak gösterilmiştir.  

Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunun ilgili kanun tasarsn görüşmesi tam 38 gün 

sürmüş ve 60 maddelik tasarya maddeler de eklenerek tasar 149 madde ile tamamlanmştr. 

Yani tasar Soma’nn acs ile klflanarak, adeta özelleştirmeye, kadrolaşmaya, 

taşeronlaşmaya ve sermayeye hizmet eden bir torba tasar haline gelmiş, madenciye verilen 

tüm sözler ise unutturularak, sulandrlmştr.  

Üstelik partimizin çabalar ile bu torba yasadan Soma düzenlemelerinin çkartlmas ve 

ivedi olarak görüşülmesi için çok sayda önerge verilmiş ve partimizin kanun tasarsnda yer 

alan taşeron, Soma ve madenlere yönelik 17 maddenin ayrştrlarak ‘Soma kanunu’ olarak 

ayr bir düzenleme haline getirilmesini ve öncelikli olarak görüşülüp sonuçlandrlmasn 

önermiştir. Ancak verilen bu önergeler AKP oylar ile reddedilmiştir. Oysa bu tasar 

TBMM’ye sevk edildiğinde basnda ve iktidarn yaptğ açklamalarda Soma faciasnn 

yaralarnn sarlmasn sağlayacak kanun olarak sunulmuş ve kamuoyunda ve Soma’da 

beklentilere neden olmuştur. Daha sonra gerek alt komisyon görüşmelerinde ve ardndan 

gerçekleşen ana komisyon çalşmalarnda söylediğimiz bu önerinin mahiyeti görmezden 

gelinmiş ve adeta facia frsata dönüştürülerek, Soma düzenlemeleri, iktidarn amacna hizmet 

eden düzenlemeleri geçirebilmesi için arkasna saklandğ bir klf olmuştur.  
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Ayrca Soma ile ilgili herhangi bir önceliklendirme yaplmadğ gibi, verilen tüm 

sözler unutulmuş, gerek yasa ile gelen düzenlemelerde oynama yaplarak gerekse verilen 

sözleri yasaya eklemeyerek ‘Soma’ resmen iktidar tarafndan gözden çkartlmştr.  
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Kald ki; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2014 tarihli Grup Toplantsnda;  

“Yer altnda çalşan işçilerimize yönelik de yine önemli düzenlemeler yapyor, örneğin 

haftalk çalşma saatini 36 saat, günlük çalşma süresini 6 saat olarak kstlyoruz. Yani 48 

saatten 36 saate, böyle bir noktaya geliyoruz. Soma’daki maden kazasndan etkilenen 

madencilere ve ailelerine de bu tasaryla önemli haklar sağlyoruz. 67 şehit madencimizin 

ailelerinin aylk alma hakk kanunen bulunmuyordu. Şimdi yapacağmz değişiklikle 1 gün 

bile sigortal olsa, hayatn kaybedenlerin ailelerine aylk alma hakk getiriyoruz. Şehit 

madencilerimizin anne-babalar için aylk almakta gerekli olan muhtaçlk şartn da 

kaldryoruz. Soma’da şu anda çalşamayan madencilerimizin ücretleri işveren tarafndan 

ödenecek, ne alyorsa maaş bunu o işletme açlana kadar aynen alacak. Ayrca, 

çalşamadklar dönemde İşsizlik Sigortas Fonundan net maaşlar kadar biz de ödeme 

yapacağz. Madenlerde çalşan işçilerimizin emeklilik yaşn da 55’ten 50’ye indiriyoruz. 

Ypranma payn değiştiriyoruz. İzinde geçirdikleri süreler ve tatiller de ypranmaya dahil 

edildiğinde erken emekli olmak isteyen madenci kardeşimiz o zaman 43 yaşnda bile emekli 

olabilecek(...) 

(…)Özellikle Soma’daki madencilerimize, gerçi Knk’taki ziyaretimde oradaki şehit 

ailelerine, Bergama’dan gelen şehit ailelerine bunlar anlatmştm. Bu vesileyle yine ksmen 

televizyonlara yansmşt ama, bunu bugün sabah yaptğmz toplantda, şimdi grupta ve 

inşallah Meclis’teki müzakerelerde de bunlar zaten geniş yer alacak. Soma’daki 

madencilerimize, şehit olan madencilerimizin ailelerine bu önemli haklarn hayrl olmasn 

diliyorum... ” şeklinde yaptğ konuşmasnda madencilere ve ailelerine verilen sözlerin bir 

ksmn özetlemiştir.  

Somal madencilere verilen sözlerle ilgili Başbakan, Bakanlar ve AKP yetkilileri ile 

görüşen 9 madenciden 7’sinin yazdğ dilekçe 19 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe 

Komisyonuna sunulmuştur. Madenciler söz konusu bu dilekçede Salih Kapusuz’un 

başkanlğndaki heyetin Soma’ya geldiğinde verilen sözleri tekrar ederek oturma eylemlerini 

bitirmelerini istediğini ancak madencilere verilen sözlerden dönüldüğünü beyan etmişlerdir.  
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8.1.1.Madencilere Verilen Sözler 

 

Madencilerin 15 maddede sraladğ ve Meclis’ten yerine getirilmesini bekledikleri 

sözler şunlar olmuştur: 

1. Devlet tarafndan denetimler yaplana ve teftiş raporlar tamamlanana kadar kimse 

madenlere inmeye zorlanmayacak. Gerekirse “önce biz gelip ineceğiz, ondan sonra 

siz ineceksiniz” denildi.  

2. Kimseye bu süre içerisinde çkş verilmeyecek. 

3. Maaşlar tam şekilde, eksiksiz ödenecek. Şartlar düzelene kadar gerekirse 7-8 ay devlet 

maaşlar ödeyecek. 

4. Maaşlar en az 2000 TL olacak.  

5. 6 maaş ikramiye verilecek.  

6. Kanunda yeraltnda günlük 7,5 saat yazan çalşma süresi, 6 saat olacak.  

7. Haftalk çalşma saati 36 saati asla geçmeyecek. 

8. Emeklilik yaş 55'ten 49’a düşürülecek. 

9. Ölen madenciler sivil şehit statüsünde saylacak.  

10. 1400 TL- 1500 TL arasnda ölüm aylğ bağlanacak.  

11. Ölen madencilerin yaknlarna TOKİ’den ev verilecek. 

12. Ölen madencilerin yaknlarndan 1 kişiye istihdam sağlanacak. 

13. Resmi tatiller ve senelik izinler yeralt sigortas olarak yatrlacak. 

14. Taşeron sistemi kaldrlacak.  

15. Uyar Madencilikte çalşrken işsiz kalan işçilerin mağduriyeti giderilecek, işçilerin 

alacağ tazminatlar bir yasa çkartlarak işsizlik fonundan ödenecek.  

 

İktidar tarafndan yaplan baskc tutum ile,  kimi zaman bask snrlarn da aşarak 

şiddete ulaşan bir tavr ve anlayşta geçen Plan Bütçe Komisyonunun 38 günlük yoğun 

çalşma süresinde, bizzat iktidar yetkilileri tarafndan Somal madencilere ve ailelerine verilen 

15 sözden sadece 4 tanesi tam olarak yerine getirilmiş, 3 tanesi ksmen (eksiklikleri ile 

birlikte) kabul edilmiş, 8 tanesi ise hiç kabul görmemiş, gündeme dahi alnmamştr.   
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Kald ki; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 2014 tarihli Grup Toplantsnda;  

“Yer altnda çalşan işçilerimize yönelik de yine önemli düzenlemeler yapyor, örneğin 

haftalk çalşma saatini 36 saat, günlük çalşma süresini 6 saat olarak kstlyoruz. Yani 48 

saatten 36 saate, böyle bir noktaya geliyoruz. Soma’daki maden kazasndan etkilenen 

madencilere ve ailelerine de bu tasaryla önemli haklar sağlyoruz. 67 şehit madencimizin 

ailelerinin aylk alma hakk kanunen bulunmuyordu. Şimdi yapacağmz değişiklikle 1 gün 

bile sigortal olsa, hayatn kaybedenlerin ailelerine aylk alma hakk getiriyoruz. Şehit 

madencilerimizin anne-babalar için aylk almakta gerekli olan muhtaçlk şartn da 

kaldryoruz. Soma’da şu anda çalşamayan madencilerimizin ücretleri işveren tarafndan 

ödenecek, ne alyorsa maaş bunu o işletme açlana kadar aynen alacak. Ayrca, 

çalşamadklar dönemde İşsizlik Sigortas Fonundan net maaşlar kadar biz de ödeme 

yapacağz. Madenlerde çalşan işçilerimizin emeklilik yaşn da 55’ten 50’ye indiriyoruz. 

Ypranma payn değiştiriyoruz. İzinde geçirdikleri süreler ve tatiller de ypranmaya dahil 

edildiğinde erken emekli olmak isteyen madenci kardeşimiz o zaman 43 yaşnda bile emekli 

olabilecek(...) 

(…)Özellikle Soma’daki madencilerimize, gerçi Knk’taki ziyaretimde oradaki şehit 

ailelerine, Bergama’dan gelen şehit ailelerine bunlar anlatmştm. Bu vesileyle yine ksmen 

televizyonlara yansmşt ama, bunu bugün sabah yaptğmz toplantda, şimdi grupta ve 

inşallah Meclis’teki müzakerelerde de bunlar zaten geniş yer alacak. Soma’daki 

madencilerimize, şehit olan madencilerimizin ailelerine bu önemli haklarn hayrl olmasn 

diliyorum... ” şeklinde yaptğ konuşmasnda madencilere ve ailelerine verilen sözlerin bir 

ksmn özetlemiştir.  

Somal madencilere verilen sözlerle ilgili Başbakan, Bakanlar ve AKP yetkilileri ile 

görüşen 9 madenciden 7’sinin yazdğ dilekçe 19 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe 

Komisyonuna sunulmuştur. Madenciler söz konusu bu dilekçede Salih Kapusuz’un 

başkanlğndaki heyetin Soma’ya geldiğinde verilen sözleri tekrar ederek oturma eylemlerini 

bitirmelerini istediğini ancak madencilere verilen sözlerden dönüldüğünü beyan etmişlerdir.  
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8.1.1.Madencilere Verilen Sözler 

 

Madencilerin 15 maddede sraladğ ve Meclis’ten yerine getirilmesini bekledikleri 

sözler şunlar olmuştur: 

1. Devlet tarafndan denetimler yaplana ve teftiş raporlar tamamlanana kadar kimse 

madenlere inmeye zorlanmayacak. Gerekirse “önce biz gelip ineceğiz, ondan sonra 

siz ineceksiniz” denildi.  

2. Kimseye bu süre içerisinde çkş verilmeyecek. 

3. Maaşlar tam şekilde, eksiksiz ödenecek. Şartlar düzelene kadar gerekirse 7-8 ay devlet 

maaşlar ödeyecek. 

4. Maaşlar en az 2000 TL olacak.  

5. 6 maaş ikramiye verilecek.  

6. Kanunda yeraltnda günlük 7,5 saat yazan çalşma süresi, 6 saat olacak.  

7. Haftalk çalşma saati 36 saati asla geçmeyecek. 

8. Emeklilik yaş 55'ten 49’a düşürülecek. 

9. Ölen madenciler sivil şehit statüsünde saylacak.  

10. 1400 TL- 1500 TL arasnda ölüm aylğ bağlanacak.  

11. Ölen madencilerin yaknlarna TOKİ’den ev verilecek. 

12. Ölen madencilerin yaknlarndan 1 kişiye istihdam sağlanacak. 

13. Resmi tatiller ve senelik izinler yeralt sigortas olarak yatrlacak. 

14. Taşeron sistemi kaldrlacak.  

15. Uyar Madencilikte çalşrken işsiz kalan işçilerin mağduriyeti giderilecek, işçilerin 

alacağ tazminatlar bir yasa çkartlarak işsizlik fonundan ödenecek.  

 

İktidar tarafndan yaplan baskc tutum ile,  kimi zaman bask snrlarn da aşarak 

şiddete ulaşan bir tavr ve anlayşta geçen Plan Bütçe Komisyonunun 38 günlük yoğun 

çalşma süresinde, bizzat iktidar yetkilileri tarafndan Somal madencilere ve ailelerine verilen 

15 sözden sadece 4 tanesi tam olarak yerine getirilmiş, 3 tanesi ksmen (eksiklikleri ile 

birlikte) kabul edilmiş, 8 tanesi ise hiç kabul görmemiş, gündeme dahi alnmamştr.   
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8.1.1.1. Madenlere İnmeye Zorlanmayacak/ Kimseye Çkş Verilemeyecek 

 

Soma faciasnn hemen ardndan, iktidar yetkililerinin bölgeye yaptklar ziyaretlerde 

işçilerin “madene inmeye zorlanp zorlanmayacaklar”, “haklarn alp, alamayacaklar” 

yönündeki sorularna ‘kimse madene inmeye zorlanmayacak şeklinde’ yantlar verilmiştir. 

Özellikle kazann yaşandğ ocağn dşnda Soma Kömür İşletmelerine ait Işklar ve Atabacas 

ocaklarnn da Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ müfettişlerince kapatlmasnn ardndan 

işçilerin işbaş yapmayacağ kesinleşmiştir.  

23 Mays 2014 tarihinde de AKP’den çok sayda milletvekili ile birlikte Soma’ya 

ziyarete giden AKP Genel Başkan Yardmcs ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Plan 

ve Bütçe Komisyonu Başkan ve Manisa Milletvekili Recai Berber diğer ocaklarda çalşan 

işçilere maaşlarnn ödeneceğini ve daha pek çok sözü vermişlerdir. Özellikle işçilerin oturma 

eylemini bitirmelerini söylemişler ve Başbakann “Madenler güvenli olana kadar kimse o 

madene inmeye zorlanmayacak ve gerekirse üç ay dört maaşlar devlet ödeyecek ama 

kimse zorlanmayacak” sözünü Işklar ve Atabacas çalşanlar için de teyit etmişlerdir.  

Tüm bu sözlerin üzerinden iki-üç gün sonra, önce daybaşlar tarafndan mesajla 

işçilere çağr yaplmş ardndan “işe davet ihtarnamesi” ile işçiler adeta işsizlik ile tehdit 

edilmiştir. Diğer iki ocakta çalşan işçilerin maden ocağn iyileştirme çalşmalar için 

çağrldklar iddia edilse de, işçilerin işten çkartlma tehdidi ile karş karşya kaldklar 

gönderilen ihtarnamede kaytldr.  

Oysa Başbakan ve ilgili Bakanlar tarafndan madencilere verilen “Devlet tarafndan 

denetimler yaplana ve teftiş raporlar tamamlanana kadar kimse madenlere inmeye 

zorlanmayacak” sözü ve kimse işten çkartlmayacak güvencesi Meclise sunulan yasa 

tasarsnda güvence altna alnmamş, görüşmeler boyunca da bu konuda herhangi bir adm 

atlmamştr.  

Plan Bütçe Komisyonunun konuyla ilgili madde görüşmeleri srasnda da, partimiz 

Soma Kömür İşletmelerine ait diğer ocaklarda çalşan madencilerin sorunlarna yönelik tüm 

uyarlar yaplmştr. Ancak madenlere inmeye zorlanmayacak ve kimseye çkş verilmeyecek 

sözüne ilişkin madencilere herhangi bir güvence verilmemiş ve adeta Somal madenciler 

işverenin ve müfettişlerin insafna terk edilmiştir.  
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Nitekim bu Komisyonu’nun raporunun yazm aşamasnda 30 Kasm 2014 günü Eynez 

ocağndan 2831 işçi işten çkartlmş ve telefonlarna 4/A kapsamna ait işin sonlanmas 

nedeniyle işten ayrlş bildiriminiz 30.11.2014 tarihinde yaplmştr sağlkl ve güvenli günler 

dileriz” yazan mesajlar gönderilmiştir.   

8.1.1.2. Madenlerde Çalşma Süreleri  

 

Bir diğer husus da madenlerdeki çalşma sürelerine ilişkin iktidar partisinin ikircikli 

yaklaşmdr. Bu konu Komisyon çalşmalar srasnda skça tartşlmş ancak AKP tarafndan 

kastl bir şekilde yanlş ele alnarak verilen sözden dönülmüştür. Tasarnn ilk halinde yaplan 

düzenleme ve Başbakan tarafndan işçilere verilen ‘günde 6 saat/haftalk 36 saatlik 

çalşmann’ aşlamayacağna ilişkin taahhüt alt komisyon çalşmalarnda iktidar partisi 

milletvekilleri tarafndan her frsatta tartşmaya açlarak fiili çalşma saatinin ilk 

düzenlemedeki hali ile 4,5 saate ineceği gibi bir yaklaşmla ele alnmştr.  

Hatta madende kazmann vurulduğu yerde, dizüstünde oturarak yenen öğlen 

yemeğinin dahi çalşmadan sayldğ ve 5-10 dakikada yenilmek zorunda kalnan öğle yemeği 

süresi sanki bir saat uygulanyormuş gibi dillendirilip, görüşülen düzenlemeden ve Başbakan 

tarafndan işçilere verilen sözden geri adm atlmas ile ilgili irade beyan edilmiş ve 

düzenlemenin ilk hali önce alt komisyonda ardndan da ana komisyon görüşmelerinde 

değiştirilerek yer altndaki çalşma süresi 6 saat şeklinde düzenlenmiştir. Oysa madencinin 

maden alana gitmesi ile başlayan ve madene inmesine kadar geçen hazrlk süresi 1,5 saatten 

fazla sürmektedir ve bu durum fiili çalşma süresini 7,5 saate çkartmaktadr.  

İktidar tarafndan sergilenen bu tutum normalde 7,5 saat olan günlük yeralt 

mesaisinin, evden çkp eve dönene kadar toplam 13 saatlik bir süreye karşlk geldiği 

gerçeğini göz ard etmektir. Bu yaklaşm; madene ulaşm, maden alanndaki ön hazrlklar, 

maden ağznda tertip alnma gibi işlemlerin tamamnn mesaiden önce yaplmas bir yana, 

şaltercilerin şalter başnda, araç ve ekipman kullananlarn ekipmanlarn başnda, kazmaclarn 

kazma elde ele ya da hilti elden ele prensibi ile mevzuata aykr bir şekilde maden ocağnn 

üretiminin yapldğ en derin noktalarnda mesai değişimi yapldğ gerçeğini ve saat 16.00’da 

mesaisine başlayacak işçinin, saat 15.00’dan itibaren madene girerek bir saatlik yolu 

yeraltnda yürüyerek almasn ve bunlarn da mesaiden saylmamasn ancak kazmay eline 
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alan diğer arkadaşnn mesaisinin başlamas ile bir önceki vardiyann mesaisini bitmesi gibi 

bilinen bir gerçeği hiçe saymaktr.  

Kömür üretiminin 24 saat kesintisiz şekilde, bir an bile duraksamadan devam etmesi 

için işveren tarafndan yaplan ve işçilere dayatlan her türlü zorlamann fiili mesai saatini 

artrdğ görmezden gelinip, sanki mesai başladğ anda şirketin kapsndan giriliyor, mesai 

bittiği saatte de şirketin kapsnn çklyormuş gibi hatal ve eksik bilgiye dayal bir alg 

yüzünden bu yanlş hesaplamalar komisyon gündemine gelmiş ve nihayetinde bir kelime 

oyunu ile madenciye vaat edilen sözden dönülerek, mevcut yasalardaki düzenlemeden hiç de 

farkl olmayan bir uygulamaya imza atlmştr. İşçi sağlğ, güvenliği ve iş kazalar açsndan 

yaplmas gereken en doğru yaklaşmn en başta verilen yeralt/yerüstü dahil günlük 6 saat, 

haftalk 36 saatlik çalşma sözünün tutulmas olduğu kanaatindeyiz.  

Ancak, Komisyonun kabul ettiği bu düzenleme, ilk günlerdeki tepkilerden saknmak 

ve işçilerin içinde bulunduklar infial halini yatştrmak için hükümet ağz ve devlet eliyle 

yalan söylendiğinin teyidi niteliğinde olmuştur.  

Partimizin 28 Kasm 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu iş güvenliği paketinde ise, 

yeralt işlerinde çalşanlarn çalşma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat 

ve günde 7.5 saat olarak belirlenmesi düzenlenmiştir.  

8.1.1.3 Maaşlarn Tam ve Eksiksiz Ödenmesi 

 

Madencilerimiz 19 Haziran 2014 tarihine kadar maaşlarn alamamştr. Bu süre 

zarfnda Plan ve Bütçe Komisyonu konuyu görüşmüş ve fondan yaplacak ayr maaş ödemesi 

önerisi ile birlikte bir önerge olarak ivedi bir şekilde 17 Haziran 2014 tarihinde Meclis Genel 

Kuruluna sevk edilmiş ve her iki önerge görüşülmekte olan kanun tasarsna eklenerek 

yasalaşmştr. Buna göre;  

“Manisa İlinde taş kömürü madenciliği ve linyit madenciliği alannda faaliyet 

gösteren; 

a) Eynez maden ocağ işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibaryla, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olanlara veya bunlarn 5510 sayl Kanunun 

34 üncü maddesinde saylan hak sahiplerine ayn maddede belirtilen oranlarda, son aylk net 



‒ 1015 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

1019

 

8.1.1.1. Madenlere İnmeye Zorlanmayacak/ Kimseye Çkş Verilemeyecek 

 

Soma faciasnn hemen ardndan, iktidar yetkililerinin bölgeye yaptklar ziyaretlerde 

işçilerin “madene inmeye zorlanp zorlanmayacaklar”, “haklarn alp, alamayacaklar” 

yönündeki sorularna ‘kimse madene inmeye zorlanmayacak şeklinde’ yantlar verilmiştir. 

Özellikle kazann yaşandğ ocağn dşnda Soma Kömür İşletmelerine ait Işklar ve Atabacas 

ocaklarnn da Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ müfettişlerince kapatlmasnn ardndan 

işçilerin işbaş yapmayacağ kesinleşmiştir.  

23 Mays 2014 tarihinde de AKP’den çok sayda milletvekili ile birlikte Soma’ya 

ziyarete giden AKP Genel Başkan Yardmcs ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Plan 

ve Bütçe Komisyonu Başkan ve Manisa Milletvekili Recai Berber diğer ocaklarda çalşan 

işçilere maaşlarnn ödeneceğini ve daha pek çok sözü vermişlerdir. Özellikle işçilerin oturma 

eylemini bitirmelerini söylemişler ve Başbakann “Madenler güvenli olana kadar kimse o 

madene inmeye zorlanmayacak ve gerekirse üç ay dört maaşlar devlet ödeyecek ama 

kimse zorlanmayacak” sözünü Işklar ve Atabacas çalşanlar için de teyit etmişlerdir.  

Tüm bu sözlerin üzerinden iki-üç gün sonra, önce daybaşlar tarafndan mesajla 

işçilere çağr yaplmş ardndan “işe davet ihtarnamesi” ile işçiler adeta işsizlik ile tehdit 

edilmiştir. Diğer iki ocakta çalşan işçilerin maden ocağn iyileştirme çalşmalar için 

çağrldklar iddia edilse de, işçilerin işten çkartlma tehdidi ile karş karşya kaldklar 

gönderilen ihtarnamede kaytldr.  

Oysa Başbakan ve ilgili Bakanlar tarafndan madencilere verilen “Devlet tarafndan 

denetimler yaplana ve teftiş raporlar tamamlanana kadar kimse madenlere inmeye 

zorlanmayacak” sözü ve kimse işten çkartlmayacak güvencesi Meclise sunulan yasa 

tasarsnda güvence altna alnmamş, görüşmeler boyunca da bu konuda herhangi bir adm 

atlmamştr.  

Plan Bütçe Komisyonunun konuyla ilgili madde görüşmeleri srasnda da, partimiz 

Soma Kömür İşletmelerine ait diğer ocaklarda çalşan madencilerin sorunlarna yönelik tüm 

uyarlar yaplmştr. Ancak madenlere inmeye zorlanmayacak ve kimseye çkş verilmeyecek 

sözüne ilişkin madencilere herhangi bir güvence verilmemiş ve adeta Somal madenciler 

işverenin ve müfettişlerin insafna terk edilmiştir.  
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Nitekim bu Komisyonu’nun raporunun yazm aşamasnda 30 Kasm 2014 günü Eynez 

ocağndan 2831 işçi işten çkartlmş ve telefonlarna 4/A kapsamna ait işin sonlanmas 

nedeniyle işten ayrlş bildiriminiz 30.11.2014 tarihinde yaplmştr sağlkl ve güvenli günler 

dileriz” yazan mesajlar gönderilmiştir.   

8.1.1.2. Madenlerde Çalşma Süreleri  

 

Bir diğer husus da madenlerdeki çalşma sürelerine ilişkin iktidar partisinin ikircikli 

yaklaşmdr. Bu konu Komisyon çalşmalar srasnda skça tartşlmş ancak AKP tarafndan 

kastl bir şekilde yanlş ele alnarak verilen sözden dönülmüştür. Tasarnn ilk halinde yaplan 

düzenleme ve Başbakan tarafndan işçilere verilen ‘günde 6 saat/haftalk 36 saatlik 

çalşmann’ aşlamayacağna ilişkin taahhüt alt komisyon çalşmalarnda iktidar partisi 

milletvekilleri tarafndan her frsatta tartşmaya açlarak fiili çalşma saatinin ilk 

düzenlemedeki hali ile 4,5 saate ineceği gibi bir yaklaşmla ele alnmştr.  

Hatta madende kazmann vurulduğu yerde, dizüstünde oturarak yenen öğlen 

yemeğinin dahi çalşmadan sayldğ ve 5-10 dakikada yenilmek zorunda kalnan öğle yemeği 

süresi sanki bir saat uygulanyormuş gibi dillendirilip, görüşülen düzenlemeden ve Başbakan 

tarafndan işçilere verilen sözden geri adm atlmas ile ilgili irade beyan edilmiş ve 

düzenlemenin ilk hali önce alt komisyonda ardndan da ana komisyon görüşmelerinde 

değiştirilerek yer altndaki çalşma süresi 6 saat şeklinde düzenlenmiştir. Oysa madencinin 

maden alana gitmesi ile başlayan ve madene inmesine kadar geçen hazrlk süresi 1,5 saatten 

fazla sürmektedir ve bu durum fiili çalşma süresini 7,5 saate çkartmaktadr.  

İktidar tarafndan sergilenen bu tutum normalde 7,5 saat olan günlük yeralt 

mesaisinin, evden çkp eve dönene kadar toplam 13 saatlik bir süreye karşlk geldiği 

gerçeğini göz ard etmektir. Bu yaklaşm; madene ulaşm, maden alanndaki ön hazrlklar, 

maden ağznda tertip alnma gibi işlemlerin tamamnn mesaiden önce yaplmas bir yana, 

şaltercilerin şalter başnda, araç ve ekipman kullananlarn ekipmanlarn başnda, kazmaclarn 

kazma elde ele ya da hilti elden ele prensibi ile mevzuata aykr bir şekilde maden ocağnn 

üretiminin yapldğ en derin noktalarnda mesai değişimi yapldğ gerçeğini ve saat 16.00’da 

mesaisine başlayacak işçinin, saat 15.00’dan itibaren madene girerek bir saatlik yolu 

yeraltnda yürüyerek almasn ve bunlarn da mesaiden saylmamasn ancak kazmay eline 
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alan diğer arkadaşnn mesaisinin başlamas ile bir önceki vardiyann mesaisini bitmesi gibi 

bilinen bir gerçeği hiçe saymaktr.  

Kömür üretiminin 24 saat kesintisiz şekilde, bir an bile duraksamadan devam etmesi 

için işveren tarafndan yaplan ve işçilere dayatlan her türlü zorlamann fiili mesai saatini 

artrdğ görmezden gelinip, sanki mesai başladğ anda şirketin kapsndan giriliyor, mesai 

bittiği saatte de şirketin kapsnn çklyormuş gibi hatal ve eksik bilgiye dayal bir alg 

yüzünden bu yanlş hesaplamalar komisyon gündemine gelmiş ve nihayetinde bir kelime 

oyunu ile madenciye vaat edilen sözden dönülerek, mevcut yasalardaki düzenlemeden hiç de 

farkl olmayan bir uygulamaya imza atlmştr. İşçi sağlğ, güvenliği ve iş kazalar açsndan 

yaplmas gereken en doğru yaklaşmn en başta verilen yeralt/yerüstü dahil günlük 6 saat, 

haftalk 36 saatlik çalşma sözünün tutulmas olduğu kanaatindeyiz.  

Ancak, Komisyonun kabul ettiği bu düzenleme, ilk günlerdeki tepkilerden saknmak 

ve işçilerin içinde bulunduklar infial halini yatştrmak için hükümet ağz ve devlet eliyle 

yalan söylendiğinin teyidi niteliğinde olmuştur.  

Partimizin 28 Kasm 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu iş güvenliği paketinde ise, 

yeralt işlerinde çalşanlarn çalşma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat 

ve günde 7.5 saat olarak belirlenmesi düzenlenmiştir.  

8.1.1.3 Maaşlarn Tam ve Eksiksiz Ödenmesi 

 

Madencilerimiz 19 Haziran 2014 tarihine kadar maaşlarn alamamştr. Bu süre 

zarfnda Plan ve Bütçe Komisyonu konuyu görüşmüş ve fondan yaplacak ayr maaş ödemesi 

önerisi ile birlikte bir önerge olarak ivedi bir şekilde 17 Haziran 2014 tarihinde Meclis Genel 

Kuruluna sevk edilmiş ve her iki önerge görüşülmekte olan kanun tasarsna eklenerek 

yasalaşmştr. Buna göre;  

“Manisa İlinde taş kömürü madenciliği ve linyit madenciliği alannda faaliyet 

gösteren; 

a) Eynez maden ocağ işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibaryla, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olanlara veya bunlarn 5510 sayl Kanunun 

34 üncü maddesinde saylan hak sahiplerine ayn maddede belirtilen oranlarda, son aylk net 
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alan diğer arkadaşnn mesaisinin başlamas ile bir önceki vardiyann mesaisini bitmesi gibi 

bilinen bir gerçeği hiçe saymaktr.  

Kömür üretiminin 24 saat kesintisiz şekilde, bir an bile duraksamadan devam etmesi 

için işveren tarafndan yaplan ve işçilere dayatlan her türlü zorlamann fiili mesai saatini 

artrdğ görmezden gelinip, sanki mesai başladğ anda şirketin kapsndan giriliyor, mesai 

bittiği saatte de şirketin kapsnn çklyormuş gibi hatal ve eksik bilgiye dayal bir alg 

yüzünden bu yanlş hesaplamalar komisyon gündemine gelmiş ve nihayetinde bir kelime 

oyunu ile madenciye vaat edilen sözden dönülerek, mevcut yasalardaki düzenlemeden hiç de 

farkl olmayan bir uygulamaya imza atlmştr. İşçi sağlğ, güvenliği ve iş kazalar açsndan 

yaplmas gereken en doğru yaklaşmn en başta verilen yeralt/yerüstü dahil günlük 6 saat, 

haftalk 36 saatlik çalşma sözünün tutulmas olduğu kanaatindeyiz.  

Ancak, Komisyonun kabul ettiği bu düzenleme, ilk günlerdeki tepkilerden saknmak 

ve işçilerin içinde bulunduklar infial halini yatştrmak için hükümet ağz ve devlet eliyle 

yalan söylendiğinin teyidi niteliğinde olmuştur.  

Partimizin 28 Kasm 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu iş güvenliği paketinde ise, 

yeralt işlerinde çalşanlarn çalşma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat 

ve günde 7.5 saat olarak belirlenmesi düzenlenmiştir.  

8.1.1.3 Maaşlarn Tam ve Eksiksiz Ödenmesi 

 

Madencilerimiz 19 Haziran 2014 tarihine kadar maaşlarn alamamştr. Bu süre 

zarfnda Plan ve Bütçe Komisyonu konuyu görüşmüş ve fondan yaplacak ayr maaş ödemesi 

önerisi ile birlikte bir önerge olarak ivedi bir şekilde 17 Haziran 2014 tarihinde Meclis Genel 

Kuruluna sevk edilmiş ve her iki önerge görüşülmekte olan kanun tasarsna eklenerek 

yasalaşmştr. Buna göre;  

“Manisa İlinde taş kömürü madenciliği ve linyit madenciliği alannda faaliyet 

gösteren; 

a) Eynez maden ocağ işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibaryla, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olanlara veya bunlarn 5510 sayl Kanunun 

34 üncü maddesinde saylan hak sahiplerine ayn maddede belirtilen oranlarda, son aylk net 
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ücretleri esas alnarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen sürede Fondan 

aylk ödeme yaplr. Bu ödemelerden her hangi bir vergi ve kesinti yaplmaz. 

b) Eynez, Atabacas ve Işklar maden ocağ işletmelerinde 13/5/2014 tarihi 

itibaryla, 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda 

sigortal olanlara; işyerinin kapal olduğu dönemle snrl olmak üzere, 6331 sayl Kanunun 

25 inci maddesinin 6 nc fkrasnda belirtilen ve işveren tarafndan ödenmeyen ücretleri, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen süre ile aylk olarak Fondan ödenir ve 

yaplan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir.” 

Ancak, her ne kadar madencilerimizin maaşlarnn şirket tarafndan ödenmemesi 

durumunda devlet güvencesi verilmiş olsa da, madenciler 19 Haziran tarihinde aldklar 

maaşlarda prim kesintisi yapldğn ifade etmiştir.  Şirket işçilerin maaşlarnda, faciann 

olduğu tarihe kadar 13 gün yeralt, 17 gün ise yerüstü sigortas olarak göstermiş ve maden 

işçilerine, Holding’in diğer taşeron firmalarndan olan TİLAGA A.Ş. üzerinden kesintilerle 

birlikte ödeme yapma yoluna gitmiştir. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 

srasnda Partimiz bu kesintinin sebeplerinin Maliye tarafndan araştrlmasn istemiş, Maliye 

tarafndan yeralt çalşmalarna uygulanan gelir vergisi muafiyetinin kaza sonras günler için 

uygulamadğ dolays ile maaşlardan vergi kesintisinin bu sonucu doğurduğu doğrulanmş ve 

konuyla ilgili çalşma yaplacağna ilişkin söz verilmiştir. Maliye Bakanlğ yaptğ 

çalşmalarn neticesinde şirkete kesintilerin iadesi yönünde yaz yolladğn beyan etmiştir. 

Ancak henüz işçilerin eksik yatan maaşlar ödenmemiştir.   

Bir diğer düzenlemede yer alan Eynez maden ocağnda çalşan işçiler için fondan ayr 

bir maaş ödemesi kabul edilmiş olsa da, önergenin kabul edilişinin üzerinden geçen 1 ay gibi 

bir zaman zarfnda bu ödeme ile ilgili bir gelişme olmamş ve düzenlemede ‘Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnda belirlenen sürede’ ifadesinin arkasna sğnarak Bakanlktan 

çalşmalarn ne zaman tamamlanacağ konusunda kesin cevap alnamamştr. 
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ücretleri esas alnarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen sürede Fondan 

aylk ödeme yaplr. Bu ödemelerden her hangi bir vergi ve kesinti yaplmaz. 

b) Eynez, Atabacas ve Işklar maden ocağ işletmelerinde 13/5/2014 tarihi 

itibaryla, 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda 

sigortal olanlara; işyerinin kapal olduğu dönemle snrl olmak üzere, 6331 sayl Kanunun 

25 inci maddesinin 6 nc fkrasnda belirtilen ve işveren tarafndan ödenmeyen ücretleri, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen süre ile aylk olarak Fondan ödenir ve 

yaplan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir.” 

Ancak, her ne kadar madencilerimizin maaşlarnn şirket tarafndan ödenmemesi 

durumunda devlet güvencesi verilmiş olsa da, madenciler 19 Haziran tarihinde aldklar 

maaşlarda prim kesintisi yapldğn ifade etmiştir.  Şirket işçilerin maaşlarnda, faciann 

olduğu tarihe kadar 13 gün yeralt, 17 gün ise yerüstü sigortas olarak göstermiş ve maden 

işçilerine, Holding’in diğer taşeron firmalarndan olan TİLAGA A.Ş. üzerinden kesintilerle 

birlikte ödeme yapma yoluna gitmiştir. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 

srasnda Partimiz bu kesintinin sebeplerinin Maliye tarafndan araştrlmasn istemiş, Maliye 

tarafndan yeralt çalşmalarna uygulanan gelir vergisi muafiyetinin kaza sonras günler için 

uygulamadğ dolays ile maaşlardan vergi kesintisinin bu sonucu doğurduğu doğrulanmş ve 

konuyla ilgili çalşma yaplacağna ilişkin söz verilmiştir. Maliye Bakanlğ yaptğ 

çalşmalarn neticesinde şirkete kesintilerin iadesi yönünde yaz yolladğn beyan etmiştir. 

Ancak henüz işçilerin eksik yatan maaşlar ödenmemiştir.   

Bir diğer düzenlemede yer alan Eynez maden ocağnda çalşan işçiler için fondan ayr 

bir maaş ödemesi kabul edilmiş olsa da, önergenin kabul edilişinin üzerinden geçen 1 ay gibi 

bir zaman zarfnda bu ödeme ile ilgili bir gelişme olmamş ve düzenlemede ‘Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnda belirlenen sürede’ ifadesinin arkasna sğnarak Bakanlktan 

çalşmalarn ne zaman tamamlanacağ konusunda kesin cevap alnamamştr. 
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alan diğer arkadaşnn mesaisinin başlamas ile bir önceki vardiyann mesaisini bitmesi gibi 

bilinen bir gerçeği hiçe saymaktr.  

Kömür üretiminin 24 saat kesintisiz şekilde, bir an bile duraksamadan devam etmesi 

için işveren tarafndan yaplan ve işçilere dayatlan her türlü zorlamann fiili mesai saatini 

artrdğ görmezden gelinip, sanki mesai başladğ anda şirketin kapsndan giriliyor, mesai 

bittiği saatte de şirketin kapsnn çklyormuş gibi hatal ve eksik bilgiye dayal bir alg 

yüzünden bu yanlş hesaplamalar komisyon gündemine gelmiş ve nihayetinde bir kelime 

oyunu ile madenciye vaat edilen sözden dönülerek, mevcut yasalardaki düzenlemeden hiç de 

farkl olmayan bir uygulamaya imza atlmştr. İşçi sağlğ, güvenliği ve iş kazalar açsndan 

yaplmas gereken en doğru yaklaşmn en başta verilen yeralt/yerüstü dahil günlük 6 saat, 

haftalk 36 saatlik çalşma sözünün tutulmas olduğu kanaatindeyiz.  

Ancak, Komisyonun kabul ettiği bu düzenleme, ilk günlerdeki tepkilerden saknmak 

ve işçilerin içinde bulunduklar infial halini yatştrmak için hükümet ağz ve devlet eliyle 

yalan söylendiğinin teyidi niteliğinde olmuştur.  

Partimizin 28 Kasm 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu iş güvenliği paketinde ise, 

yeralt işlerinde çalşanlarn çalşma süresinin, yolda geçecek süreler dahil haftada 37.5 saat 

ve günde 7.5 saat olarak belirlenmesi düzenlenmiştir.  

8.1.1.3 Maaşlarn Tam ve Eksiksiz Ödenmesi 

 

Madencilerimiz 19 Haziran 2014 tarihine kadar maaşlarn alamamştr. Bu süre 

zarfnda Plan ve Bütçe Komisyonu konuyu görüşmüş ve fondan yaplacak ayr maaş ödemesi 

önerisi ile birlikte bir önerge olarak ivedi bir şekilde 17 Haziran 2014 tarihinde Meclis Genel 

Kuruluna sevk edilmiş ve her iki önerge görüşülmekte olan kanun tasarsna eklenerek 

yasalaşmştr. Buna göre;  

“Manisa İlinde taş kömürü madenciliği ve linyit madenciliği alannda faaliyet 

gösteren; 

a) Eynez maden ocağ işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibaryla, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olanlara veya bunlarn 5510 sayl Kanunun 
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ücretleri esas alnarak Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen sürede Fondan 

aylk ödeme yaplr. Bu ödemelerden her hangi bir vergi ve kesinti yaplmaz. 

b) Eynez, Atabacas ve Işklar maden ocağ işletmelerinde 13/5/2014 tarihi 

itibaryla, 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda 

sigortal olanlara; işyerinin kapal olduğu dönemle snrl olmak üzere, 6331 sayl Kanunun 

25 inci maddesinin 6 nc fkrasnda belirtilen ve işveren tarafndan ödenmeyen ücretleri, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakannca belirlenen süre ile aylk olarak Fondan ödenir ve 

yaplan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilir.” 

Ancak, her ne kadar madencilerimizin maaşlarnn şirket tarafndan ödenmemesi 

durumunda devlet güvencesi verilmiş olsa da, madenciler 19 Haziran tarihinde aldklar 

maaşlarda prim kesintisi yapldğn ifade etmiştir.  Şirket işçilerin maaşlarnda, faciann 

olduğu tarihe kadar 13 gün yeralt, 17 gün ise yerüstü sigortas olarak göstermiş ve maden 

işçilerine, Holding’in diğer taşeron firmalarndan olan TİLAGA A.Ş. üzerinden kesintilerle 

birlikte ödeme yapma yoluna gitmiştir. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 

srasnda Partimiz bu kesintinin sebeplerinin Maliye tarafndan araştrlmasn istemiş, Maliye 

tarafndan yeralt çalşmalarna uygulanan gelir vergisi muafiyetinin kaza sonras günler için 

uygulamadğ dolays ile maaşlardan vergi kesintisinin bu sonucu doğurduğu doğrulanmş ve 

konuyla ilgili çalşma yaplacağna ilişkin söz verilmiştir. Maliye Bakanlğ yaptğ 

çalşmalarn neticesinde şirkete kesintilerin iadesi yönünde yaz yolladğn beyan etmiştir. 

Ancak henüz işçilerin eksik yatan maaşlar ödenmemiştir.   

Bir diğer düzenlemede yer alan Eynez maden ocağnda çalşan işçiler için fondan ayr 

bir maaş ödemesi kabul edilmiş olsa da, önergenin kabul edilişinin üzerinden geçen 1 ay gibi 

bir zaman zarfnda bu ödeme ile ilgili bir gelişme olmamş ve düzenlemede ‘Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnda belirlenen sürede’ ifadesinin arkasna sğnarak Bakanlktan 

çalşmalarn ne zaman tamamlanacağ konusunda kesin cevap alnamamştr. 
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8.1.1.4 Ölen Madencilerin Sivil Şehit Saylmas 

 

Konuyla ilgili kazann hemen ardndan iktidar partisinin bir reklam arac olarak 

kullandğ ve her tür beyan ve açklamasnda skça dile getirdiği Somal 301 madencimizin 

sivil şehit statüsü saylmasna ilişkin söz lafta kalmş, sivil şehit olanlarn yararlandğ baz 

haklar bu kişilerin ailelerine de tannmş olsa da, madencilerimize resmi olarak böyle bir statü 

verilmemiştir. 

8.1.1.5 TOKİ’den konut sözü  

 

Ölen madencilerin yaknlarna TOKİ’den ev verilmesine ilişkin söz madencilerimize 

verilen bir diğer sözdür. Nitekim bu söz, gerek Recep Tayyip Erdoğan gerekse Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakan Ayşenur İslam tarafndan, Soma’da ve diğer platformlarda defaatle 

yinelenmiştir.  

Nitekim Plan ve Bütçe Komisyonun görüşmelerinde kanuna yeni bir madde ihdas 

edilmiş ve 91 inci madde ile konutlarn nasl yaplacağ hükme bağlanmştr. Buna göre; 

“Diğer kanunlardaki snrlamalara tabi olmakszn, mülkiyeti; 13 Mays 2014 

tarihinde Manisa İli, Soma İlçesinde meydana gelen maden kazasnda hayatn kaybeden 

kişilerin mirasçlarna devredilmek üzere; gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafndan bedelsiz 

olarak yaplacak konutlar için ihtiyaç duyulan taşnmazlar Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlğnca maliklerinden bağş, satn alma, kamulaştrma, devir ve temlik veya tahsis 

yolu ile edinilebilir. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunan taşnmazlar ile bu Kanunun ek 10 uncu maddesi kapsamnda olanlar dahil orman 

snrlar dşna çkarlmş ve çkarlacak alanlarda bulunan taşnmazlardan ayn amaçla 

ihtiyaç duyulanlar ise Maliye Bakanlğnca ad geçen Başkanlğa tahsis edilir. Bu 

taşnmazlardan özelleştirme kapsamnda olanlar için ayrca Özelleştirme Yüksek Kurulu 

Karar aranmaz. 

Birinci fkraya göre edinilen taşnmazlarn üzerine yaplan konutlar, ad geçen 

Başkanlk tarafndan maden kazasnda hayatn kaybeden kişilerin mirasçlar adna kura ile 
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bedelsiz olarak tapuda devir ve tescil olunur. Bu konutlardan arta kalanlar Maliye 

Bakanlğnca genel hükümlere göre değerlendirilir.” 

Oysa AFAD yardmlar yardmsever vatandaşlar tarafndan Somal madencilerin 

doğrudan ihtiyaçlarnn karşlanmas için toplanmş bağşlardan oluşmaktadr. Ölen 

madencilerin ailelerine verilecek konut sözünün AFAD’ta toplanacak yardmlar ile yaplmas, 

siyasi hesaptan ve vatandaşlarmzn iyi niyetini suiistimalden başka bir şey değildir.  

8.1.1.6. Ölen Madencilerin Yaknlarndan 1 Kişiye İstihdam Sağlanacak  

 

Söz konusu bu düzenleme tasarnn ilk halinde ve alt Komisyon metninde olmamakla 

birlikte partimizin yoğun çabalar ile 64 üncü maddeye eklenen fkra ile düzenlenmiştir. Ölüm 

aylğnn düzenlendiği 64 üncü maddede getirilen şu hüküm ile ölen madencilerimizin 

yaknlarna istihdam olanağ sağlanmas hüküm altna alnmştr. Buna göre; 

“Ölen sigortalnn eş ve çocuklarndan birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden 

birisi olmak üzere toplam bir kişi hakknda 3713 sayl Kanuna ek 1 inci maddesindeki 

istihdama ilişkin hükümler ayrca uygulanr.” 

8.1.1.7. Madencilere 2000 TL Maaş Verilmesi  

 

Kanun tasarsnn ilk halinde olmayan düzenlemelerden biri de madencilere verilen 

‘2000 TL maaş’ sözüdür. Konuyla ilgili uzun tartşmalarn sonunda tasarya ‘Maden Kanunun 

2 inci maddesinde saylan 4. Grup madenlerden ‘Linyit’ ve ‘Taşkömürü’ çkarlan 

işyerlerinde, yer altnda çalşan işçilere ödenecek ücret miktar 4857 sayl Kanunun 39 uncu 

maddesi uyarnca belirlenen asgari ücretin iki katndan az olamaz’ şeklinde bir hüküm 

eklenmiştir.  Oysa bugün asgari ücretlinin eline geçen rakam 800 lira civarndadr ve 

madencilere bizzat Başbakan tarafndan verilen 2000 TL maaş sözü bu düzenleme ile eksik 

braklmş ve madenciye bu sözün brüt rakamlar üzerinden söylendiği belirtilmiştir. Ancak 

yine de bu sözü tam ve eksiksiz yerine getirmek sadece ve sadece bir siyasi irade meselesidir 

ve iktidar bu iradeyi göstermemiştir.   

Ayrca, madencilerimize 6 maaş ikramiye verilmesine ilişkin sözün tutulmasna 

yönelik srarmz ve verdiğimiz önergeler kabul edilmemiş, bu söz de iktidar partisi tarafndan 

tutulmamştr. 
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8.1.1.8. Uyar Madencilik Çalşanlarnn Alacaklar 

 

Soma’da sürekli ölümlü iş kazasnn yaşandğ Uyar Madencilik de siyaset tarafndan 

korunup kollanmştr. Bu maden ocağna yaplan teftişlerde şirkete kapatma cezas, idari para 

cezas gibi çeşitli yaptrmlar uygulanmş ancak ölümlerin önüne geçilmemiştir. 20 Ekim 

2013 tarihinde Uyar Madencilikte yaşanan kazann ardndan Kasm aynda işyeri kesin olarak 

kapatlmş ancak işçiler 2 aylk maaşlarn ve açtklar davalardan alacaklar madeni 

tazminatlarn bugüne kadar hala alamamştr. Bu madenin kapatlmas ile 748 madenci işsiz 

kalmş, yine hiçbiri kdem tazminatlarn da alamamştr. Uzun süredir madende çalşan 

işçilerden kdem tazminat alacağ 15-25 bin TL’yi bulan vardr. Ayrca, yine bu işçilerden 

kimi Soma Kömür İşletmelerinde işe başlamş ve 13 Mays Soma faciasnda hayatn 

kaybetmiş, kimi de haklarn almaktan umudunu kesmiştir. Öyle ki, Uyar Madencilikte 

çalşan Ali Kandemir adl 34 yaşndaki maden işçisi yaşanan bir kazada, antigrizu dinamit 

yerine, taş ocaklarnda kullanlan klasik fitilli dinamit kullanldğ için  her iki gözünü 

kaybetmiş, konuyla ilgili dava açmş ancak muhataplar üzerindeki mallar kaçrdklar için 

sonuç alamamştr. SGK karşlamadğ için kendi imkanlar ile protez taktrabilmiş, 

borçlanmş ama Uyar Madencilik isim değiştirerek, muvazaal bir şekilde çalşmalarna 

devam etmiş, şirket sahipleri kazanmaya devam ederken, işçiler adeta ölmedikleri için 

cezalandrlmşlardr.  Nitekim iktidar partisi tarafndan Soma’ya yaplan tüm ziyaretlerde 

Uyar Madencilik çalşanlarnn geçmişe dönük alacaklarna ilişkin verilen sözler de 

tutulmamştr ve Uyar Madencilik çalşanlarnn mağduriyeti devam etmektedir.  

Tüm bu sözlerin dşnda; partimiz tarafndan verilen 13 Mays Madencileri Anma ve 

Yas Günü olarak kabul edilsin ve bu gün madencilik sektöründe çalşanlar için tam gün genel 

tatil olsun önerisi de yine iktidar partisi oylar ile reddedilmiştir. Bugün ise Soma Komisyonu 

yazdğ öneriler bölümünde 13 Mays’n Madencileri Anma ve Yas Günü olarak kabul 

edilmesini teklif etmiştir.  

Ayrca, madenler için son derece önemli olan ve Soma faciasnn ardndan skça 

gündeme gelen ‘yaşam odalarnn’ zorunlu olmasna ilişkin önergemiz reddedilmiş ve Soma 

dahil ülkemizdeki tüm madenler adeta kaderine terk edilmiştir.  

Torba Yasa görüşmeleri srasnda üzerinde srarla durduğumuz bir diğer husus da 

Soma ile ilgili tüm düzenlemelerden geçmişte madenlerde hayatn kaybetmiş veya bundan 
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sonra yaşanacak olas kazalarda mağdur olacak tüm madencilerin kapsama alnmas yönünde 

idi. Ancak bu önerimiz de yine iktidar partisi tarafndan reddedilmiştir. Nitekim, 

Zonguldak'ta, Şrnak'ta, İvrindi'de ya da Ermenek’te vd. ölenler bu haklardan 

yararlanamamaktadr.    

28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te meydana gelen faciadan sonra hükümet Soma’ya 

verilen haklarn Ermenek için de verilmesi için harekete geçmiş, ancak yine bir faciay örtbas 

etmek için kamuoyu algs oluşturmak öte gitmeyi bilmeyen hükümet, bir kez daha bugüne 

kadar ölen tüm madencilerimizi ve Soma’dan sonra hayatn kaybedenleri unutmuş yahut 

unutmak işine gelmiştir.  

Yine Partimizin üzerinde srarla durduğu konulardan bir diğeri de faciann yaşandğ 

Eynez maden ocağnn dşnda, Soma Kömür İşletmelerine ait Atabacas ve Işklar 

ocaklarnda çalşanlarn da kanunda yer alan tüm haklardan yararlanmas olmuştur.  

Yine sadece yeralt ocaklar değil, işletmeye ait yer üstünde teknik ekipman hazrlayan 

ve maden alannda bulunan tüm atölyelerde çalşan işçilerin de bu haklardan yararlanmas 

partimiz tarafndan önerilmiştir.  

Ancak tüm önergelerimiz de olduğu gibi bu önergeler de iktidar partisi oylar ile 

reddedilmiştir.  

Nitekim partimiz üyelerinin de önerisi ile Komisyonumuza tüm muhalefet partileri ile 

birlikte ortak önergeler verilmiş ve Torba Yasa Görüşmeleri devam ederken eksikliklerini 

tespit ettiğimiz hususlarla ilgili bir ara rapor yazlmas ve buna göre ilgili düzenlemelerin bir 

an önce yasalaşmas ve ikincil, üçüncül mevzuat çalşmalarnn da Bakanlklarca 

tamamlanmas önerilmiştir. Komisyonumuz verdiğimiz ‘Soma maddeleri ayr görüşülsün ve 

bir an önce yasalaşsn’ şeklindeki önerimizi kabul etmiş ve bu öneriyi Plan ve Bütçe 

Komisyonuna sevk etmiş, ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tavsiye niteliğindeki karar 

kabul edilmemiştir.  

Ayrca, Torba Yasann Plan ve Bütçe görüşmelerinden önce milletvekillerimizin 

hazrladklar kanun teklifleri Komisyon görüşmelerinde birleştirilmiş ancak bu tekliflerin 

içinde yer alan tüm öneriler Komisyon görüşmeleri srasnda tek tek reddedilmiştir. 
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işçilerden kdem tazminat alacağ 15-25 bin TL’yi bulan vardr. Ayrca, yine bu işçilerden 

kimi Soma Kömür İşletmelerinde işe başlamş ve 13 Mays Soma faciasnda hayatn 

kaybetmiş, kimi de haklarn almaktan umudunu kesmiştir. Öyle ki, Uyar Madencilikte 

çalşan Ali Kandemir adl 34 yaşndaki maden işçisi yaşanan bir kazada, antigrizu dinamit 

yerine, taş ocaklarnda kullanlan klasik fitilli dinamit kullanldğ için  her iki gözünü 

kaybetmiş, konuyla ilgili dava açmş ancak muhataplar üzerindeki mallar kaçrdklar için 

sonuç alamamştr. SGK karşlamadğ için kendi imkanlar ile protez taktrabilmiş, 

borçlanmş ama Uyar Madencilik isim değiştirerek, muvazaal bir şekilde çalşmalarna 

devam etmiş, şirket sahipleri kazanmaya devam ederken, işçiler adeta ölmedikleri için 

cezalandrlmşlardr.  Nitekim iktidar partisi tarafndan Soma’ya yaplan tüm ziyaretlerde 

Uyar Madencilik çalşanlarnn geçmişe dönük alacaklarna ilişkin verilen sözler de 

tutulmamştr ve Uyar Madencilik çalşanlarnn mağduriyeti devam etmektedir.  

Tüm bu sözlerin dşnda; partimiz tarafndan verilen 13 Mays Madencileri Anma ve 

Yas Günü olarak kabul edilsin ve bu gün madencilik sektöründe çalşanlar için tam gün genel 

tatil olsun önerisi de yine iktidar partisi oylar ile reddedilmiştir. Bugün ise Soma Komisyonu 

yazdğ öneriler bölümünde 13 Mays’n Madencileri Anma ve Yas Günü olarak kabul 

edilmesini teklif etmiştir.  

Ayrca, madenler için son derece önemli olan ve Soma faciasnn ardndan skça 

gündeme gelen ‘yaşam odalarnn’ zorunlu olmasna ilişkin önergemiz reddedilmiş ve Soma 

dahil ülkemizdeki tüm madenler adeta kaderine terk edilmiştir.  

Torba Yasa görüşmeleri srasnda üzerinde srarla durduğumuz bir diğer husus da 

Soma ile ilgili tüm düzenlemelerden geçmişte madenlerde hayatn kaybetmiş veya bundan 
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sonra yaşanacak olas kazalarda mağdur olacak tüm madencilerin kapsama alnmas yönünde 

idi. Ancak bu önerimiz de yine iktidar partisi tarafndan reddedilmiştir. Nitekim, 

Zonguldak'ta, Şrnak'ta, İvrindi'de ya da Ermenek’te vd. ölenler bu haklardan 

yararlanamamaktadr.    

28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te meydana gelen faciadan sonra hükümet Soma’ya 

verilen haklarn Ermenek için de verilmesi için harekete geçmiş, ancak yine bir faciay örtbas 

etmek için kamuoyu algs oluşturmak öte gitmeyi bilmeyen hükümet, bir kez daha bugüne 

kadar ölen tüm madencilerimizi ve Soma’dan sonra hayatn kaybedenleri unutmuş yahut 

unutmak işine gelmiştir.  

Yine Partimizin üzerinde srarla durduğu konulardan bir diğeri de faciann yaşandğ 

Eynez maden ocağnn dşnda, Soma Kömür İşletmelerine ait Atabacas ve Işklar 

ocaklarnda çalşanlarn da kanunda yer alan tüm haklardan yararlanmas olmuştur.  

Yine sadece yeralt ocaklar değil, işletmeye ait yer üstünde teknik ekipman hazrlayan 

ve maden alannda bulunan tüm atölyelerde çalşan işçilerin de bu haklardan yararlanmas 

partimiz tarafndan önerilmiştir.  

Ancak tüm önergelerimiz de olduğu gibi bu önergeler de iktidar partisi oylar ile 

reddedilmiştir.  

Nitekim partimiz üyelerinin de önerisi ile Komisyonumuza tüm muhalefet partileri ile 

birlikte ortak önergeler verilmiş ve Torba Yasa Görüşmeleri devam ederken eksikliklerini 

tespit ettiğimiz hususlarla ilgili bir ara rapor yazlmas ve buna göre ilgili düzenlemelerin bir 

an önce yasalaşmas ve ikincil, üçüncül mevzuat çalşmalarnn da Bakanlklarca 

tamamlanmas önerilmiştir. Komisyonumuz verdiğimiz ‘Soma maddeleri ayr görüşülsün ve 

bir an önce yasalaşsn’ şeklindeki önerimizi kabul etmiş ve bu öneriyi Plan ve Bütçe 

Komisyonuna sevk etmiş, ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tavsiye niteliğindeki karar 

kabul edilmemiştir.  

Ayrca, Torba Yasann Plan ve Bütçe görüşmelerinden önce milletvekillerimizin 

hazrladklar kanun teklifleri Komisyon görüşmelerinde birleştirilmiş ancak bu tekliflerin 

içinde yer alan tüm öneriler Komisyon görüşmeleri srasnda tek tek reddedilmiştir. 
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8.1.1.9. Ya İşsizlik Ya Ölüm 

 

Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlüğe giren bu yasaya göre hala madenlerde 

çalşma süresi fiilen 7 saatten fazladr.  Ya da, daybaş sistemi hala güçlü bir şekilde 

ayaktadr yani 13 Mays'a neden olan taşeron sistem aynen devam etmektedir. Madencilerimiz 

bu süre zarfnda maaşlarn eksik almşlar, kimse bu konuda madencinin yannda olmamştr. 

Yine, 6 maaş ikramiye sözü verilmiş ama yerine getirilmemiştir. Şimdi madenciye deniliyor 

ki; "Verdiğimiz tüm bu sözleri unut. Verdiğimiz bu sözler 13 Mays'tan sonra kamuoyu 

basksndan kaçmak içindi. Siz dahil herkesi kandrdk. İşinize geliyorsa üç kuruşa köle gibi 

çalşmaya devam edersiniz. Yok istemiyorsan, işte kap burada. Ama şunu da unutma sana 

başka yerde iş yok" İşçinin karş karşya brakldğ durum şudur: “Ya işsizlik, ya ölüm” 

 

En nihayetinde tüm bu süreç göstermektedir ki, Soma için yaplan tüm düzenlemeler 

göstermeliktir. Soma’dan önce ölen madenciler ölmekte acele etmiş, Soma’dan sonra ölenler 

ölmekte geçmiş kalmş, kalan sağlar ise işsizliğe mahkum edilmiştir.  

 

8.2. Bilirkişi Raporu ve Hukuki Süreci ile Soma  

Bilirkişi raporu, fezleke ve hukuki süreçle ilgili değerlendirme yapmadan önce 

Savclğn, güvenlik nedeni ile ocağa giremiyoruz diyerek ocağ işverene teslim etmesinin 

hata olduğunu bir kez daha vurgulamak ister, bu durumun ocağn şimdiki durumu ve ocağa 

müdahale olup olmadğ konusunda şüpheler yarattğn da kayt altna alrz. 

Soma faciasnn bilirkişi raporunun gizlendiğini, Cumhurbaşkanlğ seçimi öncesi 

siyasi sonuç doğurur diye kabul edilmediğini,  ardndan 18 Ağustos'ta teslim edilen 

versiyonunun geri verilip düzeltme talep edildiğini ancak bu talepten rahatsz olan 

bilirkişilerce, kendilerinden istenen öze yönelik esasl değişiklikleri yapmadan, hazrladklar 

raporun aslnda sadk kalarak 5 Eylül'de raporu teslim ettiklerini, raporun evrak kayttan 

geçirildiğini, ancak buna rağmen 2 hafta boyunca gizlendiğini tüm kamuoyu ile paylaştk. 
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Bilirkişi heyeti 126 sayfadan ve 20 sonuç maddesinden oluşan raporunu adli tatil 

başlamadan yani 20 Temmuz 2014 tarihinden önce sunmak istemiş, ancak bu rapor 

Cumhurbaşkanlğ seçimlerinden önce siyasi sonuçlar doğurabileceği nedeniyle seçimlerden 

sonraki bir tarihte ilgili mercilerce getirilmesi talep edilmiştir.  

Seçimlerin hemen ardndan ise heyet tarafndan rapor 18 Ağustos 2014 tarihinde 

sunulmuş, bu sefer de raporun bu haliyle; 

• Siyasi kişiler için de sorumluluk doğurduğu,  

• Raporda faciadan hükümetin maden ve özelleştirme politikalarnn sorumlu 

tutmasndan dolay raporun sadece hukuki değil siyasi sonuçlar da doğurabileceği,  

• Özellikle Avrupa İnsan Haklar Mahkemesinde (AİHM) açlabilecek davalarda 

Türkiye’yi zor durumda brakabileceği gibi gerekçelerle baz maddelerde düzeltmeler 

ve baz maddelerin ise rapordan çkartlmas istenmiştir. 

Bunun üzerine bilirkişiler raporu teslim etmemiş ancak daha sonra yaptklar 

değerlendirmelerde kendilerinden talep edilen esasl değişiklikleri de yapmadan, raporu 5 

Eylül 2014 tarihinde bu kez evrak kayttan geçirerek ilgili makama teslim etmişlerdir.  

Partimizin basna yaptğ açklamalarn hemen ertesi günü Bilirkişi Raporu 18 Eylül 

2014 tarihinde apar topar dosyasna havale edilmiştir.  

Bilirkişi Raporu Soma’da hükümetin iddia ettiğinin aksine bir ‘ftrat’ değil büyük bir 

ihmal hatta kast olduğunu ortaya koyuyor. Bir cinayet, bir katliam olduğunu gözler önüne 

seriyor. Bu facia önlenebilirdi, önlenemedi. Çünkü önlem alnmad. Hem 2010 ylnda 

kurulan Maden Araştrma Komisyonu hem de Devlet Denetleme Kurulu raporlar, diğer tüm 

raporlar Soma’y, bu bölgeyi defalarca uyard.’ diyor. Nitekim, bilirkişi raporuna göre de bu 

faciadan ilgili Bakanlar da, Türkiye Büyük Millet Meclisi de sorumlu. Hükümet, 13 Mays’n 

ardndan sürekli şu şekilde kendini savundu: ‘Mevzuatmz tam, biz suçsuzuz ama işverenler 

mevzuata uymuyor!’ Oysa bilirkişi raporu bunun tam aksini söylüyor: Gerek 2010 yl Maden 

Araştrma Komisyonu’nun gerekse Devlet Denetleme Kurulu raporlarnn önerileri ne 

mevzuatta ne de gerçek hayatta yer bulmuştur!  

Soma Holding'in 2010'da  madeni alnca ksa sürede çok fazla üretim yapma mantğ 

güttüğü ve iş güvenliğini tehlikeye attğ yine Bilirkişi Raporunda yazlmştr. Çalşanlara 

verilen gaz maskelerinin kontrol kaytlar düzenli olarak yaplmadğ, havalandrma plannn 
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8.1.1.9. Ya İşsizlik Ya Ölüm 

 

Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlüğe giren bu yasaya göre hala madenlerde 

çalşma süresi fiilen 7 saatten fazladr.  Ya da, daybaş sistemi hala güçlü bir şekilde 

ayaktadr yani 13 Mays'a neden olan taşeron sistem aynen devam etmektedir. Madencilerimiz 

bu süre zarfnda maaşlarn eksik almşlar, kimse bu konuda madencinin yannda olmamştr. 

Yine, 6 maaş ikramiye sözü verilmiş ama yerine getirilmemiştir. Şimdi madenciye deniliyor 

ki; "Verdiğimiz tüm bu sözleri unut. Verdiğimiz bu sözler 13 Mays'tan sonra kamuoyu 

basksndan kaçmak içindi. Siz dahil herkesi kandrdk. İşinize geliyorsa üç kuruşa köle gibi 

çalşmaya devam edersiniz. Yok istemiyorsan, işte kap burada. Ama şunu da unutma sana 

başka yerde iş yok" İşçinin karş karşya brakldğ durum şudur: “Ya işsizlik, ya ölüm” 

 

En nihayetinde tüm bu süreç göstermektedir ki, Soma için yaplan tüm düzenlemeler 

göstermeliktir. Soma’dan önce ölen madenciler ölmekte acele etmiş, Soma’dan sonra ölenler 

ölmekte geçmiş kalmş, kalan sağlar ise işsizliğe mahkum edilmiştir.  

 

8.2. Bilirkişi Raporu ve Hukuki Süreci ile Soma  

Bilirkişi raporu, fezleke ve hukuki süreçle ilgili değerlendirme yapmadan önce 

Savclğn, güvenlik nedeni ile ocağa giremiyoruz diyerek ocağ işverene teslim etmesinin 

hata olduğunu bir kez daha vurgulamak ister, bu durumun ocağn şimdiki durumu ve ocağa 

müdahale olup olmadğ konusunda şüpheler yarattğn da kayt altna alrz. 

Soma faciasnn bilirkişi raporunun gizlendiğini, Cumhurbaşkanlğ seçimi öncesi 

siyasi sonuç doğurur diye kabul edilmediğini,  ardndan 18 Ağustos'ta teslim edilen 

versiyonunun geri verilip düzeltme talep edildiğini ancak bu talepten rahatsz olan 

bilirkişilerce, kendilerinden istenen öze yönelik esasl değişiklikleri yapmadan, hazrladklar 

raporun aslnda sadk kalarak 5 Eylül'de raporu teslim ettiklerini, raporun evrak kayttan 

geçirildiğini, ancak buna rağmen 2 hafta boyunca gizlendiğini tüm kamuoyu ile paylaştk. 
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Bilirkişi heyeti 126 sayfadan ve 20 sonuç maddesinden oluşan raporunu adli tatil 

başlamadan yani 20 Temmuz 2014 tarihinden önce sunmak istemiş, ancak bu rapor 

Cumhurbaşkanlğ seçimlerinden önce siyasi sonuçlar doğurabileceği nedeniyle seçimlerden 

sonraki bir tarihte ilgili mercilerce getirilmesi talep edilmiştir.  

Seçimlerin hemen ardndan ise heyet tarafndan rapor 18 Ağustos 2014 tarihinde 

sunulmuş, bu sefer de raporun bu haliyle; 

• Siyasi kişiler için de sorumluluk doğurduğu,  

• Raporda faciadan hükümetin maden ve özelleştirme politikalarnn sorumlu 

tutmasndan dolay raporun sadece hukuki değil siyasi sonuçlar da doğurabileceği,  

• Özellikle Avrupa İnsan Haklar Mahkemesinde (AİHM) açlabilecek davalarda 

Türkiye’yi zor durumda brakabileceği gibi gerekçelerle baz maddelerde düzeltmeler 

ve baz maddelerin ise rapordan çkartlmas istenmiştir. 

Bunun üzerine bilirkişiler raporu teslim etmemiş ancak daha sonra yaptklar 

değerlendirmelerde kendilerinden talep edilen esasl değişiklikleri de yapmadan, raporu 5 

Eylül 2014 tarihinde bu kez evrak kayttan geçirerek ilgili makama teslim etmişlerdir.  

Partimizin basna yaptğ açklamalarn hemen ertesi günü Bilirkişi Raporu 18 Eylül 

2014 tarihinde apar topar dosyasna havale edilmiştir.  

Bilirkişi Raporu Soma’da hükümetin iddia ettiğinin aksine bir ‘ftrat’ değil büyük bir 

ihmal hatta kast olduğunu ortaya koyuyor. Bir cinayet, bir katliam olduğunu gözler önüne 

seriyor. Bu facia önlenebilirdi, önlenemedi. Çünkü önlem alnmad. Hem 2010 ylnda 

kurulan Maden Araştrma Komisyonu hem de Devlet Denetleme Kurulu raporlar, diğer tüm 

raporlar Soma’y, bu bölgeyi defalarca uyard.’ diyor. Nitekim, bilirkişi raporuna göre de bu 

faciadan ilgili Bakanlar da, Türkiye Büyük Millet Meclisi de sorumlu. Hükümet, 13 Mays’n 

ardndan sürekli şu şekilde kendini savundu: ‘Mevzuatmz tam, biz suçsuzuz ama işverenler 

mevzuata uymuyor!’ Oysa bilirkişi raporu bunun tam aksini söylüyor: Gerek 2010 yl Maden 

Araştrma Komisyonu’nun gerekse Devlet Denetleme Kurulu raporlarnn önerileri ne 

mevzuatta ne de gerçek hayatta yer bulmuştur!  

Soma Holding'in 2010'da  madeni alnca ksa sürede çok fazla üretim yapma mantğ 

güttüğü ve iş güvenliğini tehlikeye attğ yine Bilirkişi Raporunda yazlmştr. Çalşanlara 

verilen gaz maskelerinin kontrol kaytlar düzenli olarak yaplmadğ, havalandrma plannn 
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hiç güncellenmediği, ilk haliyle kullanldğ, ocakta, baz vardiyalara ait gaz ölçüm 

sonuçlarnn gaz ölçümü yaplmadan rastgele doldurulduğu hatta önceki sayfalardan 

kopyalandğ da Bilirkişi Raporunda tespit edilmiştir.  

Bilirkişi raporunda, ocakta 48 gaz ve 19 karbonmonoksit (CO) sensörü bulunduğu, 

bunlarn bir ksmnn çalşmadğ, cihazlarn kalibrasyon sorunlarnn olduğu, düzgün okuma 

yapmadğ, pek çok kez çalşma snrnn çok üzerinde CO değerleri ölçüldüğü gibi hususlar 

da detaylca yer almştr.  

Nitekim, daha fazla kömür için hayatlarn sfrlandğn, normalin 3-3,5 kat üretim 

yapldğn yazan bu raporda işverenden, TKİ’ye, MİGEM’den Çalşma Bakanlğ’na, Enerji 

Bakanlğ’na kadar çok sayda kusurlu tespit edilmiştir.  

Rapora göre Soma Holding'in 2010'da  madeni alnca ksa sürede çok fazla üretim 

yapma mantğn güdüldü ve  iş güvenliğini tehlikeye att.    

Raporda, kömürün 150 derece scaklğa ulaştğnda gizli ocak yangn başlyor ve 

otopsi raporlarna göre de ölümlerin % 70 -85'i  karbonmonoksit zehirlenmesinden 

kaynaklandğ ayrca çalşanlara verilen gaz maskelerinin kontrol kaytlarnn düzenli olarak 

yaplmadğ, havalandrma plannn hiç güncellenmediği, ilk haliyle kullanldğ, ocakta, baz 

vardiyalara ait gaz ölçüm sonuçlarnn, gaz ölçümü yaplmadan rastgele doldurulduğu hatta 

önceki sayfalardan kopyalandğnn anlaşldğ da yer alyor.  

Bilirkişi raporunda, ocakta 48 gaz ve 19 karbonmonoksit (CO) sensörü bulunduğu, 

bunlarn bir ksmnn çalşmadğ, cihazlarn kalibrasyon sorunlarnn olduğu, düzgün okuma 

yapmadğ, pek çok kez çalşma snrnn çok üzerinde CO değerleri ölçüldüğü, ancak, 

yetkililerin önlem almadklar, sensör ölçümleri ile kayt defterlerindeki rakamlarnda birbirini 

tutmadğnn anlaşldğ ve geçmişe dönük yaplan analizlerde ise, CO'in asl kaynağnn 

patlatmalar olmadğ sonucuna ulaşldğ ifade ediliyor.  

Faciadan tam 8 gün önce, kirli hava çkş noktasndaki tüm değerlerin olumsuz yönde 

arttğ, scaklk artşnn saplandğ ancak şirket teknik elemanlarnca bu durumun göz ard 

edildiği ifade ediliyor.  

Bilirkişiler, yönetmelikler uyarnca yaptklar değerlendirmelerde ise: “Ocaklardaki 

sensörlerin miktar, güvenilirliği, olay annda dahi bilgi aktarmn içeren çalşma esaslarna 

dair yeterli tedbirlerin işveren ve kontrol eden TKİ tarafndan alnmadğ gözükmektedir.  
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bunlarn elektrik ve projelerini dahi mühendislik hizmeti 

snfna almamakla Maden Kanunu’nu ihlal etmektedir” ifadelerini kullanmşlardr. 

Çalşanlara iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili zorunlu eğitimlerinde tam olarak verilmediği, işe 

başlayanlarn bir günlük eğitim sonrasnda yer altnda çalştrlmaya başladklar da 

belirtiliyor.  

Yine raporda; “Maden kazasnn, pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu 

meydana geldiği, kazann önlenebilir olduğu fikri heyetimizde oluşmuştur. Otopsi sonuçlarna 

göre, ölümlerin büyük çoğunluğu CO [Karbon monoksit] kaynakl COhb 

(Karboksihemoglobin) zehirlenmesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu boyutta bir 

zehirlenmenin meydana gelebilmesini sağlayacak CO konsantrasyonuna, yer alt ocağnn 

boyutlar göz önüne alndğnda, tek başna bant, ahşap tahkimat, ve PVC boru yanmasnn 

neden olmas olas görülmemektedir. Olayn ana kaynağ, U3 trafosu etrafnda topuk braklan 

kömürün kontrolsüz şekilde kendiliğinden yanmas sonucu oluşan CO’nun hava girişine 

ulaşmas, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, 

bu yangnn 4 nolu kömür nakil bandnn bulunduğu yoldaki bant, ahşap, kablolar 

tutuşturmas ve su ile soğutma çalşmalar srasnda açğa çkan zehirleyici ve boğucu 

gazlardr” 

Bilirkişiler gerekli önlemleri almayan İşveren (yönetim kurulu başkan),  işveren 

vekilleri, Daimi nezaretçi, Teknik nezaretçi, İş güvenliğinden sorumlu vardiya amirleri, İş 

güvenliği uzmanlar, Ocak havalandrma mühendisi, Sensör kaytlarndan sorumlu personel, 

TKİ ELİ kontrol baş mühendisi,  TKİ ELİ Eynez ocağ kontrol mühendisleri, Üretim izni 

veren Maden İşleri Genel Müdürü, MİGEM kontrol ve denetleme elemanlar, İş teftiş kurulu 

ile Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ'nn iş müfettişlerini asli kusurlu; 

Yine Bilirkişiler; TKİ'nin asl görevinin kömür işletmeciliği olduğu, gerekli bilgi 

birikimi ve teknik personele sahip olduğunu belirterek  TKİ'nin asl işi olan yer alt kömür 

üretimini, hizmet alm sözleşmesi ile iş güvenliğini göz ard ederek, maliyet kaygsyla 

devrettiği, bu yüzden de yöneticilerinin asli kusurlu olduğu belirttiler ve Türkiye Kömür 

İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan  İşletme Müdürü’nü de asli kusurlu bulmuştur. 

Bu iklimde ve bask ortamnda, cesaretle kaleme alndğn düşündüğümüz bilirkişi 

raporunda dahi maalesef olayn en asli failleri hükümetin başkan Recep Tayyip Erdoğan, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner 
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Yldz yer almamştr. Bu kişiler Soma için adalet yolculuğunun bilirkişi aşamasnda 

kendilerini kurtarmştr. 

Fezleke aşamasnda ise Maden İşleri Genel Müdürü’nden, TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren 

MİGEM elemanlarna, son 2 ylda ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş 

Müfettişleri’ne verilecek izinlerin beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan 

çkartlmştr.  

Şu anda da Soma için adalet arayş işveren ve işveren vekilleri üzerinden devam 

etmektedir. Her fezlekede suçlular hakknda 301 kez ağrlaştrlmş müebbet talebi ile fezleke 

yazlmş olsa da CEO, Genel Müdür ve birkaç yönetici dşnda diplomal işçi olarak 

nitelendirebileceğimiz maden mühendisleri ve teknikerlerin üzerine tüm sorumluluk yklmş 

durumdadr.  

Bu iddianamede Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

25 Kasm 2014 tarihinde müştekilerin tamamnn dinlenmemiş olmas, sensörlerle 

ilgili TÜBİTAK raporunun ulaşmadan iddianamenin hazrlanmş olmas, sanklar ve fiiller 

aras irtibat kurulmamş olmas nedeniyle mahkemece iade edilen iddianameye göre de olay 

sadece o madenin içinde gerçekleşmiş ve sorumlular da o maden ocağ ile snrl tutulmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar tespit ettiği tüm noksan ve kusurlar 

Bilirkişi raporunda da yer almaktadr.  

Plastik Borular: Faciann hemen ardndan madende uzun süre hava almas gereken 

çelik borularn plastik olduğu öğrenilmiş ve riskli, yangnl bölgelerde,  plastik borularn 

kullanlmamas gerekiyor demiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk 

belirlemelerde, bantlarn yanmaz nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar 

zaman çok zehirli gazlarn ortaya çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit 

edilmiştir. Elektrik iletiminde kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden 

seçilmesi gerekmektedir. Yaplan tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn 
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hiç güncellenmediği, ilk haliyle kullanldğ, ocakta, baz vardiyalara ait gaz ölçüm 

sonuçlarnn gaz ölçümü yaplmadan rastgele doldurulduğu hatta önceki sayfalardan 

kopyalandğ da Bilirkişi Raporunda tespit edilmiştir.  

Bilirkişi raporunda, ocakta 48 gaz ve 19 karbonmonoksit (CO) sensörü bulunduğu, 

bunlarn bir ksmnn çalşmadğ, cihazlarn kalibrasyon sorunlarnn olduğu, düzgün okuma 

yapmadğ, pek çok kez çalşma snrnn çok üzerinde CO değerleri ölçüldüğü gibi hususlar 

da detaylca yer almştr.  

Nitekim, daha fazla kömür için hayatlarn sfrlandğn, normalin 3-3,5 kat üretim 

yapldğn yazan bu raporda işverenden, TKİ’ye, MİGEM’den Çalşma Bakanlğ’na, Enerji 

Bakanlğ’na kadar çok sayda kusurlu tespit edilmiştir.  

Rapora göre Soma Holding'in 2010'da  madeni alnca ksa sürede çok fazla üretim 

yapma mantğn güdüldü ve  iş güvenliğini tehlikeye att.    

Raporda, kömürün 150 derece scaklğa ulaştğnda gizli ocak yangn başlyor ve 

otopsi raporlarna göre de ölümlerin % 70 -85'i  karbonmonoksit zehirlenmesinden 

kaynaklandğ ayrca çalşanlara verilen gaz maskelerinin kontrol kaytlarnn düzenli olarak 

yaplmadğ, havalandrma plannn hiç güncellenmediği, ilk haliyle kullanldğ, ocakta, baz 

vardiyalara ait gaz ölçüm sonuçlarnn, gaz ölçümü yaplmadan rastgele doldurulduğu hatta 

önceki sayfalardan kopyalandğnn anlaşldğ da yer alyor.  

Bilirkişi raporunda, ocakta 48 gaz ve 19 karbonmonoksit (CO) sensörü bulunduğu, 

bunlarn bir ksmnn çalşmadğ, cihazlarn kalibrasyon sorunlarnn olduğu, düzgün okuma 

yapmadğ, pek çok kez çalşma snrnn çok üzerinde CO değerleri ölçüldüğü, ancak, 

yetkililerin önlem almadklar, sensör ölçümleri ile kayt defterlerindeki rakamlarnda birbirini 

tutmadğnn anlaşldğ ve geçmişe dönük yaplan analizlerde ise, CO'in asl kaynağnn 

patlatmalar olmadğ sonucuna ulaşldğ ifade ediliyor.  

Faciadan tam 8 gün önce, kirli hava çkş noktasndaki tüm değerlerin olumsuz yönde 

arttğ, scaklk artşnn saplandğ ancak şirket teknik elemanlarnca bu durumun göz ard 

edildiği ifade ediliyor.  

Bilirkişiler, yönetmelikler uyarnca yaptklar değerlendirmelerde ise: “Ocaklardaki 

sensörlerin miktar, güvenilirliği, olay annda dahi bilgi aktarmn içeren çalşma esaslarna 

dair yeterli tedbirlerin işveren ve kontrol eden TKİ tarafndan alnmadğ gözükmektedir.  
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bunlarn elektrik ve projelerini dahi mühendislik hizmeti 

snfna almamakla Maden Kanunu’nu ihlal etmektedir” ifadelerini kullanmşlardr. 

Çalşanlara iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili zorunlu eğitimlerinde tam olarak verilmediği, işe 

başlayanlarn bir günlük eğitim sonrasnda yer altnda çalştrlmaya başladklar da 

belirtiliyor.  

Yine raporda; “Maden kazasnn, pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu 

meydana geldiği, kazann önlenebilir olduğu fikri heyetimizde oluşmuştur. Otopsi sonuçlarna 

göre, ölümlerin büyük çoğunluğu CO [Karbon monoksit] kaynakl COhb 

(Karboksihemoglobin) zehirlenmesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu boyutta bir 

zehirlenmenin meydana gelebilmesini sağlayacak CO konsantrasyonuna, yer alt ocağnn 

boyutlar göz önüne alndğnda, tek başna bant, ahşap tahkimat, ve PVC boru yanmasnn 

neden olmas olas görülmemektedir. Olayn ana kaynağ, U3 trafosu etrafnda topuk braklan 

kömürün kontrolsüz şekilde kendiliğinden yanmas sonucu oluşan CO’nun hava girişine 

ulaşmas, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, 

bu yangnn 4 nolu kömür nakil bandnn bulunduğu yoldaki bant, ahşap, kablolar 

tutuşturmas ve su ile soğutma çalşmalar srasnda açğa çkan zehirleyici ve boğucu 

gazlardr” 

Bilirkişiler gerekli önlemleri almayan İşveren (yönetim kurulu başkan),  işveren 

vekilleri, Daimi nezaretçi, Teknik nezaretçi, İş güvenliğinden sorumlu vardiya amirleri, İş 

güvenliği uzmanlar, Ocak havalandrma mühendisi, Sensör kaytlarndan sorumlu personel, 

TKİ ELİ kontrol baş mühendisi,  TKİ ELİ Eynez ocağ kontrol mühendisleri, Üretim izni 

veren Maden İşleri Genel Müdürü, MİGEM kontrol ve denetleme elemanlar, İş teftiş kurulu 

ile Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ'nn iş müfettişlerini asli kusurlu; 

Yine Bilirkişiler; TKİ'nin asl görevinin kömür işletmeciliği olduğu, gerekli bilgi 

birikimi ve teknik personele sahip olduğunu belirterek  TKİ'nin asl işi olan yer alt kömür 

üretimini, hizmet alm sözleşmesi ile iş güvenliğini göz ard ederek, maliyet kaygsyla 

devrettiği, bu yüzden de yöneticilerinin asli kusurlu olduğu belirttiler ve Türkiye Kömür 

İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan  İşletme Müdürü’nü de asli kusurlu bulmuştur. 

Bu iklimde ve bask ortamnda, cesaretle kaleme alndğn düşündüğümüz bilirkişi 

raporunda dahi maalesef olayn en asli failleri hükümetin başkan Recep Tayyip Erdoğan, 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner 
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Yldz yer almamştr. Bu kişiler Soma için adalet yolculuğunun bilirkişi aşamasnda 

kendilerini kurtarmştr. 

Fezleke aşamasnda ise Maden İşleri Genel Müdürü’nden, TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren 

MİGEM elemanlarna, son 2 ylda ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş 

Müfettişleri’ne verilecek izinlerin beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan 

çkartlmştr.  

Şu anda da Soma için adalet arayş işveren ve işveren vekilleri üzerinden devam 

etmektedir. Her fezlekede suçlular hakknda 301 kez ağrlaştrlmş müebbet talebi ile fezleke 

yazlmş olsa da CEO, Genel Müdür ve birkaç yönetici dşnda diplomal işçi olarak 

nitelendirebileceğimiz maden mühendisleri ve teknikerlerin üzerine tüm sorumluluk yklmş 

durumdadr.  

Bu iddianamede Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

25 Kasm 2014 tarihinde müştekilerin tamamnn dinlenmemiş olmas, sensörlerle 

ilgili TÜBİTAK raporunun ulaşmadan iddianamenin hazrlanmş olmas, sanklar ve fiiller 

aras irtibat kurulmamş olmas nedeniyle mahkemece iade edilen iddianameye göre de olay 

sadece o madenin içinde gerçekleşmiş ve sorumlular da o maden ocağ ile snrl tutulmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar tespit ettiği tüm noksan ve kusurlar 

Bilirkişi raporunda da yer almaktadr.  

Plastik Borular: Faciann hemen ardndan madende uzun süre hava almas gereken 

çelik borularn plastik olduğu öğrenilmiş ve riskli, yangnl bölgelerde,  plastik borularn 

kullanlmamas gerekiyor demiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk 

belirlemelerde, bantlarn yanmaz nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar 

zaman çok zehirli gazlarn ortaya çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit 

edilmiştir. Elektrik iletiminde kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden 

seçilmesi gerekmektedir. Yaplan tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn 
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Yldz yer almamştr. Bu kişiler Soma için adalet yolculuğunun bilirkişi aşamasnda 

kendilerini kurtarmştr. 

Fezleke aşamasnda ise Maden İşleri Genel Müdürü’nden, TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren 

MİGEM elemanlarna, son 2 ylda ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş 

Müfettişleri’ne verilecek izinlerin beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan 

çkartlmştr.  

Şu anda da Soma için adalet arayş işveren ve işveren vekilleri üzerinden devam 

etmektedir. Her fezlekede suçlular hakknda 301 kez ağrlaştrlmş müebbet talebi ile fezleke 

yazlmş olsa da CEO, Genel Müdür ve birkaç yönetici dşnda diplomal işçi olarak 

nitelendirebileceğimiz maden mühendisleri ve teknikerlerin üzerine tüm sorumluluk yklmş 

durumdadr.  

Bu iddianamede Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

25 Kasm 2014 tarihinde müştekilerin tamamnn dinlenmemiş olmas, sensörlerle 

ilgili TÜBİTAK raporunun ulaşmadan iddianamenin hazrlanmş olmas, sanklar ve fiiller 

aras irtibat kurulmamş olmas nedeniyle mahkemece iade edilen iddianameye göre de olay 

sadece o madenin içinde gerçekleşmiş ve sorumlular da o maden ocağ ile snrl tutulmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar tespit ettiği tüm noksan ve kusurlar 

Bilirkişi raporunda da yer almaktadr.  

Plastik Borular: Faciann hemen ardndan madende uzun süre hava almas gereken 

çelik borularn plastik olduğu öğrenilmiş ve riskli, yangnl bölgelerde,  plastik borularn 

kullanlmamas gerekiyor demiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk 

belirlemelerde, bantlarn yanmaz nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar 

zaman çok zehirli gazlarn ortaya çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit 

edilmiştir. Elektrik iletiminde kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden 

seçilmesi gerekmektedir. Yaplan tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn 
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(plastik izolasyon malzemeleri), tamamen yanmş olduklar saptanmştr. Özellikle yanma 

riski fazla olan kömür madenlerinde, tahkimat destek malzemesi olarak ağaç kamalarn 

kullanlmas yerine beton kaplama veya betondan hazrlanmş kama ve frçalarn kullanlmas 

tercih edilmelidir.” denilmiştir. 

 

Alev Almaz Bant: 13 Mays günü hiçbir şekilde yanmamas gereken bantlarn 

yandğn, bütün madeni duman ve zehirli gazlarla doldurduğunu, oysa, madenlerde kesinlikle 

yanmaz bant /F tipi denilen aleve dayankl bantlarn kullanlmas gerektiğini söylemiştik.  

Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk belirlemelerde, bantlarn yanmaz 

nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar zaman çok zehirli gazlarn ortaya 

çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit edilmiştir. Elektrik iletiminde 

kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden seçilmesi gerekmektedir. Yaplan 

tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn (plastik izolasyon malzemeleri), 

tamamen yanmş olduklar saptanmştr. Özellikle yanma riski fazla olan kömür 

madenlerinde, tahkimat destek malzemesi olarak ağaç kamalarn kullanlmas yerine beton 

kaplama veya betondan hazrlanmş kama ve frçalarn kullanlmas tercih edilmelidir.” 

denilmiştir. 

Maske: Faciann hemen ardndan  bakmsz-bozuk maskelerin olduğunu, üstelik 

bazlarnn Filtreli Tip Ferdi Kurtarclar’dan  (FFK)  olduğunu, oysa olmas gerekenin 

Oksijenli Tip Ferdi Kurtarclar (OFK)  olmas gerektiğini ifade etmiştik. Nitekim Bilirkişi 

Raporunda da ; “Çalşanlarn kullanmna verilen CO gaz maskelerinin kontrol kaytlarnn 

tamamna ulaşlamamştr ve rutin kontrollerin düzenli olarak yaplmadğ görülmüştür. 

Çalşanlarn ifadeleri de bu durumu belirtmektedir.” denilmiştir.  

 

Gaz Sensörleri: Gaz sensörlerinin yeterli olmadğn ifade etmiş ve birçok ocakta 

bunlarn eksik olduğunu söylemiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Ocak havalandrmasnn 

karmaşk yaps nedeniyle daha fazla sensör ile kontrol edilmesi gerekirken, yeterli sayda gaz 

ve scaklk sensörü bulunmamaktadr. Ocak scaklğ, sadece ocak hava çkşnda bulunan bir 

adet sensör ile kontrol edilmektedir.” denilmiştir. 
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Yldz yer almamştr. Bu kişiler Soma için adalet yolculuğunun bilirkişi aşamasnda 

kendilerini kurtarmştr. 

Fezleke aşamasnda ise Maden İşleri Genel Müdürü’nden, TKİ Yönetim Kurulu 

Başkan’na, TKİ bürokratlarndan, ocağn projelerini inceleyen, denetleyen ve onay veren 

MİGEM elemanlarna, son 2 ylda ocağn denetimini yapan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İş 

Müfettişleri’ne verilecek izinlerin beklenildiği gerekçesiyle, söz konusu bürokratlar dosyadan 

çkartlmştr.  

Şu anda da Soma için adalet arayş işveren ve işveren vekilleri üzerinden devam 

etmektedir. Her fezlekede suçlular hakknda 301 kez ağrlaştrlmş müebbet talebi ile fezleke 

yazlmş olsa da CEO, Genel Müdür ve birkaç yönetici dşnda diplomal işçi olarak 

nitelendirebileceğimiz maden mühendisleri ve teknikerlerin üzerine tüm sorumluluk yklmş 

durumdadr.  

Bu iddianamede Türkiye’nin enerji politikalar, madenlerin Anayasa’ya aykr olarak 

kanunlarn etrafndan dolandrlarak adeta özelleştirilip hzl üretim basks ile işletilmesi, işçi 

sağlğ ve iş güvenliğinin hiçe sayldğ hususu göz ard edilmiş, hükümet politikalarnn, 

özelleştirme politikalar ve denetim politikalarnn Soma gibi bir faciaya neden olduğu yok 

saylmş ve ayrca eğer bürokratlar yarglanrlarsa siyasetle kurulacak bağ da düşünülerek üst 

düzey bürokrasi tamamen soruşturmann dşnda tutulmuştur. 

25 Kasm 2014 tarihinde müştekilerin tamamnn dinlenmemiş olmas, sensörlerle 

ilgili TÜBİTAK raporunun ulaşmadan iddianamenin hazrlanmş olmas, sanklar ve fiiller 

aras irtibat kurulmamş olmas nedeniyle mahkemece iade edilen iddianameye göre de olay 

sadece o madenin içinde gerçekleşmiş ve sorumlular da o maden ocağ ile snrl tutulmuştur.  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar tespit ettiği tüm noksan ve kusurlar 

Bilirkişi raporunda da yer almaktadr.  

Plastik Borular: Faciann hemen ardndan madende uzun süre hava almas gereken 

çelik borularn plastik olduğu öğrenilmiş ve riskli, yangnl bölgelerde,  plastik borularn 

kullanlmamas gerekiyor demiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk 

belirlemelerde, bantlarn yanmaz nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar 

zaman çok zehirli gazlarn ortaya çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit 

edilmiştir. Elektrik iletiminde kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden 

seçilmesi gerekmektedir. Yaplan tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn 
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(plastik izolasyon malzemeleri), tamamen yanmş olduklar saptanmştr. Özellikle yanma 

riski fazla olan kömür madenlerinde, tahkimat destek malzemesi olarak ağaç kamalarn 

kullanlmas yerine beton kaplama veya betondan hazrlanmş kama ve frçalarn kullanlmas 

tercih edilmelidir.” denilmiştir. 

 

Alev Almaz Bant: 13 Mays günü hiçbir şekilde yanmamas gereken bantlarn 

yandğn, bütün madeni duman ve zehirli gazlarla doldurduğunu, oysa, madenlerde kesinlikle 

yanmaz bant /F tipi denilen aleve dayankl bantlarn kullanlmas gerektiğini söylemiştik.  

Bilirkişi Raporunda da; “Keşif esnasnda yaplan ilk belirlemelerde, bantlarn yanmaz 

nitelikte olmadğ, su ve kül taşma işlerinde, yandklar zaman çok zehirli gazlarn ortaya 

çktğ PVC (polivinilklorür) borularn kullanldğ tespit edilmiştir. Elektrik iletiminde 

kullanlan tüm kablolarn yanmay geciktirici maddelerden seçilmesi gerekmektedir. Yaplan 

tespitlerde, olay yeri yaknlarndaki tüm kablo klflarnn (plastik izolasyon malzemeleri), 

tamamen yanmş olduklar saptanmştr. Özellikle yanma riski fazla olan kömür 

madenlerinde, tahkimat destek malzemesi olarak ağaç kamalarn kullanlmas yerine beton 

kaplama veya betondan hazrlanmş kama ve frçalarn kullanlmas tercih edilmelidir.” 

denilmiştir. 

Maske: Faciann hemen ardndan  bakmsz-bozuk maskelerin olduğunu, üstelik 

bazlarnn Filtreli Tip Ferdi Kurtarclar’dan  (FFK)  olduğunu, oysa olmas gerekenin 

Oksijenli Tip Ferdi Kurtarclar (OFK)  olmas gerektiğini ifade etmiştik. Nitekim Bilirkişi 

Raporunda da ; “Çalşanlarn kullanmna verilen CO gaz maskelerinin kontrol kaytlarnn 

tamamna ulaşlamamştr ve rutin kontrollerin düzenli olarak yaplmadğ görülmüştür. 

Çalşanlarn ifadeleri de bu durumu belirtmektedir.” denilmiştir.  

 

Gaz Sensörleri: Gaz sensörlerinin yeterli olmadğn ifade etmiş ve birçok ocakta 

bunlarn eksik olduğunu söylemiştik. Bilirkişi Raporunda da; “Ocak havalandrmasnn 

karmaşk yaps nedeniyle daha fazla sensör ile kontrol edilmesi gerekirken, yeterli sayda gaz 

ve scaklk sensörü bulunmamaktadr. Ocak scaklğ, sadece ocak hava çkşnda bulunan bir 

adet sensör ile kontrol edilmektedir.” denilmiştir. 
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Havalandrma Plan Sorunlu: Bilirkişi Raporunda; “Üretim plannn son halini 

gösteren haritadaki havalandrma akş şemas ile mevcut havalandrma plan haritas arasnda 

uyumsuzluklar bulunmaktadr, havalandrma plan güncellenmemiştir. Yeni açlan ayağn 

havalandrlmas srasnda, ayaktan geçerek kirlenen hava, ocaktaki A, H ve S (S en çok 

ölümlerin olduğu) panolarna giden temiz havayla karşyor. Ayn durumu K ayağ ile S2 - S– 

klasik ayaklarndan geçtikten sonra S panosuna giderek temiz havayla karştğn tespit eden 

heyet, bu durumu ocağn havalandrma açsndan mahsurlu bir havalandrma şekli ile 

işletildiği tespitinde bulunuyor.” denilmiştir. 

 

Hadi hadi sistemi/üretim basks: Madende “hadi hadi sistemi” olduğunu söyledik. 

Bilirkişi Raporunda “2013  yl için sözleşme gereği üretim 1,5 milyon ton iken, gerçekleşen 

üretim 3,566 milyon ton olmuş; üretim zorlamasna karşn işçilere gereken çalşma koşulu 

sağlanmad.” denilmiştir. 

Haberleşme araçlarnn çalşmamas (Megafon): Megafon sisteminin maç sonuçlar 

paylaşlyor diye kaldrldğn belirtmiştik. Bilirkişi raporunda da;  “Kaza annda en kritik 

araç olan mevcut haberleşme cihazlar bu madene uygun değildir, elektrik panolarnda kablo 

eklerinin standart dş bakr teller ve plastik bantlarla sarlmasyla yapldğ ortadadr. Kaza 

annda haberleşme araçlar çalşmamş, merkezi alarm sistemi ise madende yoktur. Bunun 

sonucunda tahliye gecikmiş, yğlma artmş, yönlendirme olamamştr. İşveren ve işveren 

vekilleri asli kusurlu; 2010’dan beri denetleyen MİGEM ve Çalşma İş Teftiş asli kusurludur.” 

denilmiştir. 

 

Kağt Üzerinde Eğitim: Faciann olduğu gün eğitimde olmas gerekenlerin maden 

ocağnda olduğunu, 13 Mays günü eğitim çizelgesinde “katld” gösterilenler madencilerin o 

madende ya öldüğünü ya da sağ kurtulduğunu söylemiştik. Bilirkişi raporunda da ; “İşe 

başlamadan önceki 32 saatlik mesleki eğitim ve yllk tekrar gerektiren 16 saatlik iş sağlğ 

güvenliği eğitimi tam yaptrlmamş. Eğitimlerin gerçekte değil kağt üstünde gösterildiği, 

eğitimde olmas gereken işçinin o saatte madene indirildiği, gerçekte yaplmayan eğitimlerin 

belge formlarna usulsüzce yazldğ, tekrarlarn ise yaptrlmadğ ortadadr. İşveren ve 

işveren vekilleri asli kusurludur.” denilmiştir. 
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Karatumba (ilkel) Madencilik: Kar hrs ile güvenlik tedbirlerinin hiçe sayldğn, 

ilkel madencilik yapldğn belirtmiştik. Bilirkişi raporunda; “Kara tumba, bir tür göçertme 

tekniğiyle üretim yaplmas modelidir. Diğer ad kör ayak sistemidir. Bu üretim modelinde 

madene, tek bir girişten girilir ve çklr. Kömür damarna bir baca açldktan sonra kömür, 

patlatarak göçertme yöntemiyle elde edilir. Eğer çalşma alanyla tünel girişi arasndaki 

bölgede, bir göçük oluşursa, işçinin kurtulma şans en aza iner. Sistemde hava da ayn girişten 

girer ve tüneli dolaştktan sonra ayn yerden çkar. Bu nedenle de Madencilik Yönetmeliği’ne 

aykr olduğu için gelişmiş ülkeler artk kara tumbay terk etmiştir. Eynez kömür sahasnn 

ruhsat snrna yakn olan kömürlerin üretiminin Kara Tumba üretim yöntemiyle yapldğ 

imalat planlarndan ve hak edişlerde verilen planlarda görülmektedir.  Tek bacadan üretim 

yaplan Soma Eynez’de kara tumba yöntemi işçi güvenliği açsndan oldukça riskli olmasna 

karşn, kömür çkarma hrs nedeniyle uygulanmş, bu yöntem iş planlarnda da açkça tespit 

edilmiştir.” denilmiştir. 

 

Kayt defterleri Düzgün Tutulmamas: Hiçbir kaydn defterine uygun tutulmadğn, 

düzenli denetimlerin yaplmadğn, göstermelik raporlar tutulduğunu söyledik.  Bilirkişi 

raporunda; “Havalandrma defterinin ocak içinde hava ölçümü yaplmadan, rastgele 

doldurulmuş olduğu, ölçüm sonuçlarnn gerçek ölçüm sonuçlar olmadğ kanaatini 

oluşturmaktadr.” denilmiştir. 

 

Mevzuat Eksikliği/yetersizliği: Hükümet, 13 Mays’n ardndan sürekli şu şekilde 

kendini savundu: ‘Mevzuatmz tam, biz suçsuzuz ama işverenler mevzuata uymuyor!’  Oysa 

bilirkişi raporu bunun tam aksini söylemektedir. “2010 tarihli TBMM Araştrma Raporu, 

2011 tarihli Cumhurbaşkanlğ Devlet denetleme Kurulu ve Sayştay raporlarnda tespit 

edilmiş hususlar, ülkemizde yaşanan maden kazalar ile Soma’da yaşanan kazann oluşumuna 

ilişkin açk deliller sunmaktadr. İş Sağlğ ve Güvenliğine ilişkin tespit edilmiş hususlarn 

ortadan kaldrlmas doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarn gerekli girişimlerde 

bulunmadğ, hazrlanan raporlardan sonra çkarlan Yasa ve Yönetmeliklerde, denetim 

sistemi uygulamalarnda bu raporlardaki uyarlarn dikkate alnmadğ, sorumluluklarn yerine 

getirilmediği, İş sağlğ ve güvenliği konusunda bakş açs değiştirilmediği sürece de benzeri 

kazalarn yaşanmaya devam edeceği açktr.” denilmiştir. 
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Havalandrma Plan Sorunlu: Bilirkişi Raporunda; “Üretim plannn son halini 

gösteren haritadaki havalandrma akş şemas ile mevcut havalandrma plan haritas arasnda 

uyumsuzluklar bulunmaktadr, havalandrma plan güncellenmemiştir. Yeni açlan ayağn 

havalandrlmas srasnda, ayaktan geçerek kirlenen hava, ocaktaki A, H ve S (S en çok 

ölümlerin olduğu) panolarna giden temiz havayla karşyor. Ayn durumu K ayağ ile S2 - S– 

klasik ayaklarndan geçtikten sonra S panosuna giderek temiz havayla karştğn tespit eden 

heyet, bu durumu ocağn havalandrma açsndan mahsurlu bir havalandrma şekli ile 

işletildiği tespitinde bulunuyor.” denilmiştir. 

 

Hadi hadi sistemi/üretim basks: Madende “hadi hadi sistemi” olduğunu söyledik. 

Bilirkişi Raporunda “2013  yl için sözleşme gereği üretim 1,5 milyon ton iken, gerçekleşen 

üretim 3,566 milyon ton olmuş; üretim zorlamasna karşn işçilere gereken çalşma koşulu 

sağlanmad.” denilmiştir. 

Haberleşme araçlarnn çalşmamas (Megafon): Megafon sisteminin maç sonuçlar 

paylaşlyor diye kaldrldğn belirtmiştik. Bilirkişi raporunda da;  “Kaza annda en kritik 

araç olan mevcut haberleşme cihazlar bu madene uygun değildir, elektrik panolarnda kablo 

eklerinin standart dş bakr teller ve plastik bantlarla sarlmasyla yapldğ ortadadr. Kaza 

annda haberleşme araçlar çalşmamş, merkezi alarm sistemi ise madende yoktur. Bunun 

sonucunda tahliye gecikmiş, yğlma artmş, yönlendirme olamamştr. İşveren ve işveren 

vekilleri asli kusurlu; 2010’dan beri denetleyen MİGEM ve Çalşma İş Teftiş asli kusurludur.” 

denilmiştir. 

 

Kağt Üzerinde Eğitim: Faciann olduğu gün eğitimde olmas gerekenlerin maden 

ocağnda olduğunu, 13 Mays günü eğitim çizelgesinde “katld” gösterilenler madencilerin o 

madende ya öldüğünü ya da sağ kurtulduğunu söylemiştik. Bilirkişi raporunda da ; “İşe 

başlamadan önceki 32 saatlik mesleki eğitim ve yllk tekrar gerektiren 16 saatlik iş sağlğ 

güvenliği eğitimi tam yaptrlmamş. Eğitimlerin gerçekte değil kağt üstünde gösterildiği, 

eğitimde olmas gereken işçinin o saatte madene indirildiği, gerçekte yaplmayan eğitimlerin 

belge formlarna usulsüzce yazldğ, tekrarlarn ise yaptrlmadğ ortadadr. İşveren ve 

işveren vekilleri asli kusurludur.” denilmiştir. 
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Karatumba (ilkel) Madencilik: Kar hrs ile güvenlik tedbirlerinin hiçe sayldğn, 

ilkel madencilik yapldğn belirtmiştik. Bilirkişi raporunda; “Kara tumba, bir tür göçertme 

tekniğiyle üretim yaplmas modelidir. Diğer ad kör ayak sistemidir. Bu üretim modelinde 

madene, tek bir girişten girilir ve çklr. Kömür damarna bir baca açldktan sonra kömür, 

patlatarak göçertme yöntemiyle elde edilir. Eğer çalşma alanyla tünel girişi arasndaki 

bölgede, bir göçük oluşursa, işçinin kurtulma şans en aza iner. Sistemde hava da ayn girişten 

girer ve tüneli dolaştktan sonra ayn yerden çkar. Bu nedenle de Madencilik Yönetmeliği’ne 

aykr olduğu için gelişmiş ülkeler artk kara tumbay terk etmiştir. Eynez kömür sahasnn 

ruhsat snrna yakn olan kömürlerin üretiminin Kara Tumba üretim yöntemiyle yapldğ 

imalat planlarndan ve hak edişlerde verilen planlarda görülmektedir.  Tek bacadan üretim 

yaplan Soma Eynez’de kara tumba yöntemi işçi güvenliği açsndan oldukça riskli olmasna 

karşn, kömür çkarma hrs nedeniyle uygulanmş, bu yöntem iş planlarnda da açkça tespit 

edilmiştir.” denilmiştir. 

 

Kayt defterleri Düzgün Tutulmamas: Hiçbir kaydn defterine uygun tutulmadğn, 

düzenli denetimlerin yaplmadğn, göstermelik raporlar tutulduğunu söyledik.  Bilirkişi 

raporunda; “Havalandrma defterinin ocak içinde hava ölçümü yaplmadan, rastgele 

doldurulmuş olduğu, ölçüm sonuçlarnn gerçek ölçüm sonuçlar olmadğ kanaatini 

oluşturmaktadr.” denilmiştir. 

 

Mevzuat Eksikliği/yetersizliği: Hükümet, 13 Mays’n ardndan sürekli şu şekilde 

kendini savundu: ‘Mevzuatmz tam, biz suçsuzuz ama işverenler mevzuata uymuyor!’  Oysa 

bilirkişi raporu bunun tam aksini söylemektedir. “2010 tarihli TBMM Araştrma Raporu, 

2011 tarihli Cumhurbaşkanlğ Devlet denetleme Kurulu ve Sayştay raporlarnda tespit 

edilmiş hususlar, ülkemizde yaşanan maden kazalar ile Soma’da yaşanan kazann oluşumuna 

ilişkin açk deliller sunmaktadr. İş Sağlğ ve Güvenliğine ilişkin tespit edilmiş hususlarn 

ortadan kaldrlmas doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarn gerekli girişimlerde 

bulunmadğ, hazrlanan raporlardan sonra çkarlan Yasa ve Yönetmeliklerde, denetim 

sistemi uygulamalarnda bu raporlardaki uyarlarn dikkate alnmadğ, sorumluluklarn yerine 

getirilmediği, İş sağlğ ve güvenliği konusunda bakş açs değiştirilmediği sürece de benzeri 

kazalarn yaşanmaya devam edeceği açktr.” denilmiştir. 
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Hava Akmnn Tersine Çevrilmesi: Faciann olduğu gün, yaplan bu işlemin 

saklanmaya çalşldğn, ayn gün afet koordinasyon merkezinde bu nedenle panik 

yaşandğn, ölümlerin bu işlemden sonra arttğn ama saynn kamuoyundan gizlendiğini 

srarla söyledik.  Bilirkişi Raporunda; “Ocağn girişinde bulunan 1 adet ana havalandrma 

fannn da teknolojik geriliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Çünkü faciann başlamasndan sonra 

hava akşnn yönünü ters çevirmek için harcanan zaman ve dayanaksz gerekçe ocakta 

bulunan insanlarn hangi çkşa yönlendirileceğini belirsiz hale getirmiş ve tesadüflere terk 

etmiştir.” denilmiştir. 

 

TKİ ve Soma Kömürlerinin Riski Bilmesi: Bilirkişi Raporunda; “Eynez Kömür 

sahasnn 2006 ylnda kömür üretme ve teslim işini üstlenen Park Teknik Elektirik, 

Madencilik AŞ. TKİ Genel Müdürlüğüne 07.10.2009 tarihinde verdiği sözleşme devri ile 

ilgili başvurusunda, “üretim çalşmalar srasnda oluşan yangnlardan dolay üretim 

yaplmamas ve yüksek su geliri” gerekçe gösterilerek “ileride telafisi mümkün olmayacak 

problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan bu durumda hem şirketimizin hem de kurumunuzun 

olumsuz etkilenmemesi için işi devir etmek istemekteyiz” denmektedir. Bu durumda olaya 

konu olan maden sahasnn yüksek yangn riski taşdğ, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri 

AŞ tarafndan bilinmektedir.”  

Sözleşme Muvazaal: Bilirkişi Raporunda; TKİ tarafndan, önce Park Enerji AŞ’ne, 

daha sonra Soma Kömür AŞ’ne “hizmet alm sözleşmesi” ile verilen ihale konusu 15 

MİLYON ton kömür üretim işi 4857 sayl İş kanunu hükümleri açsndan muzaal (hileli) 

olarak görüşmektedir. Konuya ilişkin olarak hem Sayştay KİT raporlarnda, hem de TKİ 

tarafndan yaymlanmş olan 2013 yl Faaliyet Raporunda bu duruma dikkat çekilmiştir.” 

denilmiştir.  
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Türkiye’nin Önlenebilir Trajedisi 

Bilirkişi Raporu: "13.05.2014 tarihindeki maden kazasnn, kaza öncesi teknik verilerin 

değerlendirilmesi sonrasnda, pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana 

geldiği ve kazann önlenebilir olduğu fikri bilirkişi heyetimizde oluşmuştur" Buna göre; 

1. Facia önlenebilirdi. Önlenmedi. 

2. Park Enerji 2009 ylnda devrederken riskleri söyledi. TKİ ve Soma Kömür AŞ 

bunu biliyordu ancak görmezden gelindi.  

3. Hizmet sözleşmesi muvazaal idi ve bu durum raporlarda da  söylendi.  

4. Mevzuatn yetersiz olduğu daha önceden hazrlanan raporlarda söylendi ancak 

mevzuat düzeltilmedi. 

5. Maliyet düşürmek için üretim basks vard, işçi says artrld, üretim artrld ama 

iş güvenliği tedbirleri SIFIRLANDI! 

6. Havalandrma sistemi yangn tehlikesi olan bir ocak için uygun değildi. 

7. Yer üstü nakil sistemi yetersizdi. Çünkü rezerv zayiat olmas istenmedi ve revize 

edilmedi.  

8. Sensörler günler öncesinden uyard. Kimse dikkate almad.  

9. Yangn riskine uygun malzemeler kullanlmad.  

10. Gaz maskeleri yetersizdi, kontrolleri yaplmad.  

11. Teknik nezaretçi defterleri tutmad. 

12. Yeterli sensör yoktu. Gaz sensörlerinin kalibrasyonlar yaplmad 

13. Karatumba yöntemi çalşld. 

14. Havalandrma sistemi hava akmn tersine çevirebilecek şekilde değildi ama yine 

de hava akm tersine çevrilmeye çalşld. (Kriz yönetilemedi) 

15. Elektrik sistemi madenin çalşmas için güvenli değildi. 

16. Haberleşme cihazlar uygun değildi. Merkezi alarm sistemi yoktu.  

17. Terk edilen eski üretim alanlarnn kontrolleri yaplmad.  

18. Risk değerlendirme analizleri yaplmad. 

19. Eğitimler tam olarak verilmedi. İşçiler 1 günlük eğitimlerle madene indirildi. 

20. İş sağlğ ve güvenliği uzmanlar yetersizdi.  

21. Tahliye plan yoktu. Çkş yollar yaplmad.  

22. Muvazaal hizmet sözleşmesi yapld.  
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Hava Akmnn Tersine Çevrilmesi: Faciann olduğu gün, yaplan bu işlemin 

saklanmaya çalşldğn, ayn gün afet koordinasyon merkezinde bu nedenle panik 

yaşandğn, ölümlerin bu işlemden sonra arttğn ama saynn kamuoyundan gizlendiğini 

srarla söyledik.  Bilirkişi Raporunda; “Ocağn girişinde bulunan 1 adet ana havalandrma 

fannn da teknolojik geriliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Çünkü faciann başlamasndan sonra 

hava akşnn yönünü ters çevirmek için harcanan zaman ve dayanaksz gerekçe ocakta 

bulunan insanlarn hangi çkşa yönlendirileceğini belirsiz hale getirmiş ve tesadüflere terk 

etmiştir.” denilmiştir. 

 

TKİ ve Soma Kömürlerinin Riski Bilmesi: Bilirkişi Raporunda; “Eynez Kömür 

sahasnn 2006 ylnda kömür üretme ve teslim işini üstlenen Park Teknik Elektirik, 

Madencilik AŞ. TKİ Genel Müdürlüğüne 07.10.2009 tarihinde verdiği sözleşme devri ile 

ilgili başvurusunda, “üretim çalşmalar srasnda oluşan yangnlardan dolay üretim 

yaplmamas ve yüksek su geliri” gerekçe gösterilerek “ileride telafisi mümkün olmayacak 

problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan bu durumda hem şirketimizin hem de kurumunuzun 

olumsuz etkilenmemesi için işi devir etmek istemekteyiz” denmektedir. Bu durumda olaya 

konu olan maden sahasnn yüksek yangn riski taşdğ, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri 

AŞ tarafndan bilinmektedir.”  

Sözleşme Muvazaal: Bilirkişi Raporunda; TKİ tarafndan, önce Park Enerji AŞ’ne, 

daha sonra Soma Kömür AŞ’ne “hizmet alm sözleşmesi” ile verilen ihale konusu 15 

MİLYON ton kömür üretim işi 4857 sayl İş kanunu hükümleri açsndan muzaal (hileli) 

olarak görüşmektedir. Konuya ilişkin olarak hem Sayştay KİT raporlarnda, hem de TKİ 

tarafndan yaymlanmş olan 2013 yl Faaliyet Raporunda bu duruma dikkat çekilmiştir.” 

denilmiştir.  
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Türkiye’nin Önlenebilir Trajedisi 

Bilirkişi Raporu: "13.05.2014 tarihindeki maden kazasnn, kaza öncesi teknik verilerin 

değerlendirilmesi sonrasnda, pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana 

geldiği ve kazann önlenebilir olduğu fikri bilirkişi heyetimizde oluşmuştur" Buna göre; 
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2. Park Enerji 2009 ylnda devrederken riskleri söyledi. TKİ ve Soma Kömür AŞ 
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3. Hizmet sözleşmesi muvazaal idi ve bu durum raporlarda da  söylendi.  

4. Mevzuatn yetersiz olduğu daha önceden hazrlanan raporlarda söylendi ancak 

mevzuat düzeltilmedi. 

5. Maliyet düşürmek için üretim basks vard, işçi says artrld, üretim artrld ama 

iş güvenliği tedbirleri SIFIRLANDI! 

6. Havalandrma sistemi yangn tehlikesi olan bir ocak için uygun değildi. 

7. Yer üstü nakil sistemi yetersizdi. Çünkü rezerv zayiat olmas istenmedi ve revize 

edilmedi.  

8. Sensörler günler öncesinden uyard. Kimse dikkate almad.  
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12. Yeterli sensör yoktu. Gaz sensörlerinin kalibrasyonlar yaplmad 
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Soma Araştrma Komisyonu’nun her frsatta bir “soruşturma komisyonu” olarak 

çalşmadğn belirten Komisyon Başkan Sayn Ali Rza ALABOYUN, faaliyetlerimizin 

bir yarglama vasf taşmayacağn ifade etse de, savclğa sunulmuş mevcut bilirkişi 

raporundaki kimi bulgulara katlmadğn farkl tarihlerde belirtmiş, hatta yeni bir 

bilirkişi raporu istenebileceğini söyleyerek açkça yarg sürecine müdahale edecek 

açklamalarda bulunmuştur.  

Sorun, sadece bu açklamalarda değil, Soma iddianamesinin mahkemece iade edilen 

eksiklerinden sonra açklanacak olan bu komisyon raporunun -faciann olas teknik 

nedenlerine dair- davann geleceği üzerine siyasi bir gölge düşürme tehlikesi olduğu 

gerçeğidir.  

Meclisin siyasal denetim yetkisini eksik brakp tüm uyarlarmza karşn teknik 

nedenlere yoğunlaştğn gördüğümüz Komisyon, asl sorumlular ve madencilikteki yapsal 

sorunlar tartşmak yerine, faciann olas nedenlerine dair getirdiği yeni açlmlarla olay daha 

ziyade sorumlusu bulunamayan bir doğal felaket, gerçek sorumlusu tespit edilememiş bir 

“üzücü hadise” olarak nitelendirerek yarglama faaliyetini yürüten mahkeme heyetine “gölge 

ya da nöbetçi savclk” görevi mi üstlenecektir? Komisyonumuzun facia noktasna inerek 

gözlemlerde bulunmuş olmas son derece önem taşmakla birlikte, bilirkişinin yangnlar 

nedeniyle bu noktaya erişemeden tespitlerini kaleme almas, ileride hukuk ad altnda bir 

“koz” olarak m kullanlacaktr? Bu kayglarmz, hem Meclis’in üzerine düşen siyasi ve 

vicdani sorumluluğu yerine getirmeyişinden, hem de Meclis’in kendi alanndaki siyasal 

snrlardan taşarak, AKP’nin gölgesinde işleyecek bir yarglama sürecine imza atlmas 

ihtimalinden kaynaklanmaktadr. Zira Komisyon Başkan Sayn ALABOYUN’un, 4 Aralk 

tarihinde, raporun sunuş toplantsnda söylediği sözler, gelecek açsndan kritik önem 

taşmaktadr: “Çok anlaşlr bir dille yazdk. Bir kez daha söylüyorum: Savclk bu 

raporu okursa, soracağ çok soru çkacaktr.” 

AKP kadrolarna biz de “bir kez daha çok açkça” söylüyoruz: Meclis’in hesap sorma ve 

sorumlulara dair net siyasal saptamalar yapma işlevini kendi çkarlarnz ve yargy 

etkilemek için kullanmayn, Soma’y karartma inadnzdan vazgeçin, bu komisyondan 

çkan bulgular Soma davasn AK-lamak için malzeme üretmiş bir komisyona 

dönüştürmeyin! 
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8.3. 13 Mays’tan Sonra Madenlerde Meydana Gelen İşçi Cinayetleri 

 

Soma faciasndan sonra bu muhalefet şerhinin kaleme alndğ 8 Aralk 2014 tarihine 

kadar başta Şrnak, Soma, Ermenek olmak üzere pek çok yerde meydana gelen 41 iş 

kazasnda toplamda 60 maden emekçisi yaşamn kaybetmiştir. 

Karaman’n Ermenek ilçesi Pamuklu Köyünde faaliyet gösteren Has Şekerler Maden 

şirketine ait ocakta 28/10/2014 tarihinde meydana gelen su baskn nedeniyle 18 işçimiz 

mahsur kalmş, aradan günler geçtikten sonra işçilerimizin cansz bedenlerine ulaşlmştr.   

Özellikle su basknn neden meydana geldiği ile ilgili tartşmalar devam ederken, 

uzmanlar tarafndan yaplan incelemelerde bu bölgede 2000’li yllarda terk edilmiş bitişik bir 

madenin olduğu ve en az 10 yl boyunca bu galeride yer alt sularnn ve zehirli gazlarn 

biriktiğini belirtmiştir. 

Yine, konunun uzmanlarnn yaptğ ilk tespitlere göre facia; madene bitişik terk edilmiş 

galerilerde zamanla su ve gaz birikmesi, işletmenin bu eski galerileri hesaba katmadan kaz 

yapmas, suyun biriktiği boş galerinin işçilerin çalştğ kottan yüksek olmas, bir patlamann 

taşkn tetiklemesi ve maden planlarnda bu eski işletmenin görülmemesi nedeniyle meydana 

gelmiştir.  

Normalde maden alannda havza planlamas yaplmas gerekirken, söz konusu işletmenin 

plannda bahsi geçen bu eski galeri görülmemektedir. Bu terk edilmiş madenin bilinmesi söz 

konusu faciay önleyebilecek bir bilgi iken, bunun yaplmamş olmas büyük bir ihmal 

olduğunu göstermektedir.  

Özellikle planlara Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan izin verilirken de bunun 

uyars yaplmas gerekmektedir. Ancak Has Şekerler Maden işletmesine ait bu ocakta eski 

maden işletmesinin görülmediği hatal planla ilgili Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan 

herhangi bir uyar olmadğ da anlaşlmaktadr. Yasal olarak her işletmenin maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne bir harita ile nerede çalştğn gösteren plan sunmas gerekirken, planda 

terk edilmiş madenin görülmemesi son derece vahimdir. 

13 Mays’tan sonra, o günlerde iktidar, muhalefet milletvekilleri bir daha bunun 

yaşanmamas için gerekenin yaplacağ konusunda söylem birlikteliği içindeydi. Gereken 

yaplacak deniliyordu! O zamanlarda; “Bundan sonra evlatlarmz ölüme indirilmeyecek, 
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Alman madencinin ftratnda olmayan ölüm Türkiye’deki madencinin ftratnda da 

olmayacak. Dünya iş güvenliğini nasl sağladysa bizde de sağlanacak. Sorumlulardan 

kimsenin gözünün yaşna baklmayacak. Ne gerekiyorsa o yaplacak”t.  

Sonra, sayl birkaç gazetecinin, birkaç televizyoncunun belli sayda meslek örgütünün, 

baz üniversitelerde gelişen sivil inisiyatiflerin ve Partimizin tüm çabalarna rağmen Soma 

unutturulmaya çalşld.  

- Siyasi sonuç doğurur diye Cumhurbaşkanlğ seçiminden önce kabul edilmeyen 

bilirkişi raporu,  

- Ölüm düzeninin mimar hükümetin enerji ve özelleştirme politikalarn görmeyerek 

hazrlanan fezleke bir yandan,  

- İstifa etmeyince verilen gensorulara rağmen kendi partisinin oylar ile Meclis’te güven 

üzerine güven tazeleyen Bakanlar,  

- Maden ruhsat imzalamay imar rant dağtmaktan sonra en önemli iş olarak gören, bu 

işi de kendine bağlayan ve devletin tepesinde oturan şahs bir süre sonra sustular.  

Somay yaşananlar ve en önemlisi verdikleri sözleri tek tek unuttular. Ta ki, Ermenek’te 

eskiden çalşlmş ve MİGEM tarafndan haritaya işlenmediği için bilinmeyen bir eski 

madenden 18 kişinin üzerine ölüm akana kadar… 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ekim 2013 tarihinde kurulmasn önerdiğimiz, faciadan 15 

gün önce görüşülerek reddedilen ve faciadan sonra da apar topar kurulan Soma 

Komisyonunda canla başla çalştk. Ancak milletvekillerimizin pek çok önerisinin  

reddedildiği bu Komisyonda da; çalşma süresi boyunca 13 Mays’tan sonra meydana gelen 

facialarn önüne geçecek elle tutulur hiçbir öneri çkmamş, muhalefet partilerinin verdikleri 

önergeler ise tek tek reddedilmiştir. 
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8.4. Kaçak Maden Ocaklar 

 

TBMM Soma Araştrma Komisyonun çalşmalar devam ederken, ülkemizde meydana 

gelen maden kazalar ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi anndan ekiplerini oluşturarak olay 

yerine intikal etmiş ve yerinde incelemelerde bulunmuştur. 12 Temmuz 2014 tarihinde 

Balkesir İvrindi’de iki işçiye mezar olan maden ocağn Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel 

ve Balkesir Milletvekilimiz Namk Havutça ziyaret etmişlerdir.  

Yine 13 Ağustos 2014 tarihinde Zonguldak Dilaver mahallesindeki kaçak ocakta 9 

madencinin mahsur kalmas üzerine bölge milletvekillerimiz Mehmet Haberal, Ali İhsan 

Köktürk ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yerinde incelemelerde bulunmuşlardr. 

28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te meydana gelen büyük facia olur olmaz ise 

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli Milletvekili 

İlhan Cihaner, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Genel Merkezimiz tarafndan 

görevlendirilmiş ve olay yerine intikal etmişlerdir.  

Ülkemizde kaçak maden ocaklar ile ilgili ciddi bir zafiyet ve denetim eksikliği olduğu 

gerek partimizin yaptğ bu ziyaretlerde, gerekse bilimsel çalşmalarda ortaya konulmuştur. 

Soma’nn hemen ertesinde yani 14 Mays günü Zonguldak Kilimli ilçesinde ruhsatsz 

maden ocağnda meydana gelen göçükte madenci Mehmet Aygün hayatn kaybetmiştir. 

3 Haziran’da ise Şrnak'ta kömür ocağnda meydana gelen göçükte 1 işçi can vermiş,  

11 Haziran’da yine Şrnak’ta meydana gelen kazada 3 madenci daha hayatn kaybetmiştir.  

Haziran aynda Şrnak’ta yaşanan üç farkl maden göçüğü sonucunda beş madencinin 

hayatn kaybetmesi üzerine Şrnak’ta kaçak işletilen madenler tek tek kapatlmş ve Valilik 

tarafndan madenlere giden elektrikler kesilmişti. 12 Haziran 2014 tarihli Meclis genel 
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hayatn kaybetmesi üzerine Şrnak’ta kaçak işletilen madenler tek tek kapatlmş ve Valilik 

tarafndan madenlere giden elektrikler kesilmişti. 12 Haziran 2014 tarihli Meclis genel 
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Kurulunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Şrnak’taki kazalar “kaçak maden” başlğ 

altnda ele almş  ve şunlar söylemiştir:34 

“ENERJ İ  VE TABİ İ  KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla)  

–  Arkadaş lar ,  kaçak ocaklar   burada eğer  bir  mil le tveki l i  savunuyorsa 

kusura bakmas nlar.  Bu hiçbir  şeki lde olmaz.  “Ş rnak’ta 3 tane madenci  

öldü.” deniyor.  Ocak,  ruhsat   yok.  “Burada iş  yapmay n.” denmiş ;  val i l ik  

i l  özel  idaresine bağ l   tebl igat lar  yap  lm ş ,  yerine gidip bizzat  söylenmiş;  

“Bak n,  buras   tehl ikel idir ,  burada çal ş  lmaz,  ruhsat   b i le  yok.” denmiş .  

Ş rnak bölgesinde şu anda ruhsat   o lan yaln zca termik santral ler in 

haricinde bir  tane daha ocak yok.  Siz  ş imdi  diyorsunuz ki:  “Orada 3 tane 

madenci  ölmüş .”  Oras   kapat  lm ş ,  mühürlenmiş ,  ondan sonra da “Kaza 

oldu.” diyorsunuz.  Arkadaş lar ,  lüt fen savunduğunuz şeye dikkat  edin.  Ş imdi  

tekrar söylüyorum: O iki  ocağ   da kapatabi l ir iz .  İyi  akşamlar.  (AK PARTİ  

s ralar ndan alk ş lar)  

Aradan 1 ay geçmeden, 12 Ağustos 2014 tarihinde de Zonguldak merkez Dilaver 

Köyünde Erci Madencilik tarafndan işletilirken 2013 ylnda kapatlan ocakta göçük 

meydana gelmiş ve mahsur kalan 9 işçinin kurtarlmasndan sonra maden ocağnn kaçak 

çalştrldğ ortaya çkmştr.  

Uhdesi TTK Genel Müdürlüğünde bulunan ruhsatl sahada Dilaver mevkiinde özel 

sektör tarafndan rödevans yöntemiyle üretim yaplan sahada alt işveren tarafndan 

işletilmekte olan yeralt kömür ocağnda 12 Ağustos 2014 tarihinde 00:00-08:00 vardiyasnda 

saat 03:00 sularnda meydana gelen göçük nedeniyle ocakta çalşan 9 işçi göçük arkasnda 

mahsur kalmşlardr. İlk aşamada işyerinin kendi imkanlaryla başlatlan kurtarma faaliyetleri 

daha sonra tahlisiye ekiplerinin gelmesiyle 14 saatlik özverili bir çalşmann sonucunda 

başaryla tamamlanmş ve 9 işçimiz sağ olarak kurtarlmşlardr. 

Nitekim 12 Ağustos 2014 tarihinde Zonguldak Dilaver Mahallesinde meydana gelen 

maden kazasnda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerinde yaptğ incelemelerde kaçak ocaklarn 

vahameti tüm çplaklğ ile gözlemlenmiştir. Zonguldak’ta, Şrnak’ta vb. kaçak olarak çalşan 

daha kaç ocak var henüz net değildir. Eğer gerekli tedbirler alnmaz ise bu tip kaçak ocaklar 

daha çok ocak söndürecektir. Zonguldak’ta yaptğmz ziyarette işçilerin ocağn kaçak 

                                                            
34 http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil4/ham/b10201h.htm  
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çalştrldğn dahi bilmedikleri görülmüştür. Oradaki madenciler, ‘Biz buray yasal bir 

maden sanyorduk. Sigortamz yatyordu. 1200 TL maaş alyorduk’ demişlerdir.  

Öyle ki zabtann 1 hafta kapattğ kahvehane kaçak açlmasn diye kahvehaneye bile 

denetim yaplrken, Bakanlk kapattğ maden ocağ ile ilgilenmemiş hatta ve hatta yok 

saymştr.  

Bakanlk, ruhsatn iptal ettiği tüm madenleri yeniden denetlemeli, ya da menşe 

belgesi sistemi kurularak, kaçak ocaklarn önüne geçilmelidir. Yani her kömür çkartan ve 

götüren bu kömürü satamamal, kapsaml bir takip sistemi oluşturulmaldr. Kömürün nerden 

hangi zaman diliminde çkartldğnn kodlanmas ve takip edilmesi için bir sisteme ihtiyaç 

bulunmaktadr be kaçak da olsa, mühürlü de olsa buralarn Bakanlğn sorumluluğunda 

olduğu unutulmamaldr.  

Faciann meydana geldiği ocakta Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan 

14.11.2013 tarihinde yaplan teftiş sonucunda işin durdurulmasna karar verilmiş ve daha 

sonra işverenin noksanlar gidermek için talebi üzerine Mays 2014 tarihine kadar süre 

verilmiştir. 6331 sayl kanunun 25. maddesine göre çkarlmş yönetmelik hükümlerine göre 

işin durdurulmasn sağlamakla görevli mülki amirliğin gerekli işlemi yapmayarak olayn 

meydana geldiği ocakta facia tarihine kadar herhangi bir işlem yapmamş olmas ise son 

derece önemlidir. 

Yer alt madenciliği devlet eliyle yaplmaldr. Çünkü Zonguldak’taki gibi çok sayda 

kaçak ya da güvensiz özel maden alanlarnda çalşanlarn iş güvencesini sağlayacak gerekli 

tedbir ve yatrmlar ancak kamu gücüyle yaplabilecektir. Maden ruhsatlarnn işletme izin 

belgelerinin elden ele gezmesi, kişiden kişiye devrediliyor ve kiralanyor oluşu son derece 

güvensiz bir yap ortaya çkarmaktadr.  

 

Maden ruhsatlarnda ve maden işletmelerinde oluşan ikinci ve üçüncü el piyasa en 

sonunda insanlarn hayatn doğrudan tehdit eder hale gelmiş ve Orta Çağ mantğnda çalşan 

ilkel ocaklar ortaya çkarmştr. Sorunun tamamen yapsal olduğu, ilgili Bakanlklarn ve 

hükümetin hatal politikalardan kaynaklandğ açktr.  
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Kurulunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Şrnak’taki kazalar “kaçak maden” başlğ 

altnda ele almş  ve şunlar söylemiştir:34 

“ENERJ İ  VE TABİ İ  KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla)  

–  Arkadaş lar ,  kaçak ocaklar   burada eğer  bir  mil le tveki l i  savunuyorsa 

kusura bakmas nlar.  Bu hiçbir  şeki lde olmaz.  “Ş rnak’ta 3 tane madenci  

öldü.” deniyor.  Ocak,  ruhsat   yok.  “Burada iş  yapmay n.” denmiş ;  val i l ik  

i l  özel  idaresine bağ l   tebl igat lar  yap  lm ş ,  yerine gidip bizzat  söylenmiş;  

“Bak n,  buras   tehl ikel idir ,  burada çal ş  lmaz,  ruhsat   b i le  yok.” denmiş .  

Ş rnak bölgesinde şu anda ruhsat   o lan yaln zca termik santral ler in 

haricinde bir  tane daha ocak yok.  Siz  ş imdi  diyorsunuz ki:  “Orada 3 tane 

madenci  ölmüş .”  Oras   kapat  lm ş ,  mühürlenmiş ,  ondan sonra da “Kaza 

oldu.” diyorsunuz.  Arkadaş lar ,  lüt fen savunduğunuz şeye dikkat  edin.  Ş imdi  

tekrar söylüyorum: O iki  ocağ   da kapatabi l ir iz .  İyi  akşamlar.  (AK PARTİ  

s ralar ndan alk ş lar)  

Aradan 1 ay geçmeden, 12 Ağustos 2014 tarihinde de Zonguldak merkez Dilaver 

Köyünde Erci Madencilik tarafndan işletilirken 2013 ylnda kapatlan ocakta göçük 

meydana gelmiş ve mahsur kalan 9 işçinin kurtarlmasndan sonra maden ocağnn kaçak 

çalştrldğ ortaya çkmştr.  

Uhdesi TTK Genel Müdürlüğünde bulunan ruhsatl sahada Dilaver mevkiinde özel 

sektör tarafndan rödevans yöntemiyle üretim yaplan sahada alt işveren tarafndan 

işletilmekte olan yeralt kömür ocağnda 12 Ağustos 2014 tarihinde 00:00-08:00 vardiyasnda 

saat 03:00 sularnda meydana gelen göçük nedeniyle ocakta çalşan 9 işçi göçük arkasnda 

mahsur kalmşlardr. İlk aşamada işyerinin kendi imkanlaryla başlatlan kurtarma faaliyetleri 

daha sonra tahlisiye ekiplerinin gelmesiyle 14 saatlik özverili bir çalşmann sonucunda 

başaryla tamamlanmş ve 9 işçimiz sağ olarak kurtarlmşlardr. 

Nitekim 12 Ağustos 2014 tarihinde Zonguldak Dilaver Mahallesinde meydana gelen 

maden kazasnda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerinde yaptğ incelemelerde kaçak ocaklarn 

vahameti tüm çplaklğ ile gözlemlenmiştir. Zonguldak’ta, Şrnak’ta vb. kaçak olarak çalşan 

daha kaç ocak var henüz net değildir. Eğer gerekli tedbirler alnmaz ise bu tip kaçak ocaklar 

daha çok ocak söndürecektir. Zonguldak’ta yaptğmz ziyarette işçilerin ocağn kaçak 
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çalştrldğn dahi bilmedikleri görülmüştür. Oradaki madenciler, ‘Biz buray yasal bir 

maden sanyorduk. Sigortamz yatyordu. 1200 TL maaş alyorduk’ demişlerdir.  

Öyle ki zabtann 1 hafta kapattğ kahvehane kaçak açlmasn diye kahvehaneye bile 

denetim yaplrken, Bakanlk kapattğ maden ocağ ile ilgilenmemiş hatta ve hatta yok 

saymştr.  

Bakanlk, ruhsatn iptal ettiği tüm madenleri yeniden denetlemeli, ya da menşe 

belgesi sistemi kurularak, kaçak ocaklarn önüne geçilmelidir. Yani her kömür çkartan ve 

götüren bu kömürü satamamal, kapsaml bir takip sistemi oluşturulmaldr. Kömürün nerden 

hangi zaman diliminde çkartldğnn kodlanmas ve takip edilmesi için bir sisteme ihtiyaç 

bulunmaktadr be kaçak da olsa, mühürlü de olsa buralarn Bakanlğn sorumluluğunda 

olduğu unutulmamaldr.  

Faciann meydana geldiği ocakta Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ tarafndan 

14.11.2013 tarihinde yaplan teftiş sonucunda işin durdurulmasna karar verilmiş ve daha 

sonra işverenin noksanlar gidermek için talebi üzerine Mays 2014 tarihine kadar süre 

verilmiştir. 6331 sayl kanunun 25. maddesine göre çkarlmş yönetmelik hükümlerine göre 

işin durdurulmasn sağlamakla görevli mülki amirliğin gerekli işlemi yapmayarak olayn 

meydana geldiği ocakta facia tarihine kadar herhangi bir işlem yapmamş olmas ise son 

derece önemlidir. 

Yer alt madenciliği devlet eliyle yaplmaldr. Çünkü Zonguldak’taki gibi çok sayda 

kaçak ya da güvensiz özel maden alanlarnda çalşanlarn iş güvencesini sağlayacak gerekli 

tedbir ve yatrmlar ancak kamu gücüyle yaplabilecektir. Maden ruhsatlarnn işletme izin 

belgelerinin elden ele gezmesi, kişiden kişiye devrediliyor ve kiralanyor oluşu son derece 

güvensiz bir yap ortaya çkarmaktadr.  

 

Maden ruhsatlarnda ve maden işletmelerinde oluşan ikinci ve üçüncü el piyasa en 

sonunda insanlarn hayatn doğrudan tehdit eder hale gelmiş ve Orta Çağ mantğnda çalşan 

ilkel ocaklar ortaya çkarmştr. Sorunun tamamen yapsal olduğu, ilgili Bakanlklarn ve 

hükümetin hatal politikalardan kaynaklandğ açktr.  
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9. YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE SOMA 

 

Ülkemiz enerji politikalarn yerli ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden yükseltmesi 

gerekmektedir. 2012’de elde edilen toplam satlabilir kömürün 7,9 milyon tonu sanayi ve 

stmada, yaklaşk 26 milyon tonu termik santrallarda tüketilmiştir. TKİ’nin verilerine göre 

kömürün büyük ksmnn elektrik üretiminde kullanldğ görülmektedir. TEİAŞ’n verilerine 

bakldğnda ise 2013 sonu itibari ile elektrik enerjisinin yüzde 24,9’unun kömürden üretildiği 

görülüyor. Toplam elektrik üretiminin yüzde 12,2’si ithal kömür ile gerçekleştirilirken, 

kömürün toplam payndan geriye kalan yüzde 12,7’lik ksm ise Türkiye’de üretimi 

gerçekleşen linyit ve taşkömüründen elde edilmiştir. Bu durumda 2013 verilerine göre 

kömürden üretilen 60 milyar kilovatsaatlik (kWh) enerjinin, yars yani 30 milyar kWh’s 

yerli taş kömürü ve linyitten üretildiğini kabul edebiliriz. 

 

Dünyann en büyük ekonomilerinden olan Almanya, güneş, rüzgâr, jeotermal ve 

biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarndan sağladğ elektrik üretimini 10 ylda 

%8’den, % 22’ye çkard, yenilenebilir üretimini beş kart artrd. Almanya bizim 8’de 1’imiz 

kadar güneş enerjisi alrken 20 katmz temiz enerji üretiyor ve enerji ihtiyacnn %17.5 

yenilenebilir enerjiden sağlarken bunu 2020 de %50 ye çkarmay amaçlyor. Yenilenebilir 

enerji sektörü Almanya’da şu an 380 bin kişiyi istihdam etmektedir.  

 

Türkiye Avrupa’nn en büyük rüzgâr, güneş ve jeotermal potansiyeline sahip olmasna 

rağmen, 2012 itibariyle rüzgâr enerjisi, kurulu gücün sadece % 4’üne tekabül ediyor. 

Hükümet ve yetkililer, yenilenebilir enerjiye yönelerek ithal ettiği doğalgaza ve sosyal açdan 

skntl olan kömür maden üretimine alternatifler geliştirmelidir.  

 

Türkiye’nin elektrik enerjisi için kaynaklara ihtiyac olduğu doğrudur ancak ülkemiz 

dünyann en pahal doğalgaz anlaşmasn yapmştr. Rusya için övünç kaynağ olan bu 

anlaşma bizim için utanç kaynağdr.  Çünkü, bu anlaşma ile ithal edilen doğalgazdan elde 

edilen elektrik çok daha pahaldr ve bu yüzden de Soma’nn termik santralde yaklacak 
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kömürüne ihtiyaç vardr. Rodövans anlaşmalarnda 1,5 milyon ton çkartlmas taahhüt edilen 

kömürün 3,5 milyon tona çkmas da bu yüzdendir. 

Nitekim Soma’da ölen madencilerimize, ailelerine, şu anda hali hazrda bu madende 

çalşanlara bakldğnda, hepsinin tarm kökenli olduğu ortadadr. Zaten 13 Mays facias ilk 

duyulduğunda herkesin şaşrdğ “daybaş” kavram da madencilik değil tarm işçiliğine dair 

bir kavramdr. Bu madenlerde eskinin tütün işçileri, pamuk işçileri, pamuk fabrikalarnn, 

üzüm bağlarnn sahiplerinin çocuklar çalşmaktadr ve aslnda Soma’da ucuz, pazarlksz, 

sermayeye teslim olmuş bir işgücü ordusu bulunmaktadr.  

Bu şartlar ülkemizin daha çok yeşil enerjiye, yenilebilir enerjiye, güneş tarlalarna, 

rüzgar güllerine ihtiyac olduğu ortadadr. Tüm bunlar olmadan Soma’nn ekoloji ile, 

ekonomiyle, siyasetle, sermaye ile, sendika ile örülü çaresizliği ve ölümlerle olan snav 

bitmeyecektir.  

Yani Soma katliam sadece bir iş güvenliği meselesi değildir ve Türkiye’nin enerji 

politikalarnn içine düştüğü kömür tuzağnn da doğrudan bir 
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9. YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE SOMA 

 

Ülkemiz enerji politikalarn yerli ve yenilenebilir kaynaklar üzerinden yükseltmesi 

gerekmektedir. 2012’de elde edilen toplam satlabilir kömürün 7,9 milyon tonu sanayi ve 

stmada, yaklaşk 26 milyon tonu termik santrallarda tüketilmiştir. TKİ’nin verilerine göre 

kömürün büyük ksmnn elektrik üretiminde kullanldğ görülmektedir. TEİAŞ’n verilerine 

bakldğnda ise 2013 sonu itibari ile elektrik enerjisinin yüzde 24,9’unun kömürden üretildiği 

görülüyor. Toplam elektrik üretiminin yüzde 12,2’si ithal kömür ile gerçekleştirilirken, 

kömürün toplam payndan geriye kalan yüzde 12,7’lik ksm ise Türkiye’de üretimi 

gerçekleşen linyit ve taşkömüründen elde edilmiştir. Bu durumda 2013 verilerine göre 

kömürden üretilen 60 milyar kilovatsaatlik (kWh) enerjinin, yars yani 30 milyar kWh’s 

yerli taş kömürü ve linyitten üretildiğini kabul edebiliriz. 

 

Dünyann en büyük ekonomilerinden olan Almanya, güneş, rüzgâr, jeotermal ve 

biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarndan sağladğ elektrik üretimini 10 ylda 

%8’den, % 22’ye çkard, yenilenebilir üretimini beş kart artrd. Almanya bizim 8’de 1’imiz 

kadar güneş enerjisi alrken 20 katmz temiz enerji üretiyor ve enerji ihtiyacnn %17.5 

yenilenebilir enerjiden sağlarken bunu 2020 de %50 ye çkarmay amaçlyor. Yenilenebilir 

enerji sektörü Almanya’da şu an 380 bin kişiyi istihdam etmektedir.  

 

Türkiye Avrupa’nn en büyük rüzgâr, güneş ve jeotermal potansiyeline sahip olmasna 

rağmen, 2012 itibariyle rüzgâr enerjisi, kurulu gücün sadece % 4’üne tekabül ediyor. 

Hükümet ve yetkililer, yenilenebilir enerjiye yönelerek ithal ettiği doğalgaza ve sosyal açdan 

skntl olan kömür maden üretimine alternatifler geliştirmelidir.  

 

Türkiye’nin elektrik enerjisi için kaynaklara ihtiyac olduğu doğrudur ancak ülkemiz 

dünyann en pahal doğalgaz anlaşmasn yapmştr. Rusya için övünç kaynağ olan bu 

anlaşma bizim için utanç kaynağdr.  Çünkü, bu anlaşma ile ithal edilen doğalgazdan elde 

edilen elektrik çok daha pahaldr ve bu yüzden de Soma’nn termik santralde yaklacak 
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kömürüne ihtiyaç vardr. Rodövans anlaşmalarnda 1,5 milyon ton çkartlmas taahhüt edilen 

kömürün 3,5 milyon tona çkmas da bu yüzdendir. 

Nitekim Soma’da ölen madencilerimize, ailelerine, şu anda hali hazrda bu madende 

çalşanlara bakldğnda, hepsinin tarm kökenli olduğu ortadadr. Zaten 13 Mays facias ilk 

duyulduğunda herkesin şaşrdğ “daybaş” kavram da madencilik değil tarm işçiliğine dair 

bir kavramdr. Bu madenlerde eskinin tütün işçileri, pamuk işçileri, pamuk fabrikalarnn, 

üzüm bağlarnn sahiplerinin çocuklar çalşmaktadr ve aslnda Soma’da ucuz, pazarlksz, 

sermayeye teslim olmuş bir işgücü ordusu bulunmaktadr.  

Bu şartlar ülkemizin daha çok yeşil enerjiye, yenilebilir enerjiye, güneş tarlalarna, 

rüzgar güllerine ihtiyac olduğu ortadadr. Tüm bunlar olmadan Soma’nn ekoloji ile, 

ekonomiyle, siyasetle, sermaye ile, sendika ile örülü çaresizliği ve ölümlerle olan snav 

bitmeyecektir.  

Yani Soma katliam sadece bir iş güvenliği meselesi değildir ve Türkiye’nin enerji 

politikalarnn içine düştüğü kömür tuzağnn da doğrudan bir 
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sonucudur.  
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10. SOMA’NIN ASIL SORUNU: TOPLUMSAL TRAVMA, YOKSULLUK VE 

HÜKÜMETİN POLİTİKASIZLIĞI 

10.1. Soma, Madenler, Tarm ve İşsizlik 

Maden üretimi, ulusal gelirimizin yalnzca %1,4’ünü oluşturmaktadr. Soma’da, 20 yl 

kadar önce, kömür madenlerinde çalşan 22 bin işçinin yaklaşk olarak 17 bini kamuda, 5 bini 

özelleştirilmiş ocaklarda istihdam edilirken bu say son yllarda tersine dönmüştür. 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.  

İstihdamda % 23.6 pay alan tarm, cari fiyatlarla ülke gayri safi yurtiçi haslasnn 

%7.4′ünü karşlamaktadr. Yine 1996′da tarmda 9 milyon 259 bin kişi çalşrken,  bu say 

2013′te 6 milyon 15 bine inmiştir”  

Özellikle Soma Havzasnda maden işçileri ağrlkl olarak, daha önce tarmda istihdam 

edilen köylülerdir. Tarmn çöküşü denetimsiz güvenliksiz ve güvencesiz köylülerin 

madenlerde çalştrlmasn kolaylaştrmştr. “Bundaki en önemli sebep ise bireylerin, 

özellikle de genç neslin, tarm yapmak yerine sabit bir geliri ve güvencesi olduğunu 

düşündüğü maden ocaklarnda çalşmaya başlamasdr. Alt çizilmesi gereken ve maden 

ocaklarn çekici hale getiren sabit gelir ve güvence meseleleridir.”35 

Soma’ya yakn Balkesir’in ilçelerinin köylerinden Soma’ya madende çalşmaya giden 

Savaştepeli, İvrindili, Dursunbey, Bigadiç ve Susurluklu 103 Balkesirli işçi faciada yaşamn 

yitirmiştir.  Soma faciasnda yaşamn yitiren işçilerin aileleri, yaknlar hatta faciadan 

kurtulan işçilerin kendileri ile yaptğmz görüşmelerde, tarma dayal geçimin bitmesi üzerine 

madenlerde çalşmaya yöneldiklerini söylemişlerdir. Balkesir’de tarmn bitirilişi ile 

yoksulluğun ve işsizliğin artş ile birlikte köylülerin maden ocaklarnda çok düşük ücretlerle 

                                                            
35http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayani

smasi%20Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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10. SOMA’NIN ASIL SORUNU: TOPLUMSAL TRAVMA, YOKSULLUK VE 

HÜKÜMETİN POLİTİKASIZLIĞI 

10.1. Soma, Madenler, Tarm ve İşsizlik 

Maden üretimi, ulusal gelirimizin yalnzca %1,4’ünü oluşturmaktadr. Soma’da, 20 yl 

kadar önce, kömür madenlerinde çalşan 22 bin işçinin yaklaşk olarak 17 bini kamuda, 5 bini 

özelleştirilmiş ocaklarda istihdam edilirken bu say son yllarda tersine dönmüştür. 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.  

İstihdamda % 23.6 pay alan tarm, cari fiyatlarla ülke gayri safi yurtiçi haslasnn 

%7.4′ünü karşlamaktadr. Yine 1996′da tarmda 9 milyon 259 bin kişi çalşrken,  bu say 

2013′te 6 milyon 15 bine inmiştir”  

Özellikle Soma Havzasnda maden işçileri ağrlkl olarak, daha önce tarmda istihdam 

edilen köylülerdir. Tarmn çöküşü denetimsiz güvenliksiz ve güvencesiz köylülerin 

madenlerde çalştrlmasn kolaylaştrmştr. “Bundaki en önemli sebep ise bireylerin, 

özellikle de genç neslin, tarm yapmak yerine sabit bir geliri ve güvencesi olduğunu 

düşündüğü maden ocaklarnda çalşmaya başlamasdr. Alt çizilmesi gereken ve maden 

ocaklarn çekici hale getiren sabit gelir ve güvence meseleleridir.”35 

Soma’ya yakn Balkesir’in ilçelerinin köylerinden Soma’ya madende çalşmaya giden 

Savaştepeli, İvrindili, Dursunbey, Bigadiç ve Susurluklu 103 Balkesirli işçi faciada yaşamn 

yitirmiştir.  Soma faciasnda yaşamn yitiren işçilerin aileleri, yaknlar hatta faciadan 

kurtulan işçilerin kendileri ile yaptğmz görüşmelerde, tarma dayal geçimin bitmesi üzerine 

madenlerde çalşmaya yöneldiklerini söylemişlerdir. Balkesir’de tarmn bitirilişi ile 

yoksulluğun ve işsizliğin artş ile birlikte köylülerin maden ocaklarnda çok düşük ücretlerle 

                                                            
35http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayani

smasi%20Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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çalşma taleplerinin arttğ da gözlenmiştir. Soma facias, Balkesir’de iktidarn politikalarnn 

iflas ettiğinin bir göstergesi, tarm politikalarnn olumsuz bir sonucudur. Çünkü, Türkiye’nin 

en verimli arazilerinden biri olan Balkesir’de tarm bitirilişi ile çiftçi aileleri geçimini 

sağlayamaz hale gelmiştir. Tarm ürünü destekleme fiyatlar yllarca ayn seviyede kalrken, 

başta mazot ve gübre olmak üzere maliyet girdileri ise sürekli artmş, üretici kazanamamş, 

borçlu hale gelmiş ve sonunda çiftçiler tarm brakarak, kendileri ya da çocuklar 40-50 lira 

yevmiye almak için madenlerde işçi olarak çalşmaya başlamştr. Türkiye’de toplam işlenen 

tarm alanlar 2000 ylndan 2013 ylna kadar% 10 orannda daralarak, 26,4 milyon hektardan 

23,8 milyon hektara gerilemiştir. Tarm ve hayvanclğn başkenti saylan Balkesir’de 2008 

yl TÜİK verilerine göre 513 bin 718 hektar olan tarm alan 2013 ylnda 439 bin 129 

hektara kadar düşmüştür. Yani 5 ylda yaklaşk 75 bin hektar tarm arazisi terk edilmiştir. 

Balkesir’de kaytl çiftçi says 2012-2013 döneminde % 14 azalmş ve 5.130 çifti tarm terk 

etmiştir. Balkesir’deki durum bir sonuçtur. AKP’nin tüketen, yok eden,  tarm politikalarnn 

bir sonucu olarak karşmzda durmaktadr. Bu durum Türkiye’nin aynasdr. Çiftçiler 

tarmdan para kazanamyor ve tarm terk ediyor. Balkesir’de çiftçinin yaşadğ bu dram 

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yaşanmaktadr.   

105 bin nüfuslu Soma’nn en önemli geçim kaynağ madenciliktir. Son 10 ylda bitirilen 

tarm ve hayvanclk nedeniyle Somallar adeta madene mecbur braklmş durumda. Soma’da 

tütün üretimi bitirilmiş, tarmsal faaliyetler durmuş, vatandaş da başka geçim kaynağ 

olmadğ için, madene iniyor. Ayrca Soma geçim sknts çeken vatandaşlarn iş bulabilmek 

umuduyla göç ettiği bir bölge haline dönüşmüş durumda.  Genellikle Balkesir ve Kütahya 

ağrlkl bir göç bölgesi Soma. Ama bunun dşnda, Aydn’dan Bartn’a, Bursa’dan Çankr, 

Çorum’a, Isparta’dan Karabük, Zonguldak, Ordu, Uşak’a kadar çok sayda ilden gelen 

madenci var bu bölgede. Ölen madencilerin içinde 9 kişi 18-19 yaşnda ve yine ölenlerden 

100’den fazla madenci ise 20-30 yaş aralğnda. Aslnda bu veri bile orada çalşan 

madencilerimizin profilini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.  

Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanşmasnn Kasm 2014’te yaynladğ “Soma İş 

Cinayeti/Kazas Gözlem, Aktarm Ve Teknik İnceleme Raporu”nda Soma’nn ac gerçeği 

şöyle anlatlyor:36 

                                                            
36http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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“On beş sene önce Soma’nn merkez köylerinde kendi ailesiyle yaşayan Mehmet’in 

hikâyesi aslnda her şeyi özetliyor. Mehmet, genç bir adamken köyde ailesiyle yaşyor. İki 

erkek bir kz kardeşi var. Kardeşlerin en büyüğü o. Köye bir saat uzaklkta tarlalar var. 

Tarlada ağrlkl olarak tütün yapyorlar. Tütün o zamanlar iyi para getiriyor. Köydeki evin 

önündeki geniş bahçede de kendi yiyeceklerini yetiştiriyorlar—domates, biber, patlcan, 

salatalk.... Üç beş küçükbaş hayvanlar var. Tütün parasyla bir de traktör almşlar. Mehmet 

ortaokulu bitiriyor. Lise ilçede, kim gidecek o kadar yolu? Masraf çok. Köyden bir iki kişi 

dşnda liseye devam eden yok. Gidenlerin de aileleri köydeki evleri kapatp ilçeye taşnyor. 

Mehmet’in köyde kalp tarla işlerine destek olmas, evi çekip çevirmesi lazm. Kardeşlerinden 

okumak isteyen olursa onlara destek olurum, diye düşünüyor. Sonra gitgide tütün işi 

zorlaşmaya başlyor. Yaklaşk 12 sene önce üretime snrlama getiriliyor. Tütün Yasas 

çkyor. Eskiden ürettiğin kadarn almay devlet garanti ediyordu. Şimdi büyük şirketlerle baş 

başa kalyorlar. Şirket her zaman en düşük fiyat teklif ediyor.  

Köyden yavaş yavaş ayrlanlar oluyor; ilçeye, komşu illere göç edenler. Sanayide iş 

bulanlar oluyor. Mehmet gitmek istemiyor. Madem tütün kazandrmyor, biz de başka şeyler 

üretelim diyor. Ayçiçeği, domates, msr deniyorlar. Yine karşlarnda sözleşme yapmak 

zorunda olduklar şirketler var satş için. Bir yandan da mazot fiyatlar artyor. Artan mazot 

fiyatlaryla traktör nasl çalşacak, ekim dikim nasl yaplacak? Ödemeleri düzenli 

yapabilecekleri bir gelirleri yok. Tüm sene boyunca çay, şekeri, unu bile veresiye alr hale 

geliyorlar. Yl sonu hasat paralar hep borçlarndan daha az çkyor. Her sene biraz daha 

borçlular.  

Derken ‘köyden birileri madene gidiyor’ diye duyuyorlar. Mehmet cesaret edemiyor, 

bilmediğim bir iş diyor. Ama erkek kardeşlerinden bir küçüğü daha gözü kara,  bir gün 

gidiyor, köydeki işçileri madene sokan adamla tanşyor. Evde oturup borca girmektense 

çalşrm, diyor. Hiç yoktan iyidir, diyor. Madene girmeye karar veriyor.  

Mehmet o srada askere gidiyor, gitmeden önce de köyden sevdiği bir kz var. Asker 

dönüşü isteriz diye düşünüyor. Öyle de oluyor, ama asker dönüşü ne bir sağlam işi var, ne 

kendine ait evi. Vermezler kz diye düşünüyor, madem bir yuva kuracağm bana da sabit bir 

gelir lazm, güvence lazm. O da madene giriyor. Düşündüğü gibi de oluyor; düğünü daha 

rahat yapyor, ilçeye taşnyorlar, ayr bir eve çkyorlar karsyla. İki de küçük çocuklar 

oluyor. Kredi çekip ev alyorlar, üç dört yldr onun taksitini ödüyorlar, daha rahat bir on 

senesi var bitmesine.   
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çalşma taleplerinin arttğ da gözlenmiştir. Soma facias, Balkesir’de iktidarn politikalarnn 

iflas ettiğinin bir göstergesi, tarm politikalarnn olumsuz bir sonucudur. Çünkü, Türkiye’nin 

en verimli arazilerinden biri olan Balkesir’de tarm bitirilişi ile çiftçi aileleri geçimini 

sağlayamaz hale gelmiştir. Tarm ürünü destekleme fiyatlar yllarca ayn seviyede kalrken, 

başta mazot ve gübre olmak üzere maliyet girdileri ise sürekli artmş, üretici kazanamamş, 

borçlu hale gelmiş ve sonunda çiftçiler tarm brakarak, kendileri ya da çocuklar 40-50 lira 

yevmiye almak için madenlerde işçi olarak çalşmaya başlamştr. Türkiye’de toplam işlenen 

tarm alanlar 2000 ylndan 2013 ylna kadar% 10 orannda daralarak, 26,4 milyon hektardan 

23,8 milyon hektara gerilemiştir. Tarm ve hayvanclğn başkenti saylan Balkesir’de 2008 

yl TÜİK verilerine göre 513 bin 718 hektar olan tarm alan 2013 ylnda 439 bin 129 

hektara kadar düşmüştür. Yani 5 ylda yaklaşk 75 bin hektar tarm arazisi terk edilmiştir. 

Balkesir’de kaytl çiftçi says 2012-2013 döneminde % 14 azalmş ve 5.130 çifti tarm terk 

etmiştir. Balkesir’deki durum bir sonuçtur. AKP’nin tüketen, yok eden,  tarm politikalarnn 

bir sonucu olarak karşmzda durmaktadr. Bu durum Türkiye’nin aynasdr. Çiftçiler 

tarmdan para kazanamyor ve tarm terk ediyor. Balkesir’de çiftçinin yaşadğ bu dram 

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yaşanmaktadr.   

105 bin nüfuslu Soma’nn en önemli geçim kaynağ madenciliktir. Son 10 ylda bitirilen 

tarm ve hayvanclk nedeniyle Somallar adeta madene mecbur braklmş durumda. Soma’da 

tütün üretimi bitirilmiş, tarmsal faaliyetler durmuş, vatandaş da başka geçim kaynağ 

olmadğ için, madene iniyor. Ayrca Soma geçim sknts çeken vatandaşlarn iş bulabilmek 

umuduyla göç ettiği bir bölge haline dönüşmüş durumda.  Genellikle Balkesir ve Kütahya 

ağrlkl bir göç bölgesi Soma. Ama bunun dşnda, Aydn’dan Bartn’a, Bursa’dan Çankr, 

Çorum’a, Isparta’dan Karabük, Zonguldak, Ordu, Uşak’a kadar çok sayda ilden gelen 

madenci var bu bölgede. Ölen madencilerin içinde 9 kişi 18-19 yaşnda ve yine ölenlerden 

100’den fazla madenci ise 20-30 yaş aralğnda. Aslnda bu veri bile orada çalşan 

madencilerimizin profilini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.  

Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanşmasnn Kasm 2014’te yaynladğ “Soma İş 

Cinayeti/Kazas Gözlem, Aktarm Ve Teknik İnceleme Raporu”nda Soma’nn ac gerçeği 

şöyle anlatlyor:36 

                                                            
36http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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“On beş sene önce Soma’nn merkez köylerinde kendi ailesiyle yaşayan Mehmet’in 

hikâyesi aslnda her şeyi özetliyor. Mehmet, genç bir adamken köyde ailesiyle yaşyor. İki 

erkek bir kz kardeşi var. Kardeşlerin en büyüğü o. Köye bir saat uzaklkta tarlalar var. 

Tarlada ağrlkl olarak tütün yapyorlar. Tütün o zamanlar iyi para getiriyor. Köydeki evin 

önündeki geniş bahçede de kendi yiyeceklerini yetiştiriyorlar—domates, biber, patlcan, 

salatalk.... Üç beş küçükbaş hayvanlar var. Tütün parasyla bir de traktör almşlar. Mehmet 

ortaokulu bitiriyor. Lise ilçede, kim gidecek o kadar yolu? Masraf çok. Köyden bir iki kişi 

dşnda liseye devam eden yok. Gidenlerin de aileleri köydeki evleri kapatp ilçeye taşnyor. 

Mehmet’in köyde kalp tarla işlerine destek olmas, evi çekip çevirmesi lazm. Kardeşlerinden 

okumak isteyen olursa onlara destek olurum, diye düşünüyor. Sonra gitgide tütün işi 

zorlaşmaya başlyor. Yaklaşk 12 sene önce üretime snrlama getiriliyor. Tütün Yasas 

çkyor. Eskiden ürettiğin kadarn almay devlet garanti ediyordu. Şimdi büyük şirketlerle baş 

başa kalyorlar. Şirket her zaman en düşük fiyat teklif ediyor.  

Köyden yavaş yavaş ayrlanlar oluyor; ilçeye, komşu illere göç edenler. Sanayide iş 

bulanlar oluyor. Mehmet gitmek istemiyor. Madem tütün kazandrmyor, biz de başka şeyler 

üretelim diyor. Ayçiçeği, domates, msr deniyorlar. Yine karşlarnda sözleşme yapmak 

zorunda olduklar şirketler var satş için. Bir yandan da mazot fiyatlar artyor. Artan mazot 

fiyatlaryla traktör nasl çalşacak, ekim dikim nasl yaplacak? Ödemeleri düzenli 

yapabilecekleri bir gelirleri yok. Tüm sene boyunca çay, şekeri, unu bile veresiye alr hale 

geliyorlar. Yl sonu hasat paralar hep borçlarndan daha az çkyor. Her sene biraz daha 

borçlular.  

Derken ‘köyden birileri madene gidiyor’ diye duyuyorlar. Mehmet cesaret edemiyor, 

bilmediğim bir iş diyor. Ama erkek kardeşlerinden bir küçüğü daha gözü kara,  bir gün 

gidiyor, köydeki işçileri madene sokan adamla tanşyor. Evde oturup borca girmektense 

çalşrm, diyor. Hiç yoktan iyidir, diyor. Madene girmeye karar veriyor.  

Mehmet o srada askere gidiyor, gitmeden önce de köyden sevdiği bir kz var. Asker 

dönüşü isteriz diye düşünüyor. Öyle de oluyor, ama asker dönüşü ne bir sağlam işi var, ne 

kendine ait evi. Vermezler kz diye düşünüyor, madem bir yuva kuracağm bana da sabit bir 

gelir lazm, güvence lazm. O da madene giriyor. Düşündüğü gibi de oluyor; düğünü daha 

rahat yapyor, ilçeye taşnyorlar, ayr bir eve çkyorlar karsyla. İki de küçük çocuklar 

oluyor. Kredi çekip ev alyorlar, üç dört yldr onun taksitini ödüyorlar, daha rahat bir on 

senesi var bitmesine.   
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Borç bitmiyor. Mehmet’in ömrü bitiyor.  

Mehmet’le erkek kardeşi Eynez faciasnda ayn anda kaybettiğimiz işçilerden. İki kardeş, 

biri bekâr, biri evli, iki çocuk babas, yan yana gömülüyorlar. Mehmet’in annesi anlatyor 

bize hikâyesini, babas ilaçla ayakta duruyor, acsndan konuşamyor bile... Mehmet’in eşi ise 

ilçeden köye, kaynvalidesinin evine geri dönmüş, kucağnda iki çocuk. Bize ölen eşinin ve 

diğer işçilerin madene mecbur braklmasn şöyle aktaryor: 

“ Yani adamlar diyor ki;  çalşmayacak msn, çalşma! Var zaten bir sürü iş arayan. E o 

n’apsn zeytine mi gitsin? Yok ki zeytin. Tütüne mi gitsin? Yok ki tütün. Nereye gidecek bu 

insanlar? Mecbur yerin altna giriyorlar. Mecbur ölümüne gidiyorlar. Her gün ölümüne 

gidiyorlar...”    

Şu anda Somal madenciler büyük bir kskacn içinde braklmştr. Onlara sunulan 

seçenek ya ölüm ya işsizliktir. Hemen hepsinin kredi borçlar bulunmaktadr.  1998 ylnda 17 

yaşnda Soma’ya bir miktar borç ile gelen bir işçinin şu anda tek geçim döngüsü kredilerle 

sağlanabilmektedir. Üstelik hemen hemen tüm madenciler ayn sorunlarla boğuşmak 

durumundadr.  

Faciann hemen ardndan Soma’da ölen madencilerimizin yaknlar için yardmlar 

toplamaya başlanmş, bu bağşlar AFAD bünyesinde toplanmş ve hayatta kala madencilerin 

kredi borçlar ise Bankalarn inisiyatifi ile 3 aylğna ertelenmiştir. Ancak faciann üzerinden 

geçen 3 ayn sonunda Bankalarn bir ksm borçlarn tahsili yoluna gitmiş, kimi ise borçlarn 

ertelenmesi kararn sürdürmüştür.  Özellikle Ziraat Bankasndan madencilerin kullandklar 

kredilerde yaplan erteleme, 3 ayn sonunda bitmiş ve madencilerimiz bu 3 ayn sonunda 

Ziraat Bankasndan aldklar kredileri faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldklarn 

öğrenmişlerdir. Madencilerimiz Ziraat Bankasna gittiklerine 3 aylk kolaylğn bir öteleme 

olmadğn, faizi ile birlikte işleyecek bir yaplandrma olduğunu öğrenmişler ve adeta 13 

Mays’tan sonra bir kez daha mağdur olmuşlardr.  Ziraat Bankas’nn 3 aylk erteleme 

sonrasnda işlettiği faiz 800 liraya kadar ulaşmş ve faizleri ile birlikte şu anda Somal bir 

madencinin ödeyeceği aylk taksit tutar 1600-1700 TL’ye yükselmiştir.  

Benzer bir sorunla karş karşya kalan Somal esnafn kullandğ krediler için gerekli 

girişimler başlatlmş, esnafn kredi sorunu çözülmüş ama Somal madenciler bu sürede yalnz 

braklmştr. Faciann hemen ertesinde Bankalardan bazlar 3 ay, bazlar 6 ay gibi kredi 
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ötelemesi yapmş olsa da Somal madenciler için bu erteleme süresi bitmiş, bir de 

madencilerimiz 30 Kasm 2014 günü gönderilen bir SMS ile işten çkartldklarn öğrenmiş 

ve Soma Kömürleri AŞ’de çalşan 2831 işçi daha da zor durumda kalmştr.  

10.2. Soma’nn Asl Travmas 

Soma’da, yaşamn yitirmiş 301 madencimizin 255’inin evli, 46’snn bekar olduğu, 

ortalama yaşlar 10 olan toplam 432 çocuğumuzun ise ne yaz ki yetim brakldğ en ac 

gerçeğimizdir. Çocuk, kadn ve diğer ebeveynler başta olmak üzere, madencilerin yaşadklar 

travmann uzmanlar eşliğinde tespiti, gerekli yönlendirme süreçlerinin ksa sürede yaplmas 

ve toplumsal bir travmann farkl boyutlaryla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve sivil 

toplum kuruluşlarnn, uzman örgütlenmelerin eşgüdümüyle yaplmasna yönelik Soma’daki 

çağrmza hükümet tarafndan net bir yant verilmemiştir.  

Bakan Ayşenur İSLAM’n, Soma’daki scak travmann gerekli psiko-sosyal altyap 

çalşmalarna gitmeksizin Soma’da 25 Mays 2014 tarihinde yaptğ şu açklama ise, Soma’da 

yaşadğmz sorunlarn sosyal politika boyutunun yeterince yönetilemediğini, ilgi ve özenle 

yatştrlmasn, paylaşlmasn umut ettiğimiz duygularn yine yeterince hassasiyetle 

gözetilmediğini ortaya sermiştir: 

“Sivil toplum kuruluşlar sahaya inmek istedikleri zaman Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüklerine müracaat etsinler. Biz onlarn taleplerini alalm.” 

Faciann ilk günlerinde de bize ulaşan psiko-sosyal ve maddi destek, uzman desteği 

taleplerini yeterince koordine edemeyen Bakanlk, faciann 12. gününde, açkças “siz evlere 

yönelmeyin, bizim gözetimimizde çalşlacaksa çalşn” demek suretiyle, Soma’da yaşanan 

tepki ve sorunlarn evlerde dillendirilmesine, açkça ve korkusuzca paylaşlmasndan çekinen 

bir tavra bürünmüştür. Yaşanan sorunlarn, ailelerin bize defalarca dile getirmek istediği 

madenci sorunlarnn, yllardr devlete söyleyemeyip bize aktardğ şikâyetlerin, özel 

ihtiyaçlarnn kapal kaplar ardna saklanmasna yol açma tehlikesi mevcuttur. İl 

Müdürlükleriyle irtibata geçilerek, bürokrasiye bilgi verilerek evlere taziyeye gidilmesi ya da 

maddi, manevi yardmlarda bulunulmas yönündeki açklamas son derece üzüntü verici ve 

soruna duyarllkla çözüm getirme hedefinden uzaklaşmş bir açklama özelliğini taşmştr. 

Bakan Ayşenur İSLAM’n ilgili kamu kurum ve kuruluşlar kendi talimat 

altndayken, Soma’da uzman sivil toplum örgütlerinden, gönüllü ekip ve bireylerden travma 



‒ 1045 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

1050

 

Borç bitmiyor. Mehmet’in ömrü bitiyor.  

Mehmet’le erkek kardeşi Eynez faciasnda ayn anda kaybettiğimiz işçilerden. İki kardeş, 

biri bekâr, biri evli, iki çocuk babas, yan yana gömülüyorlar. Mehmet’in annesi anlatyor 

bize hikâyesini, babas ilaçla ayakta duruyor, acsndan konuşamyor bile... Mehmet’in eşi ise 

ilçeden köye, kaynvalidesinin evine geri dönmüş, kucağnda iki çocuk. Bize ölen eşinin ve 

diğer işçilerin madene mecbur braklmasn şöyle aktaryor: 

“ Yani adamlar diyor ki;  çalşmayacak msn, çalşma! Var zaten bir sürü iş arayan. E o 

n’apsn zeytine mi gitsin? Yok ki zeytin. Tütüne mi gitsin? Yok ki tütün. Nereye gidecek bu 

insanlar? Mecbur yerin altna giriyorlar. Mecbur ölümüne gidiyorlar. Her gün ölümüne 

gidiyorlar...”    

Şu anda Somal madenciler büyük bir kskacn içinde braklmştr. Onlara sunulan 

seçenek ya ölüm ya işsizliktir. Hemen hepsinin kredi borçlar bulunmaktadr.  1998 ylnda 17 

yaşnda Soma’ya bir miktar borç ile gelen bir işçinin şu anda tek geçim döngüsü kredilerle 

sağlanabilmektedir. Üstelik hemen hemen tüm madenciler ayn sorunlarla boğuşmak 

durumundadr.  

Faciann hemen ardndan Soma’da ölen madencilerimizin yaknlar için yardmlar 

toplamaya başlanmş, bu bağşlar AFAD bünyesinde toplanmş ve hayatta kala madencilerin 

kredi borçlar ise Bankalarn inisiyatifi ile 3 aylğna ertelenmiştir. Ancak faciann üzerinden 

geçen 3 ayn sonunda Bankalarn bir ksm borçlarn tahsili yoluna gitmiş, kimi ise borçlarn 

ertelenmesi kararn sürdürmüştür.  Özellikle Ziraat Bankasndan madencilerin kullandklar 

kredilerde yaplan erteleme, 3 ayn sonunda bitmiş ve madencilerimiz bu 3 ayn sonunda 

Ziraat Bankasndan aldklar kredileri faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldklarn 

öğrenmişlerdir. Madencilerimiz Ziraat Bankasna gittiklerine 3 aylk kolaylğn bir öteleme 

olmadğn, faizi ile birlikte işleyecek bir yaplandrma olduğunu öğrenmişler ve adeta 13 

Mays’tan sonra bir kez daha mağdur olmuşlardr.  Ziraat Bankas’nn 3 aylk erteleme 

sonrasnda işlettiği faiz 800 liraya kadar ulaşmş ve faizleri ile birlikte şu anda Somal bir 

madencinin ödeyeceği aylk taksit tutar 1600-1700 TL’ye yükselmiştir.  

Benzer bir sorunla karş karşya kalan Somal esnafn kullandğ krediler için gerekli 

girişimler başlatlmş, esnafn kredi sorunu çözülmüş ama Somal madenciler bu sürede yalnz 

braklmştr. Faciann hemen ertesinde Bankalardan bazlar 3 ay, bazlar 6 ay gibi kredi 
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ötelemesi yapmş olsa da Somal madenciler için bu erteleme süresi bitmiş, bir de 

madencilerimiz 30 Kasm 2014 günü gönderilen bir SMS ile işten çkartldklarn öğrenmiş 

ve Soma Kömürleri AŞ’de çalşan 2831 işçi daha da zor durumda kalmştr.  

10.2. Soma’nn Asl Travmas 

Soma’da, yaşamn yitirmiş 301 madencimizin 255’inin evli, 46’snn bekar olduğu, 

ortalama yaşlar 10 olan toplam 432 çocuğumuzun ise ne yaz ki yetim brakldğ en ac 

gerçeğimizdir. Çocuk, kadn ve diğer ebeveynler başta olmak üzere, madencilerin yaşadklar 

travmann uzmanlar eşliğinde tespiti, gerekli yönlendirme süreçlerinin ksa sürede yaplmas 

ve toplumsal bir travmann farkl boyutlaryla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ve sivil 

toplum kuruluşlarnn, uzman örgütlenmelerin eşgüdümüyle yaplmasna yönelik Soma’daki 

çağrmza hükümet tarafndan net bir yant verilmemiştir.  

Bakan Ayşenur İSLAM’n, Soma’daki scak travmann gerekli psiko-sosyal altyap 

çalşmalarna gitmeksizin Soma’da 25 Mays 2014 tarihinde yaptğ şu açklama ise, Soma’da 

yaşadğmz sorunlarn sosyal politika boyutunun yeterince yönetilemediğini, ilgi ve özenle 

yatştrlmasn, paylaşlmasn umut ettiğimiz duygularn yine yeterince hassasiyetle 

gözetilmediğini ortaya sermiştir: 

“Sivil toplum kuruluşlar sahaya inmek istedikleri zaman Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüklerine müracaat etsinler. Biz onlarn taleplerini alalm.” 

Faciann ilk günlerinde de bize ulaşan psiko-sosyal ve maddi destek, uzman desteği 

taleplerini yeterince koordine edemeyen Bakanlk, faciann 12. gününde, açkças “siz evlere 

yönelmeyin, bizim gözetimimizde çalşlacaksa çalşn” demek suretiyle, Soma’da yaşanan 

tepki ve sorunlarn evlerde dillendirilmesine, açkça ve korkusuzca paylaşlmasndan çekinen 

bir tavra bürünmüştür. Yaşanan sorunlarn, ailelerin bize defalarca dile getirmek istediği 

madenci sorunlarnn, yllardr devlete söyleyemeyip bize aktardğ şikâyetlerin, özel 

ihtiyaçlarnn kapal kaplar ardna saklanmasna yol açma tehlikesi mevcuttur. İl 

Müdürlükleriyle irtibata geçilerek, bürokrasiye bilgi verilerek evlere taziyeye gidilmesi ya da 

maddi, manevi yardmlarda bulunulmas yönündeki açklamas son derece üzüntü verici ve 

soruna duyarllkla çözüm getirme hedefinden uzaklaşmş bir açklama özelliğini taşmştr. 

Bakan Ayşenur İSLAM’n ilgili kamu kurum ve kuruluşlar kendi talimat 

altndayken, Soma’da uzman sivil toplum örgütlerinden, gönüllü ekip ve bireylerden travma 
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sürecinin aşlmasnda yeterince dayanşma sergilemeden böylesi bir açklamaya gitmesi, 

“Aileleri sürekli farkl farkl gruplarla ziyaret ederek travmatize etmememiz gerekiyor.” 

sözünü söylemesi, Soma’da ailelerimizin, kadn ve çocuklarmzn yeterli destek ve ilgiyi 

göremediği yönündeki kany kuvvetlendirmiş, bakanlğn açklamalarn iyiniyet beyannn 

ötesine geçirecek bir sosyal politika tasarmndan uzak kaldğn ortaya koymuştur. 

Kald ki, Bakan İSLAM’n 25 Mays tarihli açklamasnn devamnda yer alan, “Bizim 

tespitlerimize göre 30 kadar ailenin sürekli takip edilmesi gerekiyor. Bu aileler normal hayat 

adapte oluncaya kadar tbbi gözetimimizin altnda olacaklar. Ailelerin hayatn idame 

ettirebilmesi için ne ihtiyac olduğunu, biraz daha detayl şekilde tespit etmeye, bölgenin 

tablosunu çkarmaya çalşacağz. Bu tespitlerin içerisinde çocuklarn durumu, çocuklarn 

velayet probleminden tutun da eğitim durumuna kadar bütün konular incelenecek. Ailelerin 

hayatlarn bundan sonra nerede sürdüreceği, konut ihtiyaçlar eşlerinden kendilerine 

bağlanacak olan ölüm aylğ, ölüm maaşnn bundan sonraki hayatlarn sürdürebilmek için 

yeterli olup olmadğ, anne babalarn durumu, kadnlarn durumu teker teker 

incelenecek." sözleri ise, Kasm 2014 sonu itibariyle resmi belirsizliğini korumuştur. 

Araştrma komisyonunun resmi talebiyle, Soma’da Bakanlk düzeyinde yaplan çalşma ve 

saptanan ksa, uzun vadeli plan programlar istenmiş, ancak Bakanlktan gelen yantta sadece 

ilk haftada yaplan para yardmlarnn miktar ve baz saysal veriler, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğünün resmi internet sayfasndan alnarak sralanmştr. Oysa bu kuru 

veriler elimizde zaten mevcuttur. 

Çocuklarmzn eğitimlerinin geleceği, kadnlarn edinecekleri maaş, konut ve nakdi 

yardmlardan sonra barnacaklar yerde herhangi bir baskya uğrayp uğramayacaklar, 

ellerinden paralarnn ve oturduklar konutlarn bir biçimde alnp alnmayacağna dair 

tereddütleri Soma’nn bir gerçeği olarak ortadadr. 

Kadnlar, çocuklarnn gelecekleri üzerine titrerken, çocuklarmz yaşama hazrlarken 

sağlanmas gereken eğitsel, fiziki ve sosyal çevrenin nasl kurulacağna, travma süreçlerinin 

nasl aşlacağna, yine çocuk ve kadnlarn, evlerdeki engelli aile üyelerinin geleceklerine dair 

sosyal politikalarn, çocuklar için fonlarn ya da gelir-gider dengesinin nasl kurulacağna dair 

soru işaretleri olanca geçerliğini korumaktadr. Kadnlarn evlerden uzaklaştrlmas, 

yaşamdan koparlmasnn önüne geçmek, kadn yoksulluğu ve yoksunluğunu aşmak, 

özgüvenlerini yeniden kazanmalar ve umuda tutunmalar adna kadnlara istihdam, eğitim 

kanallarn açmak, devletin Soma’daki öncelikli görevidir. 
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Biz, bu aclar yazarken ya da konuşurken, teknik terimler ya da mevzuat yğnlar 

arasnda gerçek insani sorunlara dokunmadan, bu sorunlar sahiplenecek iradeyi göstermeden 

komisyon olarak amacmza ulaşmş saylamayz, hükümete ya da Meclis’e önerilecek 

politika demetinde insan unsurunu silik biçimde geçiştiren bir rapor olarak raflarda kendimize 

yer açamayz…  

Soma’daki katliamn sorumlularndan hesap sorulmasn bekleyen madenci 

yaknlarmz, kadnlar ve çocuklarmz her evde bambaşka bir acya sürüklenmiş, kayplar, 

yokluk ve yoksunluklarnn üstünün sadece parayla, birkaç kanunla kapatlma yoluna 

gidilmesinden oldukça şikayetçidir. Soma’da dünü düşünülmemiş, yarn da geçici çözümlere 

terk edilmiş binlerce insanmz, gündemi her hafta başka yere savrulan Ankara’dan, bir 

kelimenin tam anlamyla vicdan ve duyarllk beklemektedir. 

Bu komisyon raporu, hesap vermekten kaçan devlet ve şirket yetkilileriyle 

hesaplaşmaya, kuru bir tespitler yğnndan syrlarak hakikatleri açğa vurmaya adanmalyd. 

Biz, Soma’da çaresizliğin ftrat saylmayacağ, bir evden çkan cenazenin ocakta boş braktğ 

yere evin diğer çocuğunun yerleşmek için gün sayacağ bir kara düzeni kaldracak, 

madenlerde güvenli çalşmay, gençlerimizin eğitim görerek ocaklarn dşnda da bir ekmek 

ve gelecek bulmasn sağlayacak bir hayat planlamaya bu devleti sevk etmeliyiz. 

Soma’da devlet, doğrudan ya da dolayl bask, şiddet görebilecek kadnlarn yeniden 

yaşama tutunabilmesi adna sosyal niteliğini göstermelidir. Zira Soma, sadece maden 

sahasnda, ticari hayatta çökmek üzere olan bir ilçemiz değil, sosyal ve psikolojik anlamda da 

özellikle kadn ve çocuklarn istismarn, eğitim, sağlk, barnma, geçim sorunlarnn özenle 

iyileştirilerek geliştirilmesi gereken bir travma mekandr artk. 

Soma'da hemen her madenci evi ya da mahallesindeki kadn, ağabeyi ya da babasn, 

oğlunu ya da kardeşini bu madenlerde ya kaybetmiş ya da kaybetme endişesiyle her gün 

madene yolcu etmiştir. 

Soma'da madenle geçinen, eşini kaybedince onun braktğ krk baretle oğlunu 

madene göndermek durumunda kalan, tarm bitirilince madenden başka çkş yolu kalmayan 

kuşaklar yetişmiştir ne yazk ki. 

Toplumumuzda eşsiz kalmş kadnn duygusu özellikle krsalda farkl hissedilir, yeni 

bir yaşama "merhaba" demek bir o kadar zorlaşr… İşte şimdi Soma'da, 100 gün bekletilen 

100 dakikada onaylanan torba yasa tartşmalarnn, emek sömürüsünün ve gecikmiş sosyal 
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sürecinin aşlmasnda yeterince dayanşma sergilemeden böylesi bir açklamaya gitmesi, 

“Aileleri sürekli farkl farkl gruplarla ziyaret ederek travmatize etmememiz gerekiyor.” 

sözünü söylemesi, Soma’da ailelerimizin, kadn ve çocuklarmzn yeterli destek ve ilgiyi 

göremediği yönündeki kany kuvvetlendirmiş, bakanlğn açklamalarn iyiniyet beyannn 

ötesine geçirecek bir sosyal politika tasarmndan uzak kaldğn ortaya koymuştur. 

Kald ki, Bakan İSLAM’n 25 Mays tarihli açklamasnn devamnda yer alan, “Bizim 

tespitlerimize göre 30 kadar ailenin sürekli takip edilmesi gerekiyor. Bu aileler normal hayat 

adapte oluncaya kadar tbbi gözetimimizin altnda olacaklar. Ailelerin hayatn idame 

ettirebilmesi için ne ihtiyac olduğunu, biraz daha detayl şekilde tespit etmeye, bölgenin 

tablosunu çkarmaya çalşacağz. Bu tespitlerin içerisinde çocuklarn durumu, çocuklarn 

velayet probleminden tutun da eğitim durumuna kadar bütün konular incelenecek. Ailelerin 

hayatlarn bundan sonra nerede sürdüreceği, konut ihtiyaçlar eşlerinden kendilerine 

bağlanacak olan ölüm aylğ, ölüm maaşnn bundan sonraki hayatlarn sürdürebilmek için 

yeterli olup olmadğ, anne babalarn durumu, kadnlarn durumu teker teker 

incelenecek." sözleri ise, Kasm 2014 sonu itibariyle resmi belirsizliğini korumuştur. 

Araştrma komisyonunun resmi talebiyle, Soma’da Bakanlk düzeyinde yaplan çalşma ve 

saptanan ksa, uzun vadeli plan programlar istenmiş, ancak Bakanlktan gelen yantta sadece 

ilk haftada yaplan para yardmlarnn miktar ve baz saysal veriler, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğünün resmi internet sayfasndan alnarak sralanmştr. Oysa bu kuru 

veriler elimizde zaten mevcuttur. 

Çocuklarmzn eğitimlerinin geleceği, kadnlarn edinecekleri maaş, konut ve nakdi 

yardmlardan sonra barnacaklar yerde herhangi bir baskya uğrayp uğramayacaklar, 

ellerinden paralarnn ve oturduklar konutlarn bir biçimde alnp alnmayacağna dair 

tereddütleri Soma’nn bir gerçeği olarak ortadadr. 

Kadnlar, çocuklarnn gelecekleri üzerine titrerken, çocuklarmz yaşama hazrlarken 

sağlanmas gereken eğitsel, fiziki ve sosyal çevrenin nasl kurulacağna, travma süreçlerinin 

nasl aşlacağna, yine çocuk ve kadnlarn, evlerdeki engelli aile üyelerinin geleceklerine dair 

sosyal politikalarn, çocuklar için fonlarn ya da gelir-gider dengesinin nasl kurulacağna dair 

soru işaretleri olanca geçerliğini korumaktadr. Kadnlarn evlerden uzaklaştrlmas, 

yaşamdan koparlmasnn önüne geçmek, kadn yoksulluğu ve yoksunluğunu aşmak, 

özgüvenlerini yeniden kazanmalar ve umuda tutunmalar adna kadnlara istihdam, eğitim 

kanallarn açmak, devletin Soma’daki öncelikli görevidir. 
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Biz, bu aclar yazarken ya da konuşurken, teknik terimler ya da mevzuat yğnlar 

arasnda gerçek insani sorunlara dokunmadan, bu sorunlar sahiplenecek iradeyi göstermeden 

komisyon olarak amacmza ulaşmş saylamayz, hükümete ya da Meclis’e önerilecek 

politika demetinde insan unsurunu silik biçimde geçiştiren bir rapor olarak raflarda kendimize 

yer açamayz…  

Soma’daki katliamn sorumlularndan hesap sorulmasn bekleyen madenci 

yaknlarmz, kadnlar ve çocuklarmz her evde bambaşka bir acya sürüklenmiş, kayplar, 

yokluk ve yoksunluklarnn üstünün sadece parayla, birkaç kanunla kapatlma yoluna 

gidilmesinden oldukça şikayetçidir. Soma’da dünü düşünülmemiş, yarn da geçici çözümlere 

terk edilmiş binlerce insanmz, gündemi her hafta başka yere savrulan Ankara’dan, bir 

kelimenin tam anlamyla vicdan ve duyarllk beklemektedir. 

Bu komisyon raporu, hesap vermekten kaçan devlet ve şirket yetkilileriyle 

hesaplaşmaya, kuru bir tespitler yğnndan syrlarak hakikatleri açğa vurmaya adanmalyd. 

Biz, Soma’da çaresizliğin ftrat saylmayacağ, bir evden çkan cenazenin ocakta boş braktğ 

yere evin diğer çocuğunun yerleşmek için gün sayacağ bir kara düzeni kaldracak, 

madenlerde güvenli çalşmay, gençlerimizin eğitim görerek ocaklarn dşnda da bir ekmek 

ve gelecek bulmasn sağlayacak bir hayat planlamaya bu devleti sevk etmeliyiz. 

Soma’da devlet, doğrudan ya da dolayl bask, şiddet görebilecek kadnlarn yeniden 

yaşama tutunabilmesi adna sosyal niteliğini göstermelidir. Zira Soma, sadece maden 

sahasnda, ticari hayatta çökmek üzere olan bir ilçemiz değil, sosyal ve psikolojik anlamda da 

özellikle kadn ve çocuklarn istismarn, eğitim, sağlk, barnma, geçim sorunlarnn özenle 

iyileştirilerek geliştirilmesi gereken bir travma mekandr artk. 

Soma'da hemen her madenci evi ya da mahallesindeki kadn, ağabeyi ya da babasn, 

oğlunu ya da kardeşini bu madenlerde ya kaybetmiş ya da kaybetme endişesiyle her gün 

madene yolcu etmiştir. 

Soma'da madenle geçinen, eşini kaybedince onun braktğ krk baretle oğlunu 

madene göndermek durumunda kalan, tarm bitirilince madenden başka çkş yolu kalmayan 

kuşaklar yetişmiştir ne yazk ki. 

Toplumumuzda eşsiz kalmş kadnn duygusu özellikle krsalda farkl hissedilir, yeni 

bir yaşama "merhaba" demek bir o kadar zorlaşr… İşte şimdi Soma'da, 100 gün bekletilen 

100 dakikada onaylanan torba yasa tartşmalarnn, emek sömürüsünün ve gecikmiş sosyal 
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politikalarn gölgesinde kadnlar hayata tutunmaya çalşmaktadr. Eşsiz kalmann yarattğ 

büyük ykm, yetim braklan çocuklarmzn geleceğine dair hakl kayglar ve olas aile 

basklar ilk gün olduğu gibi, bugün de kadnlarn yüreğinde... 

Kadnlarn birçoğu, gerek eşlerinin ailesinin, gerekse kendi ailelerinin yanna yeniden 

sğnrken kurulu düzenlerini, kendi kazançlarn terk ediyor, yeniden kendini güçsüz ve 

çaresiz hissetmektedir. Toplumsal bask altndaki kadnlar, yaşamlarn bir daha geri 

döndükleri aileleriyle kurgulama, çoğu zaman kendilerinden yaşça büyük erkeklerin karar 

verdiği bir yapyla karş karşyadrlar. Devlet ve şirket yetkilileri tarafndan tutulmayan sözler, 

facia sonras verilmeyen hesaplar kadnlar daha derinden yaraladğ gibi, kadnlara ödenecek 

maaşlar, verileceği söylenen konutlarn gerçekte kimde kalacağ da diğer endişe konusudur. 

Acaba kadnlar bu paralar çocuklar ve kendileri için kullanabilecek mi, yoksa aile basks 

altnda bu gelir başka yerlere mi akacaktr? Çocuklarn velayetini şimdiden kadnlardan 

almaya kalkan aile büyüklerinin haberleri her gün Soma'da dolaşrken, kadnlarn özgürce 

yaşamas, çocuklaryla umut dolu bir gelecek kurmas için yasama ve yürütme organnn asl 

sorumluluklarn hatrlayarak yeni bir sosyal politikann admlarn atmas gerekmektedir. 

 Üzerimizde ağr bir sorumluluk vardr… Özellikle çocuklarn ve kadnlarn geleceğini, 

madencilerin yarnn, bir avuç kömür için bir ömür adayanlarn saygdeğer ansn ailelerinin 

refah ve umudunu diri tutarak karşlamakla yükümlüyüz biz. 

Hiç unutmayalm; 23 yaşndaki eşi Niyazi BAYRAM’ yitirdikten sonra, 7.5 aylk 

gebeyken 24 Temmuz 2014 tarihinde erken doğum yapan, ancak bebeğini 1 hafta sonra 

kaybeden kadn kardeşimiz Müzeyyen BAYRAM, yaşadğ aclara dayanamamşt; kimseyle 

konuşmuyor, sadece yazarak anlaşabilmekteydi. Krkağaç’ta yine gencecik bir gelinimiz, 

yitirdiği madenci eşinin ardndan katlanamadğ aclar nedeniyle intihara kalkşmşt.  

Henüz 26’sndaki Özgün CANBAZ’n, 35 yaşnda eşsiz, dayanaksz braklan Alime 

GÜMCÜR’ün “"Evden bile doğru düzgün çkamyoruz, eşimin ailesi, 'dedikodu olur, sen dul 

bir kadnsn artk'” diyen umutsuz sözleri karşsnda Meclis ve hükümet sessiz kalmştr. 

Evinde ziyaret ettiğimiz yüzlerce kadn arasnda en yürek burkanlardan Alzheimer 

hastas Sultan Nenemiz, bir söyleneni bir daha uzun süre hatrlamamakta ama torununu 

madende yitirdiği kendisine alştra alştra söylendiği halde, artk aklnda kalan tek şey, 

torununun yitip gittiğidir. Sultan Nene’nin evdeki suskunluğu yrtan, durup durup torununu 

soran sözleri hala kulaklarmzda çnlarken, bu komisyonun teknik ayrntlar yğnndan bir an 
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olsun başn kaldrmas, devlete Soma’nn insani geleceğinden söz ederek uyarmas çok mu 

zordu? 

Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanşmasnn yaptğ araştrmada ortaya konulan 

tespitler son derece önemli:37 

“Kadnlar tarafndan ifade edilen bir diğer sorun ise toplumsal basknn alnacak 

tazminatlar konusunda bile etkili olduğu; baz evlerde tazminat eşini kaybeden kadnlarn 

değil, eşlerinin erkek kardeşlerinin almş olmas buna bir örnek olarak gösterilebilir.  

Soma’da eşini kaybeden kadnlar hakknda, karşlaştklar ekonomik ve geleceğe dair 

kayglarn yan sra, yaşadklar toplumsal baskya dair bir başlk daha açmak gerekiyor. 

Kadnlar baz dini gruplarn, devlet yetkililerinin gelip ev ev gezip kadnlara evlerinden dşar 

çkmamalarn, ‘dulluğa yakşr şekilde davranmalarn’ salk verdiklerini aktaryorlar.  

Aile bütçesine destek olmak ve kendi ekonomik bağmszlklarn kazanmak, kadnlarn 

anlattğna göre, çalşmalaryla mümkün olacak.  

Dile getirilen ve bizim de özellikle dikkat çekmek istediğimiz bir başka sorun ise çocuk 

sahibi kadnlarn çalşmak istediğinde çocuklarn güvenli bir şekilde brakabilecekleri 

yerlerin olmayş. Görüştüğümüz kadnlar arasnda çocuğunu kendi ailelerine, komşularna 

brakanlar, yanlarnda tarlaya götürenler vard. Anlatlan bir örnekte ise babann madene 

annenin tarlaya gittiği bir ailede küçük çocuklarn, bakacak başka kimse olmadğ için, evde 

tek başlarna brakldğyd.  

Kadn istihdamnn sağlanmas, ayrca çocuklarn zamanlarn mutlu ve güvenli bir 

şekilde, gelişimlerini sağlayacak bir ortamda geçirmeleri için hem ilçe merkezlerinde hem de 

yoğunluklu olarak köy yerleşimlerinde kreş ihtiyac olduğunu sürekli vurgulanan bir husus.” 

Özellikle kadnlar aslnda bugün Soma’da da Yrca’da olduğu gibi hak mücadelesinin 

önemli aktörleri olabilecek konumda. Yine, onlara sadece yardm yaplmas da yaralarn 

hiçbir şekilde sarmyor, yitip gidenleri hiçbir ev, hiçbir maaş yerine getirmiyor. Yardmlarla 

                                                            
37http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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politikalarn gölgesinde kadnlar hayata tutunmaya çalşmaktadr. Eşsiz kalmann yarattğ 

büyük ykm, yetim braklan çocuklarmzn geleceğine dair hakl kayglar ve olas aile 

basklar ilk gün olduğu gibi, bugün de kadnlarn yüreğinde... 

Kadnlarn birçoğu, gerek eşlerinin ailesinin, gerekse kendi ailelerinin yanna yeniden 

sğnrken kurulu düzenlerini, kendi kazançlarn terk ediyor, yeniden kendini güçsüz ve 

çaresiz hissetmektedir. Toplumsal bask altndaki kadnlar, yaşamlarn bir daha geri 

döndükleri aileleriyle kurgulama, çoğu zaman kendilerinden yaşça büyük erkeklerin karar 

verdiği bir yapyla karş karşyadrlar. Devlet ve şirket yetkilileri tarafndan tutulmayan sözler, 

facia sonras verilmeyen hesaplar kadnlar daha derinden yaraladğ gibi, kadnlara ödenecek 

maaşlar, verileceği söylenen konutlarn gerçekte kimde kalacağ da diğer endişe konusudur. 

Acaba kadnlar bu paralar çocuklar ve kendileri için kullanabilecek mi, yoksa aile basks 

altnda bu gelir başka yerlere mi akacaktr? Çocuklarn velayetini şimdiden kadnlardan 

almaya kalkan aile büyüklerinin haberleri her gün Soma'da dolaşrken, kadnlarn özgürce 

yaşamas, çocuklaryla umut dolu bir gelecek kurmas için yasama ve yürütme organnn asl 

sorumluluklarn hatrlayarak yeni bir sosyal politikann admlarn atmas gerekmektedir. 

 Üzerimizde ağr bir sorumluluk vardr… Özellikle çocuklarn ve kadnlarn geleceğini, 

madencilerin yarnn, bir avuç kömür için bir ömür adayanlarn saygdeğer ansn ailelerinin 

refah ve umudunu diri tutarak karşlamakla yükümlüyüz biz. 

Hiç unutmayalm; 23 yaşndaki eşi Niyazi BAYRAM’ yitirdikten sonra, 7.5 aylk 

gebeyken 24 Temmuz 2014 tarihinde erken doğum yapan, ancak bebeğini 1 hafta sonra 

kaybeden kadn kardeşimiz Müzeyyen BAYRAM, yaşadğ aclara dayanamamşt; kimseyle 

konuşmuyor, sadece yazarak anlaşabilmekteydi. Krkağaç’ta yine gencecik bir gelinimiz, 

yitirdiği madenci eşinin ardndan katlanamadğ aclar nedeniyle intihara kalkşmşt.  

Henüz 26’sndaki Özgün CANBAZ’n, 35 yaşnda eşsiz, dayanaksz braklan Alime 

GÜMCÜR’ün “"Evden bile doğru düzgün çkamyoruz, eşimin ailesi, 'dedikodu olur, sen dul 

bir kadnsn artk'” diyen umutsuz sözleri karşsnda Meclis ve hükümet sessiz kalmştr. 

Evinde ziyaret ettiğimiz yüzlerce kadn arasnda en yürek burkanlardan Alzheimer 

hastas Sultan Nenemiz, bir söyleneni bir daha uzun süre hatrlamamakta ama torununu 

madende yitirdiği kendisine alştra alştra söylendiği halde, artk aklnda kalan tek şey, 

torununun yitip gittiğidir. Sultan Nene’nin evdeki suskunluğu yrtan, durup durup torununu 

soran sözleri hala kulaklarmzda çnlarken, bu komisyonun teknik ayrntlar yğnndan bir an 
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olsun başn kaldrmas, devlete Soma’nn insani geleceğinden söz ederek uyarmas çok mu 

zordu? 

Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanşmasnn yaptğ araştrmada ortaya konulan 

tespitler son derece önemli:37 

“Kadnlar tarafndan ifade edilen bir diğer sorun ise toplumsal basknn alnacak 

tazminatlar konusunda bile etkili olduğu; baz evlerde tazminat eşini kaybeden kadnlarn 

değil, eşlerinin erkek kardeşlerinin almş olmas buna bir örnek olarak gösterilebilir.  

Soma’da eşini kaybeden kadnlar hakknda, karşlaştklar ekonomik ve geleceğe dair 

kayglarn yan sra, yaşadklar toplumsal baskya dair bir başlk daha açmak gerekiyor. 

Kadnlar baz dini gruplarn, devlet yetkililerinin gelip ev ev gezip kadnlara evlerinden dşar 

çkmamalarn, ‘dulluğa yakşr şekilde davranmalarn’ salk verdiklerini aktaryorlar.  

Aile bütçesine destek olmak ve kendi ekonomik bağmszlklarn kazanmak, kadnlarn 

anlattğna göre, çalşmalaryla mümkün olacak.  

Dile getirilen ve bizim de özellikle dikkat çekmek istediğimiz bir başka sorun ise çocuk 

sahibi kadnlarn çalşmak istediğinde çocuklarn güvenli bir şekilde brakabilecekleri 

yerlerin olmayş. Görüştüğümüz kadnlar arasnda çocuğunu kendi ailelerine, komşularna 

brakanlar, yanlarnda tarlaya götürenler vard. Anlatlan bir örnekte ise babann madene 

annenin tarlaya gittiği bir ailede küçük çocuklarn, bakacak başka kimse olmadğ için, evde 

tek başlarna brakldğyd.  

Kadn istihdamnn sağlanmas, ayrca çocuklarn zamanlarn mutlu ve güvenli bir 

şekilde, gelişimlerini sağlayacak bir ortamda geçirmeleri için hem ilçe merkezlerinde hem de 

yoğunluklu olarak köy yerleşimlerinde kreş ihtiyac olduğunu sürekli vurgulanan bir husus.” 

Özellikle kadnlar aslnda bugün Soma’da da Yrca’da olduğu gibi hak mücadelesinin 

önemli aktörleri olabilecek konumda. Yine, onlara sadece yardm yaplmas da yaralarn 

hiçbir şekilde sarmyor, yitip gidenleri hiçbir ev, hiçbir maaş yerine getirmiyor. Yardmlarla 

                                                            
37http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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ilgili eşini kaybedenlerden Sevgi hanmn şu tanm acy ve içinde bulunulan çaresizliği 

özetliyor:  “Eksikler mi giderilmeye çalşlyor? Benim bir eksiğim eşim, getirin bakalm!” 38 

Soma’da kadn ve çocuklarn yaşamakta olduğu travmann ilk anlarn hissetmek ve 

sosyal devletin üzerine düşen temel sorumluluklar öne çkaran bir dayanşma örneğini 

sergilemek adna bölgede çalşmalar yürüten, üyeleri arasnda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

gönüllerinin de bulunduğu “Soma İçin Kadn İnisiyatifi”, hazrladğ raporla, felaketin 

doğrudan etkilenen özneleri olarak kadn ve çocuklarn durumunun, cinsiyete duyarl bir 

yaklaşmla değerlendirilmesi gerektiğinin altn çizmiştir. 

Soma’da geleceğin kurulmas adna istihdam, hukuki süreç, psikososyal destek ve 

işbirliği koordinasyonu alanlarnda yoğunlaşan “Soma İçin Kadn İnisiyatifi”, uzun vadede 

faciadan etkilenecek ve ekonomik çöküşe sürüklenebilecek insan saysnn 10 binleri 

bulabileceğini belirtmiştir. Soma’nn sosyal ve siyasal dokusunun iç içe geçmişliğine şu 

dikkat çekici saptama yapmştr Kadn İnisiyatifi: 

“(…) Bölge halknn gerek sendikal yetersizlikler, gerekse de siyasal örgütsüzlük ve 

ekonomik bağmllk nedeniyle katliamda birinci dereceden sorumlu olanlarla gündelik ve 

hayati ilişkileri mevcut ve süreklidir. Katliamdan etkilenenler ile katliamn sorumlular 

arasnda hesap sormay zorlayacak/getirebilecek herhangi bir temsiliyet mekanizmasnn 

bulunmamasnn ötesinde isçiler ve aileleri katliamn sorumlularna ‘muhtaç’ braklmaktadr. 

Gözlemlerimiz o yönlüdür ki, devlet yetkilileri iktidar ve makamlarn katliamn hesabnn 

sorulmasnn karşsnda bir korunak olarak kullanmakta, başta araştrma/soruşturma olmak 

üzere her türden bağmsz gözlemin önünü tkamaktadr.” 

Rapor, faciann ilk günlerinde resmi kurumlarca yaplan açklamalarn, ölü ve yaral 

saysna ilişkin verilerin güven tesis etmekten uzak ve devlete duyulan öfkeyi arttran nitelikte 

olduğunu, açk ihmallere dayal katliamn “ftrat” ad altnda sunulmasnn ise güvensizliği 

büyüttüğünü belirtmiştir. Devamnda, sağlanan sosyal yardmlarn “mağduriyet odakl” olarak 

ilerlediği ve planszlğn bölgeye hakim olduğu, oysa “ülke, bölge, yerel yönetimler 

düzeyinde temsilciler ve sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve uluslararas gönüllü ağlaryla 

birlikte oluşturulacak işbirlikleri ile felaket sonras mevcut durumda yaplacaklar planlanmak 

için yönetimlerin, sürdürülebilir, siyasi kayglardan uzak, tamamen hizmet götürme 

                                                            
38http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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sorumluluğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği odakl aklc bir anlayş esas almas gerekir. 

Bununla beraber, sivil toplum kuruluşlarnn, kamu kurumlar ile birlikte çalşabilmesinin ve 

STKlarn önemli rollerinden biri olan izleme işlevini yerine getirebilmesinin önünün açlmas 

şarttr.” ifadeleri rapora yansmştr. 

Raporda yer alan; devlet eliyle uygulanan yanlş ̧politikalar sonucunda, bölgede tarm 

ve hayvanclk faaliyetlerinin yok olduğundan hareketle, bölge için öncelikle maden dşnda 

alternatif istihdam olaslklarnn önünü açacak bir kamu politikasnn kadnlar, gençleri 

cinsiyet eşitliğine dayal olarak planlanmasnn önemi, özellikle madenlerdeki toplu işten 

çkarmalarla daha fazla önem kazanmştr. Kadnn bu konumundan öncelikle Aile ve Sosyal 

Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlğ’nn sorumlu olduğu düşünüldüğünde, afet sonras 

travmann daha hzl atlatlmas adna, kadnlarn terapi yannda istihdam kaplarnn da 

açlmasna dönük mesleki eğitim ve devamndaki iş alanlar, devlete büyük sorumluluk 

yüklemekte, “STK-üniversite-özel sektör-devlet-siyasal partiler ve yerel yönetimler” 

arasndaki eşgüdüm zorunluluğunu öne çkartmştr.  

  Kadnlarn yasal haklar konusunda bilgilendirilmesi, devletten talep edecekleri kadar, 

çocuklarnn geleceği ve kendi aileleri içindeki olas paylaşm sorunlar konusunda kadnlarn 

yoksun ve yoksul braklmamalar noktasnda meslek örgütlerine, baro temsilcilerine, gönüllü 

uzmanlara düşen sorumluluğun içinde duyarllk çok öne çkmaktadr. İmam nikahl ya da 

fiilen birlikte yaşayan eşlerin yasal güvencesi, konut ve nakit para yardmlar ile maaşlar 

edinen kadnlarn ellerinden bu servetin ve gelirin, hatta çocuklarnn yanlarndan alnmas 

sorunu çözüm beklemektedir. 

Soma’da yitip giden 301 cann ardnda kalan kadnlar ve çocuklar aslnda bugüne 

kadar Soma’nn görünmeyen yüzü oldular.  Bu faciadan da aslnda yine en çok kadnlar ve 

çocuklar etkilendi. Objective Araştrmac Gazetecilik Program desteğiyle yaplan “Soma’nn 

en scak yaz’ başlkl yaz dizisinde eşini kaybeden kadnlarn haykrşlar anlatlyor. 39 

Örneğin eşini kaybeden Selda, belki de eşinin bile sahip olamadğ ‘hak arama’ 

kültürünü acs ile yoğurmuş, eylemcilere sesleniyor: “Korkuyor musunuz Somal 

madenciler? Korkmayn” “Bizim eşlerimiz sustuklar için öldüler.  Eşinin bile yükseltmediği 

sesini ilk defa onun adna, madenciler adna ve tüm kadnlar adna yükseltiyor ve haykryor.  

                                                            
39 http://t24.com.tr/haber/gidenlerin-ardindan-soma-bildiginiz-gibi-degil,262478  
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ilgili eşini kaybedenlerden Sevgi hanmn şu tanm acy ve içinde bulunulan çaresizliği 

özetliyor:  “Eksikler mi giderilmeye çalşlyor? Benim bir eksiğim eşim, getirin bakalm!” 38 

Soma’da kadn ve çocuklarn yaşamakta olduğu travmann ilk anlarn hissetmek ve 

sosyal devletin üzerine düşen temel sorumluluklar öne çkaran bir dayanşma örneğini 

sergilemek adna bölgede çalşmalar yürüten, üyeleri arasnda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

gönüllerinin de bulunduğu “Soma İçin Kadn İnisiyatifi”, hazrladğ raporla, felaketin 

doğrudan etkilenen özneleri olarak kadn ve çocuklarn durumunun, cinsiyete duyarl bir 

yaklaşmla değerlendirilmesi gerektiğinin altn çizmiştir. 

Soma’da geleceğin kurulmas adna istihdam, hukuki süreç, psikososyal destek ve 

işbirliği koordinasyonu alanlarnda yoğunlaşan “Soma İçin Kadn İnisiyatifi”, uzun vadede 

faciadan etkilenecek ve ekonomik çöküşe sürüklenebilecek insan saysnn 10 binleri 

bulabileceğini belirtmiştir. Soma’nn sosyal ve siyasal dokusunun iç içe geçmişliğine şu 

dikkat çekici saptama yapmştr Kadn İnisiyatifi: 

“(…) Bölge halknn gerek sendikal yetersizlikler, gerekse de siyasal örgütsüzlük ve 

ekonomik bağmllk nedeniyle katliamda birinci dereceden sorumlu olanlarla gündelik ve 

hayati ilişkileri mevcut ve süreklidir. Katliamdan etkilenenler ile katliamn sorumlular 

arasnda hesap sormay zorlayacak/getirebilecek herhangi bir temsiliyet mekanizmasnn 

bulunmamasnn ötesinde isçiler ve aileleri katliamn sorumlularna ‘muhtaç’ braklmaktadr. 

Gözlemlerimiz o yönlüdür ki, devlet yetkilileri iktidar ve makamlarn katliamn hesabnn 

sorulmasnn karşsnda bir korunak olarak kullanmakta, başta araştrma/soruşturma olmak 

üzere her türden bağmsz gözlemin önünü tkamaktadr.” 

Rapor, faciann ilk günlerinde resmi kurumlarca yaplan açklamalarn, ölü ve yaral 

saysna ilişkin verilerin güven tesis etmekten uzak ve devlete duyulan öfkeyi arttran nitelikte 

olduğunu, açk ihmallere dayal katliamn “ftrat” ad altnda sunulmasnn ise güvensizliği 

büyüttüğünü belirtmiştir. Devamnda, sağlanan sosyal yardmlarn “mağduriyet odakl” olarak 

ilerlediği ve planszlğn bölgeye hakim olduğu, oysa “ülke, bölge, yerel yönetimler 

düzeyinde temsilciler ve sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve uluslararas gönüllü ağlaryla 

birlikte oluşturulacak işbirlikleri ile felaket sonras mevcut durumda yaplacaklar planlanmak 

için yönetimlerin, sürdürülebilir, siyasi kayglardan uzak, tamamen hizmet götürme 

                                                            
38http://www.bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr/sites/default/files/Bogazici%20Soma%20Dayanismasi%20
Soma%20Raporu_Kasim%202014.pdf  
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sorumluluğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği odakl aklc bir anlayş esas almas gerekir. 

Bununla beraber, sivil toplum kuruluşlarnn, kamu kurumlar ile birlikte çalşabilmesinin ve 

STKlarn önemli rollerinden biri olan izleme işlevini yerine getirebilmesinin önünün açlmas 

şarttr.” ifadeleri rapora yansmştr. 

Raporda yer alan; devlet eliyle uygulanan yanlş ̧politikalar sonucunda, bölgede tarm 

ve hayvanclk faaliyetlerinin yok olduğundan hareketle, bölge için öncelikle maden dşnda 

alternatif istihdam olaslklarnn önünü açacak bir kamu politikasnn kadnlar, gençleri 

cinsiyet eşitliğine dayal olarak planlanmasnn önemi, özellikle madenlerdeki toplu işten 

çkarmalarla daha fazla önem kazanmştr. Kadnn bu konumundan öncelikle Aile ve Sosyal 

Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlğ’nn sorumlu olduğu düşünüldüğünde, afet sonras 

travmann daha hzl atlatlmas adna, kadnlarn terapi yannda istihdam kaplarnn da 

açlmasna dönük mesleki eğitim ve devamndaki iş alanlar, devlete büyük sorumluluk 

yüklemekte, “STK-üniversite-özel sektör-devlet-siyasal partiler ve yerel yönetimler” 

arasndaki eşgüdüm zorunluluğunu öne çkartmştr.  

  Kadnlarn yasal haklar konusunda bilgilendirilmesi, devletten talep edecekleri kadar, 

çocuklarnn geleceği ve kendi aileleri içindeki olas paylaşm sorunlar konusunda kadnlarn 

yoksun ve yoksul braklmamalar noktasnda meslek örgütlerine, baro temsilcilerine, gönüllü 

uzmanlara düşen sorumluluğun içinde duyarllk çok öne çkmaktadr. İmam nikahl ya da 

fiilen birlikte yaşayan eşlerin yasal güvencesi, konut ve nakit para yardmlar ile maaşlar 

edinen kadnlarn ellerinden bu servetin ve gelirin, hatta çocuklarnn yanlarndan alnmas 

sorunu çözüm beklemektedir. 

Soma’da yitip giden 301 cann ardnda kalan kadnlar ve çocuklar aslnda bugüne 

kadar Soma’nn görünmeyen yüzü oldular.  Bu faciadan da aslnda yine en çok kadnlar ve 

çocuklar etkilendi. Objective Araştrmac Gazetecilik Program desteğiyle yaplan “Soma’nn 

en scak yaz’ başlkl yaz dizisinde eşini kaybeden kadnlarn haykrşlar anlatlyor. 39 

Örneğin eşini kaybeden Selda, belki de eşinin bile sahip olamadğ ‘hak arama’ 

kültürünü acs ile yoğurmuş, eylemcilere sesleniyor: “Korkuyor musunuz Somal 

madenciler? Korkmayn” “Bizim eşlerimiz sustuklar için öldüler.  Eşinin bile yükseltmediği 

sesini ilk defa onun adna, madenciler adna ve tüm kadnlar adna yükseltiyor ve haykryor.  

                                                            
39 http://t24.com.tr/haber/gidenlerin-ardindan-soma-bildiginiz-gibi-degil,262478  
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“İlkokul mezunu, ev hanmlğ dşnda başka bir uğraş olmayan kendi halinde bir 

kadn iken Soma’da yaplan her mitingde, her eylemde en ön safta onu görmek 

mümkün. Bu dönüşümü yaşadğnn o da farknda. Adeta başka bir insan çkt benim 

içimden”   

Özellikle yardmlar konusunda kadnlarn isteğini en iyi Selda anlatyor: 

 “Önce bir sorsunlar bize, burada yaşamak istiyor muyuz istemiyor muyuz diye. İnek 

ahr, koyun ahr yapar gibi bize sorulmadan bu evleri yapmasnlar. Bari bizi şimdi 

insan yerine koysunlar. Verin bana AFAD’daki hakkm ben dilediğim gibi kullanaym. 

Benim evimi buradan değil memleketimden, Isparta’dan alsnlar. Beni oraya 

yerleştirsinler. Bunu bile yapamyor mu bu devlet?” 

Tüm bu anlatlanlar bir kez daha Soma özelinde sormamz ve üzerinde düşünmemiz 

şart. Çünkü oradaki kadnlar için dişe dokunur, içinde ajitasyon olmayan, kadna yakşr 

projeler üretmek boynumuzun borcu. Onlarn hapsedildikleri yaşamdan çkmalar için, bizim 

de erkek egemen Soma ajitasyonundan bir an önce kurtulmamz gerekiyor. Kadnlar Soma’da 

başka göçüklerin altnda kalmasnlar diye, onlarn gözünden de,  onlar için Soma’y yeniden 

okumalyz. 

Soma’da madenci ailelerimize yaşatlan tüm bu süreçleri, Soma’nn toplumsal 

sorunlarn kadnlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere travma ve geleceğe dair 

oluşturulabilecek politikalar detayl biçimde belirlemek adna, kurulmuş “Maden Kazasn 

Araştrma Komisyonu”ndan bağmsz biçimde oluşturulacak bir Araştrma Komisyonun 

çalşmas için Meclis’e CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve Milletvekillerimizin imzasyla 

yeni bir teklifte bulunduk.  

Ne var ki, bu araştrma önergemizin öncelikli gündeme alnmasna dair görüşmelerde 

AKP sralar bir kez daha “hayr” oyu kullanmş, Soma’ya dair uzun vadeli bir planlama 

stratejisinin bulunmadğ gerek bu yeni araştrma görüşmesi tutanaklarna, gerekse Bakanlğn 

komisyona sunduğu açklamalar ile teyit edilmiştir. 

Soma faciasnn nedenleri üzerine araştrmalar yürütmesi öngörülen komisyonun ilk 

toplantlarnda madenci ailelerinin, özellikle kadn ve çocuklarn geleceklerinin de gündemde 

olmas gerektiğine dair somut çağrlar geri çevrilmiş, Soma’da Komisyon üyeleri tarafndan 

evlere düzenlenen taziyeler sonrasnda ailelerin durumlarna dair geniş çapl bir çalşma 

yürütülmemiştir. Soma’nn vicdan ve geleceği adna, mevcut komisyondan ayr bir araştrma 
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komisyonunun çalşmasna dair çağrmz, TBMM Genel Kurulu’nda 18 Haziran 2014 

tarihinde görüşülürken, AKP Milletvekilleri sadece faciann ilk haftasnda bakanlğn yaptğ 

çalşmalara değinebilmiş, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ise şu ifadelerde bulunmuştur: 

“Çalşma hayatmzn en derin acsn yaşadğmz Soma'da kâr hrs ve özelleştirme 

yllardr insanlk dş bir seyir izlemektedir. Biz, CHP Manisa milletvekilleri olarak 13 Mays 

tarihinden önce tam 13 defa Hükûmeti uyardk. Madencilerin çalşma haklarndan ağr ve 

uzun mesailere, sosyal güvencelerden birikmiş tazminatlara ve denetim sorunlarna, yank 

tedavi merkezinden Soma'da maden nedeniyle ağr tehlike altndaki evlere kadar her konuda 

dikkatinizi çektik. Her konuya "Ben bilirim dinlemem, ne söylesen kabul etmem." tepkisini 

gösteren Hükûmetin açkça meydan verdiği bu facia, üzerinden otuz alt gün geçmesine karşn 

kalc çözüme ulaşmamştr, madencilerimizin maaşlar, kömür paketleme tesisinde birikmiş 

alacaklar, esnafn ve nakliyecilerin durumu, ölüm aylklar, eşini, oğlunu yitiren ailelerimizin 

yaşadğ derin travma, devletin ilgisizliği ve çareden uzak duran tutumu nedeniyle daha da 

derinleşmiştir. 

 Üzülerek söylüyorum (…), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn il müdürlüklerinin 

açkladklar saylarn hepsi elimizde. Ancak bu saylar, oğlu faciada vefat eden bakma 

muhtaç annelerin ve erken doğum yapan kadnlarn sosyal güvencesinin kesilmesini, hastane 

kapsnda eli böğründe bekleyerek dşar edilmesini, devlet aybn asla örtemiyor. Acsn 

çocuklarnn buruk karne gününe katan annelerimizin birçoğu geleceğe umutsuz gözlerle 

bakarken, istihdam ve çocuklarnn gelecek kaygsn taşrken kadnlarn yaşadğ travmann 

en yakn dert ortaklarndan biri olarak şunu görüyorum: Devletin sadece soğuk yüzü Soma'ya 

hâkim olmuş.  

Oyalayan ama net konuşmayan, travmay ve yas sürecini hatal admlarla uzatan kötü 

bir yönetim var karşmzda. Bakanlk 30 ailenin psikolojik desteğe muhtaç olduğunu 

açklamakla birlikte, vardğmz evlerin, paylaştğmz sorunlarn çok büyük bölümünde 

ekonomik sorunlarla iç içe geçmiş, geçim ve gelecek derdiyle birleşmiş yüzlerce derin öykü 

var. 

Devleti yönetenler, kadnlarn ve çocuklarn Soma'da yaşadklar büyük sorunlar 

aşmak adna, acy bir nebze dindirmek amacyla hâlâ somut bir adm atamad. Önümüze 

getirdikleri kanun tasarsyla Soma'y açkça büyük şirketlerin taşeron hevesine, alacaklar 

yeni işçiden kesilecek İşsizlik Sigortas Fonu'na terk etti. 61 maddeyle önümüze gelen tasar 
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“İlkokul mezunu, ev hanmlğ dşnda başka bir uğraş olmayan kendi halinde bir 

kadn iken Soma’da yaplan her mitingde, her eylemde en ön safta onu görmek 

mümkün. Bu dönüşümü yaşadğnn o da farknda. Adeta başka bir insan çkt benim 

içimden”   

Özellikle yardmlar konusunda kadnlarn isteğini en iyi Selda anlatyor: 

 “Önce bir sorsunlar bize, burada yaşamak istiyor muyuz istemiyor muyuz diye. İnek 

ahr, koyun ahr yapar gibi bize sorulmadan bu evleri yapmasnlar. Bari bizi şimdi 

insan yerine koysunlar. Verin bana AFAD’daki hakkm ben dilediğim gibi kullanaym. 

Benim evimi buradan değil memleketimden, Isparta’dan alsnlar. Beni oraya 

yerleştirsinler. Bunu bile yapamyor mu bu devlet?” 

Tüm bu anlatlanlar bir kez daha Soma özelinde sormamz ve üzerinde düşünmemiz 

şart. Çünkü oradaki kadnlar için dişe dokunur, içinde ajitasyon olmayan, kadna yakşr 

projeler üretmek boynumuzun borcu. Onlarn hapsedildikleri yaşamdan çkmalar için, bizim 

de erkek egemen Soma ajitasyonundan bir an önce kurtulmamz gerekiyor. Kadnlar Soma’da 

başka göçüklerin altnda kalmasnlar diye, onlarn gözünden de,  onlar için Soma’y yeniden 

okumalyz. 

Soma’da madenci ailelerimize yaşatlan tüm bu süreçleri, Soma’nn toplumsal 

sorunlarn kadnlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere travma ve geleceğe dair 

oluşturulabilecek politikalar detayl biçimde belirlemek adna, kurulmuş “Maden Kazasn 

Araştrma Komisyonu”ndan bağmsz biçimde oluşturulacak bir Araştrma Komisyonun 

çalşmas için Meclis’e CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve Milletvekillerimizin imzasyla 

yeni bir teklifte bulunduk.  

Ne var ki, bu araştrma önergemizin öncelikli gündeme alnmasna dair görüşmelerde 

AKP sralar bir kez daha “hayr” oyu kullanmş, Soma’ya dair uzun vadeli bir planlama 

stratejisinin bulunmadğ gerek bu yeni araştrma görüşmesi tutanaklarna, gerekse Bakanlğn 

komisyona sunduğu açklamalar ile teyit edilmiştir. 

Soma faciasnn nedenleri üzerine araştrmalar yürütmesi öngörülen komisyonun ilk 

toplantlarnda madenci ailelerinin, özellikle kadn ve çocuklarn geleceklerinin de gündemde 

olmas gerektiğine dair somut çağrlar geri çevrilmiş, Soma’da Komisyon üyeleri tarafndan 

evlere düzenlenen taziyeler sonrasnda ailelerin durumlarna dair geniş çapl bir çalşma 

yürütülmemiştir. Soma’nn vicdan ve geleceği adna, mevcut komisyondan ayr bir araştrma 
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komisyonunun çalşmasna dair çağrmz, TBMM Genel Kurulu’nda 18 Haziran 2014 

tarihinde görüşülürken, AKP Milletvekilleri sadece faciann ilk haftasnda bakanlğn yaptğ 

çalşmalara değinebilmiş, CHP Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ise şu ifadelerde bulunmuştur: 

“Çalşma hayatmzn en derin acsn yaşadğmz Soma'da kâr hrs ve özelleştirme 

yllardr insanlk dş bir seyir izlemektedir. Biz, CHP Manisa milletvekilleri olarak 13 Mays 

tarihinden önce tam 13 defa Hükûmeti uyardk. Madencilerin çalşma haklarndan ağr ve 

uzun mesailere, sosyal güvencelerden birikmiş tazminatlara ve denetim sorunlarna, yank 

tedavi merkezinden Soma'da maden nedeniyle ağr tehlike altndaki evlere kadar her konuda 

dikkatinizi çektik. Her konuya "Ben bilirim dinlemem, ne söylesen kabul etmem." tepkisini 

gösteren Hükûmetin açkça meydan verdiği bu facia, üzerinden otuz alt gün geçmesine karşn 

kalc çözüme ulaşmamştr, madencilerimizin maaşlar, kömür paketleme tesisinde birikmiş 

alacaklar, esnafn ve nakliyecilerin durumu, ölüm aylklar, eşini, oğlunu yitiren ailelerimizin 

yaşadğ derin travma, devletin ilgisizliği ve çareden uzak duran tutumu nedeniyle daha da 

derinleşmiştir. 

 Üzülerek söylüyorum (…), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğnn il müdürlüklerinin 

açkladklar saylarn hepsi elimizde. Ancak bu saylar, oğlu faciada vefat eden bakma 

muhtaç annelerin ve erken doğum yapan kadnlarn sosyal güvencesinin kesilmesini, hastane 

kapsnda eli böğründe bekleyerek dşar edilmesini, devlet aybn asla örtemiyor. Acsn 

çocuklarnn buruk karne gününe katan annelerimizin birçoğu geleceğe umutsuz gözlerle 

bakarken, istihdam ve çocuklarnn gelecek kaygsn taşrken kadnlarn yaşadğ travmann 

en yakn dert ortaklarndan biri olarak şunu görüyorum: Devletin sadece soğuk yüzü Soma'ya 

hâkim olmuş.  

Oyalayan ama net konuşmayan, travmay ve yas sürecini hatal admlarla uzatan kötü 

bir yönetim var karşmzda. Bakanlk 30 ailenin psikolojik desteğe muhtaç olduğunu 

açklamakla birlikte, vardğmz evlerin, paylaştğmz sorunlarn çok büyük bölümünde 

ekonomik sorunlarla iç içe geçmiş, geçim ve gelecek derdiyle birleşmiş yüzlerce derin öykü 

var. 

Devleti yönetenler, kadnlarn ve çocuklarn Soma'da yaşadklar büyük sorunlar 

aşmak adna, acy bir nebze dindirmek amacyla hâlâ somut bir adm atamad. Önümüze 

getirdikleri kanun tasarsyla Soma'y açkça büyük şirketlerin taşeron hevesine, alacaklar 

yeni işçiden kesilecek İşsizlik Sigortas Fonu'na terk etti. 61 maddeyle önümüze gelen tasar 
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106 maddeyi aşt. Soma bu koca tasarnn içinde ufaldkça ufald. Madencilerin eş ve 

çocuklarnn, ailelerinin bakm için önerdiğimiz olumlu, sorun çözmeye odaklanmş admlar 

alt komisyonlarda çoğunlukla reddedildi. 

Bugün madenci ailelerinin yüzüne bakamayan AKP sralar, önce size soruyorum:  

Bir aydr neyin hesabn yapyorsunuz? Torba yasalarla işleyen Meclis'te Soma niye 

öncelikli gündeminiz olmad? Bilmenizi isterim, Somallar attğnz her adm gün gün izliyor, 

sizi hiç ama hiç unutmuyor çünkü siz, madenci maaş bordrolarna yazlan ‘sfr çocuk’ 

karşsnda sustunuz, ‘Mitinglere baretli madenciler parayla ve zorla taşnyor.’ diyen 

işçilerimize bağrdnz. 432 yetim çocuğumuzun annesine bakacak yüzünüz kalmad. 

Oğullarn toprağa veren böbrek hastas babann, sara hastas annenin, erken doğum yapan 

eşin sosyal güvencesinin kesilmesi kararna seyirci kaldnz. Dün maaş günü geldi, 

"Başbakanm neredesin?" pankart açan madenciye yant verecek Somal bir siyasetçimiz 

yoktu ama Soma'nn artk sabit bir Toma's oldu. 

  Koca bir ekmek ocağ, kadnlarn acl yuvas, çocuklarmn uzağa bakan güzel 

gözleri, iki gün ayn gömleği giyen Bakann -otuz alt gündür- Soma'da atacağ adm 

bekliyor. "Soma'daki madenlerde esasl denetimler olmadan madenlere inilmesin." 

dediğimizde sizler yine sustunuz. Daybaşnn, şirketin işe çağrma yazlar karşsnda bir 

kenara çekildiniz. Madenden sağ çkan ama 486 kişilik listeye yazlmadğ için kaymakamlk 

yardmndan yoksun kalan madenci aileleri günlerdir sizden haber bekliyor, yoksullukla 

acsn birleştiriyor ama kulak tkyorsunuz. Biz "Bu say 486 değil, onlarca kişi eksik ve 

listeler elimizde." dedikçe "Hayr, şirketin listesini esas alrz." dediniz. Prim gün says 

dolmamş 67 madencimiz hâlâ kanunun geçmesini bekliyor; acele etmiyorsunuz. Siz sadece 

kendi sözünüzü yalanlamakta ustalaştnz sayn milletvekilleri. Önce "Madende otuz alt saat 

mesai olacak." dediniz, geçen hafta ise kanun tasarsn değiştirdiniz. Madene inme ve çkma 

süresini, molalar otuz alt saatin dşna attnz. "Soma'da sekiz saat mesai istiyoruz." diye 

işçilerden yazl dilekçe almaya çalştnz, işçiden zorla imza alanlarn yannda saf tuttunuz. 

Ölümün ve yoksulluğun yanna asla uğramayacağndan bu kadar emin, krizi frsata 

çevirmeyi siyasetin özü sayan bu yoz anlayş, bugün Soma'ya çok daha büyük bir ac 

yaşatmaktadr.  
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(…)Soma'daki travmay hafife alan, emeği için meydan inleten madenciye kulak 

tkayanlar, Ankara'da madenci temsilciliklerine verdikleri sözü tek tek terk etmektedirler. 

Biz Soma'da kadnlarn ve çocuklarn geleceğine çok daha dikkatle eğilmeliyiz. Bu 

travmay aşma görevini bakanlklarla snrl tutmamalyz. Kurulmuş olan Soma 

Komisyonunun öncelikli gündeminde ailelerin yaşadğ travma yoktur. Bu yüzden, kadn ve 

çocuk sorunlarna ayrca hassasiyetle eğilmeliyiz. Madenci yaknlarmzn, özellikle kadn ve 

çocuklarmzn kamu kaynaklarndan karşlksz yararlanmas, yas sürecine yön verecek kalc 

çözümler için harekete geçecek bir komisyon çok daha etkin, tarafsz, kapsayc ve hzl 

sonuçlara ulaşmay sağlayabilecektir. Çalşanlarn, tüm toplum bileşenlerinin ve uzmanlarn 

katksyla birlikte şekilleneceği, gerçek talep, beklenti ve ihtiyaçlarn Soma'daki madenci 

yaknlarmzn odağa alnarak çözüme kavuşacağ, yaralara merhem olma amaçl bir 

komisyon için olumlu oylarnz bekliyoruz.” 

Yaralara merhem olmasn amaçladğmz o yeni komisyona AKP’den yine “evet” oyu 

çkmamş ve Soma’daki sosyal, ekonomik travma geçen sürede derinleşmiştir. Gerek 

Soma’da faciann ilk günlerinden itibaren gönüllü destek vermeye gelen 233 uzman pskiyatr, 

psikolog, sosyal hizmetler uzmanlar, pedogoglarn, gerekse bağl olduklar derneklerin sözlü 

ifade ve raporlarnda da görüldüğü gibi, Soma’daki travmadan etkilenenlerin says 10 binleri 

bulmuştur. Bölgede “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği” bünyesinde destek veren 

derneklerin açklamalarnda, “yas, öfke, endişe, sinir, uykusuzluk, intihar eğilimi, 

tükenmişlik, çaresizlik ve değersizlik” düşünceleri gözlemlenmiştir. Ulusal Psikiyatri 

Kongresi’nde açklanan Soma raporunda da belirtildiği üzere, devletten kaynakl ihmallerin 

ve kriz yönetimi sorunu facia sonrasnda da devam etmiş, yaplan maddi yardmlarn adil 

dağtlmadğ düşüncesi hakim olmuştur. Adil dağlmayan yardmlar, sosyal hizmet açsndan 

olduğu kadar, facia sonras yönetim sorunu ve devletin kayt sistemindeki aksaklklar 

açsndan da düşündürücüdür. 

Çocuklar ise, Soma’nn en ac en çaresiz yönünü anlatyor. Bir çocuğun babalarn 

kaybeden çocuklara bisiklet yardmn teslim etmek üzere giden görevlilere “keşke benim de 

babam ölseydi, ben de bisiklet alsaydm”40 demesi aslnda tüm gerçeği gözler önüne seriyor. 

Onlar şimdi gittikleri mezarlkta babalarna mektup brakyor, orada mektuplarla 

dertleşiyorlar.  

                                                            
40 http://www.emo.org.tr/ekler/59e9f043da7797a_ek.pdf?dergi=966  



‒ 1055 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680) 
 
 

1060

106 maddeyi aşt. Soma bu koca tasarnn içinde ufaldkça ufald. Madencilerin eş ve 

çocuklarnn, ailelerinin bakm için önerdiğimiz olumlu, sorun çözmeye odaklanmş admlar 

alt komisyonlarda çoğunlukla reddedildi. 

Bugün madenci ailelerinin yüzüne bakamayan AKP sralar, önce size soruyorum:  

Bir aydr neyin hesabn yapyorsunuz? Torba yasalarla işleyen Meclis'te Soma niye 

öncelikli gündeminiz olmad? Bilmenizi isterim, Somallar attğnz her adm gün gün izliyor, 

sizi hiç ama hiç unutmuyor çünkü siz, madenci maaş bordrolarna yazlan ‘sfr çocuk’ 

karşsnda sustunuz, ‘Mitinglere baretli madenciler parayla ve zorla taşnyor.’ diyen 

işçilerimize bağrdnz. 432 yetim çocuğumuzun annesine bakacak yüzünüz kalmad. 

Oğullarn toprağa veren böbrek hastas babann, sara hastas annenin, erken doğum yapan 

eşin sosyal güvencesinin kesilmesi kararna seyirci kaldnz. Dün maaş günü geldi, 

"Başbakanm neredesin?" pankart açan madenciye yant verecek Somal bir siyasetçimiz 

yoktu ama Soma'nn artk sabit bir Toma's oldu. 

  Koca bir ekmek ocağ, kadnlarn acl yuvas, çocuklarmn uzağa bakan güzel 

gözleri, iki gün ayn gömleği giyen Bakann -otuz alt gündür- Soma'da atacağ adm 

bekliyor. "Soma'daki madenlerde esasl denetimler olmadan madenlere inilmesin." 

dediğimizde sizler yine sustunuz. Daybaşnn, şirketin işe çağrma yazlar karşsnda bir 

kenara çekildiniz. Madenden sağ çkan ama 486 kişilik listeye yazlmadğ için kaymakamlk 

yardmndan yoksun kalan madenci aileleri günlerdir sizden haber bekliyor, yoksullukla 
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mesai olacak." dediniz, geçen hafta ise kanun tasarsn değiştirdiniz. Madene inme ve çkma 
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çevirmeyi siyasetin özü sayan bu yoz anlayş, bugün Soma'ya çok daha büyük bir ac 

yaşatmaktadr.  
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(…)Soma'daki travmay hafife alan, emeği için meydan inleten madenciye kulak 

tkayanlar, Ankara'da madenci temsilciliklerine verdikleri sözü tek tek terk etmektedirler. 

Biz Soma'da kadnlarn ve çocuklarn geleceğine çok daha dikkatle eğilmeliyiz. Bu 

travmay aşma görevini bakanlklarla snrl tutmamalyz. Kurulmuş olan Soma 

Komisyonunun öncelikli gündeminde ailelerin yaşadğ travma yoktur. Bu yüzden, kadn ve 

çocuk sorunlarna ayrca hassasiyetle eğilmeliyiz. Madenci yaknlarmzn, özellikle kadn ve 

çocuklarmzn kamu kaynaklarndan karşlksz yararlanmas, yas sürecine yön verecek kalc 

çözümler için harekete geçecek bir komisyon çok daha etkin, tarafsz, kapsayc ve hzl 

sonuçlara ulaşmay sağlayabilecektir. Çalşanlarn, tüm toplum bileşenlerinin ve uzmanlarn 

katksyla birlikte şekilleneceği, gerçek talep, beklenti ve ihtiyaçlarn Soma'daki madenci 

yaknlarmzn odağa alnarak çözüme kavuşacağ, yaralara merhem olma amaçl bir 

komisyon için olumlu oylarnz bekliyoruz.” 

Yaralara merhem olmasn amaçladğmz o yeni komisyona AKP’den yine “evet” oyu 

çkmamş ve Soma’daki sosyal, ekonomik travma geçen sürede derinleşmiştir. Gerek 

Soma’da faciann ilk günlerinden itibaren gönüllü destek vermeye gelen 233 uzman pskiyatr, 

psikolog, sosyal hizmetler uzmanlar, pedogoglarn, gerekse bağl olduklar derneklerin sözlü 

ifade ve raporlarnda da görüldüğü gibi, Soma’daki travmadan etkilenenlerin says 10 binleri 

bulmuştur. Bölgede “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği” bünyesinde destek veren 

derneklerin açklamalarnda, “yas, öfke, endişe, sinir, uykusuzluk, intihar eğilimi, 

tükenmişlik, çaresizlik ve değersizlik” düşünceleri gözlemlenmiştir. Ulusal Psikiyatri 

Kongresi’nde açklanan Soma raporunda da belirtildiği üzere, devletten kaynakl ihmallerin 

ve kriz yönetimi sorunu facia sonrasnda da devam etmiş, yaplan maddi yardmlarn adil 

dağtlmadğ düşüncesi hakim olmuştur. Adil dağlmayan yardmlar, sosyal hizmet açsndan 

olduğu kadar, facia sonras yönetim sorunu ve devletin kayt sistemindeki aksaklklar 

açsndan da düşündürücüdür. 

Çocuklar ise, Soma’nn en ac en çaresiz yönünü anlatyor. Bir çocuğun babalarn 

kaybeden çocuklara bisiklet yardmn teslim etmek üzere giden görevlilere “keşke benim de 

babam ölseydi, ben de bisiklet alsaydm”40 demesi aslnda tüm gerçeği gözler önüne seriyor. 

Onlar şimdi gittikleri mezarlkta babalarna mektup brakyor, orada mektuplarla 

dertleşiyorlar.  

                                                            
40 http://www.emo.org.tr/ekler/59e9f043da7797a_ek.pdf?dergi=966  
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Hayalleri ise belki de bir gün tpk babalar gibi madene inmek zorunda kalmamak!  

Onlarn şimdi bir tek özlemleri var: 

KARA YÜZLÜ BABALARI! 
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SONUÇ  

 

Sigortasz, sağlksz ve güvensiz koşullarda çalşan mevsimlik işçilerden, fabrikalara, 

maden sektöründen kamu sektörüne, inşaat ve taşmaclk sektörüne kadar her alanda her ay 

onlarca insan yaşamn yitirmektedir. Ülkemizde her yl ortalama 1100 ila 1200 ölümlü vaka 

yaşanmaktadr. 

2013 ylnda toplamda 1235 işçi ve 2014 ylnn ilk 11 aynda 1723 işçi hayatn 

kaybetmiştir. Sadece Kasm 2014’te ise 123 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir.41 

 

*Kaynak: İşçi Sağlğ ve Güvenliği Meclisi Kasm 2014 İş Cinayetleri Raporu 

Son 12 ylda ise iş cinayetleri  14 bini aşmştr. Üstelik, iş kazalarnn %50'si kolaylkla 

önlenebilecek kazalar ve %48'i ise sistemli çalşmalar sonucunda önlenebilecek kazalar 

olmasna rağmen ülkemiz iş cinayetleri konusunda ürkütücü bir tablo ile karş karşyadr. 

Bugün aslnda iş kazalarnn yalnzca %2'sinin önlenemez olduğu gerçeğinden hareketle, bu  

çok önemli veriyi, ne yazk ki bugüne kadar yetkililer bir türlü görmek istememiş, 

görmemiştir.  

Karadon’da Mays 2010’da meydana gelen grizu faciasndan sonra 30 işçinin yaşamn 

yitirmesi ile ilgili, dönemin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan’nn “güzel öldüler” yorumu 

hala hafzalardadr.   O günden bugüne de değişen hiçbir şey yok!  Yitip giden 301 

madencinin arkasndan benzer tepkiler yine verildi ve hükümet tarafndan bu ölümler de 

“normal”, “olağan” “kader” ve “ftrat”…olarak görüldü.   

Afşin’de 2011 ylnda meydana gelen göçükte hayatn kaybeden 9 madencinin 

cesedine hala ulaşlamamştr.   

                                                            
41 http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12392:2014-kasim-
ayinda-en-az-123-isci-yasamini-yitirdi&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236  



‒ 1057 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

 
 
 

1062

Hayalleri ise belki de bir gün tpk babalar gibi madene inmek zorunda kalmamak!  

Onlarn şimdi bir tek özlemleri var: 

KARA YÜZLÜ BABALARI! 

 

 

 
 
 

1063

 

SONUÇ  

 

Sigortasz, sağlksz ve güvensiz koşullarda çalşan mevsimlik işçilerden, fabrikalara, 

maden sektöründen kamu sektörüne, inşaat ve taşmaclk sektörüne kadar her alanda her ay 

onlarca insan yaşamn yitirmektedir. Ülkemizde her yl ortalama 1100 ila 1200 ölümlü vaka 

yaşanmaktadr. 

2013 ylnda toplamda 1235 işçi ve 2014 ylnn ilk 11 aynda 1723 işçi hayatn 

kaybetmiştir. Sadece Kasm 2014’te ise 123 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir.41 

 

*Kaynak: İşçi Sağlğ ve Güvenliği Meclisi Kasm 2014 İş Cinayetleri Raporu 

Son 12 ylda ise iş cinayetleri  14 bini aşmştr. Üstelik, iş kazalarnn %50'si kolaylkla 

önlenebilecek kazalar ve %48'i ise sistemli çalşmalar sonucunda önlenebilecek kazalar 

olmasna rağmen ülkemiz iş cinayetleri konusunda ürkütücü bir tablo ile karş karşyadr. 

Bugün aslnda iş kazalarnn yalnzca %2'sinin önlenemez olduğu gerçeğinden hareketle, bu  

çok önemli veriyi, ne yazk ki bugüne kadar yetkililer bir türlü görmek istememiş, 

görmemiştir.  

Karadon’da Mays 2010’da meydana gelen grizu faciasndan sonra 30 işçinin yaşamn 

yitirmesi ile ilgili, dönemin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan’nn “güzel öldüler” yorumu 

hala hafzalardadr.   O günden bugüne de değişen hiçbir şey yok!  Yitip giden 301 

madencinin arkasndan benzer tepkiler yine verildi ve hükümet tarafndan bu ölümler de 

“normal”, “olağan” “kader” ve “ftrat”…olarak görüldü.   

Afşin’de 2011 ylnda meydana gelen göçükte hayatn kaybeden 9 madencinin 

cesedine hala ulaşlamamştr.   
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Ermenek’te ise göz göre göre gelen facia Soma’dan hiç ders alnmadğn, 

madencilerimizin hayatnn hiçe sayldğn bir kez daha gözler önüne sermiştir.  

Taşeronlaşma ile ilgili gerçekçi çözümler aranmadkça, güvencesiz, sendikasz çalşma 

ile ilgili önlemler alnmadkça daha çok iş cinayeti göreceğiz.  

İş sağlğ ve Güvenliği Yasas, adnda ve içinde işçi geçen bir yasa olarak 

düzenlenmedikçe, 13 Mays’lar, Soma facialar daha çok yaşanacak elbette! 

Madenlerde çalşan 48 bin 706 işçimiz için derhal bu tedbiri almamz ve uluslararas 

normlara uyacağmzn sözünü vermemiz gerekiyor. Yine faaliyette olan 250  kömür 

işletmesinin derhal mercek altna alnmas ve yeni Soma’lar olmadan, buralarda gerekli 

önlemler için çalşmalarn başlamas gerekmektedir.  

İşçilerin örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldrlmas, taşeronun 

yasaklanmas gerekiyor. 

Madenlerin madencilerimize mezar olmamas için el birliği ile, ortak akl ile hareket 

ederek, siyaset üstü bir yaklaşm benimseyip, samimi bir şekilde konuşmann, çözüm 

aramann vakti gelmiştir.  

Soma gibi büyük facialar yaşamş ülkelerin bugüne kadar çoktan gerekli önemleri 

aldğn, yasalarn ve kurallarn değiştirerek, madencilik alann sk bir devlet denetimi 

altna aldklarn görürüz.  

 

Ancak yine de bu anlayşn global ölçekte yerleşmesi ve piyasaya braklan madencilik 

sektörünün daha çok kamu denetimine tabi tutularak uluslararas standartlarn konulmas 

gerekiyor. Genel bir politika oluşturulmak isteniyorsa, uluslararas örgütler düzeyinde 

yaptrm gücü daha yüksek ve daha net standartlarn konulmas mümkün olabilir.  

 

Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa nasl başardysa, biz de başarabiliriz. Ama ülkemizde 

önce anlayşn değişmesi gerekiyor. Çünkü biz de bu ölümler “kader” olarak görülüyor. 

Madenciliğin kaderinde ölüm olduğu bizzat iktidar yetkilileri tarafndan sk sk tekrarlanyor. 

Oysai göstermelik düzenlemelerden öte yapsal hale gelen sorunu kökten çözecek yeni 

düzenlemelere ihtiyacmz var. Önümüzdeki süreçte benzer facialarn yaşanmamas için tüm 

madenlerde geçerli olacak yeni bir Madencilik yasasna ihtiyacmz var ve önce Soma’dan 
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ders çkartarak Soma Kriterlerini bir prensipler dizisi halinde sektörün önüne koymamz 

gerekiyor. Dünyada birçok ülke bunu yapt ve başarl oldu. Bizler de ana muhalefet partisi 

olarak bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 

Dileriz ki ülkemiz iş cinayetleri, taşeronlaşma, güvencesiz ve esnek çalşma 

konusundaki derin uykusundan bir an önce uyanr. Şimdi hepimize bu konuda büyük bir 

sorumluluk düşüyor. Kaybettiğimiz canlara bunu borçluyuz.  
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 

1. Derhal, tüm sektör bileşenlerinin katlm ile ulusal düzeyde acil durum ve eylem plan 

hazrlanmaldr.  

2. Ulusal madencilik politikasnn oluşturulmas, eksiklik ve yanlşlklarn tespiti, iş 

cinayetlerinin önüne geçilmesi amacyla tüm sektör bileşenleri, odalar, üniversiteler, 

sendikalar ve işçilerin de katldğ “Madencilik Zirvesi”  toplanmaldr.  

3. Gerekli kanuni değişiklikler yaplarak ölümlü maden kazalarna sebebiyet veren 

şirketlerin ruhsatlar askya alnmaldr. 

4. Yaplan incelemeler ve soruşturmalar sonucu kusurlu olduklarnn ispatlanmas 

halinde ruhsatlar iptal edilen şirketlerin yeniden maden iş kolunda çalşmalar kusur 

durumlarna göre belli bir süre ya da tamamen yasaklanmaldr.  

5. Taşeron sistemine derhal son verilmeli, sendikaszlaştrma ile mücadele edilmeli, 

madenler anayasal güvencenin arkasndan dolaşan büyük muvazaadan kurtarlarak 

Rodövans sistemi kaldrlmaldr. Taşeron firmalarda çalşanlar ile kamu kesiminde 

geçici işçi pozisyonunda çalşanlarn eğitim durumlar ile pozisyonlarna göre 

çalştklar kurumlarn sürekli işçi ve memur kadrolarna atanmalar sağlanmaldr.  

6. 13 Mays sabah Eynez maden ocağ ne kadar güvenli idiyse, şu anda diğer tüm 

madenler o kadar güvenli! Bu yüzden derhal, tüm madenler İLO standartlar göz 

önünde tutularak iş güvenliği açsndan iyileştirilmeli, bu standartlarla yeniden 

denetlenmelidir. 

7. “Genel Havza Planlamalar” en başndan yeniden yaplmal ve kamuya en yüksek 

yarar sağlayacak şekilde gerek iş güvenliği gerekse mühendislik ve teknoloji 

bakmndan en yüksek standartlarda projelendirilmelidir.   

8. Şrnak örneği başta olmak üzere, ilkel koşullarda çalşan çok sayda madenin faaliyette 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda da bir risk haritas çkarlarak önlem 

alnmaldr.  

9. Yalnzca bölgede değil yurt genelinde ruhsatsz madenlerin çalşmas ivedilikle ve 

koşulsuz olarak önlenmelidir. 
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10. Özellikle eski imalatlar MİGEM tarafndan izlenmeli ve denetimleri 3 ayda bir 

yaplarak, yine 3 aylk periyotlarla güncellenmiş havza haritalar internet ortamnda 

gösterilmelidir.  

11. Çalşma yaşamn iş sağlğ ve güvenliği açsndan düzenlemek ve denetlemek üzere, 

idari ve mali özerkliğe sahip işçi, işveren, Devlet ve meslek odalar temsilcilerinden 

oluşan bağmsz bir “Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Kurumu” kurulmal, bu kurul 

tavsiyeden daha çok yaptrm gücü sahip bir kurum olarak düzenlenmelidir.  

12. Denetim zafiyetinin önüne geçilmeli teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanlarnn 

ücretleri doğrudan işveren tarafndan değil, Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Kurumu  

bünyesinde oluşturulacak fondan karşlanmal, işveren ile aralarndaki amir-memur 

bağ koparlmaldr.  

13. Çalşanlarn işçi sağlğ ve iş güvenliği eğitimi, çalşma alanndaki risklere karş 

bilgilendirilmeleri, risklere karş kişisel donanmlarn uygun ve eksiksiz olmas 

işveren tarafndan sağlanmal ve sürekli olarak denetlenmelidir. Eğitimlerin güvenlik 

içinde pratize edilmesi için simülasyon teknolojisi kullanlmal, ayrca belli bölgelere 

Uygulama Maden Ocaklar kurulmaldr. 

14. Soma’ya TKİ tarafndan, orada şu anda işsiz kalan 2831 işçimizin de istihdam 

edileceği bir uygulama maden ocağ (örnek ocak) açlmal ve buras o 

madencilerimizin çalştğ  TKİ’nin maden mühendislerinin eğitiminde, teknikerlerin 

eğitiminde kullanacağ, son derece modern ve örnek çalşmalar ile mevzuatn 

uygulamaya dönüştürdüğü bir ocak haline getirilmelidir. Ayn zamanda burada bir de 

madenci müzesi kurulmal ve Soma’nn kara günü burada sergilenerek, bir daha 

benzer facialarn yaşanmamas için buras bir sembol olmal ve açlacak uygulama 

maden ocağ ileride Ege’nin, Türkiye’nin ve hatta dünyann örnek merkezi haline 

getirilmelidir. 

15. Madencilik sektöründe işçi sağlğ ve iş güvenliği konusunda etkin bir veri taban 

oluşturulmaldr. 

16. Facia mağduru kadn, çocuk, engelli, yaşl vb. sosyal gruplarn yaşamlarnn takibi 

açsndan acilen bir eylem program hazrlanmal ve detayl bir veri taban 

oluşturularak ayrntlarn ilgili sivil toplum örgütleri ile paylaşlarak, toplumsal travma 

sürecine katlmlar sağlanmaldr.  
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şirketlerin ruhsatlar askya alnmaldr. 

4. Yaplan incelemeler ve soruşturmalar sonucu kusurlu olduklarnn ispatlanmas 

halinde ruhsatlar iptal edilen şirketlerin yeniden maden iş kolunda çalşmalar kusur 

durumlarna göre belli bir süre ya da tamamen yasaklanmaldr.  

5. Taşeron sistemine derhal son verilmeli, sendikaszlaştrma ile mücadele edilmeli, 

madenler anayasal güvencenin arkasndan dolaşan büyük muvazaadan kurtarlarak 

Rodövans sistemi kaldrlmaldr. Taşeron firmalarda çalşanlar ile kamu kesiminde 

geçici işçi pozisyonunda çalşanlarn eğitim durumlar ile pozisyonlarna göre 

çalştklar kurumlarn sürekli işçi ve memur kadrolarna atanmalar sağlanmaldr.  

6. 13 Mays sabah Eynez maden ocağ ne kadar güvenli idiyse, şu anda diğer tüm 

madenler o kadar güvenli! Bu yüzden derhal, tüm madenler İLO standartlar göz 

önünde tutularak iş güvenliği açsndan iyileştirilmeli, bu standartlarla yeniden 

denetlenmelidir. 

7. “Genel Havza Planlamalar” en başndan yeniden yaplmal ve kamuya en yüksek 

yarar sağlayacak şekilde gerek iş güvenliği gerekse mühendislik ve teknoloji 

bakmndan en yüksek standartlarda projelendirilmelidir.   

8. Şrnak örneği başta olmak üzere, ilkel koşullarda çalşan çok sayda madenin faaliyette 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda da bir risk haritas çkarlarak önlem 

alnmaldr.  

9. Yalnzca bölgede değil yurt genelinde ruhsatsz madenlerin çalşmas ivedilikle ve 

koşulsuz olarak önlenmelidir. 
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10. Özellikle eski imalatlar MİGEM tarafndan izlenmeli ve denetimleri 3 ayda bir 

yaplarak, yine 3 aylk periyotlarla güncellenmiş havza haritalar internet ortamnda 

gösterilmelidir.  

11. Çalşma yaşamn iş sağlğ ve güvenliği açsndan düzenlemek ve denetlemek üzere, 

idari ve mali özerkliğe sahip işçi, işveren, Devlet ve meslek odalar temsilcilerinden 

oluşan bağmsz bir “Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Kurumu” kurulmal, bu kurul 

tavsiyeden daha çok yaptrm gücü sahip bir kurum olarak düzenlenmelidir.  

12. Denetim zafiyetinin önüne geçilmeli teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanlarnn 

ücretleri doğrudan işveren tarafndan değil, Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Kurumu  

bünyesinde oluşturulacak fondan karşlanmal, işveren ile aralarndaki amir-memur 

bağ koparlmaldr.  

13. Çalşanlarn işçi sağlğ ve iş güvenliği eğitimi, çalşma alanndaki risklere karş 

bilgilendirilmeleri, risklere karş kişisel donanmlarn uygun ve eksiksiz olmas 

işveren tarafndan sağlanmal ve sürekli olarak denetlenmelidir. Eğitimlerin güvenlik 

içinde pratize edilmesi için simülasyon teknolojisi kullanlmal, ayrca belli bölgelere 

Uygulama Maden Ocaklar kurulmaldr. 

14. Soma’ya TKİ tarafndan, orada şu anda işsiz kalan 2831 işçimizin de istihdam 

edileceği bir uygulama maden ocağ (örnek ocak) açlmal ve buras o 

madencilerimizin çalştğ  TKİ’nin maden mühendislerinin eğitiminde, teknikerlerin 

eğitiminde kullanacağ, son derece modern ve örnek çalşmalar ile mevzuatn 

uygulamaya dönüştürdüğü bir ocak haline getirilmelidir. Ayn zamanda burada bir de 

madenci müzesi kurulmal ve Soma’nn kara günü burada sergilenerek, bir daha 

benzer facialarn yaşanmamas için buras bir sembol olmal ve açlacak uygulama 

maden ocağ ileride Ege’nin, Türkiye’nin ve hatta dünyann örnek merkezi haline 

getirilmelidir. 

15. Madencilik sektöründe işçi sağlğ ve iş güvenliği konusunda etkin bir veri taban 

oluşturulmaldr. 

16. Facia mağduru kadn, çocuk, engelli, yaşl vb. sosyal gruplarn yaşamlarnn takibi 

açsndan acilen bir eylem program hazrlanmal ve detayl bir veri taban 

oluşturularak ayrntlarn ilgili sivil toplum örgütleri ile paylaşlarak, toplumsal travma 

sürecine katlmlar sağlanmaldr.  
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17. Okul öncesi eğitimde ve ilkokullarda ev kazalarna yönelik,  orta öğretim ve 

üniversitelerde ise iş kazalarna yönelik iş güvenliği dersleri mutlaka müfredata 

konulmaldr. 

18. Maden mühendisliği eğitimi revize edilmelidir.  

19. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve kadrosu güçlendirilmeli, taşra 

teşkilatlar oluşturulmaldr. 

20. 2012/15 sayl Başbakanlk Genelgesinin iptal edilerek ruhsat süreçlerinin tüm yetkisi 

yeniden MİGEM’e bağlanmaldr.  

21. Sektörün özelliği de dikkate alnarak ayr kurallar bütününden oluşan bir Maden İş 

kanunu çkartlmal ve madencilik sektörüne yönelik ihtisas mahkemeleri 

kurulmaldr.  

22. Uluslararas Çalşma Örgütü sözleşmelerin bütününde olduğu gibi 176 Sayl 

Sözleşmenin de yalnzca onaylanmas yeterli olmayacaktr, en ksa sürede ulusal 

düzenlemelerimizin bu sözleşmeyle uyumlu hale getirilmesi gereklidir. 176 sayl ILO 

Sözleşmesinin uygulanmas da sendikalarn doğrudan içinde yer alacağ bir yap 

tarafndan denetlenmelidir. 

23. Sendikaclk “profesyonel sendikaclktan” uzaklaştrlmaldr. Kimse “benim 

mesleğim sendikaclktr” diyememelidir. Profesyonelleşen sendikaclk “sararmaya 

mahkûmdur”. Sendikalarda iş güvenliği uzman ve diğer teknik elemanlar istihdam 

edilmeli, küçük kazalar düzenli olarak rapor edilmeli, periyodik (aylk, 3 aylk, yllk) 

kaza icmal raporlar oluşturulmal ve ulusal veri tabanna eklenmelidir. 

24. Ülkemiz madencilik sektöründeki en önemli sorunlardan biri de; özellikle işçi sağlğ 

ve iş güvenliği konularnda görev ve yetkilerin net olarak belirlenememiş olmas ve 

hangi konulardan hangi birimin sorumlu olduğunun kapsaml/tanmlayc/işlevsel bir 

biçimde ortaya konulamamş olmasdr. Sektördeki kamu kuruluşlarnn 

denetlemedeki yetki snrlar açkça belirlenmelidir. 

25. Üretim sürecinde kullanlan ekipmanlar ve kişisel koruyucular işçi sağlğ ve iş 

güvenliği standart ve mevzuatna uygun üretilmelidir. Bu standartlara uygunluk 

üretim, satş ve kullanm aşamalarnda sürekli olarak denetlenmelidir. Uygun olmayan 

malzemelerin piyasaya giriş ve sunumunu engellemek için meslek örgütleri, TSE ve 

bakanlk kanalyla bir denetim ağ oluşturulmaldr. 
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26. Siyasi hesaplarla, akademik ve teknik altyaps hazrlanmadan yeni üniversite ve 

bölümler açlmasna ve eğitimin kalitesizleştirilmesine son verilmeli. Böylece nitelikli 

uzman ve mühendislerin yetiştirilmesinin önünün açlmas gerekmektedir. 

27. Madenlerdeki tüm çalşma alanlarnda, çalşma ve üretim koşullarnn kamerayla 

görüntüleme ve izleme altyapsnn kurulmas sağlanmaldr. 

28. İşçi sağlğ ve güvenliği konusundaki lisansüstü çalşmalar özendirilmelidir. 

29. Tehlike annda, çalşanlar için kaçş yönlerini belirlemek amacyla her maden 

işletmesinde kaçş planlarnn hazr olmas gerekir. 

30.  Yeralt madencilik bölgelerinde yankl kazazedelerin sevk edilebileceği ve içinde 

işlevine uygun olarak yank tedavi merkezlerinin bulunduğu hastanelerin planlanmas 

zorunluluktur. 

31. AFAD’n madencilik alannda meydana gelen iş kazalarnda yetersizliği göz önünde 

bulundurulduğunda bu alanda AFAD’a ya da başka bir kuruma bağl müstakil bir 

maden arama-kurtarma birimi derhal oluşturulmal, Soma başta olmak üzere kömür ve 

linyit üretim bölgelerinde konuşlandrlmaldr.   

32. Kapal maden ocaklarnda, çalşanlarn en az otuz gün geçirebilecekleri yaşam odalar 

kurulmas zorunlu olmaldr.  

33. Yaşamn iş kazasnda kaybedenlerin mirasçlarna bedelsiz sosyal konut verilmelidir. 

34. İş kazas ve meslek hastalğ sonucu ölenlerin eşi veya çocuklarndan birinin, eşi ve 

çocuğu yoksa kardeşlerinden biri Devlet memurluğuna snavsz alnmaldr. 

35. Sendikal özgürlüklerin önündeki ILO Sözleşmeleriyle bağdaşmayan yasal engeller 

ortadan kaldrlmaldr.  

36. Soma facias ile ilgili sorumlu olan Bakanlar hakknda Soruşturma Komisyonu derhal 

kurulmaldr.   
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17. Okul öncesi eğitimde ve ilkokullarda ev kazalarna yönelik,  orta öğretim ve 

üniversitelerde ise iş kazalarna yönelik iş güvenliği dersleri mutlaka müfredata 

konulmaldr. 

18. Maden mühendisliği eğitimi revize edilmelidir.  

19. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve kadrosu güçlendirilmeli, taşra 

teşkilatlar oluşturulmaldr. 

20. 2012/15 sayl Başbakanlk Genelgesinin iptal edilerek ruhsat süreçlerinin tüm yetkisi 

yeniden MİGEM’e bağlanmaldr.  

21. Sektörün özelliği de dikkate alnarak ayr kurallar bütününden oluşan bir Maden İş 

kanunu çkartlmal ve madencilik sektörüne yönelik ihtisas mahkemeleri 

kurulmaldr.  

22. Uluslararas Çalşma Örgütü sözleşmelerin bütününde olduğu gibi 176 Sayl 

Sözleşmenin de yalnzca onaylanmas yeterli olmayacaktr, en ksa sürede ulusal 

düzenlemelerimizin bu sözleşmeyle uyumlu hale getirilmesi gereklidir. 176 sayl ILO 

Sözleşmesinin uygulanmas da sendikalarn doğrudan içinde yer alacağ bir yap 

tarafndan denetlenmelidir. 

23. Sendikaclk “profesyonel sendikaclktan” uzaklaştrlmaldr. Kimse “benim 

mesleğim sendikaclktr” diyememelidir. Profesyonelleşen sendikaclk “sararmaya 

mahkûmdur”. Sendikalarda iş güvenliği uzman ve diğer teknik elemanlar istihdam 

edilmeli, küçük kazalar düzenli olarak rapor edilmeli, periyodik (aylk, 3 aylk, yllk) 

kaza icmal raporlar oluşturulmal ve ulusal veri tabanna eklenmelidir. 

24. Ülkemiz madencilik sektöründeki en önemli sorunlardan biri de; özellikle işçi sağlğ 

ve iş güvenliği konularnda görev ve yetkilerin net olarak belirlenememiş olmas ve 

hangi konulardan hangi birimin sorumlu olduğunun kapsaml/tanmlayc/işlevsel bir 

biçimde ortaya konulamamş olmasdr. Sektördeki kamu kuruluşlarnn 

denetlemedeki yetki snrlar açkça belirlenmelidir. 

25. Üretim sürecinde kullanlan ekipmanlar ve kişisel koruyucular işçi sağlğ ve iş 

güvenliği standart ve mevzuatna uygun üretilmelidir. Bu standartlara uygunluk 

üretim, satş ve kullanm aşamalarnda sürekli olarak denetlenmelidir. Uygun olmayan 

malzemelerin piyasaya giriş ve sunumunu engellemek için meslek örgütleri, TSE ve 

bakanlk kanalyla bir denetim ağ oluşturulmaldr. 
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26. Siyasi hesaplarla, akademik ve teknik altyaps hazrlanmadan yeni üniversite ve 

bölümler açlmasna ve eğitimin kalitesizleştirilmesine son verilmeli. Böylece nitelikli 

uzman ve mühendislerin yetiştirilmesinin önünün açlmas gerekmektedir. 

27. Madenlerdeki tüm çalşma alanlarnda, çalşma ve üretim koşullarnn kamerayla 

görüntüleme ve izleme altyapsnn kurulmas sağlanmaldr. 

28. İşçi sağlğ ve güvenliği konusundaki lisansüstü çalşmalar özendirilmelidir. 

29. Tehlike annda, çalşanlar için kaçş yönlerini belirlemek amacyla her maden 

işletmesinde kaçş planlarnn hazr olmas gerekir. 

30.  Yeralt madencilik bölgelerinde yankl kazazedelerin sevk edilebileceği ve içinde 

işlevine uygun olarak yank tedavi merkezlerinin bulunduğu hastanelerin planlanmas 

zorunluluktur. 

31. AFAD’n madencilik alannda meydana gelen iş kazalarnda yetersizliği göz önünde 

bulundurulduğunda bu alanda AFAD’a ya da başka bir kuruma bağl müstakil bir 

maden arama-kurtarma birimi derhal oluşturulmal, Soma başta olmak üzere kömür ve 

linyit üretim bölgelerinde konuşlandrlmaldr.   

32. Kapal maden ocaklarnda, çalşanlarn en az otuz gün geçirebilecekleri yaşam odalar 

kurulmas zorunlu olmaldr.  

33. Yaşamn iş kazasnda kaybedenlerin mirasçlarna bedelsiz sosyal konut verilmelidir. 

34. İş kazas ve meslek hastalğ sonucu ölenlerin eşi veya çocuklarndan birinin, eşi ve 

çocuğu yoksa kardeşlerinden biri Devlet memurluğuna snavsz alnmaldr. 

35. Sendikal özgürlüklerin önündeki ILO Sözleşmeleriyle bağdaşmayan yasal engeller 

ortadan kaldrlmaldr.  

36. Soma facias ile ilgili sorumlu olan Bakanlar hakknda Soruşturma Komisyonu derhal 

kurulmaldr.   
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SONSÖZ 

 

 

 

“Cinayeti kör bir kaykç gördü 

ben gördüm kulaklarm gördü 

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü 

hiç biriniz orada yoktunuz” 

 

Attila İlhan 

 

 

301 canmzn ve tüm maden şehitlerimizin ansna saygyla… 
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EK-1/MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE 

OLMAK ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK 

BU SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS 

ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA SUNULAN ÖNERGELER 
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Büyük enerji ihalelerini almş holding ve şirketler yine kaypsz yoluna devam etti, 

havuz medyasndaki ksa süreli ve göstermelik itibar kayplar, yeni enerji lisanslaryla 

kapatld.  

Cezaevinde ziyaret ettiklerimiz adeta söz birliği edip, madendeki üretim zorlamasna, 

yangnlara ve göçüklere, kül basmalarna “olağan” dedi, faciann “nedenini hiç 

anlayamadklar” konusunda uzlaştlar.  

Bu şartlar altnda unutulmamaldr ki, 301 madencimizin, 432 yetim çocuğumuzun, 

eşsiz ve evlatsz kalan kadnlarn, kederli ve kaygl madencilerimizin, esnafyla 

halkyla adeta toptan ykma uğramş bir ilçe olarak Soma’nn adalet beklentisini, bu 

Komisyonun kuru bir teknik raporuyla karşlayamayz. 

Ermenek faciasnda, henüz 4 madencimizin acsn, 14 madencimizin kaygsn 

içimizde taşrken, üzerimizdeki sorumluluk, başkalarna havale edilerek geçiştirilecek 

gibi değildir. 

Komisyonun taslak raporunun ayrntsna geçtiğimizde daha net göreceğiz; 

Teknik ve yasal mevzuat, madencilik bilgisi içeren süreçleri Türkiye’deki madencilik 

ekonomisinin ve politikasnn çarpk işleyişi üzerinden irdelemezsek, maden 

ruhsatlarnn Başbakan’a bağlandğ bir yapda maden ocaklar kapatlmasn diye araya 

giren ricaclarn düzenini korkusuzca ortaya sermezsek, maden lobilerinin, yerel 

düzeyden holdinglere kadar bulaşmş garip ilişkiler ağnn basksnn Meclis-hükümet-

devlet-Bakanlklar üzerindeki gölgesini burada açğa çkaracak iradeyi ortaya 

koymazsak, çözüm önerilerimizin herhangi bir ciddi altyaps olmayacaktr. 

Oysa, taslak raporun 91. sayfasnda gördüğümüz gibi, dünyada madencilik 

ruhsatlarnn ve izinlerinin aktarldğ tabloda, Türkiye için Bakanlk ve Başbakan 

adnn dahi yazlmamş olmas, Haziran 2012 tarihli Başbakanlk genelgesiyle maden 

ruhsat izinlerinin Başbakana bağlanmasnn anlmayş manidardr. Soma’da 

madencilik tarihi 61. sayfada anlatlrken Başbakanlk Osmanl arşivine kadar 

değinilmiş, Soma’da facia sonras bir vatandaşn üzerine yürüyüp küfreden, danşman 

işçiye tekme savuran Başbakan’n bölgeye ziyareti dahi taslak rapora yanstlmş, 

ancak maden ruhsatlarn kimin verdiği ksm boş geçilmiş, adeta dönemin Başbakan 

Erdoğan sistemin temeline dair eleştirilerden muaf tutulmak istenmiştir. 

Komisyonumuz, madencilik politikasna dair önerilerini içeren bir raporda, 
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ruhsatlandrma izin ve yetkisine dair daha cesur saptamalar yapmal; bu ilişkiler ağn 

açğa vurabilmelidir. 

Bu açdan; 

Taslak raporun 64-67. Sayfalar arasnda, mevzuat bilgisi vermenin ötesine 

geçerek, Türkiye’de ve Soma’da verilen ruhsat süreçlerine, hizmet ve rodövans 

uygulamalarnn kapsamna, yaşanan çarpk düzene, aslnda herkesin bildiği ama “sr” 

gibi saklanmak istenen düzene eğilmek gerekmektedir. Bu açdan; Savclğa sunulan 

bilirkişi raporunda ve Sayştay denetimlerinde de dikkat çeken muvazaal hizmet 

sözleşmesi örneklerinden biri olduğu savunulan Eynez’deki madenin durumunu, 

Soma’daki genel üretim ve çalşma düzeni sorunlarn 66. sayfadan itibaren 

açklamak, Bölüm 5.2’de, 72. sayfadan itibaren de TKİ-Bakanlk üzerinden 

detaylandrmak gerekmektedir. 

Cezaevinde firma yetkililerine, burada Park Teknik yetkilisine sorduğumuzda net yant 

alamadğmz sorularn daha fazla üzerine giden raporlar araştrmalyz. Taslak 

raporda, 72 ve 76. sayfada, “Park Teknik firmasnn faaliyetleri srasnda sürekli 

revize etmek durumunda kaldğ projeyi yarm brakma nedenleri (yangn, su vb.) 

üzerine daha fazla gitmeli; Soma AŞ’nin buray devralrken yaptrdğ fizibilite ve 

projelendirme, risk ve jeolojik/geoteknik etüt, parametre  sondaj çalşmalarnn 

detaylarn rapora yanstabiliriz. 78. sayfadan itibaren, Soma AŞ’nin buray hangi 

ekonomik risklerle devraldğ, devirden sonra yaşanan ani üretim artşnn nedenlerini 

jeoloji ve madencilik bilgisi üzerinden, 80. sayfada belirtilen “yeterlilik” kriterini esas 

alarak yeniden sorgulayabiliriz.  

Devamnda, firmann 2010 ylndan itibaren gerçekleşen 5 kat üretim artşnn, 15 

milyon ton üretimi henüz 2014’ün ilk çeyreğinde çkarabilecek bir üretim zorlamasn 

84 ve 194. sayfalardaki tablolar detayl biçimde inceleyerek ortaya koyabiliriz.  

Komisyonumuz, bugüne kadar rapor ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmş diğer 

kurum ve kuruluşlardan daha fazla bilgiye ulaşmştr, Meclis odalarmzda raflarmz 

dolmuştur, üstüne üstlük olay yerinde görme ayrcalğn da elde etmiştir, ancak 

hazrlanan rapor taslağ bu verilerin yorumlanmas ve saptamalarn yasama organ 

düzeyinde siyasal saptamalarnn yaplmas açsndan bu kurumlarn raporlarnn 

gerisinde kalma tehlikesini taşmaktadr.  
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Büyük enerji ihalelerini almş holding ve şirketler yine kaypsz yoluna devam etti, 

havuz medyasndaki ksa süreli ve göstermelik itibar kayplar, yeni enerji lisanslaryla 

kapatld.  

Cezaevinde ziyaret ettiklerimiz adeta söz birliği edip, madendeki üretim zorlamasna, 

yangnlara ve göçüklere, kül basmalarna “olağan” dedi, faciann “nedenini hiç 

anlayamadklar” konusunda uzlaştlar.  

Bu şartlar altnda unutulmamaldr ki, 301 madencimizin, 432 yetim çocuğumuzun, 

eşsiz ve evlatsz kalan kadnlarn, kederli ve kaygl madencilerimizin, esnafyla 

halkyla adeta toptan ykma uğramş bir ilçe olarak Soma’nn adalet beklentisini, bu 

Komisyonun kuru bir teknik raporuyla karşlayamayz. 

Ermenek faciasnda, henüz 4 madencimizin acsn, 14 madencimizin kaygsn 

içimizde taşrken, üzerimizdeki sorumluluk, başkalarna havale edilerek geçiştirilecek 

gibi değildir. 

Komisyonun taslak raporunun ayrntsna geçtiğimizde daha net göreceğiz; 

Teknik ve yasal mevzuat, madencilik bilgisi içeren süreçleri Türkiye’deki madencilik 

ekonomisinin ve politikasnn çarpk işleyişi üzerinden irdelemezsek, maden 

ruhsatlarnn Başbakan’a bağlandğ bir yapda maden ocaklar kapatlmasn diye araya 

giren ricaclarn düzenini korkusuzca ortaya sermezsek, maden lobilerinin, yerel 

düzeyden holdinglere kadar bulaşmş garip ilişkiler ağnn basksnn Meclis-hükümet-

devlet-Bakanlklar üzerindeki gölgesini burada açğa çkaracak iradeyi ortaya 

koymazsak, çözüm önerilerimizin herhangi bir ciddi altyaps olmayacaktr. 

Oysa, taslak raporun 91. sayfasnda gördüğümüz gibi, dünyada madencilik 

ruhsatlarnn ve izinlerinin aktarldğ tabloda, Türkiye için Bakanlk ve Başbakan 

adnn dahi yazlmamş olmas, Haziran 2012 tarihli Başbakanlk genelgesiyle maden 

ruhsat izinlerinin Başbakana bağlanmasnn anlmayş manidardr. Soma’da 

madencilik tarihi 61. sayfada anlatlrken Başbakanlk Osmanl arşivine kadar 

değinilmiş, Soma’da facia sonras bir vatandaşn üzerine yürüyüp küfreden, danşman 

işçiye tekme savuran Başbakan’n bölgeye ziyareti dahi taslak rapora yanstlmş, 

ancak maden ruhsatlarn kimin verdiği ksm boş geçilmiş, adeta dönemin Başbakan 

Erdoğan sistemin temeline dair eleştirilerden muaf tutulmak istenmiştir. 

Komisyonumuz, madencilik politikasna dair önerilerini içeren bir raporda, 
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ruhsatlandrma izin ve yetkisine dair daha cesur saptamalar yapmal; bu ilişkiler ağn 

açğa vurabilmelidir. 

Bu açdan; 

Taslak raporun 64-67. Sayfalar arasnda, mevzuat bilgisi vermenin ötesine 

geçerek, Türkiye’de ve Soma’da verilen ruhsat süreçlerine, hizmet ve rodövans 

uygulamalarnn kapsamna, yaşanan çarpk düzene, aslnda herkesin bildiği ama “sr” 

gibi saklanmak istenen düzene eğilmek gerekmektedir. Bu açdan; Savclğa sunulan 

bilirkişi raporunda ve Sayştay denetimlerinde de dikkat çeken muvazaal hizmet 

sözleşmesi örneklerinden biri olduğu savunulan Eynez’deki madenin durumunu, 

Soma’daki genel üretim ve çalşma düzeni sorunlarn 66. sayfadan itibaren 

açklamak, Bölüm 5.2’de, 72. sayfadan itibaren de TKİ-Bakanlk üzerinden 

detaylandrmak gerekmektedir. 

Cezaevinde firma yetkililerine, burada Park Teknik yetkilisine sorduğumuzda net yant 

alamadğmz sorularn daha fazla üzerine giden raporlar araştrmalyz. Taslak 

raporda, 72 ve 76. sayfada, “Park Teknik firmasnn faaliyetleri srasnda sürekli 

revize etmek durumunda kaldğ projeyi yarm brakma nedenleri (yangn, su vb.) 

üzerine daha fazla gitmeli; Soma AŞ’nin buray devralrken yaptrdğ fizibilite ve 

projelendirme, risk ve jeolojik/geoteknik etüt, parametre  sondaj çalşmalarnn 

detaylarn rapora yanstabiliriz. 78. sayfadan itibaren, Soma AŞ’nin buray hangi 

ekonomik risklerle devraldğ, devirden sonra yaşanan ani üretim artşnn nedenlerini 

jeoloji ve madencilik bilgisi üzerinden, 80. sayfada belirtilen “yeterlilik” kriterini esas 

alarak yeniden sorgulayabiliriz.  

Devamnda, firmann 2010 ylndan itibaren gerçekleşen 5 kat üretim artşnn, 15 

milyon ton üretimi henüz 2014’ün ilk çeyreğinde çkarabilecek bir üretim zorlamasn 

84 ve 194. sayfalardaki tablolar detayl biçimde inceleyerek ortaya koyabiliriz.  

Komisyonumuz, bugüne kadar rapor ve görüşlerini kamuoyuyla paylaşmş diğer 

kurum ve kuruluşlardan daha fazla bilgiye ulaşmştr, Meclis odalarmzda raflarmz 

dolmuştur, üstüne üstlük olay yerinde görme ayrcalğn da elde etmiştir, ancak 

hazrlanan rapor taslağ bu verilerin yorumlanmas ve saptamalarn yasama organ 

düzeyinde siyasal saptamalarnn yaplmas açsndan bu kurumlarn raporlarnn 

gerisinde kalma tehlikesini taşmaktadr.  
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Rapor taslağnn “içindekiler” ksmn incelediğimizde, iskelet itibariyle genel 

hatlaryla doğru, soruna dokunan ve yaşanan acya odaklanan, derli toplu bir metinle 

karşlaşma beklentisi alyoruz, ancak okudukça bölümlerin hem kendi içinde, hem de 

birbirinden genelde kopuk ilerlediğini, sürekli geri dönüşler yaparak, “acaba daha önce 

bu konuda ne demişti” diyerek okumak durumunda kaldğmz üzülerek izliyoruz. 

Nitekim, üretim miktarlarndaki büyük artşn “üretim zorlamas” ve “üretim yöntemi 

ve teknolojisi”, “iş sağlğ ve güvenliği”, “teknik ekipman ve yanmaz malzeme” 

bahsinde yeterince detayl analiz edilmemesi bir yana, bu boşluklarn 9. Bölümdeki 

denetim kaynakl sorunlar ksmyla bağlantl olarak ele alnmasnda yarar vardr. 

Ancak bu sayede, hem raporun önceki öblümleriyle 9. Bölüm arasnda ilişki 

kurulabilir, hem de önceki bölümlerde anlatlanlarn derli toplu bir anmsatmas 9. 

Bölümün girişinde yazlarak yaplabilir. 

Biz, bu rapor taslağyla; 

Kazann gerçek nedenlerinin saptanmas bakmndan şimdiye kadar hazrlanmş çoğu 

meslek odas raporunun, kamu kurumu sunumunun, uzman görüşlerinin, bilirkişi 

raporlarnn ötesine geçerek bunlar derlemiş, karşlaştrmalar yapmş ve belki de en 

fazla görüşe sahip olmuş komisyonumuzun, kaza noktasna inmesine karşn hala eksik 

veriyle çalştğn kabul ediyoruz, kazann gerçek neden ya da nedenlerini 

saptayamadğmz itiraf ediyoruz. Kazann nedenlerine ilişkin zaman, Komisyonun 

bütçe snr ve veri eksilerimizi, raporun açklanacağ tarihe kadar gözden 

geçirmemizde, gerekli güncellemeleri yapmakta  bu yüzden yarar vardr.  

Bu açdan, 8. Bölüm, 129-130. sayfalarndaki kaza tespit çalşmalar üzerine 

yaplmas gerekenler alt başlğnn rapor teslim tarihine kadar dikkate alnmasnda, 

Meclis Başkanlğyla iletişime geçilmesinde yarar vardr. 

Raporun dili ve yazm hatalar konusunda Türk Dili Kurumu görevli olacağ için bu 

ksm geçiyoruz; ne var ki raporun ilerleyen bölümlerinde açkça görülen bir sorun 

vardr:  

Taslak raporda sklkla “ifade, konu ve tablo” tekrarlarna rastlanmakta olup, bu 

tekrarlar aşmak adna kimi bölümlerin alt başlklarnn birleştirilmesinde ya da 

birbirini takip ederken tekrara düşmeyen bir içerikle yeniden yazmnda ya da her 

 
 
 

1089

başlğn ayn tabloyu işlerken sadece kendi başlğna odaklanp diğer alanlarla 

ilgilenmemesinde yarar vardr. 

Metnin farkl kalemler elinden çkmas srasnda beliren dil uyumsuzluklar anlayşla 

karşlanabilir, bunlar düzelebilir ufak sorunlardr, ancak bir raporun kazann gerçek 

nedenini ve iş güvenliği ile teknik donanm konusunda kendi içinde çelişkiye düşmesi 

kabul edilemez. Bu bakmdan, ayn ya da benzer konuyu işleyen bölümlerin 

karşlaştrmal olarak yeniden okunmasnda, gerekirse birleştirilmesinde ve tektip bir 

görüş oluşturulmasnda yarar vardr. Bu tektip görüş, çözüm önerilerini yazmay da 

kolaylaştracaktr. Her bir bölümün kendi içindeki çözüm önerisi saptamalarnn da 

okumay zorlaştran yan vardr. Bölümler içinde genel sorunlar saptanmal, mevzuat 

ve varsa boşluklar aktarlmal, 10. Bölümde de “neler yaplmal” ksmnda bu çözüm 

önerileri yazlmaldr. Raporun bölümlerinin farkl kişilerce yazlmasnn da getirdiği 

bir sorunla, kimi bölümlerin içinde sorunlarn ve aktarlan mevzuatn hemen ardndan 

çözüme geçilmiş, kimi bölümlerde ise çözüm önerileri her bölümün sonuna 

yazlmştr. Rapor içi uyumu, dengeyi kurmak, tektip oluşturmak adna, çözüm 

önerilerinin topluca 10. Bölüme aktarlmas, raporun daha kolay anlaşlmasn ve özet 

bir metin haline gelmesini sağlayabilecektir. 

Ayrca, ayn konuyu işleyen baz bölümler birbiriyle çelişebilmektedir. Örneğin; sayfa 

134’te “ocaktaki havalandrma”da açkça bir soruna rastlanmamş, ancak sayfa 198’de 

bu “havalandrma tertibatnn işçilerin çalşmasna elverişli olmadğ, kaza alannda 

temelde bir yangn çkmadğ ve tavan yükü basksnn dikkate alnmas gerektiği” 

saptanmştr. Bu çelişkinin ötesinde, farkl bölümlerle ve tutanaklara yansmş 

beyanlarla yeterince paslaşlmamş, üretim artşna karşn panolarda yllar itibariyle 

işçi says artş oran, yllar içinde buna uygun havalandrma/vantilatör düzeneğinin 

kurulup kurulmadğ kyaslanmamştr.  

O halde, havalandrma sorununun madendeki rolüne ilişkin daha detayl ve derli toplu 

bir paragraf yazlmal, eldeki bilgi s. 134 ve s. 198 arasnda köprü kurmaldr. Yine bu 

gözle bakldğnda, ocaktaki farkl panolarda, farkl ayaklardaki üretim modellerinin iş 

sağlğ ve işçi güvenliği, üretim süreci ve teknik planlamasnn detayl kyaslanmas 

yoluna da gidilmemiş; sayfa 135’teki gibi, “mekanize-yar mekanize-klasik ayak 

modelleri”ndeki üretimin bu faciaya giden süreçteki durumu açğa kavuşmamş, yarm 

braklmştr. 
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Rapor taslağnn “içindekiler” ksmn incelediğimizde, iskelet itibariyle genel 

hatlaryla doğru, soruna dokunan ve yaşanan acya odaklanan, derli toplu bir metinle 

karşlaşma beklentisi alyoruz, ancak okudukça bölümlerin hem kendi içinde, hem de 

birbirinden genelde kopuk ilerlediğini, sürekli geri dönüşler yaparak, “acaba daha önce 

bu konuda ne demişti” diyerek okumak durumunda kaldğmz üzülerek izliyoruz. 

Nitekim, üretim miktarlarndaki büyük artşn “üretim zorlamas” ve “üretim yöntemi 

ve teknolojisi”, “iş sağlğ ve güvenliği”, “teknik ekipman ve yanmaz malzeme” 

bahsinde yeterince detayl analiz edilmemesi bir yana, bu boşluklarn 9. Bölümdeki 

denetim kaynakl sorunlar ksmyla bağlantl olarak ele alnmasnda yarar vardr. 

Ancak bu sayede, hem raporun önceki öblümleriyle 9. Bölüm arasnda ilişki 

kurulabilir, hem de önceki bölümlerde anlatlanlarn derli toplu bir anmsatmas 9. 

Bölümün girişinde yazlarak yaplabilir. 

Biz, bu rapor taslağyla; 

Kazann gerçek nedenlerinin saptanmas bakmndan şimdiye kadar hazrlanmş çoğu 

meslek odas raporunun, kamu kurumu sunumunun, uzman görüşlerinin, bilirkişi 

raporlarnn ötesine geçerek bunlar derlemiş, karşlaştrmalar yapmş ve belki de en 

fazla görüşe sahip olmuş komisyonumuzun, kaza noktasna inmesine karşn hala eksik 

veriyle çalştğn kabul ediyoruz, kazann gerçek neden ya da nedenlerini 

saptayamadğmz itiraf ediyoruz. Kazann nedenlerine ilişkin zaman, Komisyonun 

bütçe snr ve veri eksilerimizi, raporun açklanacağ tarihe kadar gözden 

geçirmemizde, gerekli güncellemeleri yapmakta  bu yüzden yarar vardr.  

Bu açdan, 8. Bölüm, 129-130. sayfalarndaki kaza tespit çalşmalar üzerine 

yaplmas gerekenler alt başlğnn rapor teslim tarihine kadar dikkate alnmasnda, 

Meclis Başkanlğyla iletişime geçilmesinde yarar vardr. 

Raporun dili ve yazm hatalar konusunda Türk Dili Kurumu görevli olacağ için bu 

ksm geçiyoruz; ne var ki raporun ilerleyen bölümlerinde açkça görülen bir sorun 

vardr:  

Taslak raporda sklkla “ifade, konu ve tablo” tekrarlarna rastlanmakta olup, bu 

tekrarlar aşmak adna kimi bölümlerin alt başlklarnn birleştirilmesinde ya da 

birbirini takip ederken tekrara düşmeyen bir içerikle yeniden yazmnda ya da her 
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başlğn ayn tabloyu işlerken sadece kendi başlğna odaklanp diğer alanlarla 

ilgilenmemesinde yarar vardr. 

Metnin farkl kalemler elinden çkmas srasnda beliren dil uyumsuzluklar anlayşla 

karşlanabilir, bunlar düzelebilir ufak sorunlardr, ancak bir raporun kazann gerçek 

nedenini ve iş güvenliği ile teknik donanm konusunda kendi içinde çelişkiye düşmesi 

kabul edilemez. Bu bakmdan, ayn ya da benzer konuyu işleyen bölümlerin 

karşlaştrmal olarak yeniden okunmasnda, gerekirse birleştirilmesinde ve tektip bir 

görüş oluşturulmasnda yarar vardr. Bu tektip görüş, çözüm önerilerini yazmay da 

kolaylaştracaktr. Her bir bölümün kendi içindeki çözüm önerisi saptamalarnn da 

okumay zorlaştran yan vardr. Bölümler içinde genel sorunlar saptanmal, mevzuat 

ve varsa boşluklar aktarlmal, 10. Bölümde de “neler yaplmal” ksmnda bu çözüm 

önerileri yazlmaldr. Raporun bölümlerinin farkl kişilerce yazlmasnn da getirdiği 

bir sorunla, kimi bölümlerin içinde sorunlarn ve aktarlan mevzuatn hemen ardndan 

çözüme geçilmiş, kimi bölümlerde ise çözüm önerileri her bölümün sonuna 

yazlmştr. Rapor içi uyumu, dengeyi kurmak, tektip oluşturmak adna, çözüm 

önerilerinin topluca 10. Bölüme aktarlmas, raporun daha kolay anlaşlmasn ve özet 

bir metin haline gelmesini sağlayabilecektir. 

Ayrca, ayn konuyu işleyen baz bölümler birbiriyle çelişebilmektedir. Örneğin; sayfa 

134’te “ocaktaki havalandrma”da açkça bir soruna rastlanmamş, ancak sayfa 198’de 

bu “havalandrma tertibatnn işçilerin çalşmasna elverişli olmadğ, kaza alannda 

temelde bir yangn çkmadğ ve tavan yükü basksnn dikkate alnmas gerektiği” 

saptanmştr. Bu çelişkinin ötesinde, farkl bölümlerle ve tutanaklara yansmş 

beyanlarla yeterince paslaşlmamş, üretim artşna karşn panolarda yllar itibariyle 

işçi says artş oran, yllar içinde buna uygun havalandrma/vantilatör düzeneğinin 

kurulup kurulmadğ kyaslanmamştr.  

O halde, havalandrma sorununun madendeki rolüne ilişkin daha detayl ve derli toplu 

bir paragraf yazlmal, eldeki bilgi s. 134 ve s. 198 arasnda köprü kurmaldr. Yine bu 

gözle bakldğnda, ocaktaki farkl panolarda, farkl ayaklardaki üretim modellerinin iş 

sağlğ ve işçi güvenliği, üretim süreci ve teknik planlamasnn detayl kyaslanmas 

yoluna da gidilmemiş; sayfa 135’teki gibi, “mekanize-yar mekanize-klasik ayak 

modelleri”ndeki üretimin bu faciaya giden süreçteki durumu açğa kavuşmamş, yarm 

braklmştr. 
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Savclğa sunulmuş Bilirkişi raporunda daha snrl, kimi zaman da aşryorumla ve 

eksik veriyle  olsa bile, sonuçta bir “analizini/yorumunu” gördüğümüz sensör ve bant 

sistemi”, bu taslak raporun 141-142. sayfalarnda önce sadece tanmlanp braklmş, 

buna ilişkin veriler ilerleyen sayfalarda, örneğin 201-205 arasnda ksaca aktarlmş 

ancak detayl yorumlanmamş, kazaya olas etkisi üzerinde net biçimde durulmamştr.   

Sayfalar arasndaki bu kopukluğu, boşluğu anlamak güçtür, sensör verileri toplu halde 

analiz edilmeli, rapora bu denli dağnk halde braklmamaldr. Bu noktadan baknca 

da karşlaştrmal bir okumaya ve sunulacak net bir yoruma, hatta bilgiye ihtiyaç 

vardr. 

Sayfa 114’teki; İş sağlğ ve güvenliği denetimlerinin sağlkl işlemesi, teftiş ilkesinin 

ylda 2 dönem için değil, 365 gün/24 saat hayat bulmas adna gerçekleşeek şirket içi 

denetimlerde sorunlarn tespiti (sayfa 118), listelenmesi ve patron korkusundan uzak 

denetimlerin yaplmas, tehlikelerin önlenmesi bakmndan geliştirilen, “iş sağlğ ve 

güvenliği uzman işletmeye değil, Genel Müdürlüğe bağl olsun” önerisi Komisyon 

üyelerince tartşlarak karara bağlanmaldr. Zira, raporda da not düşüldüğü üzere, 

firmada temel güvenlik önlermelerinin başnda gelecek yangn tatbikatlarnn da 

göstermelik ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen sayfalarda ise, mesleki 

eğitimlerin daybaşlarna bağl olarak, çoğu zaman kağt üstünde verilmiş gibi 

gösterildiği, madencilerin eğitimde olmalar gereken saatte yeraltnda çalştrldğ 

belgelenmiştir. Seri havalandrma, eski imalat, karatumba yöntemi ve yeralt 

tatbikatlarnn iş sağlğ ve güvenliği için taşdğ temel tehlikelerin yazldğ 114. 

sayfa ile 9. Bölüm arasnda bağlant kurularak gözden geçirilmesinde yarar vardr. 

İlerleyen sayfalarda, 8. Bölümün 143-147. sayfalar arasnda işlenen sondaj, eski 

imalatlar, braklmş topuklar, tasmanlar, oluşan faylar, sondaj verileri, kömür 

kanlğna dair tablolar, üretim yapmann zorluklarnn zaman içinde iş güvenliğine ve 

çalşma şartlarna olan etkisine bağlanmamş, bu önemli saysal veriler taslak raporda 

adeta başboş braklmştr. Madendeki damar kalnlğna dair eldeki bu verilerin 

madendeki üretim yöntemleri, kartumbadan göçertme ve patlatmalara, oradan da işçi 

güvenliğine kadar bağlantsna daha açkça değinilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 

raporu okuyacak meslek harici ya da Komisyon üyesi olmayan bir kişinin anlamas 

neredeyse imkanszdr. 
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Raporun imalat, külleme, fay gibi teknik terimler içeren 8. Bölümündeki, 147. 

sayfada “Daybaşlk” düzeninin 194. sayfaya, “8.2” Bölümünün içinde bir 

altbaşlk olarak taşnarak işçi beyanlaryla daha ayrntl işlenmesinde ve 238. sayfada 

“taşeron” olarak anlan bu düzenin bir maden içi çalşma şart olmann ötesinde, 

Soma’da parti-şirket-ticaret bağlants içinde ayrca ayrntl yazlmasnda büyük 

anlam vardr.  

148. sayfada verilen ve Soma gerçeğini özetleyen tablonun, mesleki eğitim 

çizelgesinde işçilerin bağl olduklar daybaşlarn göstermesi, firmann, teftiş 

ekiplerinin, Bakanlğn diğer ilgili birimlerinin, iş güvenliği uzmanlarnn bu konuyu 

artk kanksamş hale gelmeleri, Soma’nn da gerçek tablosudur ve çalşma 

ilişkilerinin özetidir. İşçi beyanlarnn, özellikle Soma’daki ilk görüşmelerdeki 

tutanaklardan daha ayrntl alnarak rapora aktarlmas, maaş bordrosu örnekleri ve 

mitinge işçi taşnmasyla birleştirilmesi; işçileirn mesleki eğitimlerinin nasl 

gelişigüzel, çoğu zaman da hiç verilmediğinin Ankara’da Komisyon Başkanmzca 

dinlenen S panosundan sağ kurtulmuş iki madencimizin tutanaklarndan aktarlmas 

gerekmektedir. 

Devamnda, 149. sayfadaki öneri olarak yazlmş “sertifikal madencilik” konusunun 

da 10. Bölümdeki “ne yaplmal” ksmnda tartşlmas, dünya örnekleri aktarlarak 

sistemin işleyişi ve ulusal mevzuatta nasl düzenlenebileceğine dair ayrntlarn, tpk 

119 ve 126. sayfalarda not düşülmüş mevzuat boşluklarna dair sorunlar gibi 

yazlmas gerekmektedir. Soma’da mesleki eğitimin kağt üstünde kaldğ ortadayken, 

sertifikalarn da yine göstermelik verilmeyeceğinin garantisini kim verebilir ki? 

Madencilikte iş güvenliğini sağlamaya dönük yasalarn uygulama yönetmeliklerinin 

aylarca bekletilmesi sonucunda ortaya çkan yaptrm boşluklarnn neler olduğunu, 

Komisyonumuzun 2012 tarihli İş Sağlğ ve Güvenliği Yasasnn yürürlük tarihinden 

itibaren örneklerle açklamasnda yarar vardr. Çünkü, yasa çkmasna rağmen 

hazrlanmayan yönetmelikler yüzünden teftiş ekipleri denetimlerde yaptrm sorunlar 

yaşamş, idari ceza ya da kapatma cezas vermede hangi yönetmeliğin kendisine 

dayanak oluşturduğuna kanaat getirememiştir.  
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Savclğa sunulmuş Bilirkişi raporunda daha snrl, kimi zaman da aşryorumla ve 

eksik veriyle  olsa bile, sonuçta bir “analizini/yorumunu” gördüğümüz sensör ve bant 

sistemi”, bu taslak raporun 141-142. sayfalarnda önce sadece tanmlanp braklmş, 

buna ilişkin veriler ilerleyen sayfalarda, örneğin 201-205 arasnda ksaca aktarlmş 

ancak detayl yorumlanmamş, kazaya olas etkisi üzerinde net biçimde durulmamştr.   

Sayfalar arasndaki bu kopukluğu, boşluğu anlamak güçtür, sensör verileri toplu halde 

analiz edilmeli, rapora bu denli dağnk halde braklmamaldr. Bu noktadan baknca 

da karşlaştrmal bir okumaya ve sunulacak net bir yoruma, hatta bilgiye ihtiyaç 

vardr. 

Sayfa 114’teki; İş sağlğ ve güvenliği denetimlerinin sağlkl işlemesi, teftiş ilkesinin 

ylda 2 dönem için değil, 365 gün/24 saat hayat bulmas adna gerçekleşeek şirket içi 

denetimlerde sorunlarn tespiti (sayfa 118), listelenmesi ve patron korkusundan uzak 

denetimlerin yaplmas, tehlikelerin önlenmesi bakmndan geliştirilen, “iş sağlğ ve 

güvenliği uzman işletmeye değil, Genel Müdürlüğe bağl olsun” önerisi Komisyon 

üyelerince tartşlarak karara bağlanmaldr. Zira, raporda da not düşüldüğü üzere, 

firmada temel güvenlik önlermelerinin başnda gelecek yangn tatbikatlarnn da 

göstermelik ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen sayfalarda ise, mesleki 

eğitimlerin daybaşlarna bağl olarak, çoğu zaman kağt üstünde verilmiş gibi 

gösterildiği, madencilerin eğitimde olmalar gereken saatte yeraltnda çalştrldğ 

belgelenmiştir. Seri havalandrma, eski imalat, karatumba yöntemi ve yeralt 

tatbikatlarnn iş sağlğ ve güvenliği için taşdğ temel tehlikelerin yazldğ 114. 

sayfa ile 9. Bölüm arasnda bağlant kurularak gözden geçirilmesinde yarar vardr. 

İlerleyen sayfalarda, 8. Bölümün 143-147. sayfalar arasnda işlenen sondaj, eski 

imalatlar, braklmş topuklar, tasmanlar, oluşan faylar, sondaj verileri, kömür 

kanlğna dair tablolar, üretim yapmann zorluklarnn zaman içinde iş güvenliğine ve 

çalşma şartlarna olan etkisine bağlanmamş, bu önemli saysal veriler taslak raporda 

adeta başboş braklmştr. Madendeki damar kalnlğna dair eldeki bu verilerin 

madendeki üretim yöntemleri, kartumbadan göçertme ve patlatmalara, oradan da işçi 

güvenliğine kadar bağlantsna daha açkça değinilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 

raporu okuyacak meslek harici ya da Komisyon üyesi olmayan bir kişinin anlamas 

neredeyse imkanszdr. 
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Raporun imalat, külleme, fay gibi teknik terimler içeren 8. Bölümündeki, 147. 

sayfada “Daybaşlk” düzeninin 194. sayfaya, “8.2” Bölümünün içinde bir 

altbaşlk olarak taşnarak işçi beyanlaryla daha ayrntl işlenmesinde ve 238. sayfada 

“taşeron” olarak anlan bu düzenin bir maden içi çalşma şart olmann ötesinde, 

Soma’da parti-şirket-ticaret bağlants içinde ayrca ayrntl yazlmasnda büyük 

anlam vardr.  

148. sayfada verilen ve Soma gerçeğini özetleyen tablonun, mesleki eğitim 

çizelgesinde işçilerin bağl olduklar daybaşlarn göstermesi, firmann, teftiş 

ekiplerinin, Bakanlğn diğer ilgili birimlerinin, iş güvenliği uzmanlarnn bu konuyu 

artk kanksamş hale gelmeleri, Soma’nn da gerçek tablosudur ve çalşma 

ilişkilerinin özetidir. İşçi beyanlarnn, özellikle Soma’daki ilk görüşmelerdeki 

tutanaklardan daha ayrntl alnarak rapora aktarlmas, maaş bordrosu örnekleri ve 

mitinge işçi taşnmasyla birleştirilmesi; işçileirn mesleki eğitimlerinin nasl 

gelişigüzel, çoğu zaman da hiç verilmediğinin Ankara’da Komisyon Başkanmzca 

dinlenen S panosundan sağ kurtulmuş iki madencimizin tutanaklarndan aktarlmas 

gerekmektedir. 

Devamnda, 149. sayfadaki öneri olarak yazlmş “sertifikal madencilik” konusunun 

da 10. Bölümdeki “ne yaplmal” ksmnda tartşlmas, dünya örnekleri aktarlarak 

sistemin işleyişi ve ulusal mevzuatta nasl düzenlenebileceğine dair ayrntlarn, tpk 

119 ve 126. sayfalarda not düşülmüş mevzuat boşluklarna dair sorunlar gibi 

yazlmas gerekmektedir. Soma’da mesleki eğitimin kağt üstünde kaldğ ortadayken, 

sertifikalarn da yine göstermelik verilmeyeceğinin garantisini kim verebilir ki? 

Madencilikte iş güvenliğini sağlamaya dönük yasalarn uygulama yönetmeliklerinin 

aylarca bekletilmesi sonucunda ortaya çkan yaptrm boşluklarnn neler olduğunu, 

Komisyonumuzun 2012 tarihli İş Sağlğ ve Güvenliği Yasasnn yürürlük tarihinden 

itibaren örneklerle açklamasnda yarar vardr. Çünkü, yasa çkmasna rağmen 

hazrlanmayan yönetmelikler yüzünden teftiş ekipleri denetimlerde yaptrm sorunlar 

yaşamş, idari ceza ya da kapatma cezas vermede hangi yönetmeliğin kendisine 

dayanak oluşturduğuna kanaat getirememiştir.  
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Dünyada başarl madencilik örnekleri az sayda yasa, çok sayda yönetmelik ve 

hemen her duruma özgü bir yaptrm detaylandrmş iken, yetkili Bakanlklarn bu 

sorumluluktan syrlmas kabul edilemez. Denetimler, yasa olmasna karşn, 

Bakanlklarn yönetmeliği geciktirmesi sonucu gerekli uygulama alanna 

kavuşamamş; sayfa 119’da açkça teftiş sonuç tablosuna döküldüğü gibi, şirketler iç 

denetim konusunda gerekli bilince sahip olmamş ve denetimlerden önce göstermelik 

olarak eksiklerini kapatmaya yeltenmiştir. Öyleyse, gerek 10. Bölüm öneriler 

ksmnda, gerekse sayfa 119 ve 126’da mevzuat boşluklarnn madencilikte yarattğ 

yaptrm sorunlarna daha ayrntl ve örnekleriyle değinmek gerekmektedir. 

Taslaktaki 149-194. sayfalar arasna arasna yaylan tutanaklarn tamamnn metin 

içinde verilmesi yerine, bu tutanaklarn EK’ler ksmna konmasnda yarar vardr. 

Konunun analizi ve saptamalar akarken, araya giren tutanaklar, bağlamdş ve 

okumay kesintiye uğratan bir yğn oluşturmaktadr. Ancak, tutanaklarn Konu 

başlklaryla uyumlu ksmlarnn metne yedirilmesinde, kalan ksmlarnn 

eksiksiz/sansürsüz biçimde EK’lere konmasnda yarar vardr. Örneğin; sayfa 180’in 5. 

Paragraf, (“aslnda” olarak başlayan), rahatlkla 194. sayfadaki “üretim basks”yla 

ilgili bölüme aktarlabilir, ilgili tutanağn diğer parçalar da ilgili bölümlere 

serpiştirilebilir ve tutanağn tamam EK’ler bölümüne atf yaplarak değerlendirilebilir. 

Aksi takdirde, okuma güçlüğü ve bağlam sorunu yaşanacak, tutanaklardan faydalanma 

olaslğ azalacaktr.  

Ayn mantktan hareket edilerek; 10 Bölüm başlğnn tamamnda, işlenen konuyla 

ilgili işçi, yetkili, kamu kurum kuruluşu ve oda, şirket, sendika temsilcilerinin 

tutanaklara geçim beyanlar taranmal, konuyla uyumlu konuşmalar alnt yaplarak, 

sorunun gerçek taraflar Komisyon raporunda kendine yer bulabilmelidir.  

Alnt yaplan tutanaklarn tamam da EK’lere gönderilmeli, metnin ilgili sayfasnda 

buna uygun atflar yaplmaldr. 

 “Üretim zorlamas”na ilişkin 194 ve 197. sayfalardaki; 234-238. sayfalar 

arasndaki tespitlerin sayfa 84’teki ayn içerikli tabloyla ve sayfa 147’deki yorumla 

bağlantl işlenmesinde, tektip bir yorumun detayl analizi olarak yazmnda ve işçi 

beyanlarnn, karşsnda ise Can Gürkan’n cezaevi ziyaretimizdeki beyannn bu 
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yorumla paralel biçimde metne alnmasnda yarar vardr. Bu açdan karşlaştrmal 

okuma yaplmal, dil ve tespitler uyumlaştrlmaldr. 

Beraberinde, “ocakta kullanlan patlayc ve dinamitler sonucunda yaşanan 

karbonmonoksit yükselmesinin gaz değerindeki sürekli değişkenliği açklamaya 

yetmediği, ortamdaki gaz yükselmesi ve birikimindeki asl nedenin aşr üretim 

zorlamas olduğu” gibi önemli bir saptamann sayfa 197’de bir tek paragrafla 

geçiştirilmesi yetersizdir. Bu bilginin desteklenmesi ve daha ayrntl işlenmesi 

gerekmektedir. 

“Üretim yöntemi”ne dair tespit edilen ve olumsuz olarak kabul ettiğimiz karatumba 

yönteminin, bilirkişi raporunda sklkla vurgulanan ventilator sorununun hem 114, 

hem de 196. sayfalarda üstünkörü geçmesi yerine, bu iki farkl yerdeki ifadenin daha 

detayl ele alnmasnda ve mümkünse birleştirilmesinde yarar vardr. 

197 ve 243. sayfalarda geçen; madende üretimin durdurulmas halinde kömür 

kzşmasna, karbonmonoksit değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna 

dair saptamann ve devamndaki “durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” 

önerisinin Komisyonda detayl tartşlarak rapora yanstlmas gerekmektedir. Taslak 

rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş algy hiç istemediğimiz şekilde güçlendirme tehlikesi 

taşmaktadr. 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerine ilişkin 221-222. sayfalarda yer alan bilgilerde, 

daha çok hükümetin bir güzellemesine gidilmiştir. Komisyon tutanaklarnda, AFAD’n 

bölgeye ulaşmnn 3 saati geçtiğine ve olay haber alşlarnn dahi biz 

Milletvekillerinden sonra gerçekleştiğine dair tartşma rapora yanstlmaldr. Tahlisiye 

ekiplerinin komisyonumuza aktardğ gözlemler, ilk müdahale ve arama kurtarma 

keşmekeşimiz raporda yer bulmal, öneriler ksmnda buna özel yer verilmelidir. 

Tespitlerden sonraki önerilerin 10. Bölüme aktarlmasnda yarar vardr. 

Yaşanan facia sonrasnda biz Milletvekilleri dahil, hiçbir kişi ve kuruluş günlerce 

yaral/şehit saysna ulaşamadk. Sayn Taner Yldz ve makam defalarca listeyi bizzat 

bölge vekillerine sunacaklarna dair söz verdiler, ancak kamuoyu bu listeleri 

öğrendikten 1. Gün sonra, mail adreslerimize yaral kurtulan 486 işçi says ulaştrld. 

Şehit listesinde memleket adlar yazlyken, yararllarda bu bilgi gizlendi. Daha sonra 
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yorumla paralel biçimde metne alnmasnda yarar vardr. Bu açdan karşlaştrmal 

okuma yaplmal, dil ve tespitler uyumlaştrlmaldr. 

Beraberinde, “ocakta kullanlan patlayc ve dinamitler sonucunda yaşanan 

karbonmonoksit yükselmesinin gaz değerindeki sürekli değişkenliği açklamaya 

yetmediği, ortamdaki gaz yükselmesi ve birikimindeki asl nedenin aşr üretim 

zorlamas olduğu” gibi önemli bir saptamann sayfa 197’de bir tek paragrafla 

geçiştirilmesi yetersizdir. Bu bilginin desteklenmesi ve daha ayrntl işlenmesi 

gerekmektedir. 

“Üretim yöntemi”ne dair tespit edilen ve olumsuz olarak kabul ettiğimiz karatumba 

yönteminin, bilirkişi raporunda sklkla vurgulanan ventilator sorununun hem 114, 

hem de 196. sayfalarda üstünkörü geçmesi yerine, bu iki farkl yerdeki ifadenin daha 

detayl ele alnmasnda ve mümkünse birleştirilmesinde yarar vardr. 

197 ve 243. sayfalarda geçen; madende üretimin durdurulmas halinde kömür 

kzşmasna, karbonmonoksit değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna 

dair saptamann ve devamndaki “durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” 

önerisinin Komisyonda detayl tartşlarak rapora yanstlmas gerekmektedir. Taslak 

rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş algy hiç istemediğimiz şekilde güçlendirme tehlikesi 

taşmaktadr. 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerine ilişkin 221-222. sayfalarda yer alan bilgilerde, 

daha çok hükümetin bir güzellemesine gidilmiştir. Komisyon tutanaklarnda, AFAD’n 

bölgeye ulaşmnn 3 saati geçtiğine ve olay haber alşlarnn dahi biz 

Milletvekillerinden sonra gerçekleştiğine dair tartşma rapora yanstlmaldr. Tahlisiye 

ekiplerinin komisyonumuza aktardğ gözlemler, ilk müdahale ve arama kurtarma 

keşmekeşimiz raporda yer bulmal, öneriler ksmnda buna özel yer verilmelidir. 

Tespitlerden sonraki önerilerin 10. Bölüme aktarlmasnda yarar vardr. 

Yaşanan facia sonrasnda biz Milletvekilleri dahil, hiçbir kişi ve kuruluş günlerce 

yaral/şehit saysna ulaşamadk. Sayn Taner Yldz ve makam defalarca listeyi bizzat 

bölge vekillerine sunacaklarna dair söz verdiler, ancak kamuoyu bu listeleri 

öğrendikten 1. Gün sonra, mail adreslerimize yaral kurtulan 486 işçi says ulaştrld. 

Şehit listesinde memleket adlar yazlyken, yararllarda bu bilgi gizlendi. Daha sonra 
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Dünyada başarl madencilik örnekleri az sayda yasa, çok sayda yönetmelik ve 

hemen her duruma özgü bir yaptrm detaylandrmş iken, yetkili Bakanlklarn bu 

sorumluluktan syrlmas kabul edilemez. Denetimler, yasa olmasna karşn, 

Bakanlklarn yönetmeliği geciktirmesi sonucu gerekli uygulama alanna 

kavuşamamş; sayfa 119’da açkça teftiş sonuç tablosuna döküldüğü gibi, şirketler iç 

denetim konusunda gerekli bilince sahip olmamş ve denetimlerden önce göstermelik 

olarak eksiklerini kapatmaya yeltenmiştir. Öyleyse, gerek 10. Bölüm öneriler 

ksmnda, gerekse sayfa 119 ve 126’da mevzuat boşluklarnn madencilikte yarattğ 

yaptrm sorunlarna daha ayrntl ve örnekleriyle değinmek gerekmektedir. 

Taslaktaki 149-194. sayfalar arasna arasna yaylan tutanaklarn tamamnn metin 

içinde verilmesi yerine, bu tutanaklarn EK’ler ksmna konmasnda yarar vardr. 

Konunun analizi ve saptamalar akarken, araya giren tutanaklar, bağlamdş ve 

okumay kesintiye uğratan bir yğn oluşturmaktadr. Ancak, tutanaklarn Konu 

başlklaryla uyumlu ksmlarnn metne yedirilmesinde, kalan ksmlarnn 

eksiksiz/sansürsüz biçimde EK’lere konmasnda yarar vardr. Örneğin; sayfa 180’in 5. 

Paragraf, (“aslnda” olarak başlayan), rahatlkla 194. sayfadaki “üretim basks”yla 

ilgili bölüme aktarlabilir, ilgili tutanağn diğer parçalar da ilgili bölümlere 

serpiştirilebilir ve tutanağn tamam EK’ler bölümüne atf yaplarak değerlendirilebilir. 

Aksi takdirde, okuma güçlüğü ve bağlam sorunu yaşanacak, tutanaklardan faydalanma 

olaslğ azalacaktr.  

Ayn mantktan hareket edilerek; 10 Bölüm başlğnn tamamnda, işlenen konuyla 

ilgili işçi, yetkili, kamu kurum kuruluşu ve oda, şirket, sendika temsilcilerinin 

tutanaklara geçim beyanlar taranmal, konuyla uyumlu konuşmalar alnt yaplarak, 

sorunun gerçek taraflar Komisyon raporunda kendine yer bulabilmelidir.  

Alnt yaplan tutanaklarn tamam da EK’lere gönderilmeli, metnin ilgili sayfasnda 

buna uygun atflar yaplmaldr. 

 “Üretim zorlamas”na ilişkin 194 ve 197. sayfalardaki; 234-238. sayfalar 

arasndaki tespitlerin sayfa 84’teki ayn içerikli tabloyla ve sayfa 147’deki yorumla 

bağlantl işlenmesinde, tektip bir yorumun detayl analizi olarak yazmnda ve işçi 

beyanlarnn, karşsnda ise Can Gürkan’n cezaevi ziyaretimizdeki beyannn bu 
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yorumla paralel biçimde metne alnmasnda yarar vardr. Bu açdan karşlaştrmal 

okuma yaplmal, dil ve tespitler uyumlaştrlmaldr. 

Beraberinde, “ocakta kullanlan patlayc ve dinamitler sonucunda yaşanan 

karbonmonoksit yükselmesinin gaz değerindeki sürekli değişkenliği açklamaya 

yetmediği, ortamdaki gaz yükselmesi ve birikimindeki asl nedenin aşr üretim 

zorlamas olduğu” gibi önemli bir saptamann sayfa 197’de bir tek paragrafla 

geçiştirilmesi yetersizdir. Bu bilginin desteklenmesi ve daha ayrntl işlenmesi 

gerekmektedir. 

“Üretim yöntemi”ne dair tespit edilen ve olumsuz olarak kabul ettiğimiz karatumba 

yönteminin, bilirkişi raporunda sklkla vurgulanan ventilator sorununun hem 114, 

hem de 196. sayfalarda üstünkörü geçmesi yerine, bu iki farkl yerdeki ifadenin daha 

detayl ele alnmasnda ve mümkünse birleştirilmesinde yarar vardr. 

197 ve 243. sayfalarda geçen; madende üretimin durdurulmas halinde kömür 

kzşmasna, karbonmonoksit değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna 

dair saptamann ve devamndaki “durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” 

önerisinin Komisyonda detayl tartşlarak rapora yanstlmas gerekmektedir. Taslak 

rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş algy hiç istemediğimiz şekilde güçlendirme tehlikesi 

taşmaktadr. 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerine ilişkin 221-222. sayfalarda yer alan bilgilerde, 

daha çok hükümetin bir güzellemesine gidilmiştir. Komisyon tutanaklarnda, AFAD’n 

bölgeye ulaşmnn 3 saati geçtiğine ve olay haber alşlarnn dahi biz 

Milletvekillerinden sonra gerçekleştiğine dair tartşma rapora yanstlmaldr. Tahlisiye 

ekiplerinin komisyonumuza aktardğ gözlemler, ilk müdahale ve arama kurtarma 

keşmekeşimiz raporda yer bulmal, öneriler ksmnda buna özel yer verilmelidir. 

Tespitlerden sonraki önerilerin 10. Bölüme aktarlmasnda yarar vardr. 

Yaşanan facia sonrasnda biz Milletvekilleri dahil, hiçbir kişi ve kuruluş günlerce 

yaral/şehit saysna ulaşamadk. Sayn Taner Yldz ve makam defalarca listeyi bizzat 

bölge vekillerine sunacaklarna dair söz verdiler, ancak kamuoyu bu listeleri 

öğrendikten 1. Gün sonra, mail adreslerimize yaral kurtulan 486 işçi says ulaştrld. 

Şehit listesinde memleket adlar yazlyken, yararllarda bu bilgi gizlendi. Daha sonra 
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yorumla paralel biçimde metne alnmasnda yarar vardr. Bu açdan karşlaştrmal 

okuma yaplmal, dil ve tespitler uyumlaştrlmaldr. 

Beraberinde, “ocakta kullanlan patlayc ve dinamitler sonucunda yaşanan 

karbonmonoksit yükselmesinin gaz değerindeki sürekli değişkenliği açklamaya 

yetmediği, ortamdaki gaz yükselmesi ve birikimindeki asl nedenin aşr üretim 

zorlamas olduğu” gibi önemli bir saptamann sayfa 197’de bir tek paragrafla 

geçiştirilmesi yetersizdir. Bu bilginin desteklenmesi ve daha ayrntl işlenmesi 

gerekmektedir. 

“Üretim yöntemi”ne dair tespit edilen ve olumsuz olarak kabul ettiğimiz karatumba 

yönteminin, bilirkişi raporunda sklkla vurgulanan ventilator sorununun hem 114, 

hem de 196. sayfalarda üstünkörü geçmesi yerine, bu iki farkl yerdeki ifadenin daha 

detayl ele alnmasnda ve mümkünse birleştirilmesinde yarar vardr. 

197 ve 243. sayfalarda geçen; madende üretimin durdurulmas halinde kömür 

kzşmasna, karbonmonoksit değerinin yükselmesine uygun zemin hazrlanacağna 

dair saptamann ve devamndaki “durdurma yerine ağrlaştrlmş para cezas” 

önerisinin Komisyonda detayl tartşlarak rapora yanstlmas gerekmektedir. Taslak 

rapordaki bu ifade, özellikle facia sonrasnda belli şirketlerin kayrlacağna dair 

kamuoyunda oluşmuş algy hiç istemediğimiz şekilde güçlendirme tehlikesi 

taşmaktadr. 

Facia sonras kurtarma faaliyetlerine ilişkin 221-222. sayfalarda yer alan bilgilerde, 

daha çok hükümetin bir güzellemesine gidilmiştir. Komisyon tutanaklarnda, AFAD’n 

bölgeye ulaşmnn 3 saati geçtiğine ve olay haber alşlarnn dahi biz 

Milletvekillerinden sonra gerçekleştiğine dair tartşma rapora yanstlmaldr. Tahlisiye 

ekiplerinin komisyonumuza aktardğ gözlemler, ilk müdahale ve arama kurtarma 

keşmekeşimiz raporda yer bulmal, öneriler ksmnda buna özel yer verilmelidir. 

Tespitlerden sonraki önerilerin 10. Bölüme aktarlmasnda yarar vardr. 

Yaşanan facia sonrasnda biz Milletvekilleri dahil, hiçbir kişi ve kuruluş günlerce 

yaral/şehit saysna ulaşamadk. Sayn Taner Yldz ve makam defalarca listeyi bizzat 

bölge vekillerine sunacaklarna dair söz verdiler, ancak kamuoyu bu listeleri 

öğrendikten 1. Gün sonra, mail adreslerimize yaral kurtulan 486 işçi says ulaştrld. 

Şehit listesinde memleket adlar yazlyken, yararllarda bu bilgi gizlendi. Daha sonra 
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bu listenin bir AFAD kontrol listesi olmadğ, firmadan alnan eksik bir yaral listesi 

olduğu belgelendi. Bizim srarlarmz sonucunda, madenden sağ kurtulan saysnn 

486 değil 584 olduğu belgelendi. 

Bugün hala Soma’da madenciler, ölü işçi saysnn 301 olduğuna inanmyorsa, 

yaşanan ilk kurtarma faaliyeti komisyona gelen uluslararas sendikalar, tahlisiye 

ekipleri tarafndan tam bir rezalet olarak çaklanyorsa, raporun 221-222. sayfalarna 

komisyona gelen tahlisiye ekipleri, uluslararas maden sendikalar ve uzmanlarn 

tutanak görüşlerinin eklenerek analizinin yaplmas gereklidir. Ayn şekilde, 69 gün 

sonra kazadan sağ kurtarlan Şilili madencilerin komisyonumuza söylediği gibi, 

medyatik isimlerin bundan sonraki istenmeyen olas facialarda kaza alanna bir sure 

gitmemesi, arama kurtarma bilgisi olmayan kimsenin buraya yaklaştrlmamasnda 

yarar vardr.  

Sorunumuzun bir mevzuat yazma, yasa çkarma sorununun çok ötesinde olduğu, 

madenciliğin kültürü üzerinden tartşlmas gerektiği açktr. Bu bakmdan, sorunlarn 

çzöümüne dair hiçbir altyapy sağlamadan Madencilik Bakanlğ kurma önerisini 

taslağa yazmak, Komisyonun öncelikli işi olmamaldr. Türkiye, sorunlarn çözecek 

iradeyi bürokratik süreçlere, geniş sayda personel ve kabark bütçelere havala ederek, 

özellikle AKP döneminde yeni kurumlardan ümit besleyerek, çözemediği şeylerin 

adna “açlm” diyerek çok zaman kaybetti.   

Şimdi biz madenciliğimizi bu hale getiren siyasal yapyla, o yapnn iç içe girdiği rant 

düzeniyle hesaplaşmadan bu komisyonu kapatrsak, her işimizi hallletmiş gibi üstüne 

bir de Madencilik Bakanlğ kurmaya kalkarsak, 301 madencimizin ah ne yazk ki 

üzerimizde kalacaktr. Tüm bu tespit ve öneriler doğrultusunda metnin gözden 

geçirilmesinde, devamnda ise 10. Bölüm ad altnda “ne yaplmal” ksmnn 

bağlanmasnda yarar vardr. 

 

 

           Sakine ÖZ 

           CHP Manisa Milletvekili 
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bu listenin bir AFAD kontrol listesi olmadğ, firmadan alnan eksik bir yaral listesi 

olduğu belgelendi. Bizim srarlarmz sonucunda, madenden sağ kurtulan saysnn 

486 değil 584 olduğu belgelendi. 

Bugün hala Soma’da madenciler, ölü işçi saysnn 301 olduğuna inanmyorsa, 

yaşanan ilk kurtarma faaliyeti komisyona gelen uluslararas sendikalar, tahlisiye 

ekipleri tarafndan tam bir rezalet olarak çaklanyorsa, raporun 221-222. sayfalarna 

komisyona gelen tahlisiye ekipleri, uluslararas maden sendikalar ve uzmanlarn 

tutanak görüşlerinin eklenerek analizinin yaplmas gereklidir. Ayn şekilde, 69 gün 

sonra kazadan sağ kurtarlan Şilili madencilerin komisyonumuza söylediği gibi, 

medyatik isimlerin bundan sonraki istenmeyen olas facialarda kaza alanna bir sure 

gitmemesi, arama kurtarma bilgisi olmayan kimsenin buraya yaklaştrlmamasnda 

yarar vardr.  

Sorunumuzun bir mevzuat yazma, yasa çkarma sorununun çok ötesinde olduğu, 

madenciliğin kültürü üzerinden tartşlmas gerektiği açktr. Bu bakmdan, sorunlarn 

çzöümüne dair hiçbir altyapy sağlamadan Madencilik Bakanlğ kurma önerisini 

taslağa yazmak, Komisyonun öncelikli işi olmamaldr. Türkiye, sorunlarn çözecek 

iradeyi bürokratik süreçlere, geniş sayda personel ve kabark bütçelere havala ederek, 

özellikle AKP döneminde yeni kurumlardan ümit besleyerek, çözemediği şeylerin 

adna “açlm” diyerek çok zaman kaybetti.   

Şimdi biz madenciliğimizi bu hale getiren siyasal yapyla, o yapnn iç içe girdiği rant 

düzeniyle hesaplaşmadan bu komisyonu kapatrsak, her işimizi hallletmiş gibi üstüne 

bir de Madencilik Bakanlğ kurmaya kalkarsak, 301 madencimizin ah ne yazk ki 

üzerimizde kalacaktr. Tüm bu tespit ve öneriler doğrultusunda metnin gözden 

geçirilmesinde, devamnda ise 10. Bölüm ad altnda “ne yaplmal” ksmnn 

bağlanmasnda yarar vardr. 

 

 

           Sakine ÖZ 

           CHP Manisa Milletvekili 
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

MUHALEFET ŞERHİ 

 

1. GİRİŞ 

 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez kömür madeni ocağında 

meydana gelen facia neticesinde 301 maden işçimiz feci şekilde hayatını yitirmiş, 486 işçimiz 

yaralanmıştır. Bu kaza ile anne ve babalar evlatlarını, kadınlar eşlerini, çocuklar babalarını 

yitirmiştir. 

 

 Türkiye ve dünya kamuoyunda derin bir infial uyandıran bu olay ülkemizdeki 

madencilik faaliyetlerinin ciddi olarak sorgulanmasını gerektirmiştir. 

 

 Soma’daki maden faciası sonrasında “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 Kurulan 

Meclis Araştırma Komisyonu” 4 Haziran 2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

 

Öncelikle ifade etmek isteriz ki komisyon raporunda bazı hayati temel konular noksan 

bırakılmakla birlikte yapılan komisyon çalışmalarını; edilen bilgi ve belgeler, ilgililerin ifade 

tutanakları, yapılan inceleme ziyaretleri sonunda komisyon başkanı ve uzmanlar tarafından 

kaleme alınan raporu birlikte değerlendirdiğimizde önemli buluyoruz. Bu rapor tarihe, 

gündeme, ilgililere ve sorumlulara önemli bir not düşmektedir. 

 

 Bu komisyon çalışmasının ve raporun başta hükümet olmak üzere bütün ilgili kurum 

ve kuruluşlar, şirketler, yöneticiler, çalışanlar, basın yayın kuruluşları, meslek odaları, 

sendikalar ve üniversiteler tarafından titizlikle ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. 

 

 Komisyon çalışması önemli tespitler sunmakta ve bakış açıları getirmektedir. Burada 

önemli olan ilgili ve sorumlu kişi, kurum ve kuruluşların çalışmayı değerlendirerek gereğini 

yapmalarıdır. Önemli olan uygulamadır. Eğer eskiden olduğu gibi TBMM tarafından ortaya 

konan araştırma komisyonu raporları, KİT Komisyonu raporları, Devlet Denetleme Kurulu 

raporu gibi bu rapor da rafa kaldırılırsa bütün emekler boşa gidecek ve yazık olacaktır. Burada 

birinci derecede sorumluluk hükümete düşmektedir. Bu konuda hükümet gereken siyasi 
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iradeyi göstermelidir. Hükümet sorumluluğun gereği olarak dürüst bir şekilde muhasebesini 

yapmalı, yanlış politikalardan derhal vazgeçmeli, rapordaki tespitlerin gereğini yerine 

getirmelidir. 

 

 Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı büyük bir vebal altındadır. 13 Mayıs 2014 

tarihinden bu yana 9 Aralık 2014 tarihi itibariyle tam 210 gün geçmiştir. Bu geçen zaman 

içinde hükümet kayda değer bir adım atmamış, zamanı boşa harcamış, bütün mesaisini 

sorumluluktan kendini sıyırmaya ayırmıştır. Hükümetin bu tutumundan endişeliyiz. İlgili 

bakanlar mahkemenin talep ettiği soruşturma izin taleplerini reddetmekte, soruşturmanın 

selametini engellemeye çalışmaktadırlar. Soma maden faciasının hemen sonrasında ucu 

nereye giderse gitsin, sorumluların ortaya çıkarılması için takipçi olacaklarını söyleyenler 

bugün tam aksine bir davranış sergilemeye başlamışlardır. 

 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıkladığı 2015-2019 Stratejik Planına göre 

maden kazaları nedeniyle eleştirilen rodövans sistemine devam edileceği anlaşılmaktadır. 

 

 Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilkeli, sorumlu, sorun çözen ve çözüm üreten 

tutumumuzun gereğini komisyon çalışmalarında da göstermiş bulunuyoruz. Bundan sonra da 

komisyon çalışmalarının sonucunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.  

  

Maden ocaklarının işletilmesinde hükümet ve ilgili kurumlar eliyle yapılan yanlış 

tercihler, usulsüzlükler ve rant uygulamaları, maden çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük 

hakları, taşeronluk ve dayıbaşılık, hükümetin maden işletmecisi firmalarla olan ilişkileri, 

maden ocaklarındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının faaliyetleri ülkemizin gündeminde sorgulanan önemli konulardır. 

 

 Araştırma komisyonu Soma’daki 13 Mayıs 2014 tarihindeki kazanın nedenlerinin ve 

sorumlularının araştırılarak tespit edilmesi amacıyla oluşturulurken madenlerin ruhsatlarının 

verilişinden, ihalenin yöntemi, şartname, sözleşmelerin içeriği, maden ocaklarının çalıştırılma 

şekli ve ilgili bakanlıklar tarafından yapılan ve yapılması gereken denetimlerin de konu 

edilmesi gerekmekteydi. Oysa komisyon raporunda ortaya çıkan tablo kazanın sorumluları 

arasından hükümeti ayırma gayretinin olduğunu göstermektedir. 
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

MUHALEFET ŞERHİ 

 

1. GİRİŞ 

 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez kömür madeni ocağında 

meydana gelen facia neticesinde 301 maden işçimiz feci şekilde hayatını yitirmiş, 486 işçimiz 

yaralanmıştır. Bu kaza ile anne ve babalar evlatlarını, kadınlar eşlerini, çocuklar babalarını 

yitirmiştir. 

 

 Türkiye ve dünya kamuoyunda derin bir infial uyandıran bu olay ülkemizdeki 

madencilik faaliyetlerinin ciddi olarak sorgulanmasını gerektirmiştir. 

 

 Soma’daki maden faciası sonrasında “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 Kurulan 

Meclis Araştırma Komisyonu” 4 Haziran 2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

 

Öncelikle ifade etmek isteriz ki komisyon raporunda bazı hayati temel konular noksan 

bırakılmakla birlikte yapılan komisyon çalışmalarını; edilen bilgi ve belgeler, ilgililerin ifade 

tutanakları, yapılan inceleme ziyaretleri sonunda komisyon başkanı ve uzmanlar tarafından 

kaleme alınan raporu birlikte değerlendirdiğimizde önemli buluyoruz. Bu rapor tarihe, 

gündeme, ilgililere ve sorumlulara önemli bir not düşmektedir. 

 

 Bu komisyon çalışmasının ve raporun başta hükümet olmak üzere bütün ilgili kurum 

ve kuruluşlar, şirketler, yöneticiler, çalışanlar, basın yayın kuruluşları, meslek odaları, 

sendikalar ve üniversiteler tarafından titizlikle ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. 

 

 Komisyon çalışması önemli tespitler sunmakta ve bakış açıları getirmektedir. Burada 

önemli olan ilgili ve sorumlu kişi, kurum ve kuruluşların çalışmayı değerlendirerek gereğini 

yapmalarıdır. Önemli olan uygulamadır. Eğer eskiden olduğu gibi TBMM tarafından ortaya 

konan araştırma komisyonu raporları, KİT Komisyonu raporları, Devlet Denetleme Kurulu 

raporu gibi bu rapor da rafa kaldırılırsa bütün emekler boşa gidecek ve yazık olacaktır. Burada 

birinci derecede sorumluluk hükümete düşmektedir. Bu konuda hükümet gereken siyasi 
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iradeyi göstermelidir. Hükümet sorumluluğun gereği olarak dürüst bir şekilde muhasebesini 

yapmalı, yanlış politikalardan derhal vazgeçmeli, rapordaki tespitlerin gereğini yerine 

getirmelidir. 

 

 Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı büyük bir vebal altındadır. 13 Mayıs 2014 

tarihinden bu yana 9 Aralık 2014 tarihi itibariyle tam 210 gün geçmiştir. Bu geçen zaman 

içinde hükümet kayda değer bir adım atmamış, zamanı boşa harcamış, bütün mesaisini 

sorumluluktan kendini sıyırmaya ayırmıştır. Hükümetin bu tutumundan endişeliyiz. İlgili 

bakanlar mahkemenin talep ettiği soruşturma izin taleplerini reddetmekte, soruşturmanın 

selametini engellemeye çalışmaktadırlar. Soma maden faciasının hemen sonrasında ucu 

nereye giderse gitsin, sorumluların ortaya çıkarılması için takipçi olacaklarını söyleyenler 

bugün tam aksine bir davranış sergilemeye başlamışlardır. 

 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıkladığı 2015-2019 Stratejik Planına göre 

maden kazaları nedeniyle eleştirilen rodövans sistemine devam edileceği anlaşılmaktadır. 

 

 Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilkeli, sorumlu, sorun çözen ve çözüm üreten 

tutumumuzun gereğini komisyon çalışmalarında da göstermiş bulunuyoruz. Bundan sonra da 

komisyon çalışmalarının sonucunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.  

  

Maden ocaklarının işletilmesinde hükümet ve ilgili kurumlar eliyle yapılan yanlış 

tercihler, usulsüzlükler ve rant uygulamaları, maden çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük 

hakları, taşeronluk ve dayıbaşılık, hükümetin maden işletmecisi firmalarla olan ilişkileri, 

maden ocaklarındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının faaliyetleri ülkemizin gündeminde sorgulanan önemli konulardır. 

 

 Araştırma komisyonu Soma’daki 13 Mayıs 2014 tarihindeki kazanın nedenlerinin ve 

sorumlularının araştırılarak tespit edilmesi amacıyla oluşturulurken madenlerin ruhsatlarının 

verilişinden, ihalenin yöntemi, şartname, sözleşmelerin içeriği, maden ocaklarının çalıştırılma 

şekli ve ilgili bakanlıklar tarafından yapılan ve yapılması gereken denetimlerin de konu 

edilmesi gerekmekteydi. Oysa komisyon raporunda ortaya çıkan tablo kazanın sorumluları 

arasından hükümeti ayırma gayretinin olduğunu göstermektedir. 
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13 Mayıs’taki faciada hükümetin ve kurumların doğrudan idari, hukuki ve siyasi 

sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

 Madenlerin ruhsatlandırılması, ruhsat izni verilmesi sürecinden başlamak üzere, 

işletme izninin verilmesi, projelendirme, ihale yöntemi, rodövans, hizmet alımı, şartname ve 

sözleşmelerin hazırlanması, yönetmelik, yönerge ve talimatların çıkarılması, çalışma düzeni, 

üretim hacminin belirlenmesi, fiyatlandırılması, denetlenmesi ve hâsılı akla gelen gelmeyen 

her konuda her süreçte yetkili olacaksınız, bu yetkileri kullanacaksınız ancak bir kaza 

olduğunda, usulsüzlük meydana çıktığında sorumlu olmayacaksınız! Yetki var sorumluluk 

yok! Bu çok trajikomik bir durumdur. Yetki varsa sorumluluk da vardır. Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü (MİGEM) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) sorumlulukları denetimlerde 

yaşanan sorunlar, mevzuatta bırakılan boşluklar bazı imtiyazlı firmalara sağlanan kolaylıklar, 

sendikalarda yaşanan sorunlar, dayıbaşılık, madenlerin teknik ve idari işleyişi, binlerce maden 

işçisinin para, kumanya, araç verilerek iktidar partisi mitinglerine taşınması sis bulutları 

arasında saklanarak siyasi ve kurumsal sorumluluklar göz ardı edilemez. Siyasi iktidarın kayıt 

dışı tutumları madenleri ve madenciliği büyük facialara yol açacak kadar laçkalaştırmıştır.  

 

 Komisyon raporunda başta dönemin başbakanı olmak üzere, siyasi iktidarın, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının, TKİ Genel Müdürlüğünün, MİGEM’in, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının ve denetim birimlerinin sorumlulukları göz ardı edilmiştir. Bu kabul 

edilemez bir tutumdur, çok önemli bir noksanlıktır. Komisyon başkanı komisyonumuzun bir 

araştırma komisyonu olduğunu, bir soruşturma komisyonu olmadığını, o yüzden suçlu 

aramadıklarını ifade etmiştir. Elbette iki komisyonun görevleri farklıdır. Biz de suçlu 

aramıyoruz. Deyim yerindeyse gündüz vakti elimizde Diyojen’in feneri “sorumlu” arıyoruz! 

Araştırma komisyonunun kazanın oluş şekli ve nedenleri yanında sorumlulukları 

araştırmasına mani bir hal yoktur. 

 

 Komisyon başkanı, komisyon üyelerinin soru yönelttikleri muhataplarının cevaplarını 

yönlendirmeye yönelik bir tutum takınmıştır. Örneğin, 27 Eylül 2014 tarihindeki Soma 

ziyaret programında komisyon başkanı, komisyon üyelerinin sorularının muhatapları olan 

şirket yetkililerine şu ifadelerle seslenmiştir: “Tabii, burada Meclisimizin bize vermiş olduğu 

bir görev var, ben bunu da okuyayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Manisa’nın Soma 

ilçesinde meydana gelen maden kazalarının araştırılarak alınması gereken iş, iş sağlığı 
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tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulmasına karar verdi. Meclisimizin de 

takdiriyle bunlar oy birliğiyle kurulduğu için biz buradayız. Yani, burada milletvekilleri 

olarak bizim sizlere sorularımız olabilir önce sizler anlattıktan sonra. Bu sorular içerisinde… 

Arkadaşlarımızla biraz önce, tartışmadan sonra mutabık kaldığımız bir şeyi söylüyorum 

bilgilendirme açısından: Bize her konuda cevap vermek durumunda değilsiniz.” Bu ifadeler 

komisyonun görevini yerine getirmesini engelleyici ve yönlendirici bir tutumdur. 

 

 Türkiye kurum ve kurallarıyla yönetilmemektedir. Türkiye şahsi ve keyfi bir yönetim 

altındadır. Ülke yönetiminde ahbap çavuş ilişkileri, yandaş kayırma faaliyetleri alabildiğince 

devam etmektedir. Bu kötü yönetim anlayışından madencilik sektörü de çok olumsuz 

etkilenmektedir. 

 

 Türkiye’nin şahsi ve keyfi bir yönetim altında olduğunu gösteren tipik bir olay 

Ermenek’te yaşanmıştır. 28 Ekim’de Ermenek’te yaşanan maden faciası üzerine bölgeye 

giden cumhurbaşkanı ve başbakan yakınlarını kaybeden acılı ailelere “keşke madenin 

durumunu bize bir mektup yazıp bildirseydiniz” demişlerdir. Bu ifadeler ülkeyi kurum ve 

kurallarıyla yönetmeyen devlet ricalinin zihniyetini göstermesi bakımından önemlidir. Oysa 

Türkiye’de binlerce maden işçisi kötü çalışma şartları, ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar 

tazminatları, gasp edilen hakları nedeniyle şikâyet ve ihbar mektuplarını ilgili kurumlara 

göndermişlerdir. 

 

 13 Mayıs’tan bu yanan geçen 209 gün içinde mahkeme tarafından tutuklanan 8 kişi 

dışında ilgili bakanlar ve bürokratlar koltuklarını korumakta, mahkemelerin talep ettiği 

soruşturma izinleri reddedilmekte, haklarında hiçbir araştırma, inceleme ve soruşturma 

yapılmamaktadır. Ne bir ruhsat iptali vardır, ne de işletme izinleri kaldırılıp sözleşmeler 

feshedilmiştir. Büyük kamu ihalelerini alan holdingler yolarına aynen devam etmektedirler. 

 

 Komisyon raporunda dünyadaki maden ruhsatlarının nasıl verildiği anlatılmış, ancak 

Türkiye’de ruhsat izinlerinin bizzat başbakana bağlandığı zikredilmemiştir. 

 

 Raporda sıklıkla mevzuat bilgileri verilmiştir. Ancak raporda teknik ve yasal mevzuat 

doğrultusunda Türkiye’de madencilik sektörünün ve politikasının çarpık işleyişinin 

değerlendirmesi yapılmamıştır. Maden lobilerinin yerel odaklardan holdinglere, Meclise, 
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13 Mayıs’taki faciada hükümetin ve kurumların doğrudan idari, hukuki ve siyasi 

sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

 Madenlerin ruhsatlandırılması, ruhsat izni verilmesi sürecinden başlamak üzere, 

işletme izninin verilmesi, projelendirme, ihale yöntemi, rodövans, hizmet alımı, şartname ve 

sözleşmelerin hazırlanması, yönetmelik, yönerge ve talimatların çıkarılması, çalışma düzeni, 

üretim hacminin belirlenmesi, fiyatlandırılması, denetlenmesi ve hâsılı akla gelen gelmeyen 

her konuda her süreçte yetkili olacaksınız, bu yetkileri kullanacaksınız ancak bir kaza 

olduğunda, usulsüzlük meydana çıktığında sorumlu olmayacaksınız! Yetki var sorumluluk 

yok! Bu çok trajikomik bir durumdur. Yetki varsa sorumluluk da vardır. Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü (MİGEM) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) sorumlulukları denetimlerde 

yaşanan sorunlar, mevzuatta bırakılan boşluklar bazı imtiyazlı firmalara sağlanan kolaylıklar, 

sendikalarda yaşanan sorunlar, dayıbaşılık, madenlerin teknik ve idari işleyişi, binlerce maden 

işçisinin para, kumanya, araç verilerek iktidar partisi mitinglerine taşınması sis bulutları 

arasında saklanarak siyasi ve kurumsal sorumluluklar göz ardı edilemez. Siyasi iktidarın kayıt 

dışı tutumları madenleri ve madenciliği büyük facialara yol açacak kadar laçkalaştırmıştır.  

 

 Komisyon raporunda başta dönemin başbakanı olmak üzere, siyasi iktidarın, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının, TKİ Genel Müdürlüğünün, MİGEM’in, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının ve denetim birimlerinin sorumlulukları göz ardı edilmiştir. Bu kabul 

edilemez bir tutumdur, çok önemli bir noksanlıktır. Komisyon başkanı komisyonumuzun bir 

araştırma komisyonu olduğunu, bir soruşturma komisyonu olmadığını, o yüzden suçlu 

aramadıklarını ifade etmiştir. Elbette iki komisyonun görevleri farklıdır. Biz de suçlu 

aramıyoruz. Deyim yerindeyse gündüz vakti elimizde Diyojen’in feneri “sorumlu” arıyoruz! 

Araştırma komisyonunun kazanın oluş şekli ve nedenleri yanında sorumlulukları 

araştırmasına mani bir hal yoktur. 

 

 Komisyon başkanı, komisyon üyelerinin soru yönelttikleri muhataplarının cevaplarını 

yönlendirmeye yönelik bir tutum takınmıştır. Örneğin, 27 Eylül 2014 tarihindeki Soma 

ziyaret programında komisyon başkanı, komisyon üyelerinin sorularının muhatapları olan 

şirket yetkililerine şu ifadelerle seslenmiştir: “Tabii, burada Meclisimizin bize vermiş olduğu 

bir görev var, ben bunu da okuyayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Manisa’nın Soma 

ilçesinde meydana gelen maden kazalarının araştırılarak alınması gereken iş, iş sağlığı 
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tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulmasına karar verdi. Meclisimizin de 

takdiriyle bunlar oy birliğiyle kurulduğu için biz buradayız. Yani, burada milletvekilleri 

olarak bizim sizlere sorularımız olabilir önce sizler anlattıktan sonra. Bu sorular içerisinde… 

Arkadaşlarımızla biraz önce, tartışmadan sonra mutabık kaldığımız bir şeyi söylüyorum 

bilgilendirme açısından: Bize her konuda cevap vermek durumunda değilsiniz.” Bu ifadeler 

komisyonun görevini yerine getirmesini engelleyici ve yönlendirici bir tutumdur. 

 

 Türkiye kurum ve kurallarıyla yönetilmemektedir. Türkiye şahsi ve keyfi bir yönetim 

altındadır. Ülke yönetiminde ahbap çavuş ilişkileri, yandaş kayırma faaliyetleri alabildiğince 

devam etmektedir. Bu kötü yönetim anlayışından madencilik sektörü de çok olumsuz 

etkilenmektedir. 

 

 Türkiye’nin şahsi ve keyfi bir yönetim altında olduğunu gösteren tipik bir olay 

Ermenek’te yaşanmıştır. 28 Ekim’de Ermenek’te yaşanan maden faciası üzerine bölgeye 

giden cumhurbaşkanı ve başbakan yakınlarını kaybeden acılı ailelere “keşke madenin 

durumunu bize bir mektup yazıp bildirseydiniz” demişlerdir. Bu ifadeler ülkeyi kurum ve 

kurallarıyla yönetmeyen devlet ricalinin zihniyetini göstermesi bakımından önemlidir. Oysa 

Türkiye’de binlerce maden işçisi kötü çalışma şartları, ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar 

tazminatları, gasp edilen hakları nedeniyle şikâyet ve ihbar mektuplarını ilgili kurumlara 

göndermişlerdir. 

 

 13 Mayıs’tan bu yanan geçen 209 gün içinde mahkeme tarafından tutuklanan 8 kişi 

dışında ilgili bakanlar ve bürokratlar koltuklarını korumakta, mahkemelerin talep ettiği 

soruşturma izinleri reddedilmekte, haklarında hiçbir araştırma, inceleme ve soruşturma 

yapılmamaktadır. Ne bir ruhsat iptali vardır, ne de işletme izinleri kaldırılıp sözleşmeler 

feshedilmiştir. Büyük kamu ihalelerini alan holdingler yolarına aynen devam etmektedirler. 

 

 Komisyon raporunda dünyadaki maden ruhsatlarının nasıl verildiği anlatılmış, ancak 

Türkiye’de ruhsat izinlerinin bizzat başbakana bağlandığı zikredilmemiştir. 

 

 Raporda sıklıkla mevzuat bilgileri verilmiştir. Ancak raporda teknik ve yasal mevzuat 

doğrultusunda Türkiye’de madencilik sektörünün ve politikasının çarpık işleyişinin 

değerlendirmesi yapılmamıştır. Maden lobilerinin yerel odaklardan holdinglere, Meclise, 
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hükümete ve bürokrasiye kadar bulaşan mafyatik ilişkiler ağı açığa çıkarılamamıştır. Mevzuat 

açıklamanın ötesinde ruhsat işlemlerine, rodövans ve hizmet alımı uygulamalarının 

yanlışlıklarına temas edilmemiştir. Sayıştay denetimlerinde ve mahkemeye sunulan bilirkişi 

raporunda muvazalı hizmet alımı sözleşmesi yapıldığı dile getirilen Eynez maden ocağının 

durumu, üretim ve çalışma düzeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

 

 Soma A.Ş.’nin Eynez ocağını hangi ekonomik ve teknik risklerle devir aldığı, devir 

sonrası yaşanan büyük üretim artışlarının nedenleri yeterince sorgulanmamıştır. Şirketin 2010 

yılından bu yana gerçekleştirdiği 5 kat üretim artışını, 15 milyon ton üretimi 2014 yılının ilk 

aylarında gerçekleştiren “üretim zorlaması”nın nasıl ve ne pahasına gerçekleştirildiği 

yeterince ortaya konmamıştır. 

 

 Şirket patronu kazadan aylar önce medyada ne kadar çok üretim yaptıklarını, ne kadar 

düşük maliyette ne kadar çok kâr ettiklerini ballandıra ballandıra anlatmıştı. TKİ son 5 yılda 2 

milyar 315 milyon TL kâr etmiş, Başbakan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Soma 

A.Ş.’nin maden ocaklarını öve öve yere göğe koyamamıştır. Ancak kimin sırtından ne 

pahasına kazanıldığı, nasıl kazanıldığı, kazanç hırsına ve üretim zorlamasına neyin sebep 

odluğu sorgulanmamıştır. 

 

 Bir taraftan üretim olağanüstü artarken çalışılan panolardaki işçilerin yıllar itibariyle 

sayısındaki değişime buna uygun havalandırma sisteminin kurulup kurulmadığı mukayese 

edilmemiştir. Eynez ocağında farklı panolarda farklı üretim yöntemleri uygulamasının iş 

güvenliğine etkisi üzerinde yeterince durulmamıştır. Sensör, haberleşme ve bant sistemlerinin 

kazaya etkisi üzerinde açık biçimde durulmamıştır. 

 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MADENCİLİK 

 

Dünyada mevcut 1 milyar ton kömür rezervlerinin yaklaşık 17 katı yani 17,2 trilyon 

ton kaynak niteliğinde taşkömürü varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, yine 4,2 trilyon ton alt 

bitümlü kömür ve linyit kaynağı bulunmaktadır. Bütün bu kömür varlıklarının büyük bölümü 

Kuzey Amerika’da, diğer bölümleri ise Kuzey Asya ve Avustralya-Güney Asya kıtalarında 

bulunmaktadır. 15 milyar tonun üzerinde toplam kömür varlığı bulunan Türkiye’nin zengin 
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kömür rezervine sahip olduğu söylenemez. Ancak son yıllarda, linyit varlığında yaklaşık 5 

milyar ton artış olmuştur. 

 

Türkiye’de kömür genel olarak, linyit ve taşkömürü başlıkları altında 

değerlendirilmektedir. Taşkömürü rezervleri TTK tarafından, linyit rezervleri ise Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel sektör tarafından 

işletilmektedir. Taşkömürlerinin tamamı, linyitlerin ise yüzde 88’i kamuya ait ruhsat sınırları 

içinde bulunmaktadır. Bunların dışında, Asfaltit ve Petrokok ise oluşum bakımından petrol 

kökenli olmakla birlikte, katı fosil yakıt kapsamında kömürlerle birlikte incelenmiştir.  

 

Ülkemizde, çok sınırlı doğalgaz ve petrol rezervlerine karşın, 512 milyon tonu görünür 

olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü ve 13 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde 

toplam 14 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Ancak dünyadaki ülkelerin büyük 

bölümünde, kanıtlanmış ekonomik üretilebilir kömür miktarlarına rezerv denirken, 

Türkiye’deki rezerv tanımlarına, dünyada kaynak denilmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki 

kömür rezervi kavramı dünyaya uyum sağlayacak şekilde değişmelidir. 

 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, son 22 yılda yüzde 20 daha artmıştır. Birincil 

enerji arzında dışa bağımlılık 1990’da yüzde 52 düzeyindeyken, 2000 yılında yüzde 67, 2007 

yılında yüzde 74,5, 2012 yılında ise yüzde 72,4 olmuştur. Enerji ithalatı 2012 yılı sonu 

itibariyle 60 milyar dolara ulaşarak, dış ticaret açığının artmasına neden olmaktadır. Bu güne 

kadar yerli kaynaklara öncelik verilmesi konusunda planlar yapılmışsa da, en iddialı hedef 

2009 yılında ortaya konulmuştur. Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 

sayılı kararı ile “ Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” kabul 

edilmiştir. Bu kararla; bilinen linyit ve taşkömürü kaynaklarının 2023’e kadar tamamının 

elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve elektrik enerjisi üretiminde ithal doğal gaz 

tüketiminin yüzde 30’un altına indirilmesi öngörülmektedir. Ancak son dört yıldaki yapılanlar 

irdelendiğinde öngörülen hedeflere ulaşılmasının zor olacağı görülmektedir. 

 

Yüksek çevre duyarlı, yüksek verimli santrallerin yapılması sağlanmalıdır. 2011 

yılında, Türkiye, Dünya kömüre dayalı elektrik üretiminin, yüzde 0,7’sini üretmiştir. Bu 

değer, kömür rezervlerinin değerlendirilmesiyle, Dünyada iklim değişikliği açısından dikkate 

alınacak bir etkinin olamayacağını göstermektedir. 
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hükümete ve bürokrasiye kadar bulaşan mafyatik ilişkiler ağı açığa çıkarılamamıştır. Mevzuat 

açıklamanın ötesinde ruhsat işlemlerine, rodövans ve hizmet alımı uygulamalarının 

yanlışlıklarına temas edilmemiştir. Sayıştay denetimlerinde ve mahkemeye sunulan bilirkişi 

raporunda muvazalı hizmet alımı sözleşmesi yapıldığı dile getirilen Eynez maden ocağının 

durumu, üretim ve çalışma düzeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

 

 Soma A.Ş.’nin Eynez ocağını hangi ekonomik ve teknik risklerle devir aldığı, devir 

sonrası yaşanan büyük üretim artışlarının nedenleri yeterince sorgulanmamıştır. Şirketin 2010 

yılından bu yana gerçekleştirdiği 5 kat üretim artışını, 15 milyon ton üretimi 2014 yılının ilk 

aylarında gerçekleştiren “üretim zorlaması”nın nasıl ve ne pahasına gerçekleştirildiği 

yeterince ortaya konmamıştır. 

 

 Şirket patronu kazadan aylar önce medyada ne kadar çok üretim yaptıklarını, ne kadar 

düşük maliyette ne kadar çok kâr ettiklerini ballandıra ballandıra anlatmıştı. TKİ son 5 yılda 2 

milyar 315 milyon TL kâr etmiş, Başbakan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Soma 

A.Ş.’nin maden ocaklarını öve öve yere göğe koyamamıştır. Ancak kimin sırtından ne 

pahasına kazanıldığı, nasıl kazanıldığı, kazanç hırsına ve üretim zorlamasına neyin sebep 

odluğu sorgulanmamıştır. 

 

 Bir taraftan üretim olağanüstü artarken çalışılan panolardaki işçilerin yıllar itibariyle 

sayısındaki değişime buna uygun havalandırma sisteminin kurulup kurulmadığı mukayese 

edilmemiştir. Eynez ocağında farklı panolarda farklı üretim yöntemleri uygulamasının iş 

güvenliğine etkisi üzerinde yeterince durulmamıştır. Sensör, haberleşme ve bant sistemlerinin 

kazaya etkisi üzerinde açık biçimde durulmamıştır. 

 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MADENCİLİK 

 

Dünyada mevcut 1 milyar ton kömür rezervlerinin yaklaşık 17 katı yani 17,2 trilyon 

ton kaynak niteliğinde taşkömürü varlığı bulunmaktadır. Ayrıca, yine 4,2 trilyon ton alt 

bitümlü kömür ve linyit kaynağı bulunmaktadır. Bütün bu kömür varlıklarının büyük bölümü 

Kuzey Amerika’da, diğer bölümleri ise Kuzey Asya ve Avustralya-Güney Asya kıtalarında 

bulunmaktadır. 15 milyar tonun üzerinde toplam kömür varlığı bulunan Türkiye’nin zengin 
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kömür rezervine sahip olduğu söylenemez. Ancak son yıllarda, linyit varlığında yaklaşık 5 

milyar ton artış olmuştur. 

 

Türkiye’de kömür genel olarak, linyit ve taşkömürü başlıkları altında 

değerlendirilmektedir. Taşkömürü rezervleri TTK tarafından, linyit rezervleri ise Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel sektör tarafından 

işletilmektedir. Taşkömürlerinin tamamı, linyitlerin ise yüzde 88’i kamuya ait ruhsat sınırları 

içinde bulunmaktadır. Bunların dışında, Asfaltit ve Petrokok ise oluşum bakımından petrol 

kökenli olmakla birlikte, katı fosil yakıt kapsamında kömürlerle birlikte incelenmiştir.  

 

Ülkemizde, çok sınırlı doğalgaz ve petrol rezervlerine karşın, 512 milyon tonu görünür 

olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü ve 13 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde 

toplam 14 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Ancak dünyadaki ülkelerin büyük 

bölümünde, kanıtlanmış ekonomik üretilebilir kömür miktarlarına rezerv denirken, 

Türkiye’deki rezerv tanımlarına, dünyada kaynak denilmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki 

kömür rezervi kavramı dünyaya uyum sağlayacak şekilde değişmelidir. 

 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, son 22 yılda yüzde 20 daha artmıştır. Birincil 

enerji arzında dışa bağımlılık 1990’da yüzde 52 düzeyindeyken, 2000 yılında yüzde 67, 2007 

yılında yüzde 74,5, 2012 yılında ise yüzde 72,4 olmuştur. Enerji ithalatı 2012 yılı sonu 

itibariyle 60 milyar dolara ulaşarak, dış ticaret açığının artmasına neden olmaktadır. Bu güne 

kadar yerli kaynaklara öncelik verilmesi konusunda planlar yapılmışsa da, en iddialı hedef 

2009 yılında ortaya konulmuştur. Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 

sayılı kararı ile “ Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” kabul 

edilmiştir. Bu kararla; bilinen linyit ve taşkömürü kaynaklarının 2023’e kadar tamamının 

elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve elektrik enerjisi üretiminde ithal doğal gaz 

tüketiminin yüzde 30’un altına indirilmesi öngörülmektedir. Ancak son dört yıldaki yapılanlar 

irdelendiğinde öngörülen hedeflere ulaşılmasının zor olacağı görülmektedir. 

 

Yüksek çevre duyarlı, yüksek verimli santrallerin yapılması sağlanmalıdır. 2011 

yılında, Türkiye, Dünya kömüre dayalı elektrik üretiminin, yüzde 0,7’sini üretmiştir. Bu 

değer, kömür rezervlerinin değerlendirilmesiyle, Dünyada iklim değişikliği açısından dikkate 

alınacak bir etkinin olamayacağını göstermektedir. 
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Sonuç olarak, Türkiye’nin enerjide en büyük sorunu kaynaklarını 

çeşitlendirememektir. Bu sorun hem ısınma ve yakıtta Türkiye’nin birincil kaynağı olan 

doğalgazın satın alındığı ülkelerin çeşitlendirilmesinde, hem de ülke içinde alternatif enerji 

kaynakları bakımından avantajlı olmasına rağmen bunların geliştirilememesinde kendini 

göstermektedir. 

 

3. TÜRKİYE’DE MADEN KAZALARI 

 

Maden işçileri iş güvenliğinin ve işçi sağlığının hiçe sayıldığı maden ocaklarında 

düşük ücret ve uzun mesai saatleriyle çalıştırılmaktadır. Maden işçileri yaptıkları iş ve 

çalışma koşullarından dolayı genç yaşta sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalmaktadır. 

Özelleştirme, taşeronlaştırma, rodövans ve dayıbaşılık gibi yanlış uygulamalar, yeterli iş 

güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve bilhassa denetimin etkin yapılmaması iş kazalarının 

artmasına neden olmaktadır.  

 

Türkiye, iş kazalarında Avrupa'da 1’inci, dünyada 3’üncü sıradadır. Türkiye'deki işçi 

ölümleri ortalaması Avrupa Birliğinin 8,5 katıdır. Türkiye'de 2002-2013 yılları arasında 

toplam 880 bin iş kazası yaşanmış, bu kazalarda 13.442 işçimiz hayatını kaybetmiştir.  

 

TÜİK’in 2013 iş kazaları araştırma sonuçlarına göre, iş kazası oranının en yüksek 

olduğu sektör madencilik sektörüdür. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki kazaların 

toplam kazalar içindeki payı yüzde 13,4’tür. 

 

Türkiye ölümlü maden kazalarında dünyada ilk sıradadır.  1955-2013 tarihleri arasında 

maden kazaları nedeniyle toplam 3 bin 98 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu sayı Soma, 

Zonguldak ve Ermenek’teki kazalarla birlikte 3.400’ü geçmiştir.  326 bin kişi yaralanmış veya 

sakat kalmıştır. Yaklaşık 15 bin maden işçisi meslek hastalığına yakalanmıştır.  

 

Türkiye'deki yaklaşık 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu 

Soma’dadır. Soma’da yılda 15 milyon ton tüvenan (ham) linyit kömürü üretilmektedir. 105 

bin nüfuslu Soma’da yaklaşık 15 bin işçi madenlerde çalışmaktaydı. Maden çalışanlarının 
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13.500’ü özel sektörde, 1.500’ü kamu madenlerinde çalışmaktadır. Maden çalışanlarının 

yaklaşık 12 bini de yeraltında çalışmaktadır. 

 

105 bin kişinin yaşadığı Soma’da, 2013 yılında, sadece Soma Devlet Hastanesinde 

650 bin poliklinik, 150 bin acil yardım hizmeti verilmiştir. Yine, 2013 yılında Soma’da 5 bin 

iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların yüzde 90’ı maden ocaklarında, maden sahalarında 

yaşanan kazalardır. 

 

13 Mayıs 2014 tarihinde Eynez maden ocağındaki facia öncesinde Soma’daki Türkiye 

Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmesindeki kazalarda 79 madenci hayatını 

kaybetmiştir. Bazı özel maden şirketlerindeki kaza istatistikleri ise âdeta insanın kanını 

dondurmaktadır.  

 

Manisa Soma’da faaliyet gösteren Uyar Madenciliğe bağlı Darkale Maden Ocağında 

20 Ekim 2013 tarihindeki maden kazasında bir madencimiz hayatını kaybederken çok sayıda 

madencimiz de yaralanmıştı. Yine Uyar ailesinin Konya Ermenek’de işlettiği ocakta 28 Ekim 

2014 tarihinde meydana gelen  maden kazasında 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

 

Uyar Madenciliğe bağlı Soma Darkale Maden Ocağında 20 Ekim 2013 tarihinde 

meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak 2 Aralık 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanına verilen bir soru önergesi 15 Ekim 2014 tarihinde cevaplandırılmıştır.  

Çalışma Bakanı Faruk Çelik önerge cevabında “Uyar Madenciliğe bağlı Darkale Maden 

Ocağında 2009 yılında 129, 2010 yılında 179, 2011 yılında 276, 2012 yılında 254, 2013 

yılında 282 olmak üzere toplam 1120 kaza olmuş ve bu kazalarda 6 madencinin hayatını 

kaybetmiştir.   Uyar Madenciliğin ve bunun yan şirketlerinin 11.07.2014 tarihi itibariyla; 

Şahin Madencilik San. Tic.A.Ş.’nin toplam 22.018.412,31 TL, Karaelmas 

Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin toplam 48.798.195,10 TL, Şükrü Uyar Sancak Madencilik A.Ş.’nin 

toplam 2.709.258,39 TL, Azyak Soma Uyar Kömür İşl.Ltd.Şti.’nin toplam 45.176.258,39 TL, 

Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm San. Tic. Ltd.’nin toplam 228.241,27 TL borcu 

bulunmaktadır. 25 Aralık 2013 tarihi itibariyle Uyar Madencilikle ilgili olarak Çalışma 

Bakanlığı İzmir İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ödenmeyen ücretler, yıllık izin, mobbing, 

kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili olarak 121 işçi şikâyette bulunmuştur. Uyar Madenciliğe ait 

Darkale Maden Ocağı ile ilgili olarak işçiler tarafından 124 adet şikâyet dilekçesi verilmiştir. 
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Sonuç olarak, Türkiye’nin enerjide en büyük sorunu kaynaklarını 

çeşitlendirememektir. Bu sorun hem ısınma ve yakıtta Türkiye’nin birincil kaynağı olan 

doğalgazın satın alındığı ülkelerin çeşitlendirilmesinde, hem de ülke içinde alternatif enerji 

kaynakları bakımından avantajlı olmasına rağmen bunların geliştirilememesinde kendini 

göstermektedir. 

 

3. TÜRKİYE’DE MADEN KAZALARI 

 

Maden işçileri iş güvenliğinin ve işçi sağlığının hiçe sayıldığı maden ocaklarında 

düşük ücret ve uzun mesai saatleriyle çalıştırılmaktadır. Maden işçileri yaptıkları iş ve 

çalışma koşullarından dolayı genç yaşta sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalmaktadır. 

Özelleştirme, taşeronlaştırma, rodövans ve dayıbaşılık gibi yanlış uygulamalar, yeterli iş 

güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve bilhassa denetimin etkin yapılmaması iş kazalarının 

artmasına neden olmaktadır.  

 

Türkiye, iş kazalarında Avrupa'da 1’inci, dünyada 3’üncü sıradadır. Türkiye'deki işçi 

ölümleri ortalaması Avrupa Birliğinin 8,5 katıdır. Türkiye'de 2002-2013 yılları arasında 

toplam 880 bin iş kazası yaşanmış, bu kazalarda 13.442 işçimiz hayatını kaybetmiştir.  

 

TÜİK’in 2013 iş kazaları araştırma sonuçlarına göre, iş kazası oranının en yüksek 

olduğu sektör madencilik sektörüdür. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki kazaların 

toplam kazalar içindeki payı yüzde 13,4’tür. 

 

Türkiye ölümlü maden kazalarında dünyada ilk sıradadır.  1955-2013 tarihleri arasında 

maden kazaları nedeniyle toplam 3 bin 98 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu sayı Soma, 

Zonguldak ve Ermenek’teki kazalarla birlikte 3.400’ü geçmiştir.  326 bin kişi yaralanmış veya 

sakat kalmıştır. Yaklaşık 15 bin maden işçisi meslek hastalığına yakalanmıştır.  

 

Türkiye'deki yaklaşık 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu 

Soma’dadır. Soma’da yılda 15 milyon ton tüvenan (ham) linyit kömürü üretilmektedir. 105 

bin nüfuslu Soma’da yaklaşık 15 bin işçi madenlerde çalışmaktaydı. Maden çalışanlarının 
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13.500’ü özel sektörde, 1.500’ü kamu madenlerinde çalışmaktadır. Maden çalışanlarının 

yaklaşık 12 bini de yeraltında çalışmaktadır. 

 

105 bin kişinin yaşadığı Soma’da, 2013 yılında, sadece Soma Devlet Hastanesinde 

650 bin poliklinik, 150 bin acil yardım hizmeti verilmiştir. Yine, 2013 yılında Soma’da 5 bin 

iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların yüzde 90’ı maden ocaklarında, maden sahalarında 

yaşanan kazalardır. 

 

13 Mayıs 2014 tarihinde Eynez maden ocağındaki facia öncesinde Soma’daki Türkiye 

Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmesindeki kazalarda 79 madenci hayatını 

kaybetmiştir. Bazı özel maden şirketlerindeki kaza istatistikleri ise âdeta insanın kanını 

dondurmaktadır.  

 

Manisa Soma’da faaliyet gösteren Uyar Madenciliğe bağlı Darkale Maden Ocağında 

20 Ekim 2013 tarihindeki maden kazasında bir madencimiz hayatını kaybederken çok sayıda 

madencimiz de yaralanmıştı. Yine Uyar ailesinin Konya Ermenek’de işlettiği ocakta 28 Ekim 

2014 tarihinde meydana gelen  maden kazasında 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

 

Uyar Madenciliğe bağlı Soma Darkale Maden Ocağında 20 Ekim 2013 tarihinde 

meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak 2 Aralık 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanına verilen bir soru önergesi 15 Ekim 2014 tarihinde cevaplandırılmıştır.  

Çalışma Bakanı Faruk Çelik önerge cevabında “Uyar Madenciliğe bağlı Darkale Maden 

Ocağında 2009 yılında 129, 2010 yılında 179, 2011 yılında 276, 2012 yılında 254, 2013 

yılında 282 olmak üzere toplam 1120 kaza olmuş ve bu kazalarda 6 madencinin hayatını 

kaybetmiştir.   Uyar Madenciliğin ve bunun yan şirketlerinin 11.07.2014 tarihi itibariyla; 

Şahin Madencilik San. Tic.A.Ş.’nin toplam 22.018.412,31 TL, Karaelmas 

Paz.San.Tic.Ltd.Şti.’nin toplam 48.798.195,10 TL, Şükrü Uyar Sancak Madencilik A.Ş.’nin 

toplam 2.709.258,39 TL, Azyak Soma Uyar Kömür İşl.Ltd.Şti.’nin toplam 45.176.258,39 TL, 

Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm San. Tic. Ltd.’nin toplam 228.241,27 TL borcu 

bulunmaktadır. 25 Aralık 2013 tarihi itibariyle Uyar Madencilikle ilgili olarak Çalışma 

Bakanlığı İzmir İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ödenmeyen ücretler, yıllık izin, mobbing, 

kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili olarak 121 işçi şikâyette bulunmuştur. Uyar Madenciliğe ait 

Darkale Maden Ocağı ile ilgili olarak işçiler tarafından 124 adet şikâyet dilekçesi verilmiştir. 
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Bu şikâyet dilekçeleriyle ilgili olarak Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirmiştir. Ancak 

şirket bu müfettişlere gerekli evrakları vermediği için denetim yapılamamıştır. ” ifadesini 

kullanmıştır. 

 

AKP dönemindeki maden kazalarında dikkat çekici olan bir durum da maden 

kazalarının gerçekleştiği sahaların işletilme yöntemidir. Maden kazalarına dair hükümetin 

tutum ve davranışlarının önemli bir aşaması da maden kazalarının üstünü örtmek üzerine 

şekillenmektedir. Bu tutumu komisyon raporunun “Yer Altı Maden İşletmeciliğinde Önemli 

Kazalar” başlıklı 7’inci bölümde görmek mümkündür. Raporda AKP döneminde meydana 

gelen sadece 9 maden kazası yer almaktadır. Raporda yer alan maden kazalarında 13 Mayıs 

2014 tarihindeki Soma Eynez maden ocağındaki kaza hariç 110 maden işçimizin hayatını 

kaybettiği ifade edilmiştir. Oysa 2008 yılı itibariyle raporda zikredilmeyen yer altı maden 

kazalarında 208 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. AKP dönemindeki büyük maden 

kazalarından raporda zikredilmeyenler şunlardır: 

 

• 21 Nisan 2005’te rodövans sözleşmesiyle işletilen Kütahya-Gediz Kömür İşletmeleri 

A.Ş.’de meydana gelen grizu patlamasında 18 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

• 2 Haziran 2006’da Balıkesir-Dursunbey Şen Maden San. ve Tic. A.Ş.’de meydana 

gelen grizu patlamasında 17 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

• 6 Şubat 2010 ve 14 Şubat 2010 tarihlerinde Kahramanmaraş Elbistan’da EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü işletmesinde yüklenici Park Holding şirketinin işlettiği maden ocağında 

meydana gelen heyelanda 10 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

AKP döneminde maden kazalarına ilişkin veri tabanı oluşturulmasında büyük bir 

eksiklik göze çarpmaktadır. Bu dönem içerisinde maden kazalarına ilişkin sağlıklı verilere 

ulaşmak mümkün olamamaktadır. Maden kazalarına ilişkin verilerin eksikliği ise maden 

kazalarının sonuçları ve etkilerine dair  sağlıklı analizler yapılmasının önündeki en önemli 

engeldir. 

 

AKP döneminde maden ocaklarında meydana gelen kaza istatistiklerinde dikkat çekici 

bir başka husus da maden kazalarının çoğunun rodövanslı ve hizmet alımı şeklinde özel 
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sektörün işlettiği maden ocaklarında meydana gelmiş olmasıdır. 2003-2014 yılları arasındaki 

14 büyük maden kazasının 8’i rodövans yada hizmet alımı şeklinde işletilen madenlerde 

meydana gelmiştir. Bu kazalar ve kazaların olduğu maden sahaları şunlardır: 22 Kasım 

2003’te Karaman Ermenek’te 10 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 21 Nisan 2005 tarihinde 

Kütahya Gediz’de 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 17 Mayıs 2010’da Zonguldak 

Kozlu’da 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 8 Ocak 2013’te Zonguldak Kozlu’da 8 

maden işçisinin hayatını kaybettiği; 1 Kasım 2014’te Bartın Amasra’da 2 maden işçisinin 

hayatını kaybettiği ocaklar rodövans yöntemiyle işletiliyordu. 13 Mayıs 2014’te Manisa 

Soma’da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve 28 Ekim 2014’te Karaman Ermenek’te 18 

maden işçisinin hayatını kaybettiği ocaklar ise hizmet alım yöntemiyle işletilmekteydi. 

 

Netice itibariyle, Madenlerde yaşanan iş kazaları ve ekonomik boyutu, sektörün 

üretimi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğinde Türkiye’nin yeni bir madencilik 

sektörü stratejisine ihtiyacı olduğu ve sektörde rodövans ve hizmet alımı yöntemlerinin 

temelden gözden geçirilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

 

4. YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN 

ÖNEMİ 

 

 Soma havzası ülkemizdeki en önemli linyit havzasıdır. Soma’daki maden çalışma 

bölgelerinde derinliğin artmasına bağlı olarak kömürün metan içeriği de artmaktadır. Bu 

nedenle gerek Soma’da gerekse de ülkemizdeki diğer yer altı kömür madenciliği bölgeleri 

üretim süreci açısından çok hassas yerlerdir. 

 

Yeraltı kömür madenciliğinde yaşanan problemlerin çoğu ortaktır. Ocak yangınları, 

tehlikeli gazlarla (CH4 metan, CO karbonmonoksit, CO2 karbondioksit, H2S hidrojensülfür) 

mücadele, ocak havalandırması, göçükler, tozla mücadele, su drenajı vb. Ocak havalandırma 

projeleri bu mücadelenin en önemli aşamasıdır. Çünkü havalandırma diğer mücadeleleri 

yapabilmek için en temel yaşam koşullarını oluşturur. Doğru havalandırma projeleri ile çok 

kolay bertaraf edilebilen zararlı gazlar yanlış projelendirilmiş ocaklarda büyük riskler 

oluşturmaktadır. 
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Bu şikâyet dilekçeleriyle ilgili olarak Çalışma Bakanlığı iki müfettiş görevlendirmiştir. Ancak 

şirket bu müfettişlere gerekli evrakları vermediği için denetim yapılamamıştır. ” ifadesini 

kullanmıştır. 

 

AKP dönemindeki maden kazalarında dikkat çekici olan bir durum da maden 

kazalarının gerçekleştiği sahaların işletilme yöntemidir. Maden kazalarına dair hükümetin 

tutum ve davranışlarının önemli bir aşaması da maden kazalarının üstünü örtmek üzerine 

şekillenmektedir. Bu tutumu komisyon raporunun “Yer Altı Maden İşletmeciliğinde Önemli 

Kazalar” başlıklı 7’inci bölümde görmek mümkündür. Raporda AKP döneminde meydana 

gelen sadece 9 maden kazası yer almaktadır. Raporda yer alan maden kazalarında 13 Mayıs 

2014 tarihindeki Soma Eynez maden ocağındaki kaza hariç 110 maden işçimizin hayatını 

kaybettiği ifade edilmiştir. Oysa 2008 yılı itibariyle raporda zikredilmeyen yer altı maden 

kazalarında 208 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. AKP dönemindeki büyük maden 

kazalarından raporda zikredilmeyenler şunlardır: 

 

• 21 Nisan 2005’te rodövans sözleşmesiyle işletilen Kütahya-Gediz Kömür İşletmeleri 

A.Ş.’de meydana gelen grizu patlamasında 18 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

• 2 Haziran 2006’da Balıkesir-Dursunbey Şen Maden San. ve Tic. A.Ş.’de meydana 

gelen grizu patlamasında 17 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

• 6 Şubat 2010 ve 14 Şubat 2010 tarihlerinde Kahramanmaraş Elbistan’da EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü işletmesinde yüklenici Park Holding şirketinin işlettiği maden ocağında 

meydana gelen heyelanda 10 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 

 

AKP döneminde maden kazalarına ilişkin veri tabanı oluşturulmasında büyük bir 

eksiklik göze çarpmaktadır. Bu dönem içerisinde maden kazalarına ilişkin sağlıklı verilere 

ulaşmak mümkün olamamaktadır. Maden kazalarına ilişkin verilerin eksikliği ise maden 

kazalarının sonuçları ve etkilerine dair  sağlıklı analizler yapılmasının önündeki en önemli 

engeldir. 

 

AKP döneminde maden ocaklarında meydana gelen kaza istatistiklerinde dikkat çekici 

bir başka husus da maden kazalarının çoğunun rodövanslı ve hizmet alımı şeklinde özel 
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sektörün işlettiği maden ocaklarında meydana gelmiş olmasıdır. 2003-2014 yılları arasındaki 

14 büyük maden kazasının 8’i rodövans yada hizmet alımı şeklinde işletilen madenlerde 

meydana gelmiştir. Bu kazalar ve kazaların olduğu maden sahaları şunlardır: 22 Kasım 

2003’te Karaman Ermenek’te 10 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 21 Nisan 2005 tarihinde 

Kütahya Gediz’de 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 17 Mayıs 2010’da Zonguldak 

Kozlu’da 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği; 8 Ocak 2013’te Zonguldak Kozlu’da 8 

maden işçisinin hayatını kaybettiği; 1 Kasım 2014’te Bartın Amasra’da 2 maden işçisinin 

hayatını kaybettiği ocaklar rodövans yöntemiyle işletiliyordu. 13 Mayıs 2014’te Manisa 

Soma’da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve 28 Ekim 2014’te Karaman Ermenek’te 18 

maden işçisinin hayatını kaybettiği ocaklar ise hizmet alım yöntemiyle işletilmekteydi. 

 

Netice itibariyle, Madenlerde yaşanan iş kazaları ve ekonomik boyutu, sektörün 

üretimi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğinde Türkiye’nin yeni bir madencilik 

sektörü stratejisine ihtiyacı olduğu ve sektörde rodövans ve hizmet alımı yöntemlerinin 

temelden gözden geçirilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.  

 

4. YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN 

ÖNEMİ 

 

 Soma havzası ülkemizdeki en önemli linyit havzasıdır. Soma’daki maden çalışma 

bölgelerinde derinliğin artmasına bağlı olarak kömürün metan içeriği de artmaktadır. Bu 

nedenle gerek Soma’da gerekse de ülkemizdeki diğer yer altı kömür madenciliği bölgeleri 

üretim süreci açısından çok hassas yerlerdir. 

 

Yeraltı kömür madenciliğinde yaşanan problemlerin çoğu ortaktır. Ocak yangınları, 

tehlikeli gazlarla (CH4 metan, CO karbonmonoksit, CO2 karbondioksit, H2S hidrojensülfür) 

mücadele, ocak havalandırması, göçükler, tozla mücadele, su drenajı vb. Ocak havalandırma 

projeleri bu mücadelenin en önemli aşamasıdır. Çünkü havalandırma diğer mücadeleleri 

yapabilmek için en temel yaşam koşullarını oluşturur. Doğru havalandırma projeleri ile çok 

kolay bertaraf edilebilen zararlı gazlar yanlış projelendirilmiş ocaklarda büyük riskler 

oluşturmaktadır. 
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Ocağa girecek temiz hava alt kottan ocağa girecek üst kottan çıkacak şekilde 

planlanmalıdır. Aynı sistemi üretim panosuna giren ve çıkan hava için de uygulamak çok 

doğru olacaktır. Çıkış havasının tekrar giriş havasına katılmaması için hava giriş ve çıkış 

ağızlarının birbirinden en az 30 metre uzaklıkta yapılması gereklidir. Farklı kotta olması ise 

depresyon ya da basınç farkı dediğimiz havalandırmanın temelini oluşturan ana kaidenin 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Doğal havalandırmayı da sağlayan bu kural yer altı 

işletmelerinin en önemli avantajıdır. Isınan havanın yükselme isteğinden faydalanılan bu 

sistemde ocakta dolaşan hava kullanıldıktan sonra çıkışa yönelmektedir. Mekanik 

havalandırmaya destek niteliğindeki bu yöntem ocak havalandırmasını kolaylaştırmaktadır. 

Üretim bölgesine giren hava düşük kottan girer ve kullanımdan sonraki ısınmadan dolayı, 

giriş ve çıkıştaki basınç farkından daha yüksekteki çıkışa yönelmektedir. Kurulan mekanik 

havalandırmanın temelinde de bir depresyon yaratarak temiz havanın içeri girmesi sağlanır, 

ocağı dolaşan ısınmış ve kirlenmiş hava emicilerin kurulduğu nefeslik ağzından dışarı atılır. 

Eğer mekanik havalandırmaya paralel yukarıda anlatılan prensibi ocağa uygularsak 

havalandırmada elde edeceğimiz hava miktarı doğal hava + mekanik hava şeklinde olacaktır. 

Havalandırma projeleri uygulanırken yaz kış aylarındaki hava basınç ve sıcaklık değerlerini 

de takip etmek gerekmektedir. Çünkü yaz aylarındaki sıcaklık artışı ile ters oranda değişen 

hava basıncı ocağa giren hava miktarını azaltmaktadır. Bu geçişler iyi takip edilmelidir. Bu 

değişimin fark edilmesiyle mekanik havalandırmada kullanılan vantilatörün kanat açıklığı 

değiştirilerek veya hızlandırılarak emiş gücünün arttırılması gerekmektedir. Ayrıca tecrübeler 

basınç farkı değişimleri esnasında metan oranlarının ocakta değiştiğini göstermiştir. Bugün 

birçok modern işletmede ocak giriş veya çıkışlarında barometreler kurulup değerler saatlik 

takip edilmektedir. Ayrıca bahsedilen zararlı gazlar, CO2 hariç, ocak havasının spesifik 

ağırlığına göre daha hafiftir. Bu yüzden zararlı gazlar ocaktaki havanın üst kısmında 

toplanacağından zararlı gazları çıkışa yönlendirmek daha kolay olacaktır. Ocağa girecek hava 

miktarını hesaplarken; çalışan sayısı, zararlı gazlar, ısınma ve kirlenmeyi sağlayan etmenler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kömür madenlerinde seri havalandırma çok risklidir. 

Bir üretim bölgesini dolaşmış hava, bünyesinde çeşitli zararlı gazları taşımaktadır. Bu havayı 

tekrar başka bir çalışma alanına göndermek çalışma alanındaki riskleri arttırmaktadır. Yeraltı 

havalandırma şebekesinin paralel kollara ayrılması hangi bölgeye kaç m2 hava gerekli ise 

ayarlı hava kapıları ile paylaştırılmalıdır. Yanlış havalandırmalar; ocak yangınlarının başlama 

sürelerini kısaltmakta ve yangınların bertaraf edilme aşamasında mücadeleyi 
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zorlaştırmaktadır. Durağan veya gereğinden fazla havanın da yangınlara neden olduğu 

bilinmektedir. 

 

Havalandırma projesindeki yanlışlıklar nedeniyle kazanın bilançosu ağır olmuştur. 

Ocağa giren hava miktarı kişi başı 3 mᶟ/dak. nın altında olmaması gereklidir. Bu hava miktarı 

CH4 gelirinin olması durumunda mevzuat uyarınca yüzde 2 in üzerindeki metan 

konsantrasyonlarında çalışma yasaklanmıştır. Ancak damar içi, ayak ve kömür içinde 

oluşturulan rekup ve ana yollarda bu oran yüzde 1,5’ in üstünde olmamalı ve hava dönüş 

yollarında yüzde 1’ i geçmemesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

 

Ocakta kör nokta bırakılmamalı hava akımının uğramadığı veya durağanlaştığı bölge 

bulunmamalıdır. Çünkü hava akımının olmadığı veya az olduğu bu noktalarda her türlü 

zararlı gazın birikmesi olağandır. Kapatılmış eski üretim boşluklarında gaz birikmesi için 

ideal bir ortam söz konusudur. Havayla teması kesilmezse ocak yangınlarına neden olan bu 

boşluklar eğer ramble veya kül su karışımından oluşan pulp ile doldurulmaz ise çeşitli zararlı 

gazların biriktiği depolar haline gelmektedir. Park Teknik şirketinde bu önlemlerin alınmadığı 

kül ve ramble sisteminin uygulanmadığı bilinmektedir. Sadece üretim bölgesi yangınları için 

azot gazı kullanılmıştır. Ancak firma yangınlarla baş edemediğinden sahayı Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ.’ ne devretmiştir. Ancak bu üretim boşluklarına sonradan müdahale edilmediği 

anlaşılmaktadır. Özellikle A panosu diye adlandırılan bölgede metan konsantrasyonunun 

yükseldiği bilinmektedir. Yangın nedeniyle kapatılmış üretim panolarında yüksek 

konsantrasyonlarda karbonmonoksit ve üretim boşluklarında metan gazı birikmektedir. Kapalı 

ortamdaki O2 ile birleşen CO, CO2 ye dönüşmekte hava alamayan yangınlı bölge 

kendiliğinden sönmektedir. Ancak metan gazı tasman veya çatlaklardan çıkmadığı taktirde bu 

alanda birikmektedir. Bu tür alanlar sondaj ve numune alma boruları bırakılarak takip 

edilmeli kapalı devre tahliyesi sağlanmalı, çalışma alanına girmesine engel olunmalıdır. 

Çalışılan panolar arasında yeterli topukların bırakılması, hem ocak yangınları hem de zararlı 

gazların yeni çalışma bölgesine gelmesine engel olunması gerekmektedir. 

 

Zararlı gazların tespiti ve risklerinin giderilmesi için alınan her türlü önlem ve anti 

grizu teçhizatlara büyük yatırımlar yapılırken, havalandırma ve zararlı gaz 

konsantrasyonlarının depolandığı alanlar, eski imalat ve baraj kontrolleri, topuk mesafeleri, 

tasman ve fay takipleri gözden kaçırılmaktadır. 
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Ocağa girecek temiz hava alt kottan ocağa girecek üst kottan çıkacak şekilde 

planlanmalıdır. Aynı sistemi üretim panosuna giren ve çıkan hava için de uygulamak çok 

doğru olacaktır. Çıkış havasının tekrar giriş havasına katılmaması için hava giriş ve çıkış 

ağızlarının birbirinden en az 30 metre uzaklıkta yapılması gereklidir. Farklı kotta olması ise 

depresyon ya da basınç farkı dediğimiz havalandırmanın temelini oluşturan ana kaidenin 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Doğal havalandırmayı da sağlayan bu kural yer altı 

işletmelerinin en önemli avantajıdır. Isınan havanın yükselme isteğinden faydalanılan bu 

sistemde ocakta dolaşan hava kullanıldıktan sonra çıkışa yönelmektedir. Mekanik 

havalandırmaya destek niteliğindeki bu yöntem ocak havalandırmasını kolaylaştırmaktadır. 

Üretim bölgesine giren hava düşük kottan girer ve kullanımdan sonraki ısınmadan dolayı, 

giriş ve çıkıştaki basınç farkından daha yüksekteki çıkışa yönelmektedir. Kurulan mekanik 

havalandırmanın temelinde de bir depresyon yaratarak temiz havanın içeri girmesi sağlanır, 

ocağı dolaşan ısınmış ve kirlenmiş hava emicilerin kurulduğu nefeslik ağzından dışarı atılır. 

Eğer mekanik havalandırmaya paralel yukarıda anlatılan prensibi ocağa uygularsak 

havalandırmada elde edeceğimiz hava miktarı doğal hava + mekanik hava şeklinde olacaktır. 

Havalandırma projeleri uygulanırken yaz kış aylarındaki hava basınç ve sıcaklık değerlerini 

de takip etmek gerekmektedir. Çünkü yaz aylarındaki sıcaklık artışı ile ters oranda değişen 

hava basıncı ocağa giren hava miktarını azaltmaktadır. Bu geçişler iyi takip edilmelidir. Bu 

değişimin fark edilmesiyle mekanik havalandırmada kullanılan vantilatörün kanat açıklığı 

değiştirilerek veya hızlandırılarak emiş gücünün arttırılması gerekmektedir. Ayrıca tecrübeler 

basınç farkı değişimleri esnasında metan oranlarının ocakta değiştiğini göstermiştir. Bugün 

birçok modern işletmede ocak giriş veya çıkışlarında barometreler kurulup değerler saatlik 

takip edilmektedir. Ayrıca bahsedilen zararlı gazlar, CO2 hariç, ocak havasının spesifik 

ağırlığına göre daha hafiftir. Bu yüzden zararlı gazlar ocaktaki havanın üst kısmında 

toplanacağından zararlı gazları çıkışa yönlendirmek daha kolay olacaktır. Ocağa girecek hava 

miktarını hesaplarken; çalışan sayısı, zararlı gazlar, ısınma ve kirlenmeyi sağlayan etmenler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kömür madenlerinde seri havalandırma çok risklidir. 

Bir üretim bölgesini dolaşmış hava, bünyesinde çeşitli zararlı gazları taşımaktadır. Bu havayı 

tekrar başka bir çalışma alanına göndermek çalışma alanındaki riskleri arttırmaktadır. Yeraltı 

havalandırma şebekesinin paralel kollara ayrılması hangi bölgeye kaç m2 hava gerekli ise 

ayarlı hava kapıları ile paylaştırılmalıdır. Yanlış havalandırmalar; ocak yangınlarının başlama 

sürelerini kısaltmakta ve yangınların bertaraf edilme aşamasında mücadeleyi 
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zorlaştırmaktadır. Durağan veya gereğinden fazla havanın da yangınlara neden olduğu 

bilinmektedir. 

 

Havalandırma projesindeki yanlışlıklar nedeniyle kazanın bilançosu ağır olmuştur. 

Ocağa giren hava miktarı kişi başı 3 mᶟ/dak. nın altında olmaması gereklidir. Bu hava miktarı 

CH4 gelirinin olması durumunda mevzuat uyarınca yüzde 2 in üzerindeki metan 

konsantrasyonlarında çalışma yasaklanmıştır. Ancak damar içi, ayak ve kömür içinde 

oluşturulan rekup ve ana yollarda bu oran yüzde 1,5’ in üstünde olmamalı ve hava dönüş 

yollarında yüzde 1’ i geçmemesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

 

Ocakta kör nokta bırakılmamalı hava akımının uğramadığı veya durağanlaştığı bölge 

bulunmamalıdır. Çünkü hava akımının olmadığı veya az olduğu bu noktalarda her türlü 

zararlı gazın birikmesi olağandır. Kapatılmış eski üretim boşluklarında gaz birikmesi için 

ideal bir ortam söz konusudur. Havayla teması kesilmezse ocak yangınlarına neden olan bu 

boşluklar eğer ramble veya kül su karışımından oluşan pulp ile doldurulmaz ise çeşitli zararlı 

gazların biriktiği depolar haline gelmektedir. Park Teknik şirketinde bu önlemlerin alınmadığı 

kül ve ramble sisteminin uygulanmadığı bilinmektedir. Sadece üretim bölgesi yangınları için 

azot gazı kullanılmıştır. Ancak firma yangınlarla baş edemediğinden sahayı Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ.’ ne devretmiştir. Ancak bu üretim boşluklarına sonradan müdahale edilmediği 

anlaşılmaktadır. Özellikle A panosu diye adlandırılan bölgede metan konsantrasyonunun 

yükseldiği bilinmektedir. Yangın nedeniyle kapatılmış üretim panolarında yüksek 

konsantrasyonlarda karbonmonoksit ve üretim boşluklarında metan gazı birikmektedir. Kapalı 

ortamdaki O2 ile birleşen CO, CO2 ye dönüşmekte hava alamayan yangınlı bölge 

kendiliğinden sönmektedir. Ancak metan gazı tasman veya çatlaklardan çıkmadığı taktirde bu 

alanda birikmektedir. Bu tür alanlar sondaj ve numune alma boruları bırakılarak takip 

edilmeli kapalı devre tahliyesi sağlanmalı, çalışma alanına girmesine engel olunmalıdır. 

Çalışılan panolar arasında yeterli topukların bırakılması, hem ocak yangınları hem de zararlı 

gazların yeni çalışma bölgesine gelmesine engel olunması gerekmektedir. 

 

Zararlı gazların tespiti ve risklerinin giderilmesi için alınan her türlü önlem ve anti 

grizu teçhizatlara büyük yatırımlar yapılırken, havalandırma ve zararlı gaz 

konsantrasyonlarının depolandığı alanlar, eski imalat ve baraj kontrolleri, topuk mesafeleri, 

tasman ve fay takipleri gözden kaçırılmaktadır. 
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Kendiliğinden kızışmaya müsait soma havzası kömürleri uçucu madde oranlarının 

yüksek olması, bünye neminin azlığı gibi özelliklerinden dolayı kolay oksitlenmekte, 

kendiliğinden yanmaya başlamaktadır. Ayak arkası yangınlarının oluşmaması için en iyi 

çözüm kül-su karışımı pulp kullanmaktır. Kömür içinde sürülen galerilerde havayla teması 

kesecek püskürtme beton kullanmak veya gömlekleme olarak bilinen sistemle kömür 

galerisini ince ağaç tahtalarla çepeçevre kapatmak ve kömürle arasındaki boşluğun külle 

doldurulması yönteminin uygulanması gerekmektedir. Kömürün oksitlenmesi ve 

kendiliğinden yanmaya başlaması, yapısına göre ve ortam şartlarına göre değişenken bir 

zamana ihtiyaç duyar. Bu süre soma bölgesi kömürleri için 1-3 ay arasında sürmektedir. 

Oksitlenmeler kontrol edilerek yanmanın başlangıcı tespit edilebilir. Oksitlenmenin başladığı 

yerlerde dokunma ile terlemenin olup olmadığı,  ısı artışlarından ve karbonmonoksit takibi ile 

yangın başlangıçları tespit edilebilir. Yangını durdurmak için önce soğutma ve hava temasını 

kesecek tedbirler alınır. Karbonmonoksit gelirinin fazla olması durumunda bölgenin hava 

girişi ve çıkışı eş zamanlı kapatılarak yangın boğulur. Yapılan barajın içine kül vermek ve 

içerideki gazı takip etmek için iki ayrı demir boru bırakılmalıdır. Numune borusu kesitin 

mümkün olan en üst noktasında konuşlandırılmalıdır. İçerideki yangın külle söndürülürken 

biryandan da baraj arkasındaki gazın durumu ve miktarı takip edilmelidir. Bazen yeterince 

izole edilmeyen veya tamamen sönmemiş bölgeler tekrar açıldığında havayla temas eder 

etmez tekrar yanmaya başlamaktadır. Yangının devam edebilmesi için ortama hava giriş ve 

çıkışı olması gerekmektedir. 

 

Ocak yangınlarda ağaç yanıkları beyaz duman çıkarmakta, kömür yangınları daha 

koyu ve yoğun duman çıkarmakta, lastik ve kablo yangınları ise koyu siyah, genzi yakan ve 

nefes almayı zorlaştıran bir duman çıkarmaktadır. Bu tür yangınlarda önce çalışma alanı 

boşaltılmalı daha sonra yangına müdahale edilmelidir. Çünkü müdahalenin ne gibi sonuçlar 

doğuracağı ve ekstra ne gibi tehlikeler oluşturacağı kestirilemez. Ani gaz oluşumu, 

patlamalar, göçük oluşumu gibi riskler durumu daha da içinden çıkılmaz hale 

getirebileceğinden orada görev yapacak emniyet birimi haricindeki çalışanlar ocaktan 

çıkartılmalıdır. Ocakta söndürme istasyonları ve söndürme tertibatları olmalıdır. Herhangi bir 

panoya giren havanın çeşitli nedenlerle karşı hava verilememesi veya belli bir bölgenin 

havalandırılamaması gibi durumlar önceden öngörülerek ana hava yolları üzerinde kurulup 

hazır bekletilen tali havalandırma vantilatörleri ve bu vantilatöre bağlı yanmaz bezden 
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üretilmiş fan tüp bezleri hazır halde bekletilmelidir. Çünkü yer altı ocaklarında hava giriş 

veya çıkış galerilerinde oluşan göçmeler veya kızışmalar sürekli yaşanan sıkıntılardır. Bazen 

ayağın birkaç kasası göçerek daha ileri hava geçişini engeller. Eğer metan geliri varsa 

havalandırılamayan bu kör noktada değerler kısa sürede yükselebilir. Metan yoksa O2 

azalması CO2 artışı veya CO birikmesi de oluşabilecek riskler arasındadır. İşte bu gibi 

durumlarda bu kör noktayı tersten çekilmiş hazır bekletilen bir vantilatör yardımıyla 

havalandırılabilir oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilebilir. Bütün bu risklerin acil önlem 

planlarında yer alması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

Acil durum eylem planları ve tahliye tatbikatları yapılarak olası olumsuz koşullarda 

tahliye sürelerini tespit etmek kullanılacak gaz maskelerinin tespiti açısından da önemlidir. 

 

5. EYNEZ MADEN OCAĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 

 

Kazanın gerçekleştiği Eynez ocağı; 1990 yılında işletmeye açılmış eski bir ocaktır. 

Ocak açıklığı ve üretim bölgelerinin dağınık olması sebebiyle kontrolü zor bir ocak görüntüsü 

çizmektedir. 

Eynez maden ocağında klasik, yarı mekanize, tam mekanize ve karatumba (kör baca) 

sistemiyle üretim yapılmaktadır. Özellikle kör baca sistemiyle yapılan üretim ısı ve 

karbonmonoksit olasılığını arttırmaktadır. 

 

Ocağın geçmişinde birçok defa yangınla mücadelede güçlükler yaşandığı ve kapanan 

yerlerin olduğu düşünülürse baraj önlerinin takibi, tasman ve çatlak kontrollerinin 

hassasiyetle kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

Bölgenin tavan taşının sağlamlığı dayanma mukavemetinin yüksek olduğu bilinen bir 

gerçektir. 

 

Ayak arkası oturmalarda çok büyük hava basınçlarının oluştuğu bu basınçların bazen 

bir insanın ayaklarını yerden kesebilecek kadar şiddetli olduğu bilinmektedir. Kömürün 

kalınlığı ve oluşturulan panoların büyüklüğü düşünüldüğünde tavan oturmalarında arka 

boşluklarda biriken havanın bir anda çalışan galerilerden çıkmaya zorlanmasıyla hızlı ve 
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Kendiliğinden kızışmaya müsait soma havzası kömürleri uçucu madde oranlarının 

yüksek olması, bünye neminin azlığı gibi özelliklerinden dolayı kolay oksitlenmekte, 

kendiliğinden yanmaya başlamaktadır. Ayak arkası yangınlarının oluşmaması için en iyi 

çözüm kül-su karışımı pulp kullanmaktır. Kömür içinde sürülen galerilerde havayla teması 

kesecek püskürtme beton kullanmak veya gömlekleme olarak bilinen sistemle kömür 

galerisini ince ağaç tahtalarla çepeçevre kapatmak ve kömürle arasındaki boşluğun külle 

doldurulması yönteminin uygulanması gerekmektedir. Kömürün oksitlenmesi ve 

kendiliğinden yanmaya başlaması, yapısına göre ve ortam şartlarına göre değişenken bir 

zamana ihtiyaç duyar. Bu süre soma bölgesi kömürleri için 1-3 ay arasında sürmektedir. 

Oksitlenmeler kontrol edilerek yanmanın başlangıcı tespit edilebilir. Oksitlenmenin başladığı 

yerlerde dokunma ile terlemenin olup olmadığı,  ısı artışlarından ve karbonmonoksit takibi ile 

yangın başlangıçları tespit edilebilir. Yangını durdurmak için önce soğutma ve hava temasını 

kesecek tedbirler alınır. Karbonmonoksit gelirinin fazla olması durumunda bölgenin hava 

girişi ve çıkışı eş zamanlı kapatılarak yangın boğulur. Yapılan barajın içine kül vermek ve 

içerideki gazı takip etmek için iki ayrı demir boru bırakılmalıdır. Numune borusu kesitin 

mümkün olan en üst noktasında konuşlandırılmalıdır. İçerideki yangın külle söndürülürken 

biryandan da baraj arkasındaki gazın durumu ve miktarı takip edilmelidir. Bazen yeterince 

izole edilmeyen veya tamamen sönmemiş bölgeler tekrar açıldığında havayla temas eder 

etmez tekrar yanmaya başlamaktadır. Yangının devam edebilmesi için ortama hava giriş ve 

çıkışı olması gerekmektedir. 

 

Ocak yangınlarda ağaç yanıkları beyaz duman çıkarmakta, kömür yangınları daha 

koyu ve yoğun duman çıkarmakta, lastik ve kablo yangınları ise koyu siyah, genzi yakan ve 

nefes almayı zorlaştıran bir duman çıkarmaktadır. Bu tür yangınlarda önce çalışma alanı 

boşaltılmalı daha sonra yangına müdahale edilmelidir. Çünkü müdahalenin ne gibi sonuçlar 

doğuracağı ve ekstra ne gibi tehlikeler oluşturacağı kestirilemez. Ani gaz oluşumu, 

patlamalar, göçük oluşumu gibi riskler durumu daha da içinden çıkılmaz hale 

getirebileceğinden orada görev yapacak emniyet birimi haricindeki çalışanlar ocaktan 

çıkartılmalıdır. Ocakta söndürme istasyonları ve söndürme tertibatları olmalıdır. Herhangi bir 

panoya giren havanın çeşitli nedenlerle karşı hava verilememesi veya belli bir bölgenin 

havalandırılamaması gibi durumlar önceden öngörülerek ana hava yolları üzerinde kurulup 

hazır bekletilen tali havalandırma vantilatörleri ve bu vantilatöre bağlı yanmaz bezden 
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üretilmiş fan tüp bezleri hazır halde bekletilmelidir. Çünkü yer altı ocaklarında hava giriş 

veya çıkış galerilerinde oluşan göçmeler veya kızışmalar sürekli yaşanan sıkıntılardır. Bazen 

ayağın birkaç kasası göçerek daha ileri hava geçişini engeller. Eğer metan geliri varsa 

havalandırılamayan bu kör noktada değerler kısa sürede yükselebilir. Metan yoksa O2 

azalması CO2 artışı veya CO birikmesi de oluşabilecek riskler arasındadır. İşte bu gibi 

durumlarda bu kör noktayı tersten çekilmiş hazır bekletilen bir vantilatör yardımıyla 

havalandırılabilir oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilebilir. Bütün bu risklerin acil önlem 

planlarında yer alması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

Acil durum eylem planları ve tahliye tatbikatları yapılarak olası olumsuz koşullarda 

tahliye sürelerini tespit etmek kullanılacak gaz maskelerinin tespiti açısından da önemlidir. 

 

5. EYNEZ MADEN OCAĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 

 

Kazanın gerçekleştiği Eynez ocağı; 1990 yılında işletmeye açılmış eski bir ocaktır. 

Ocak açıklığı ve üretim bölgelerinin dağınık olması sebebiyle kontrolü zor bir ocak görüntüsü 

çizmektedir. 

Eynez maden ocağında klasik, yarı mekanize, tam mekanize ve karatumba (kör baca) 

sistemiyle üretim yapılmaktadır. Özellikle kör baca sistemiyle yapılan üretim ısı ve 

karbonmonoksit olasılığını arttırmaktadır. 

 

Ocağın geçmişinde birçok defa yangınla mücadelede güçlükler yaşandığı ve kapanan 

yerlerin olduğu düşünülürse baraj önlerinin takibi, tasman ve çatlak kontrollerinin 

hassasiyetle kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

Bölgenin tavan taşının sağlamlığı dayanma mukavemetinin yüksek olduğu bilinen bir 

gerçektir. 

 

Ayak arkası oturmalarda çok büyük hava basınçlarının oluştuğu bu basınçların bazen 

bir insanın ayaklarını yerden kesebilecek kadar şiddetli olduğu bilinmektedir. Kömürün 

kalınlığı ve oluşturulan panoların büyüklüğü düşünüldüğünde tavan oturmalarında arka 

boşluklarda biriken havanın bir anda çalışan galerilerden çıkmaya zorlanmasıyla hızlı ve 
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basınçlı bir hava çalışma bölgelerine yayılmakta ve bu miktar, alanın hacimsel büyüklüğü ile 

değişmektedir. 

 

Eynez maden ocağında ana galerilerinin etrafı eski üretim alanları ile çevrelenmiştir. 

Yer altı madenciliğinde statik ve dinamik yükler devamlı değişir. Açılan her boşluk ve 

çalışma alanı yük dengelerini değiştirdiğinden ana taş galerilerde bile baskı ve çatlaklar 

oluşabilir. Bu durum çalışanların ifadelerinde de belirtilmiştir. Ana yolda tarama yapan 

ekiplerin olması ve çalıştıkları yerin taşta olduğu kendi ifadelerinde yer almaktadır. 

 

Kullanılan hiçbir tahkimat çeşidi doğal yükleri taşıyacak dirençte değildir. Yeraltı 

madenciliği doğayı doğaya taşıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Kullanılan tahkimatlar lokal 

yüklere dayanmak, kavlak oluşumunu ve dökülmesini engellemek için yapılır. Bu tahkimatlar 

kavlak dökülmelerine ve tahkimat üzerlerinde boşluk oluşmasına engel olmak için kamalarla 

veya çelik hasırlarla çevrelenir. Ana taş galeriler genellikle hava giriş ve çıkışını sağlamada, 

nakliye bantlarının veya diğer taşıma araçlarının kurulduğu kesit alanı daha geniş olan 

yollardır. 

 

Taş yapının içinde oluşturulan bu galeriler fazla baskı ve deformasyona uğramazlar. 

Ancak ocak içersindeki çalışmalar bu dengeleri bozabilir. Üretim alanları ile ana galeriler 

arasına yeterli topuk dediğimiz mesafeler bırakılmazsa ana galerilerde bile baskı ve 

deformasyonlar yaşanır. Gerekli topuk mesafesi her ocak için faklıdır ve koşullara göre 

hesaplanarak bırakılmalıdır. Bu mesafeler belirlenirken kömürün kalınlığı, eğimi, kayaç 

mukavemetleri ve tasman açıları gibi ölçütler kullanılır. Ana galerilerin baskı görmesi tarama 

için ayrılan ekiplerin fazlalığı topukların yetersiz olduğunu düşündürmektedir. 

 

Ocak içerisindeki sıcaklık, hava sirkülâsyonunun yetersizliği ve galeri kesitlerindeki 

dirençlerin hava hızını düşürmesiyle açıklanabilmektedir. Ocak havalandırması için kullanılan 

ana vantilatörlerinin gücünün 2400 m3/dk. olması ocağa giren hava miktarının da bu miktar 

olduğunu göstermez. Kullanılan vantilatör karşılaştığı dirençler sebebiyle istenilen hava 

miktarını ocağa sokamaz. Hatta bazen hava miktarını arttırmak için aynı vantilatörden 2 tane 

kurulsa dahi paralel devre ile çalışan bu iki vantilatörün sadece yüzde 10-15’lik bir artış 

sağlayabildiği bilinmektedir. Bunun nedeni de elektrik devrelerindeki dirençlerin akım ve 

voltaja olan etkisi ile aynı mantıkla açıklanabilmektedir. 
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Elektrik hesaplarında kullanılan teoriler havalandırma hesaplarında da 

kullanılmaktadır. Tüm çalışanların ifadeleri aslında devam eden bir yangının yaydığı sıcaktan 

değil ocağın genel anlamda sıcak oluşundan bahsetmektedir. Bu da bize havalandırma 

yetersizliğini veya yanlışlığını düşündürmektedir. Ocağa giren hava miktarını ölçen ve 

panolara ayrılış miktarını gösteren sensörlerin olmadığı ve bu konudaki takipsizliğin teftiş 

heyetlerince de fark edilmediği anlaşılmaktadır. Hava kollara ayrılmadan ve ayrıldıktan sonra 

ana girişlerde hava hızı ölçen sensörlerin kurulması böylesi bir ocak için elzemdir. Kendi 

gücü ölçüsünde emmeye çalıştığı havayı bulamayan vantilatör oluşturduğu depresyon 

neticesinde eski imalat ve ayak arkasındaki boşlukta bulunan havayı emmeye çalışır. Bu da 

çalışma alanına girmesini istemediğimiz zararlı gazların ortama girmesine sebep olmakta ve 

göçüklerde kalan kömürlerin oksitlenmesini hızlandırmaktadır. Ocağın ana vantilatörlerinin 

gücü 2400 m3/dk. olduğu beyan edilirken işletme ziyaretinde ana hava giriş kavşağında 

toplam giren havanın 30m3/sn. olduğu beyan edilmiştir. Dakika olarak telaffuz edilirse 

1800m3/dk.’ya karşılık gelmektedir. Bu miktar, gaz gelirleri ve olumsuz koşulları hesap 

etmezsek, 600 işçi için gereken minimum havadır. Ayrıca kaza başlangıç bölgesindeki 3 

metre kot farkı olan birbiri ile altlı üstlü hava giriş ve çıkış bacalarının irtibatlı olduğu 

ifadelerde yer almıştır. Bu durum miktarı belli olmayan temiz havanın hiç üretim bölgelerine 

uğramadan hava çıkışına gittiğini göstermektedir. Bu kayıp, havalandırmaya eksi yönde 

yansımıştır. Bu da ortam sıcaklığının yüksekliğini ve işçilerin “ana yol taramalarında bile 

terliyorduk” ifadelerinin sebebini ifade etmektedir. Sensörlerin eksik ve kalibrasyonlarının 

atlandığı, eldeki bilgilerin yetersizliği ve sağlıksızlığı havalandırmada ciddi sorunlar olduğunu 

düşündürmektedir. 

 

Gaz maskelerinin sürelerinin geçmiş ve yetersiz olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda ocağa yatırımların sadece üretimi arttırma adına yapıldığı, emniyet 

koşullarını arttıracak tedbir ve harcamalardan kaçınıldığı görülmektedir. 

 

S panolarının seri havalandırmayla havalandırılıyor olması ocaktaki yanlış 

havalandırma anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca S panosunun daha önce çalışmış olan M 

panosunun üst kotunda kurulduğu planlarda gösterilmiştir. Bu çalışma şekli S panosunun M 

panosunun üretim boşluğunun baskısını daha fazla almasına sebep olmuş, arka boşluklarının 

birleşme olasılığı sebebiyle daha üst kottaki panoya zararlı gazların gelmesini 
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basınçlı bir hava çalışma bölgelerine yayılmakta ve bu miktar, alanın hacimsel büyüklüğü ile 

değişmektedir. 
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Taş yapının içinde oluşturulan bu galeriler fazla baskı ve deformasyona uğramazlar. 
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dirençlerin hava hızını düşürmesiyle açıklanabilmektedir. Ocak havalandırması için kullanılan 

ana vantilatörlerinin gücünün 2400 m3/dk. olması ocağa giren hava miktarının da bu miktar 

olduğunu göstermez. Kullanılan vantilatör karşılaştığı dirençler sebebiyle istenilen hava 

miktarını ocağa sokamaz. Hatta bazen hava miktarını arttırmak için aynı vantilatörden 2 tane 

kurulsa dahi paralel devre ile çalışan bu iki vantilatörün sadece yüzde 10-15’lik bir artış 

sağlayabildiği bilinmektedir. Bunun nedeni de elektrik devrelerindeki dirençlerin akım ve 

voltaja olan etkisi ile aynı mantıkla açıklanabilmektedir. 
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1800m3/dk.’ya karşılık gelmektedir. Bu miktar, gaz gelirleri ve olumsuz koşulları hesap 

etmezsek, 600 işçi için gereken minimum havadır. Ayrıca kaza başlangıç bölgesindeki 3 

metre kot farkı olan birbiri ile altlı üstlü hava giriş ve çıkış bacalarının irtibatlı olduğu 

ifadelerde yer almıştır. Bu durum miktarı belli olmayan temiz havanın hiç üretim bölgelerine 

uğramadan hava çıkışına gittiğini göstermektedir. Bu kayıp, havalandırmaya eksi yönde 

yansımıştır. Bu da ortam sıcaklığının yüksekliğini ve işçilerin “ana yol taramalarında bile 

terliyorduk” ifadelerinin sebebini ifade etmektedir. Sensörlerin eksik ve kalibrasyonlarının 

atlandığı, eldeki bilgilerin yetersizliği ve sağlıksızlığı havalandırmada ciddi sorunlar olduğunu 

düşündürmektedir. 

 

Gaz maskelerinin sürelerinin geçmiş ve yetersiz olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda ocağa yatırımların sadece üretimi arttırma adına yapıldığı, emniyet 

koşullarını arttıracak tedbir ve harcamalardan kaçınıldığı görülmektedir. 

 

S panolarının seri havalandırmayla havalandırılıyor olması ocaktaki yanlış 
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panosunun üst kotunda kurulduğu planlarda gösterilmiştir. Bu çalışma şekli S panosunun M 
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kolaylaştırmıştır. Rekup ve ana yollardaki baskıyı ve sıcaklığı anlatan bu panodaki 

çalışanların ifadeleri bu tezi doğrulamaktadır. 

 

Madencilik faaliyetlerinde önce alt kotun sonra üst kotun çalışılması tekniğe ve 

mantığa aykırıdır. M panosu üst taban yolu +202 kotunda iken S panosunun alt taban yolu 

girişinin +214 kotunda ve aralarındaki plan mesafesinin 12 metre olduğu görülmektedir. 45⁰ 

lik bir açı ile oluşacak tasman iki göçüğü birleştirmektedir. Tasman açısı daha büyük açılarda 

olsa dahi mesafe yakınlığından dolayı aradaki topuğun dayanması çok zordur. Alt kotta 

çalışan A ve H panosu çıkışa en uzak ve tahliyenin en uzun süreceği panolardır. A panosunun 

metanlı bir pano olduğu bilinmektedir. Bu panolar için bir B planı yapılması gerekirdi. Ana 

girişten gelen iki hava giriş galerisini birleştirmek yerine biri acil çıkış bacası haline 

getirilebilir, insan naklinin bu galeriden yapılması düşünülebilir ve bu galerinin 

havalandırılması yukarıdan ayrı bir vantilatörle ocak havasından bağımsız şekilde 

tasarlanabilirdi. Bu galerinin alt kotlara kadar sürülmesi için gerekli yatırımdan kaçınılmıştır. 

Bu galerinin yüzlerce yaşam odasından daha fazla işçiyi muhafaza edip koruyabileceği 

aşikârdır. Zaten yaşam odalarını yeraltı kömür işletmelerinde muhafaza etmek, korumak, 

yerlerini güncellemek çok zordur. 

 

İşletmede uygulanan projelerin TKİ’nin onayı olmadan uygulamaya girmesi mümkün 

değildir. Buradaki proje hataları TKİ’yi de bağlamaktadır. Bu tür büyük işletmelerin işletme 

projelerini; planlama ve hazırlık başmühendisleri, iş güvenliği başmühendisleri varsa harita 

mühendisleri ve plan büro elamanlarının hazırladıkları, projeyi firmanın Genel Müdürlüğüne 

onaylatmak suretiyle yaptıkları bilinmektedir. Yapılan proje TKİ’nin de onayı alındıktan 

sonra uygulamaya girmektedir. Projedeki değişiklikler ilgili kurumlara da bildirilmektedir. 

 

6. FACİANIN OLUŞUMU 

 

 Facianın oluşumuna ilişkin veriler ve teknik değerlendirmeler komisyon raporunda 

ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu değerlendirmelerin yanı sıra aşağıdaki görüşlerimizin 

de dikkate alınmasında yarar vardır. 

 

 Öncelikle komisyon raporunun 8’inci bölümünde de yer alan Tarama Ekip Başı 

Çavuşu Has KARABEYOĞLU ile Bant işçisi Fehmi DİNÇ’in Cumhuriyet başsavcılığına ve 

1146 
 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerine verdikleri ifadeleri de 

hatırlatarak değerlendirmemizi yapmak istiyoruz. 

 

Tarama Ekip Başı Çavuşu Has KARABEYOĞLU’nun Müfettişlere verdiği ifadeler şu 

şekildedir: 

 

“Olay anında 3. Bandın kuyruğundaydım. Bu sırada 4. Bandın 3. Banda malzeme 

aktardığı kısmın yan duvarı ile tavanın birleştiği köşeden bir taş düştü.  Bu taşın düştüğünü 

gören bir arkadaşım beni uyardı ve hemen çekildim. Arkadaşım beni uyarmasa bu taş benim 

üzerime düşecekti. Ardından 3. Trafo (U3) bölgesinde çalışan ekibin yanına gitmiştimki tam o 

sırada ‘güp’ şeklinde ve çok derinden gelen bir ses duydum. Bu sesi duyduğum an kafamı 

kaldırdım ve son derece hızla simsiyah renkte bir dumanın üzerime doğru geldiğini gördüm. 

Hemen arkadaşları uyarıp kurve gerisine çekilmek üzere harekete geçtik ve dumanın 

içersinde kaldık. Duman oldukça sıcaktı ve içine girmek mümkün değildi, ilk başta galeri 

kesitinin zeminine kadar olan duman, zemini de içine alarak tüm galeri kesitini kapladı. 

Gelen ilk dumanda kömür kokusu vardı. Bir süre sonra bant kokusu da geldi. Bir süre sonra 

amirler geldi ve kurvenin üst kısmında soğutma yapılmaya çalışıldı ancak bu kısım el 

sokulamayacak kadar sıcaktı.” 

 

Bant İşçisi Fehmi DİNÇ’in Müfettişe verdiği ifadeler ise şu şekildedir: 

 

“Saat 14.50 sularında 3. Bant kuyruğunda çalışırken tavandan büyük bir taş kütlesi ilk 

önce bandın üzerine oradanda zıplayarak ayağımın yanına düştü. Hatta taş çavuşumuz Has 

Karabeyoğlu’nun kolunu sıyırdı. Bunun üretine o kısımdaki paşayı almak üzere bandın diğer 

tarafına, 4. Bant başına geçtim. 8-10 kürek pasa aldıktan sonra 4. Bant boyundan soba 

dumanını andıran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumanın geldiğini gördüm. Bu durumu 

ocakta çalışan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant tamburunun sürtünmesinden 

kaynaklandığını düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir tamburun ve aşırı malzeme 

yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu esnada bir kaç dakika önce tavandan 

taşın düştüğü kısımdan da gri-siyahımsı tonlarda hafif hafif duman sızdığını gördüm. Artık 4. 

Bant boyundan gelen dumanın miktarı artmaya başlamıştı. Kulikar yolunun başladığı 

kurveye(Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye başladık. Artık arkamızdan gelen duman bizi 

yakaladı ve bu esnada önümüzden gelen dumanla yüzleştik. Önümüz arkamız dumanla 
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kolaylaştırmıştır. Rekup ve ana yollardaki baskıyı ve sıcaklığı anlatan bu panodaki 

çalışanların ifadeleri bu tezi doğrulamaktadır. 

 

Madencilik faaliyetlerinde önce alt kotun sonra üst kotun çalışılması tekniğe ve 

mantığa aykırıdır. M panosu üst taban yolu +202 kotunda iken S panosunun alt taban yolu 
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lik bir açı ile oluşacak tasman iki göçüğü birleştirmektedir. Tasman açısı daha büyük açılarda 
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mühendisleri ve plan büro elamanlarının hazırladıkları, projeyi firmanın Genel Müdürlüğüne 

onaylatmak suretiyle yaptıkları bilinmektedir. Yapılan proje TKİ’nin de onayı alındıktan 

sonra uygulamaya girmektedir. Projedeki değişiklikler ilgili kurumlara da bildirilmektedir. 

 

6. FACİANIN OLUŞUMU 

 

 Facianın oluşumuna ilişkin veriler ve teknik değerlendirmeler komisyon raporunda 

ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu değerlendirmelerin yanı sıra aşağıdaki görüşlerimizin 

de dikkate alınmasında yarar vardır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerine verdikleri ifadeleri de 

hatırlatarak değerlendirmemizi yapmak istiyoruz. 
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üzerime düşecekti. Ardından 3. Trafo (U3) bölgesinde çalışan ekibin yanına gitmiştimki tam o 
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Hemen arkadaşları uyarıp kurve gerisine çekilmek üzere harekete geçtik ve dumanın 
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tarafına, 4. Bant başına geçtim. 8-10 kürek pasa aldıktan sonra 4. Bant boyundan soba 

dumanını andıran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumanın geldiğini gördüm. Bu durumu 

ocakta çalışan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant tamburunun sürtünmesinden 

kaynaklandığını düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir tamburun ve aşırı malzeme 

yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu esnada bir kaç dakika önce tavandan 

taşın düştüğü kısımdan da gri-siyahımsı tonlarda hafif hafif duman sızdığını gördüm. Artık 4. 

Bant boyundan gelen dumanın miktarı artmaya başlamıştı. Kulikar yolunun başladığı 

kurveye(Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye başladık. Artık arkamızdan gelen duman bizi 

yakaladı ve bu esnada önümüzden gelen dumanla yüzleştik. Önümüz arkamız dumanla 
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kaplanmıştı ve görüş iyice azaldı. Düşe-kalka ve el yordamı ile kurveye ulaşabildik. Duman 

kurveden daha ileriye geçemiyordu ve temiz havaya ulaşmıştık. Bu esnada kurvenin 

tavanından  da siyah renkte duman geliyordu. Burada 8 kişi toplandık. Bu sırada 1-2 saniye 

aralıklı çok gürültü çıkartmayan 2 adet patlama sesi duydum bu patlamanın akabinde kurve 

tavanından da  siyah renkte duman geliyordu. Duman üçgen etrafında dönmeye başlamıştı. 

10 dakika kadar burada bir şey yapamadan bekledik. Ardından İsmail Adalı ve Halil Sarı ve 

beraberindeki amirler geldiler. Onlarda panik ve ne yapacağını bilmez haldeydiler. Bu sırada 

ekip arkadaşım Recai bayıldı. Recinin koluna girip yukarı çıkarttım.” 

 

 Söz konusu maden kazasının yer yüzey kotundan yaklaşık 300 m derinlikte, kömür 

üretimi yapılan ocakta, kömürün oksidasyonu (kendiliğinde yanması) sonucu ortaya çıkan, 

maden havasında üst sınır değeri 50 ppm olan karbon monoksit (CO) gazının birkaç dakika 

gibi kısa bir sürede çok yüksek seviyelere (1500 ppm’lere) ulaşarak zehirlenmeye neden 

olması sonucunda meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

 

Olay “Vardiya 2” diye adlandırılan 08:00-16:00 arası olan gündüz vardiyasının son 

saatinde gerçekleşmiştir. Olayın gerçekleştiği saat itibarı ile işini bitirip ocaktan çıkan işçiler 

sebebiyle vardiyanın bir kısmı olaya maruz kalmamıştır. 

 

Olayın 4 üncü bant’ın tahrik grubu için yapılmış cebin 3 metre yatay 16 metre alt 

kotundan geçen kömür içinde sürülen ve 10 Mart 2010 tarihinde kapatılan A panosunun hava 

giriş desandresine +130 kotunda bağlanan, diğer ucu +121 kotuna kadar inen C panosunun üst 

taban yolu ile birleşen 300 m boyundaki galeri +140 kotunda bulunan bu cebin altından +124 

kotunda geçtiği anlaşılmaktadır. Taşta sürülmüş sadece tabanı kömür olan bu bacanın 

kömürde sürülmüş +124 kotundaki galerinin göçerek tasman veya çatlaklar oluşturmak 

suretiyle irtibatlanması yüksek bir ihtimaldir. Bu irtibattan metan sızması ve yanmayı başlatan 

ana unsur olması olasılık dâhilindedir. İkinci bir olasılık C panosundaki tam izole edilememiş 

bir yanma varlığı ile bu temas eden noktadan O2 alması yanmayı bu noktaya yönlendirmiş 

olabilir. 

 

Kazanın başladığı ve yayıldığı kısım, taş içinde açılan ve taş baca olarak 

isimlendirilen, içinde boydan boya taşıyıcı band transpörtörün kurulu olduğu bir galeridir. 

Aynı zamanda bu kısımdan bir fay hattı geçmektedir. Bu galeriden geçen hava diğer çalışma 
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panolarına da gitmektedir. Tavanı tutan çelik tahkimat olmakla birlikte, tahkimat kasalarının 

arasında ahşap kama ve fırçalar bulunmaktadır. Galeri kenarından elektrik kabloları 

gitmektedir. Olay sırasında bu galeride bulunan band transpörtör çalışmadığı için dolayısıyla 

tahrik motoru da çalışmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, ortama birikebilecek gazı 

ateşleyebilecek ateş kaynağı yoktu.  Bu bölgedeki galeride baskıdan dolayı kesitin daraldığı, 

yeterli havalandırılamadığı için burada sıcaklığın fazla olduğu belirtilmektedir. Bu galerinin 

altında topuk olarak bırakılmış kömür damarı mevcuttur. Galerinin etrafında barajla 

kapatılmış eski imalat veya yangın barajının olduğuna dair bir emareye rastlanmamıştır. 

 

Olay öncesindeki günlerde bu galerinin çevresinde bulunan kömürlü zonda yangın 

çıkmıştır. Yangına oksijen iletimi de, galeriden geçen havadan sağlanmaktadır. Yangın 

bölgesine oksijen iletim hattında başka çatlaklar olabileceği gibi fay zonu olduğu  da 

düşünülebilir. Yangın dumanının çok az bir kısmının ocak içindeki galerilere akabileceği gibi, 

çoğunluğunun, belki tamamının tasman çatlaklarından yüzeye çıktığı düşünülebilir. Olay 

öncesinde, olayın meydana geldiği galerinin çevresindeki sıcaklığın asıl kaynağının 

çevresindeki yangın olduğu tahmin edilmektedir. Bunun başka bir kanıtı da, olayın başlangıç 

aşamasında galerilerin ve ocağın yoğun olarak CO (Karbonmonoksit) ile kaplanmasıdır. 

 

Çalışanların ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, galerinin üstündeki yangın, olayın 

olduğu gün olduğu gibi daha öncesinde de mevcuttur. Karbon monoksit ve metan karışımı 

gaz, kömürün yanması ve değişik sebeplerle oluşan boşlukta yoğun olarak depolanmış 

vaziyettedir. Şiddetli yanma veya patlama olabilmesi için yeterli oksijeninde olması 

gerekmektedir. Taramacıların direk yeri açmak için attırdıkları son dinamitten 2-3 dakika 

sonra olay meydana gelmiştir. Dinamitin oluşturduğu sarsıntı neticesinde çatlaklar genişlediği 

için, galeriden yangınlı bölgeye, yani metan ve karbonmonoksitin depolandığı bölgeye hızlı 

bir şekilde hava yani oksijen akışı olurken, aynı çatlaklardan galeriye parlayıcı ve patlayıcı 

gazlar olan metan ve karbonmonoksit akışı olmuştur. Yangınlı bölgeye giren oksijen bu 

bölgede parlayıcı, patlayıcı bir ortam oluşturmuş ve yangın patlaması olarak isimlendirilen 

(Backdraft) olay meydana gelerek oluşan ısı ve alev galeriye dolmuş ve galeride biriken 

metan ve karbonmonoksit gazının parlama ve patlamasına neden olmuştur. Daha sonra bu 

alev ve ısının etkisi ile ahşap tahkimat malzemeleri, kauçuk band ve kablolar yanmıştır.  
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kaplanmıştı ve görüş iyice azaldı. Düşe-kalka ve el yordamı ile kurveye ulaşabildik. Duman 

kurveden daha ileriye geçemiyordu ve temiz havaya ulaşmıştık. Bu esnada kurvenin 

tavanından  da siyah renkte duman geliyordu. Burada 8 kişi toplandık. Bu sırada 1-2 saniye 

aralıklı çok gürültü çıkartmayan 2 adet patlama sesi duydum bu patlamanın akabinde kurve 

tavanından da  siyah renkte duman geliyordu. Duman üçgen etrafında dönmeye başlamıştı. 

10 dakika kadar burada bir şey yapamadan bekledik. Ardından İsmail Adalı ve Halil Sarı ve 

beraberindeki amirler geldiler. Onlarda panik ve ne yapacağını bilmez haldeydiler. Bu sırada 

ekip arkadaşım Recai bayıldı. Recinin koluna girip yukarı çıkarttım.” 

 

 Söz konusu maden kazasının yer yüzey kotundan yaklaşık 300 m derinlikte, kömür 

üretimi yapılan ocakta, kömürün oksidasyonu (kendiliğinde yanması) sonucu ortaya çıkan, 

maden havasında üst sınır değeri 50 ppm olan karbon monoksit (CO) gazının birkaç dakika 

gibi kısa bir sürede çok yüksek seviyelere (1500 ppm’lere) ulaşarak zehirlenmeye neden 

olması sonucunda meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

 

Olay “Vardiya 2” diye adlandırılan 08:00-16:00 arası olan gündüz vardiyasının son 

saatinde gerçekleşmiştir. Olayın gerçekleştiği saat itibarı ile işini bitirip ocaktan çıkan işçiler 

sebebiyle vardiyanın bir kısmı olaya maruz kalmamıştır. 

 

Olayın 4 üncü bant’ın tahrik grubu için yapılmış cebin 3 metre yatay 16 metre alt 

kotundan geçen kömür içinde sürülen ve 10 Mart 2010 tarihinde kapatılan A panosunun hava 

giriş desandresine +130 kotunda bağlanan, diğer ucu +121 kotuna kadar inen C panosunun üst 

taban yolu ile birleşen 300 m boyundaki galeri +140 kotunda bulunan bu cebin altından +124 

kotunda geçtiği anlaşılmaktadır. Taşta sürülmüş sadece tabanı kömür olan bu bacanın 

kömürde sürülmüş +124 kotundaki galerinin göçerek tasman veya çatlaklar oluşturmak 

suretiyle irtibatlanması yüksek bir ihtimaldir. Bu irtibattan metan sızması ve yanmayı başlatan 

ana unsur olması olasılık dâhilindedir. İkinci bir olasılık C panosundaki tam izole edilememiş 

bir yanma varlığı ile bu temas eden noktadan O2 alması yanmayı bu noktaya yönlendirmiş 

olabilir. 

 

Kazanın başladığı ve yayıldığı kısım, taş içinde açılan ve taş baca olarak 

isimlendirilen, içinde boydan boya taşıyıcı band transpörtörün kurulu olduğu bir galeridir. 

Aynı zamanda bu kısımdan bir fay hattı geçmektedir. Bu galeriden geçen hava diğer çalışma 
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panolarına da gitmektedir. Tavanı tutan çelik tahkimat olmakla birlikte, tahkimat kasalarının 

arasında ahşap kama ve fırçalar bulunmaktadır. Galeri kenarından elektrik kabloları 

gitmektedir. Olay sırasında bu galeride bulunan band transpörtör çalışmadığı için dolayısıyla 

tahrik motoru da çalışmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, ortama birikebilecek gazı 

ateşleyebilecek ateş kaynağı yoktu.  Bu bölgedeki galeride baskıdan dolayı kesitin daraldığı, 

yeterli havalandırılamadığı için burada sıcaklığın fazla olduğu belirtilmektedir. Bu galerinin 

altında topuk olarak bırakılmış kömür damarı mevcuttur. Galerinin etrafında barajla 

kapatılmış eski imalat veya yangın barajının olduğuna dair bir emareye rastlanmamıştır. 

 

Olay öncesindeki günlerde bu galerinin çevresinde bulunan kömürlü zonda yangın 

çıkmıştır. Yangına oksijen iletimi de, galeriden geçen havadan sağlanmaktadır. Yangın 

bölgesine oksijen iletim hattında başka çatlaklar olabileceği gibi fay zonu olduğu  da 

düşünülebilir. Yangın dumanının çok az bir kısmının ocak içindeki galerilere akabileceği gibi, 

çoğunluğunun, belki tamamının tasman çatlaklarından yüzeye çıktığı düşünülebilir. Olay 

öncesinde, olayın meydana geldiği galerinin çevresindeki sıcaklığın asıl kaynağının 

çevresindeki yangın olduğu tahmin edilmektedir. Bunun başka bir kanıtı da, olayın başlangıç 

aşamasında galerilerin ve ocağın yoğun olarak CO (Karbonmonoksit) ile kaplanmasıdır. 

 

Çalışanların ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, galerinin üstündeki yangın, olayın 

olduğu gün olduğu gibi daha öncesinde de mevcuttur. Karbon monoksit ve metan karışımı 

gaz, kömürün yanması ve değişik sebeplerle oluşan boşlukta yoğun olarak depolanmış 

vaziyettedir. Şiddetli yanma veya patlama olabilmesi için yeterli oksijeninde olması 

gerekmektedir. Taramacıların direk yeri açmak için attırdıkları son dinamitten 2-3 dakika 

sonra olay meydana gelmiştir. Dinamitin oluşturduğu sarsıntı neticesinde çatlaklar genişlediği 

için, galeriden yangınlı bölgeye, yani metan ve karbonmonoksitin depolandığı bölgeye hızlı 

bir şekilde hava yani oksijen akışı olurken, aynı çatlaklardan galeriye parlayıcı ve patlayıcı 

gazlar olan metan ve karbonmonoksit akışı olmuştur. Yangınlı bölgeye giren oksijen bu 

bölgede parlayıcı, patlayıcı bir ortam oluşturmuş ve yangın patlaması olarak isimlendirilen 

(Backdraft) olay meydana gelerek oluşan ısı ve alev galeriye dolmuş ve galeride biriken 

metan ve karbonmonoksit gazının parlama ve patlamasına neden olmuştur. Daha sonra bu 

alev ve ısının etkisi ile ahşap tahkimat malzemeleri, kauçuk band ve kablolar yanmıştır.  
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Sonuçta yangınlar havayı aldıkları noktaya doğru yönelirler. Tabanda başlayan bu 

yangın baca içerisinde diğer unsurların da tutuşmasını sağlayabilir. Havanın olayın başladığı 

noktanın üst kısmından geldiğini düşünürsek, yangının hem havayı aldığı yukarıya hem de 

hava akımının etkisiyle aşağı doğru ilerlediği düşünülmektedir. Yangın 5 no’lu kavşağa 

ulaştıktan sonra hem havanın geldiği 2 yönüne hem de S panolarına doğru giden hava akımı 

ile birlikte ilk yardım cebine doğru yönlenmiştir. Lastik bantların yanmasını başka türlü izah 

etmek mümkün değildir. Lastik bantların tutuşup yanması için çok güçlü ve devam eden bir 

ısı kaynağına ihtiyacı vardır. Ana kabloların da yanmasıyla ortaya çıkan karbonmonoksit 

miktarı yüksek konsantrasyonlara ulaşmıştır. Öyle ki bu oran bir iki nefes alınması 

durumunda ölüme neden olabilecek seviyelere ulaşmıştır. Yanmayı haber alan işletme 

yöneticilerinin olay yerine ulaşıp yangına müdahale etmeleri sonuçsuz kalmıştır. 

 

Kaza sonrasında tahliye ve havanın ters çevrilme işlemi geç kalmış bir karardır. 

Havanın terse çevrilmesi işlemi sistemin hemen değiştirilecek şekilde kurulmaması sebebiyle 

30 dk.’dan fazla sürmüştür. Havanın yön değiştirip terse çalışmaya başlaması olayın 

başlangıcından yaklaşık 4 saat sonra gerçekleşmiştir. A panosundan sağ kurtulan 120 den 

fazla işçiye havanın yön değiştirmesinden sonra ulaşılmıştır. O bölümde yaşadıkları 

bilinmeyen bu işçiler bulunmuş ve kurtarma çalışmaları bu bölümde yoğunlaşmıştır. Bu 

panoda mahsur kalanların kurtulmasından sonra yani akşam 21:30’dan sonra kurtarma 

ekiplerince çıkarılan madencilerden sağ olarak kurtarılan işçi maalesef yoktur. Kazanın ani 

gelişen ve hızla büyüyen bir olay olması nedeniyle kurtarma ekiplerine düşünüp karar vermek 

için zaman kalmamıştır. Bu nedenle kurtarma çalışmaları bir plan dâhilinde ve profesyonel bir 

çalışma şeklinde olmamıştır. Bu da böyle bir kazaya hazır olunmadığını ve beklenilen bir olay 

olmadığını göstermektedir. Bu durum başta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

 

 Ocağın büyüklüğü eski imalatların kontrol altında tutulmasını zorlaştırmıştır.  

 

Özellikle iyi izole edilmemiş eski üretim boşlukları, topuk mesafelerinin iyi etüt 

edilmemesi ve eski çalışma alanlarında oluşan üretim boşlularında biriken gazların takip 

edilmemesi riski arttırmıştır. 
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Kaza sonrasında meydana gelen ölümlerin büyük bir kısmının kömürün kendi kendine 

yanması (oksitlenmesi) sonucu oluşan karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Nitekim mahkeme tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunda da bu hususa dikkat 

çekilmektedir. Raporda yer alan ifadeler şu şekildedir: Otopsi sonuçlarına göre ölümlerin 

büyük çoğunluğu CO kaynaklı COHb (Karboksihemoglobin) zehirlenmesi sonucunda 

meydana gelmiştir. Bu boyutta bir zehirlenmenin meydana gelebilmesini sağlayacak CO 

konsantrasyonuna, yer altı ocağının boyutları göz önüne alındığında, tek başına bant, ahşap 

tahkimat ve PVC boru yangınının neden olması olası görülmemektedir. Olayın ana kaynağı, 

U3 trafosu etrafında topuk olarak bırakılan kömürün kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden 

yanması sonucu oluşan karbonmonoksitin temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas 

eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 no’lu kömür nakil 

bandının bulunduğu yola sirayet ederek bu bölümdeki ve 3 nolu kömür nakil bandının 

bulunduğu yoldaki bant, ahşap tahkimat, PVC borular ve elektrik kablolarını tutuşturması ve 

su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirleyici ve boğucu gazlardır. Olay sonrası 

diğer yangınlar söndürüldükten sonra, kurtarma faaliyetleri esnasında kömür yangınının 

devam ettiği bilirkişi heyetinin 16.05.2014 tarihinde maden ocağına yaptığı ilk keşifte 

saptanmıştır. 

 

 

6.1 Yeraltı Kömür Madenciliğine Uygun Olmayan Durumlar 

 

1. Hava giriş ve çıkış desandreleri arasında kot farkı olması gerekirken aynı kotta 

oldukları ve projenin bu halinin TKİ’nin çalışma döneminden beri böyle olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca olayın olduğu günlerde ters rüzgâr neticesinde hava çıkışından 

çıkan pis havanın tekrar hava girişinden ocağa girdiği ve çalışmalara engel olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2. Ocakta ortalama 850 kişinin yeraltına girdiğini işletme yetkilileri beyan etmiştir. Bu 

durumda ocağa en az 2550 m3 hava girmesi gerekirken 1800 m3 hava ile 

havalandırıldığı komisyonun ocağa girdiği gün beyan edilmiştir. 

 

3. Eski imalat ve bu imalatların bulunduğu barajların izolasyon ve takibinin uygun ve 

yeterince yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
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Sonuçta yangınlar havayı aldıkları noktaya doğru yönelirler. Tabanda başlayan bu 

yangın baca içerisinde diğer unsurların da tutuşmasını sağlayabilir. Havanın olayın başladığı 

noktanın üst kısmından geldiğini düşünürsek, yangının hem havayı aldığı yukarıya hem de 

hava akımının etkisiyle aşağı doğru ilerlediği düşünülmektedir. Yangın 5 no’lu kavşağa 

ulaştıktan sonra hem havanın geldiği 2 yönüne hem de S panolarına doğru giden hava akımı 

ile birlikte ilk yardım cebine doğru yönlenmiştir. Lastik bantların yanmasını başka türlü izah 

etmek mümkün değildir. Lastik bantların tutuşup yanması için çok güçlü ve devam eden bir 

ısı kaynağına ihtiyacı vardır. Ana kabloların da yanmasıyla ortaya çıkan karbonmonoksit 

miktarı yüksek konsantrasyonlara ulaşmıştır. Öyle ki bu oran bir iki nefes alınması 

durumunda ölüme neden olabilecek seviyelere ulaşmıştır. Yanmayı haber alan işletme 

yöneticilerinin olay yerine ulaşıp yangına müdahale etmeleri sonuçsuz kalmıştır. 

 

Kaza sonrasında tahliye ve havanın ters çevrilme işlemi geç kalmış bir karardır. 

Havanın terse çevrilmesi işlemi sistemin hemen değiştirilecek şekilde kurulmaması sebebiyle 

30 dk.’dan fazla sürmüştür. Havanın yön değiştirip terse çalışmaya başlaması olayın 

başlangıcından yaklaşık 4 saat sonra gerçekleşmiştir. A panosundan sağ kurtulan 120 den 

fazla işçiye havanın yön değiştirmesinden sonra ulaşılmıştır. O bölümde yaşadıkları 

bilinmeyen bu işçiler bulunmuş ve kurtarma çalışmaları bu bölümde yoğunlaşmıştır. Bu 

panoda mahsur kalanların kurtulmasından sonra yani akşam 21:30’dan sonra kurtarma 

ekiplerince çıkarılan madencilerden sağ olarak kurtarılan işçi maalesef yoktur. Kazanın ani 

gelişen ve hızla büyüyen bir olay olması nedeniyle kurtarma ekiplerine düşünüp karar vermek 

için zaman kalmamıştır. Bu nedenle kurtarma çalışmaları bir plan dâhilinde ve profesyonel bir 

çalışma şeklinde olmamıştır. Bu da böyle bir kazaya hazır olunmadığını ve beklenilen bir olay 

olmadığını göstermektedir. Bu durum başta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

 

 Ocağın büyüklüğü eski imalatların kontrol altında tutulmasını zorlaştırmıştır.  

 

Özellikle iyi izole edilmemiş eski üretim boşlukları, topuk mesafelerinin iyi etüt 

edilmemesi ve eski çalışma alanlarında oluşan üretim boşlularında biriken gazların takip 

edilmemesi riski arttırmıştır. 
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Kaza sonrasında meydana gelen ölümlerin büyük bir kısmının kömürün kendi kendine 

yanması (oksitlenmesi) sonucu oluşan karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Nitekim mahkeme tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunda da bu hususa dikkat 

çekilmektedir. Raporda yer alan ifadeler şu şekildedir: Otopsi sonuçlarına göre ölümlerin 

büyük çoğunluğu CO kaynaklı COHb (Karboksihemoglobin) zehirlenmesi sonucunda 

meydana gelmiştir. Bu boyutta bir zehirlenmenin meydana gelebilmesini sağlayacak CO 

konsantrasyonuna, yer altı ocağının boyutları göz önüne alındığında, tek başına bant, ahşap 

tahkimat ve PVC boru yangınının neden olması olası görülmemektedir. Olayın ana kaynağı, 

U3 trafosu etrafında topuk olarak bırakılan kömürün kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden 

yanması sonucu oluşan karbonmonoksitin temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas 

eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 no’lu kömür nakil 

bandının bulunduğu yola sirayet ederek bu bölümdeki ve 3 nolu kömür nakil bandının 

bulunduğu yoldaki bant, ahşap tahkimat, PVC borular ve elektrik kablolarını tutuşturması ve 

su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirleyici ve boğucu gazlardır. Olay sonrası 

diğer yangınlar söndürüldükten sonra, kurtarma faaliyetleri esnasında kömür yangınının 

devam ettiği bilirkişi heyetinin 16.05.2014 tarihinde maden ocağına yaptığı ilk keşifte 

saptanmıştır. 

 

 

6.1 Yeraltı Kömür Madenciliğine Uygun Olmayan Durumlar 

 

1. Hava giriş ve çıkış desandreleri arasında kot farkı olması gerekirken aynı kotta 

oldukları ve projenin bu halinin TKİ’nin çalışma döneminden beri böyle olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca olayın olduğu günlerde ters rüzgâr neticesinde hava çıkışından 

çıkan pis havanın tekrar hava girişinden ocağa girdiği ve çalışmalara engel olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

2. Ocakta ortalama 850 kişinin yeraltına girdiğini işletme yetkilileri beyan etmiştir. Bu 

durumda ocağa en az 2550 m3 hava girmesi gerekirken 1800 m3 hava ile 

havalandırıldığı komisyonun ocağa girdiği gün beyan edilmiştir. 

 

3. Eski imalat ve bu imalatların bulunduğu barajların izolasyon ve takibinin uygun ve 

yeterince yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
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4. Ocak haberleşmesi ve acil durum eylem planlarının yetersiz olması, tahliye kararının 

geç kalması ve havalandırmanın otomatik olarak ters çevrilememesi kayıp sayısını 

yükseltmiştir. 

 

5. Ocakta kullanılan ferdi kurtarma maskelerinin eski ve yetersiz kısa bir süre 

kullanılabildiği dikkate alındığında seçilen ve kullanılan maskelerin uygun olmadığı 

ve kullanılmalarına ilişkin eğitimlerin yetersiz olduğu, işçilerin kullanırken tereddüt 

ettikleri ifadelerde yer almaktadır. 

 

6. Tahliye ve kurtarma tatbikatının yapılmadığı, işletmenin böyle bir duruma hazır 

olmadığı anlaşılmaktadır. Tahliye ve kurtarma çalışmalarında panik ve telaş 

yaşanmıştır. 

 

7. Yangına müdahale edilmeden tahliyenin yapılması gerektiği kuralı atlanmış ve daha 

sonra da bu mümkün olmamıştır. 

 

 

 

 

6.2. Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi 

 

1. Havadan biraz daha hafif olan CO karbonmonoksit gazının özgül ağırlığı 0.96 

g/cm3dür.Yani havaya göre spesifik ağırlığı düşüktür. Bu yüzden CO gazı bir baca 

kesiti düşünülürse orta bölümlere yakın yoğun ve üst kısımlarda toplanır. Buradaki 

durum, ortamdaki yoğunluk ve havanın miktarına göre bu yerler değişiklik 

gösterebilir. Ancak hiçbir zaman raporda belirtildiği şekliyle tabanda toplanmaz. 

Tabanda toplanan gaz CO2 karbondioksit gazıdır. Yine raporda CO gazının yoğunluğu 

1.2g/cm3 olarak belirtilmiştir bu değer yanlıştır. Bu değer yukarıda belirttiğimiz gibi 

0.96 g/cm3 tür. 

 

2. Yanma olayının hava girişte gerçekleşmiş olduğu bilinmektedir. Ancak hava girişte 

metan artışını gösteren herhangi bir sensör bulunmamaktadır. 5-6 kat metan artışının 
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nasıl tespit edildiği soru işaretidir. Ayrıca ani degajı gösterir hiçbir belirti (basınç 

oluşumu, gürültü ve oturma anı gerilimi)  ifadelerde yer almamaktadır. Bu tür güçlü 

yer hareketlerinde oluşan basınç nerdeyse bütün ocakta hissedilirken bahsi geçen 

ocaktaki çalışanların ifadelerinde böyle bir husus yer almamaktadır. Metan ihtiva eden 

ocaklarda ocak içi patlatma çalışmaları ve yangınlarda CH4 metan artışı zaten bilinen 

bir konudur. Artan ısı kömür bünyesinde uçucu gazlardan olan CH4 metan açığa 

çıkarttığını biliyoruz. Olay başladıktan sonraki değerler bize yangının sadece metana 

bağlı olduğunu ispatlamaz. Ayrıca yanıcı bir gaz olan metan yanma sınırındaki değere 

ulaşmışsa yanar, parlama özelliği olan konsantrasyona ulaşmışsa patlar.5-6 kat arttığı 

belirtilen bu değer olay başlangıç yerindeyse ya yanardı ya da patlardı. Hava çıkış 

galerilerindeki sensörlerde okunmazdı. Yani bu değerler sensörlerde okunmuşsa 

yangının başlamasından sonra ortaya çıkması daha yüksek bir ihtimaldir. Ani 

oturmalar ve ani metan degajları o bölgede çalışanlar tarafından fark edilirdi. Bu ani 

oturma ve metan degajı yanma ve patlamalara neden olacagı gibi ulaştığı her 

noktadaki çalışanları yakmak suretiyle ciddi hasar ve izler bırakırdı. Oysa ölümler 

karbonmonoksir gazı zehirlenmesinden kaynaklanmakta ve olay yerine uzak S 

panolarında yoğunluk kazanmaktadır. 

 

3. Ani ve hızlı CO miktarındaki bu artış ve bant lastiği gibi sürekli ısı kaynağı ile 

yanabilen ve yüksek miktarda zehirli gazların çıkmasına neden olan bu ısı kaynağının 

eski imalatla bir bağlantı kurulması ihtimali daha mantıklı bir teori olacaktır. Ocak 

planlarına bakıldığında metanla karşılaşılan ve metan yüzünden çalışmalarda geçmişte 

sıkıntı yaşanan pano A panosudur. C panosunda muhtemel bir yangın oluşumu veya 

iyi izole edilmemiş alt kottaki kömür bacasıyla bir irtibatın yaşanması olası bir 

durumdur. Bu bacadaki kızışma A panosundan kaynaklı metan sızıntısı ile birleşerek 

tabanı kömür olan bu ana nakliye bacasındaki oksijen ile ani bir yanma ortamı elde 

edilmiş olur. 

 

4. Olayın başlangıcı kadar hatta ondan daha fazla yıkımın büyüklüğünün nedenleri daha 

önemlidir. Proje ve havalandırma hataları ve projeyi yapan ve onaylayanların 

sorumluluğu gözden kaçmamalıdır. Eski dönemlerde bu işletmede yönetici olanların 

bu eski imalatları iyi izole etmemeleri daha sonrada bu noktalara müdahale 
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4. Ocak haberleşmesi ve acil durum eylem planlarının yetersiz olması, tahliye kararının 

geç kalması ve havalandırmanın otomatik olarak ters çevrilememesi kayıp sayısını 

yükseltmiştir. 

 

5. Ocakta kullanılan ferdi kurtarma maskelerinin eski ve yetersiz kısa bir süre 

kullanılabildiği dikkate alındığında seçilen ve kullanılan maskelerin uygun olmadığı 

ve kullanılmalarına ilişkin eğitimlerin yetersiz olduğu, işçilerin kullanırken tereddüt 

ettikleri ifadelerde yer almaktadır. 

 

6. Tahliye ve kurtarma tatbikatının yapılmadığı, işletmenin böyle bir duruma hazır 

olmadığı anlaşılmaktadır. Tahliye ve kurtarma çalışmalarında panik ve telaş 

yaşanmıştır. 

 

7. Yangına müdahale edilmeden tahliyenin yapılması gerektiği kuralı atlanmış ve daha 

sonra da bu mümkün olmamıştır. 

 

 

 

 

6.2. Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi 

 

1. Havadan biraz daha hafif olan CO karbonmonoksit gazının özgül ağırlığı 0.96 

g/cm3dür.Yani havaya göre spesifik ağırlığı düşüktür. Bu yüzden CO gazı bir baca 

kesiti düşünülürse orta bölümlere yakın yoğun ve üst kısımlarda toplanır. Buradaki 

durum, ortamdaki yoğunluk ve havanın miktarına göre bu yerler değişiklik 

gösterebilir. Ancak hiçbir zaman raporda belirtildiği şekliyle tabanda toplanmaz. 

Tabanda toplanan gaz CO2 karbondioksit gazıdır. Yine raporda CO gazının yoğunluğu 

1.2g/cm3 olarak belirtilmiştir bu değer yanlıştır. Bu değer yukarıda belirttiğimiz gibi 

0.96 g/cm3 tür. 

 

2. Yanma olayının hava girişte gerçekleşmiş olduğu bilinmektedir. Ancak hava girişte 

metan artışını gösteren herhangi bir sensör bulunmamaktadır. 5-6 kat metan artışının 
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nasıl tespit edildiği soru işaretidir. Ayrıca ani degajı gösterir hiçbir belirti (basınç 

oluşumu, gürültü ve oturma anı gerilimi)  ifadelerde yer almamaktadır. Bu tür güçlü 

yer hareketlerinde oluşan basınç nerdeyse bütün ocakta hissedilirken bahsi geçen 

ocaktaki çalışanların ifadelerinde böyle bir husus yer almamaktadır. Metan ihtiva eden 

ocaklarda ocak içi patlatma çalışmaları ve yangınlarda CH4 metan artışı zaten bilinen 

bir konudur. Artan ısı kömür bünyesinde uçucu gazlardan olan CH4 metan açığa 

çıkarttığını biliyoruz. Olay başladıktan sonraki değerler bize yangının sadece metana 

bağlı olduğunu ispatlamaz. Ayrıca yanıcı bir gaz olan metan yanma sınırındaki değere 

ulaşmışsa yanar, parlama özelliği olan konsantrasyona ulaşmışsa patlar.5-6 kat arttığı 

belirtilen bu değer olay başlangıç yerindeyse ya yanardı ya da patlardı. Hava çıkış 

galerilerindeki sensörlerde okunmazdı. Yani bu değerler sensörlerde okunmuşsa 

yangının başlamasından sonra ortaya çıkması daha yüksek bir ihtimaldir. Ani 

oturmalar ve ani metan degajları o bölgede çalışanlar tarafından fark edilirdi. Bu ani 

oturma ve metan degajı yanma ve patlamalara neden olacagı gibi ulaştığı her 

noktadaki çalışanları yakmak suretiyle ciddi hasar ve izler bırakırdı. Oysa ölümler 

karbonmonoksir gazı zehirlenmesinden kaynaklanmakta ve olay yerine uzak S 

panolarında yoğunluk kazanmaktadır. 

 

3. Ani ve hızlı CO miktarındaki bu artış ve bant lastiği gibi sürekli ısı kaynağı ile 

yanabilen ve yüksek miktarda zehirli gazların çıkmasına neden olan bu ısı kaynağının 

eski imalatla bir bağlantı kurulması ihtimali daha mantıklı bir teori olacaktır. Ocak 

planlarına bakıldığında metanla karşılaşılan ve metan yüzünden çalışmalarda geçmişte 

sıkıntı yaşanan pano A panosudur. C panosunda muhtemel bir yangın oluşumu veya 

iyi izole edilmemiş alt kottaki kömür bacasıyla bir irtibatın yaşanması olası bir 

durumdur. Bu bacadaki kızışma A panosundan kaynaklı metan sızıntısı ile birleşerek 

tabanı kömür olan bu ana nakliye bacasındaki oksijen ile ani bir yanma ortamı elde 

edilmiş olur. 

 

4. Olayın başlangıcı kadar hatta ondan daha fazla yıkımın büyüklüğünün nedenleri daha 

önemlidir. Proje ve havalandırma hataları ve projeyi yapan ve onaylayanların 

sorumluluğu gözden kaçmamalıdır. Eski dönemlerde bu işletmede yönetici olanların 

bu eski imalatları iyi izole etmemeleri daha sonrada bu noktalara müdahale 
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edilememesi bilinmeyen gizli tehlikelerle ocağı güvensiz bir şekilde çalışmak zorunda 

bırakmıştır. 

 

7. TAŞERONLUK VE RODÖVANS 

 

 AKP iktidarı döneminde ülkemizdeki çalışma hayatının en olumsuz gelişmelerinden 

birisi taşeronluğun çalışma hayatında yaygınlaşmasıdır. Mevzuatımıza göre, taşeron veya alt 

işveren, “bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 

aldığı işte çalıştıran” gerçek veya tüzel kişilerdir. 

 

Taşeronluk “esnek istihdam biçimi” olarak ifade edilmektedir. Pek çok ülkede görülen 

taşeronluk esas olarak üretimde belirli bir uzmanlık gerektiren alanlarda gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde de taşeronluk uzmanlık isteyen inşaatlarda elektrik ve sıva gibi bazı işlerle 

başlamıştır. 

 

AKP döneminde taşeronluk maliyetlerin düşürülmesi suretiyle karlılığın arttırılması 

amacıyla yaygınlık kazanmış, ekonomik olmaktan öte sosyal bir sorun haline gelmiştir. 

Taşeronluk; çalışanların iş güvencelerini, sendikal hakları ve iş güvenliklerini tehdit eden bir 

uygulama biçimidir. 

 

 AKP dönemiyle birlikte artan taşeronluk uygulaması sosyal devletin merkezine 

‘insan’ı değil aşırı kazanç ve üretim hırsını yerleştirmiştir. AKP iktidarı sosyal devleti kömür, 

makarna yardımı yapmak, bunu da ulufe gibi dağıtmak şeklinde anlamaktadır. 

 

 AKP döneminde hem özel sektörün taleplerini karşılamak hem de yandaş sermayeye 

kaynak aktarmak amacıyla taşeronluk uygulamasına hız verilmiştir. AKP, kamu kurum ve 

kuruluşlarını satarak özelleştirmenin yanı sıra, devletin işlerini özel sektöre yaptırarak 

kapsamlı ve dolaylı bir özelleştirme uygulamıştır. 

 

 Taşeronluk maden işletmelerinde ve özelde Soma’daki maden işletmelerinde rodövans 

ve hizmet alımı sözleşmeleriyle ortaya çıkmıştır. Rodövans, kamunun mülkiyetindeki maden 
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sahalarının bizzat kamu tarafından işletilmeyip işletme hakkının “hizmet alımı” yöntemi ya da 

kiralama sistemini ifade etmektedir. Rodövans, maden ruhsatı alanlarının, hukuki hak ve 

sorumlulukları kendisinde kalması koşuluyla, hak sahibi tarafından sözleşme ile özel veya 

tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi durumunda, maden ocağının işletilmesini üstlenen 

özel veya tüzel kişinin, esas ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için ödemeyi taahhüt 

ettiği meblağ olarak tanımlanmaktadır. Rodövans sistemi, kamunun işletmecilik anlayışı ile 

üretim yapamayacağı varsayımının bir neticesidir. Bu çerçevede rodövans sisteminin tercihi 

üretim yöntemi ve faktörleri açısından maliyet ve kar olgularının kamu ile özel sektör 

arasındaki farklı anlayış ile ortaya çıkmaktadır. Kamu işletmesinde çalışanların hakları ve 

çalışma koşulları bakımından sıkı kuralların hakim olması nedeniyle bu işletmelerin üretim 

maliyetini arttırarak karlılığını düşürdüğü anlayışı hakimdir. Böylece kamu için bütçe 

disiplinin sağlanması güçleşmektedir. Gerek maliyetlerin kısılması gerekse de üretimin aşırı 

arttırılması için çalışanların hakları ve iş güvenliğinin yok edilmesi pahasına rodövans 

sistemine yönelinmiştir. 

 

 Rodövans, üretimi arttırmak ve maliyetleri düşürmek için madencilik sektöründeki 

taşeronlaştırmaya verilen isimdir. Rodövans uygulaması kanuna aykırı durumlar da ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin, 3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesinde; madenlerin devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olduğu; 5 inci maddesinde madenlerde arama, ön işleme ve 

işletme ruhsatlarından hiç birisinin hisselere bölünmemesi, bu ruhsatların tek bir gerçek veya 

tüzel kişiye ait olması gerektiği ifadelerine rağmen uygulamada kanuna aykırı tasarrufların 

tercih edildiği bilinmektedir. Uygulamada ruhsat sahipleri, özel hukuk alanına giren 

“rodövans” olarak adlandırılan 5-10 yıl süreli sözleşmelerle, bedel karşılığında haklarını 

üçüncü kişilere (taşeronlara) bırakmaktadırlar. Bu uygulamayla rodövansın bir özelleştirme 

yöntemi olduğu görülmektedir. 

 

Devlet gücünü ele geçiren AKP ve yandaş şirketleri, ekonomik paylaşımda en büyük 

payı kapmak üzere, hem devlet gücünü, hem de bu gücün sağladığı avantajları kullanarak 

denetimlerini ele geçirdiği paralel yapılar ortaya çıkarmıştır. Bu sistemin Türkiye’deki son 

dönem uygulaması rant ekonomisi olarak bilinmektedir. Sistemin kârı üretimle değil, rantla 

belirlenmekte ve dağıtılmaktadır. Rant ekonomisinin en önemli uygulama araçları da 

komisyon, rüşvet ve yolsuzluktur. 

 



‒ 1147 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1153 
 
 

edilememesi bilinmeyen gizli tehlikelerle ocağı güvensiz bir şekilde çalışmak zorunda 

bırakmıştır. 

 

7. TAŞERONLUK VE RODÖVANS 

 

 AKP iktidarı döneminde ülkemizdeki çalışma hayatının en olumsuz gelişmelerinden 

birisi taşeronluğun çalışma hayatında yaygınlaşmasıdır. Mevzuatımıza göre, taşeron veya alt 

işveren, “bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 

aldığı işte çalıştıran” gerçek veya tüzel kişilerdir. 

 

Taşeronluk “esnek istihdam biçimi” olarak ifade edilmektedir. Pek çok ülkede görülen 

taşeronluk esas olarak üretimde belirli bir uzmanlık gerektiren alanlarda gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde de taşeronluk uzmanlık isteyen inşaatlarda elektrik ve sıva gibi bazı işlerle 

başlamıştır. 

 

AKP döneminde taşeronluk maliyetlerin düşürülmesi suretiyle karlılığın arttırılması 

amacıyla yaygınlık kazanmış, ekonomik olmaktan öte sosyal bir sorun haline gelmiştir. 

Taşeronluk; çalışanların iş güvencelerini, sendikal hakları ve iş güvenliklerini tehdit eden bir 

uygulama biçimidir. 

 

 AKP dönemiyle birlikte artan taşeronluk uygulaması sosyal devletin merkezine 

‘insan’ı değil aşırı kazanç ve üretim hırsını yerleştirmiştir. AKP iktidarı sosyal devleti kömür, 

makarna yardımı yapmak, bunu da ulufe gibi dağıtmak şeklinde anlamaktadır. 

 

 AKP döneminde hem özel sektörün taleplerini karşılamak hem de yandaş sermayeye 

kaynak aktarmak amacıyla taşeronluk uygulamasına hız verilmiştir. AKP, kamu kurum ve 

kuruluşlarını satarak özelleştirmenin yanı sıra, devletin işlerini özel sektöre yaptırarak 

kapsamlı ve dolaylı bir özelleştirme uygulamıştır. 

 

 Taşeronluk maden işletmelerinde ve özelde Soma’daki maden işletmelerinde rodövans 

ve hizmet alımı sözleşmeleriyle ortaya çıkmıştır. Rodövans, kamunun mülkiyetindeki maden 
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sahalarının bizzat kamu tarafından işletilmeyip işletme hakkının “hizmet alımı” yöntemi ya da 

kiralama sistemini ifade etmektedir. Rodövans, maden ruhsatı alanlarının, hukuki hak ve 

sorumlulukları kendisinde kalması koşuluyla, hak sahibi tarafından sözleşme ile özel veya 

tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi durumunda, maden ocağının işletilmesini üstlenen 

özel veya tüzel kişinin, esas ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için ödemeyi taahhüt 

ettiği meblağ olarak tanımlanmaktadır. Rodövans sistemi, kamunun işletmecilik anlayışı ile 

üretim yapamayacağı varsayımının bir neticesidir. Bu çerçevede rodövans sisteminin tercihi 

üretim yöntemi ve faktörleri açısından maliyet ve kar olgularının kamu ile özel sektör 

arasındaki farklı anlayış ile ortaya çıkmaktadır. Kamu işletmesinde çalışanların hakları ve 

çalışma koşulları bakımından sıkı kuralların hakim olması nedeniyle bu işletmelerin üretim 

maliyetini arttırarak karlılığını düşürdüğü anlayışı hakimdir. Böylece kamu için bütçe 

disiplinin sağlanması güçleşmektedir. Gerek maliyetlerin kısılması gerekse de üretimin aşırı 

arttırılması için çalışanların hakları ve iş güvenliğinin yok edilmesi pahasına rodövans 

sistemine yönelinmiştir. 

 

 Rodövans, üretimi arttırmak ve maliyetleri düşürmek için madencilik sektöründeki 

taşeronlaştırmaya verilen isimdir. Rodövans uygulaması kanuna aykırı durumlar da ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin, 3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesinde; madenlerin devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olduğu; 5 inci maddesinde madenlerde arama, ön işleme ve 

işletme ruhsatlarından hiç birisinin hisselere bölünmemesi, bu ruhsatların tek bir gerçek veya 

tüzel kişiye ait olması gerektiği ifadelerine rağmen uygulamada kanuna aykırı tasarrufların 

tercih edildiği bilinmektedir. Uygulamada ruhsat sahipleri, özel hukuk alanına giren 

“rodövans” olarak adlandırılan 5-10 yıl süreli sözleşmelerle, bedel karşılığında haklarını 

üçüncü kişilere (taşeronlara) bırakmaktadırlar. Bu uygulamayla rodövansın bir özelleştirme 

yöntemi olduğu görülmektedir. 

 

Devlet gücünü ele geçiren AKP ve yandaş şirketleri, ekonomik paylaşımda en büyük 

payı kapmak üzere, hem devlet gücünü, hem de bu gücün sağladığı avantajları kullanarak 

denetimlerini ele geçirdiği paralel yapılar ortaya çıkarmıştır. Bu sistemin Türkiye’deki son 

dönem uygulaması rant ekonomisi olarak bilinmektedir. Sistemin kârı üretimle değil, rantla 

belirlenmekte ve dağıtılmaktadır. Rant ekonomisinin en önemli uygulama araçları da 

komisyon, rüşvet ve yolsuzluktur. 
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Rodövans sisteminin yasal altyapısı 3 Mayıs 2004 tarihinde 3213 sayılı Maden 

Kanununda değişiklik yapan 5177 sayılı Kanun ile sadece taşkömürü ocaklarında 

uygulamasının hüküm altına alınmasıyla gerçekleşmiştir. 

 

Rodövans uygulaması 2 şekilde görülmektedir: 

 

• TKİ maden işletmesini, üretilecek kömüre baştan alım garantisi vererek ve ihale 

yoluyla; ton başına en düşük satış fiyatı taahhüt eden firmaya “hizmet sözleşmesi” ile 

devretmektedir. İhaleyi kazanan firma çıkarmış olduğu kömürün tamamını TKİ’ye 

sözleşme ile belirlenmiş fiyat üzerinden satmaktadır. 

 

• TKİ, madenin işletmesini, piyasaya satacağı ton başına kömür için kendisine en 

yüksek rodövans ödemesini taahhüt eden firmaya ihale ile devretmektedir. Bir başka 

deyişle firma işletmeden elde ettiği kömürün piyasaya pazarlamasını da kendisi 

yapmaktadır. 

 

Bu iki uygulama da rodövans şirketlerinin aşırı kazanca ve üretim zorlamasına 

yönelmesine sebep olmuştur. Rodövans sözleşmelerinden en olumsuz etkilenen kesim de 

maden çalışanlarıdır. Sözleşmelerle satım garantisi alan şirketler kâr hırsıyla üretimlerini 

arttırmak istemişlerdir. Özel şirketler için esas olan kâr olduğu için üretim maliyetlerinin 

düşürülmesi sürecin ikinci boyutudur. Üretim maliyetleri göz önünde alındığında maden 

işletmelerinin sabit sermaye yatırımlarını arttırmadığı görülmektedir. Maden sahalarında 

kullanılan teknolojiler halen çok eskidir. Bunun içindir ki, üretim teknolojisi sabit kalırken iş 

güvenliği gibi iş gücü yatırımları sürekli düşürülmektedir. 

 

Hizmet alımı sistemine dayalı olan ve devlet eliyle kâr edememiş kömür sahaları özel 

sektöre maliyet rakamlarının altında kiraya verilmiştir. Hizmet alım sistemi temeli sağlam 

atılmamış bir yöntem ve çalışma düzeni bozan bir usuldür. İhalede devlet eliyle işletildiği 

dönemde zarar eden bu üretim sahaları özel sektöre devredilince yüksek miktarlarda kâr eden 

kuruluşlar haline gelmiştir. TKİ kurumuna ait bu sahalar kendi eliyle işletildiği dönemlerde 

bir türlü kâr etmeyi becerememiş ve kendi maliyetlerinin yarısı kadar bir rakama özel sektöre 

devredilmesiyle hem kendisi hem de işi alan firmalar kâr etmiştir. Yeraltı madenciliğinde 
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karlılığını belirleyen en önemli ölçüt kişi başı randımandır. Yani çalıştırdığınız işçi sayısının 

üretime olan oranıdır. Bu rakamı iki türlü kârlı noktada tutabilmek mümkündür: 

 

1)İşçi maliyetlerini aşağı çekerek. 

2)Üretim miktarını yükselterek. 

 

İlk maddede yer alan işçilik maliyetlerini aşağı çekerken öncelikle eğitimi ve tecrübesi 

olmayan, yapacak başka işi olmayıp bu işe ihtiyacı olan işçilerin maden işçisi olarak seçildiği 

görülmektedir.  

 

İşletme sahiplerinin belirlediği sendika yönetimleri işletmelerin güdümüne girmiştir. 

Sendika yönetimleri özel şirketlerde çalışan işçilerden işletme yönetimi tarafından seçilmiş ve 

şirkete yakın temsilcilerden oluşmaktadır. Seçilmiş bölge başkanı da işçi sayısının bu kadar 

yüksek olduğu ve kendi kaderini de elinde bulunduran şirket üst yönetimiyle ters düşmeyi 

göze alamamaktadır. Sendika başkanına talimatlar verebilecek güce sahip bu yöneticiler toplu 

sözleşme zamanı uygun gördükleri rakamı belirlemektedir. Hal böyle olunca işçilik 

maliyetleri istenilen düzeye çekilmektedir. Diğer önemli kıstas ise yapılacak iş için gerekli 

işçi sayısından tasarruf etmek suretiyle yapılmaktadır. Eksik personeli tamamlamak için 

kişiden birden fazla işe bakması istenmektedir. 

 

İkinci olarak üretimi arttırmak için gelişmiş mekanize üretim sistemi hayata 

geçirilmiştir. Bu sistemi ilk önce devlet kuruluşları uygulamıştır. Ancak Soma bölgesinde 

bazı sorunlar yaşanmıştır. En önemli iki sorun mekanize sistemde ayak arkasında kalan 

kömürlerin klasik ayakta olduğu gibi külle izole edilememesidir. Yürüyen tahkimat denilen 

şiltler arasına belli aralıklarla kül verme boruları yerleştirilememektedir. Bu da bir süre sonra 

ayak arkasında kızışmalara neden olmakta ve ayak içindeki malzemelerle birlikte 

barajlanmaktadır. İkinci problem şiltlerin ağır ve büyük olması sebebiyle baskı ve taban 

kabarmalarında makine hareketlerinde sorun yaşanması üretim çalışmalarının ara sıra sekteye 

uğramasıdır. TKİ’den özel sektöre devredilen bu ocak benzer sorunlarla mücadele etmektedir. 

Park teknik sadece mekanize üretimle başarılı olacağını düşünmüş ancak ocak yangınları 

buna müsaade etmemiştir. Soma Kömürleri şirketi ise mekanize ve klasik yöntem denilen 

(direk belleme) sistemini beraber uygulamıştır. Daha az baskı ve kabarmanın yaşandığı 

kömürün üst kotlarını mekanize alt kotlarında klasik yöntemle çalışmış ve ocak yangınlarıyla 
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Rodövans sisteminin yasal altyapısı 3 Mayıs 2004 tarihinde 3213 sayılı Maden 

Kanununda değişiklik yapan 5177 sayılı Kanun ile sadece taşkömürü ocaklarında 

uygulamasının hüküm altına alınmasıyla gerçekleşmiştir. 

 

Rodövans uygulaması 2 şekilde görülmektedir: 

 

• TKİ maden işletmesini, üretilecek kömüre baştan alım garantisi vererek ve ihale 

yoluyla; ton başına en düşük satış fiyatı taahhüt eden firmaya “hizmet sözleşmesi” ile 

devretmektedir. İhaleyi kazanan firma çıkarmış olduğu kömürün tamamını TKİ’ye 

sözleşme ile belirlenmiş fiyat üzerinden satmaktadır. 

 

• TKİ, madenin işletmesini, piyasaya satacağı ton başına kömür için kendisine en 

yüksek rodövans ödemesini taahhüt eden firmaya ihale ile devretmektedir. Bir başka 

deyişle firma işletmeden elde ettiği kömürün piyasaya pazarlamasını da kendisi 

yapmaktadır. 

 

Bu iki uygulama da rodövans şirketlerinin aşırı kazanca ve üretim zorlamasına 

yönelmesine sebep olmuştur. Rodövans sözleşmelerinden en olumsuz etkilenen kesim de 

maden çalışanlarıdır. Sözleşmelerle satım garantisi alan şirketler kâr hırsıyla üretimlerini 

arttırmak istemişlerdir. Özel şirketler için esas olan kâr olduğu için üretim maliyetlerinin 

düşürülmesi sürecin ikinci boyutudur. Üretim maliyetleri göz önünde alındığında maden 

işletmelerinin sabit sermaye yatırımlarını arttırmadığı görülmektedir. Maden sahalarında 

kullanılan teknolojiler halen çok eskidir. Bunun içindir ki, üretim teknolojisi sabit kalırken iş 

güvenliği gibi iş gücü yatırımları sürekli düşürülmektedir. 

 

Hizmet alımı sistemine dayalı olan ve devlet eliyle kâr edememiş kömür sahaları özel 

sektöre maliyet rakamlarının altında kiraya verilmiştir. Hizmet alım sistemi temeli sağlam 

atılmamış bir yöntem ve çalışma düzeni bozan bir usuldür. İhalede devlet eliyle işletildiği 

dönemde zarar eden bu üretim sahaları özel sektöre devredilince yüksek miktarlarda kâr eden 

kuruluşlar haline gelmiştir. TKİ kurumuna ait bu sahalar kendi eliyle işletildiği dönemlerde 

bir türlü kâr etmeyi becerememiş ve kendi maliyetlerinin yarısı kadar bir rakama özel sektöre 

devredilmesiyle hem kendisi hem de işi alan firmalar kâr etmiştir. Yeraltı madenciliğinde 
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karlılığını belirleyen en önemli ölçüt kişi başı randımandır. Yani çalıştırdığınız işçi sayısının 

üretime olan oranıdır. Bu rakamı iki türlü kârlı noktada tutabilmek mümkündür: 

 

1)İşçi maliyetlerini aşağı çekerek. 

2)Üretim miktarını yükselterek. 

 

İlk maddede yer alan işçilik maliyetlerini aşağı çekerken öncelikle eğitimi ve tecrübesi 

olmayan, yapacak başka işi olmayıp bu işe ihtiyacı olan işçilerin maden işçisi olarak seçildiği 

görülmektedir.  

 

İşletme sahiplerinin belirlediği sendika yönetimleri işletmelerin güdümüne girmiştir. 

Sendika yönetimleri özel şirketlerde çalışan işçilerden işletme yönetimi tarafından seçilmiş ve 

şirkete yakın temsilcilerden oluşmaktadır. Seçilmiş bölge başkanı da işçi sayısının bu kadar 

yüksek olduğu ve kendi kaderini de elinde bulunduran şirket üst yönetimiyle ters düşmeyi 

göze alamamaktadır. Sendika başkanına talimatlar verebilecek güce sahip bu yöneticiler toplu 

sözleşme zamanı uygun gördükleri rakamı belirlemektedir. Hal böyle olunca işçilik 

maliyetleri istenilen düzeye çekilmektedir. Diğer önemli kıstas ise yapılacak iş için gerekli 

işçi sayısından tasarruf etmek suretiyle yapılmaktadır. Eksik personeli tamamlamak için 

kişiden birden fazla işe bakması istenmektedir. 

 

İkinci olarak üretimi arttırmak için gelişmiş mekanize üretim sistemi hayata 

geçirilmiştir. Bu sistemi ilk önce devlet kuruluşları uygulamıştır. Ancak Soma bölgesinde 

bazı sorunlar yaşanmıştır. En önemli iki sorun mekanize sistemde ayak arkasında kalan 

kömürlerin klasik ayakta olduğu gibi külle izole edilememesidir. Yürüyen tahkimat denilen 

şiltler arasına belli aralıklarla kül verme boruları yerleştirilememektedir. Bu da bir süre sonra 

ayak arkasında kızışmalara neden olmakta ve ayak içindeki malzemelerle birlikte 

barajlanmaktadır. İkinci problem şiltlerin ağır ve büyük olması sebebiyle baskı ve taban 

kabarmalarında makine hareketlerinde sorun yaşanması üretim çalışmalarının ara sıra sekteye 

uğramasıdır. TKİ’den özel sektöre devredilen bu ocak benzer sorunlarla mücadele etmektedir. 

Park teknik sadece mekanize üretimle başarılı olacağını düşünmüş ancak ocak yangınları 

buna müsaade etmemiştir. Soma Kömürleri şirketi ise mekanize ve klasik yöntem denilen 

(direk belleme) sistemini beraber uygulamıştır. Daha az baskı ve kabarmanın yaşandığı 

kömürün üst kotlarını mekanize alt kotlarında klasik yöntemle çalışmış ve ocak yangınlarıyla 
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külle mücadele ederek kısmen daha uzun süre başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak 

çalışma ortamında üretim kaygısıyla bazı risklerin ve gözden kaçan tehlikelerin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Böyle tehlikelerin göze alındığı bir çalışma ortamında istenilen üretim 

rakamlarına ulaşılmaya çalışılır. Eğer bütün bunlara rağmen o şirket hala zararda ise o iş 

yerindeki gerilim ve telaş en üst seviyededir. İşte o zaman iş güvenliği geride kalmakta, 

üretim ve kâra geçme hırsı ile bazı önlem ve kurallar risk alınarak görmezden gelinmektedir. 

Mevcut sözleşmeler gereği yüklenici firmalar her türlü iş güvenliği tedbirlerini almakla 

yükümlü olduklarını ve herhangi bir iş kazasında sorumluluğun kendilerine ait olduğunu 

peşinen kabul etmişlerdir. Ancak bu sistemde TKİ yüklenici firmanın çalışmalarını 

denetlemekle mükelleftir. Çünkü kendi eliyle kâra geçiremediği işletmenin nasıl karlı hale 

geldiğini takip etmelidir. Ancak maliyetleri bilinen ve bu rakamların çok altına rodövansa 

verilirken nelerden tasarruf edileceği sorgulanmadan, bunların tespiti göz ardı edilerek nasıl 

yaparsa yapsın mantığı; iş güvenliği için yapılacak yatırımların da önünü kesmektedir. 

 

TKİ kurumunun zarardan kâra geçmesini tasvip ederken bu miktarın sınırlandırılarak 

bir kısmının iş güvenliği yatırımlarına dönüştürülmesi için şirkete bırakılması ve bu yatırımın 

denetlenerek kontrol mekanizmasının kurulması gerekirdi. Bu kontrol mekanizması hiç 

kurulmamıştır. Oysa TKİ’nin bu yönde bir yaklaşımının olmadığını TKİ Genel Müdürünün 

19 Haziran 2014 günü Komisyonda yaptığı konuşmada görmek mümkündür. TKİ genel 

müdürünün ifadeleri şu şekildedir: 

 

“Ruhsatı TKİ’ye aittir, doğrudur. TKİ'nin birincil hedefi aslında şudur, ihale 

sözleşmelerini sizlere verdiğimde orada da görülecektir: Çıkarılan kömürün orada tarif ettiğim 

kalorifik değere uygun olup olmadığı ve miktarının o ölçüde verilip verilmediğidir. Benim 

öncelikli hedefim budur. Neden? Çünkü, ben bir para ödüyorum karşı tarafa. Yani, ödediğim 

parayı neye göre belirliyorum? Kişinin bana teslim ettiği miktarı ve kalitesini dikkate alarak 

bir para ödüyorum.” Yani TKİ, sadece aldığı kömürün miktarına, kalitesine ve ödediği paraya 

baktığını, çalışma düzeni, üretim yöntemi ve iş güvenliği tedbirleri ile hiç ilgilenmediğini 

açıkça itiraf etmektedir. 

 

Sahanın ilk ihaleye verilme aşamasında ihale şartnamesi bazı tepkiler doğurmuştur. 

Çünkü şartname nerdeyse Park firmasını tarif ediyordu ve bu yüzden Park firması bu sahayı 

rakipsiz bir şekilde almıştır. Ancak bütün teknolojik alt yapısına rağmen bölge şartlarını ve 
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kömür yapısını tanımadığından ve teknik ekibi de Soma bölgesinde yetişmediğinden bu 

sahada çok zorlandıkları anlaşılmaktadır. Ocak şartları ve kömür yapısından kaynaklı ocak 

yangınları mekanize üretim bölgelerinde karşılaştıkları baskı nedeniyle ocağın Soma A.Ş.’ye 

devri gerçekleşmiş, Park firması da zararın neresinden dönersen mantığı ile bir miktar zararın 

karşılanmasıyla sahadan kurtulmuştur. İlerleyen zamanlarda üretimi yapılamayan bu sahada 

üretim artışı ve miktarı TKİ’yi de memnun etmiş olacak ki firmaya ihalesiz yeni sahalar ve 

mevcut çalışılan bölgelerin genişletilmesi şeklinde ilave çalışma alanları ve ek süreler 

verilmek suretiyle işin devamı garanti altına alınmıştır. Ancak kazanın yaşandığı Eynez 

bölgesinde İmbat A.Ş. ile sınır olduğu kısımlarda metanla karşılaşılmış, metan gelirinin fazla 

olduğu TKİ’ye bildirilmiş ve bu bölgenin iadesi karşılığında yeni bir çalışma alanı talep 

edilmiştir. Sonuçta sahanın bir kısmının çalışılması riskli görülerek ata bacası firmaya 

devredilmiştir. Komşu firma olan İmbat A.Ş. bu bölgenin sınırında sorun yaşamadan üretim 

yapınca bu sahada çalışabileceğini beyan etmiş ve talepte bunmuştur. Sorunlu kabul edilen bu 

sahanın bir kısmı İmbat A.Ş.’ye geçmiş bir kısmı da Soma kömürleri A.Ş. de kalmıştır. 

Sahadaki metan gelirlerinin kaynağının da bu bölge olduğu bilinmektedir. Bu bölge A panosu 

ve onun arkasında olan batı kanadıdır. Burada uygulanan ilgili bakanlık politikası neticesinde 

Soma Kömürleri A.Ş. birden büyümüş üç ayrı ocağı olan bir firma haline gelmiştir. Soma’da 

yaşanan bu tekelleşmeye tepkiler olsa da tepkiler bir şekilde bertaraf edilmiş, firmanın bu işi 

çok iyi yaptığı için bu sahaların kendilerine verildiği algısı yaratılmıştır. Bu durumda geriye 

sadece bu sahalarda çalışabilmek için işçi ve teknik personeli tamamlamak kalmıştır. 

Dışarıdan gelen iş gücü eldekilerle harmanlanmak suretiyle tamamlanmaya çalışılmış burada 

da devreye alt taşeronlar ya da dayıbaşları devreye girmiştir. Teknik personel ise bünyede 

çalışan üç ocağa dağıtılmışlardır. Bazıları üst makamlara çıkarılmışlardır. Ancak yeterli 

tecrübelerinin olup olmadığına bakılmadan sorumluluklar yüklenmiştir. Dışarıdan yetişmiş 

yönetici yerine içerden gelenler öne çıkartılmış fakat teknik heyetin gücü bölünmeyle 

azalmıştır. Şirketteki bu büyüme ortaya çok sayıda dayıbaşını ortaya çıkarmış çeşitli 

memleketlere mensup bu kişiler memleketlerine gönderilmek suretiyle ilçeye yeni işçiler 

getirtilmiştir. Bu yeni işçi kadroları yeteri kadar eğitime tabi tutulmadan çalışmaya sevk 

edilmiştir. Somada uygulanan madencilik yöntemleri diğer bölgelere göre daha farklı 

olduğundan adaptasyon süresi daha zor olmaktadır. 

 

Her yeni personel yeni bir yatırım ve yeni riskler demektir. Artan personel sayısının 

üretimde bir baskıya neden olduğu açıktır. 
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külle mücadele ederek kısmen daha uzun süre başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak 

çalışma ortamında üretim kaygısıyla bazı risklerin ve gözden kaçan tehlikelerin bulunduğu 
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TKİ kurumunun zarardan kâra geçmesini tasvip ederken bu miktarın sınırlandırılarak 
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“Ruhsatı TKİ’ye aittir, doğrudur. TKİ'nin birincil hedefi aslında şudur, ihale 

sözleşmelerini sizlere verdiğimde orada da görülecektir: Çıkarılan kömürün orada tarif ettiğim 
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Sahanın ilk ihaleye verilme aşamasında ihale şartnamesi bazı tepkiler doğurmuştur. 
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kömür yapısını tanımadığından ve teknik ekibi de Soma bölgesinde yetişmediğinden bu 
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ve onun arkasında olan batı kanadıdır. Burada uygulanan ilgili bakanlık politikası neticesinde 
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da devreye alt taşeronlar ya da dayıbaşları devreye girmiştir. Teknik personel ise bünyede 

çalışan üç ocağa dağıtılmışlardır. Bazıları üst makamlara çıkarılmışlardır. Ancak yeterli 

tecrübelerinin olup olmadığına bakılmadan sorumluluklar yüklenmiştir. Dışarıdan yetişmiş 

yönetici yerine içerden gelenler öne çıkartılmış fakat teknik heyetin gücü bölünmeyle 

azalmıştır. Şirketteki bu büyüme ortaya çok sayıda dayıbaşını ortaya çıkarmış çeşitli 

memleketlere mensup bu kişiler memleketlerine gönderilmek suretiyle ilçeye yeni işçiler 

getirtilmiştir. Bu yeni işçi kadroları yeteri kadar eğitime tabi tutulmadan çalışmaya sevk 

edilmiştir. Somada uygulanan madencilik yöntemleri diğer bölgelere göre daha farklı 

olduğundan adaptasyon süresi daha zor olmaktadır. 

 

Her yeni personel yeni bir yatırım ve yeni riskler demektir. Artan personel sayısının 

üretimde bir baskıya neden olduğu açıktır. 
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Soma maden sahalarındaki rodövans uygulaması 2004 yılında TKİ Soma’daki ruhsatlı 

kömür sahalarını rodövans ya da hizmet alımı yöntemiyle özel firmalara ihale etmiştir. 

Soma’dan TKİ’nin kendi imkânlarıyla yaptığı kömür üretimi 2004 yılındaki 8,5 milyon ton 

düzeyinden 2013 yılında 2,9 milyon ton seviyesine kadar düşerken özel şirketlerin üretimi 

aynı dönemde 58 bin tondan 11,7 milyon tona yükselmiştir. 

 

Rodövans uygulamaları neticesinde Soma’da yeraltı üretimi hızla artmıştır. 2004’te 

TKİ tarafından yapılan yeraltı üretimi 300 bin ton iken 2011 yılında bu rakam 2 milyon tonu 

geçmiş, 2013’te 11,7 milyon tona ulaşmıştır. 

 

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen facianın yaşandığı maden ocağı da bu 

yöntemle işletilmiştir. Maden ocağını işleten şirket 2005’ten itibaren sadece Soma’da 

TKİ’den “alım garantili rodövans sözleşmeleri” ile 2005 yılında ihale yoluyla 18 milyon ton 

rezervli “Geventepe”, 2009 yılında devren ihalesiz olarak 15 milyon ton rezervli “Eynez- 

Karanlıkdere”, 2011 yılında ihalesiz olarak 6 milyon ton rezervli “Merkez Ocak”, 2012 

yılında ihalesiz olarak 20 milyon ton rezervli “Işıklar” sahalarını almıştır. Sözleşme uyarınca 

TKİ bu şirketten 1 Ağustos 2013 tarihine kadar toplam 18 milyon ton kömür almıştır.  

 

Uygulamada sözleşmeye aykırılıklarla aşırı kazanç alanları da ortaya çıkarılmıştır. 

Örneğin, Eynez maden ocağından çıkarılan kömür için sözleşmeye göre TKİ’ye alım garantili 

olarak satılırken ton başına fiyatın “her yıl ÜFE oranında” güncellenmesi gerekmekteydi. 

Ancak 2012’de 37.96 TL olarak güncellenmesi gereken ve 24.75 TL olan fiyat; yüzde 17 

fazlası ile 44.34 TL olarak belirlenmiştir. 

 

8. DAYIBAŞILIK 

 

Rodövans uygulaması madencilik sektöründeki şirket merkezli taşeronculuk anlamına 

gelirken çalışanlarda ‘dayıbaşılık’ denilen bir sistem ortaya çıkmıştır. 

 

“Kesenecilik” olarak da ifade edilen “dayıbaşılık” sistemi, Soma faciası ile tekrar 

gündeme gelmiştir. Bu sistemde maden ocağındaki çalışanlar ekipler halinde dayıbaşı denilen 

kişiler tarafından işe alınmakta ve maden ocağında o kişinin emrinde çalışmakta, ücretlerini 
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de bu kişiden almaktadırlar. Sistemde dayıbaşıların işverenden alacağı prim işçilerin 

çalışmasıyla doğru orantılıdır. 

 

Dayıbaşılık sisteminin genel olarak işleyişi şu şekildedir: Taşeronlar şirketlere 

madende çalışacak işçileri temin etmektedirler. Şirket taşerona işçi başına ödeyeceği ücreti 

söylemekte, taşeron işsiz madencilere ulaşarak kendilerine bu ücretten daha azını önermekte, 

zor durumda olan madencinin işi kabul etmesiyle ücret farkıyla birlikte üretimden 

kaynaklanan primler taşerona kalmaktadır. Madenin Park Teknik A.Ş. dönemi İşletme 

Müdürü Selim Şenkal yöredeki “dayıbaşı” gerçeğini şöyle aktarmaktadır: 

 

“… TKİ hizmet sözleşmelerinde, ‘taşeron üretimde çalıştırılamaz’ maddesi vardır. 

Şirket taşeronluğu kabul edemez. Bu Soma bölgesine ait bir sistem, başka işletmelerde 

göremezsiniz. İlk gittiğimde dayıbaşılar bana da geldiler. Biz kabul etmedik. Sistem şöyle 

işliyor, dayıbaşının getirdiği personeli şirketler kendi bünyesine alıyorlar. Sigortasını, maaşını 

ödüyor. Ama hem çalışan adamdan kesilen hem de primden kaynaklanan paraların dayıbaşına 

gitmesi sağlanıyor. Buna herkes göz yumuyor…” 

 

Bu sistemde keseneci alt işverenliği resmen uygulayamayıp fatura kesemedikleri için 

taşeron diye bilinen kişilerin faturasız haline denmektedir. Bu kişiler himayelerindeki işçiyle 

yaptıkları işe ve bünyelerinde barındırdıkları işçi sayısına göre ücret almaktadır. Şirkete işçi 

kazandıran ve yetişmiş ekibi olan bu dayıbaşıları şirket yönetiminde oldukça etkilidirler. Üst 

düzey olmayan yani kendisini ücretlendirme ve iş akdinin feshini gerçekleştirmeyecek teknik 

yöneticilerden üstün konumdadırlar. Bu kişiler şirket yönetimince korunmuş, yüksek 

ücretlerle güçlendirilmiştir. Bu sisteme uymayanlar bu çarkın dişlilerinde öğütülmektedir. Bu 

sistemi sorgulayıp değiştirebilecek tek güç işveren vekilidir. Dayıbaşı, ekibi üzerinde mutlak 

güç sahibidir. İstediğini işe almakta istediğinin iş akdini fes etmektedirler. Yapılan üretime 

göre ücretlendirileceği için ekibine baskı kurmakta ve kişi başı randımanın yükselmesine ve 

üretimin zorlanmasına katkı sağlamaktadırlar. 

 

Dayıbaşılık sisteminin madenlerin çalışma düzenini, yönetim hiyerarşisini ve iş 

bölümünü ciddi şekilde bozduğu anlaşılmaktadır. Dayıbaşılıkla madenlerin çalışma düzeninde 

bir metastaz yaratılmıştır. Burada dikkati çeken en önemli husus, dayıbaşılık düzeninin herkes 



‒ 1153 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
1159 

 
 

 

Soma maden sahalarındaki rodövans uygulaması 2004 yılında TKİ Soma’daki ruhsatlı 

kömür sahalarını rodövans ya da hizmet alımı yöntemiyle özel firmalara ihale etmiştir. 

Soma’dan TKİ’nin kendi imkânlarıyla yaptığı kömür üretimi 2004 yılındaki 8,5 milyon ton 
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TKİ bu şirketten 1 Ağustos 2013 tarihine kadar toplam 18 milyon ton kömür almıştır.  

 

Uygulamada sözleşmeye aykırılıklarla aşırı kazanç alanları da ortaya çıkarılmıştır. 
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olarak satılırken ton başına fiyatın “her yıl ÜFE oranında” güncellenmesi gerekmekteydi. 

Ancak 2012’de 37.96 TL olarak güncellenmesi gereken ve 24.75 TL olan fiyat; yüzde 17 

fazlası ile 44.34 TL olarak belirlenmiştir. 
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Rodövans uygulaması madencilik sektöründeki şirket merkezli taşeronculuk anlamına 

gelirken çalışanlarda ‘dayıbaşılık’ denilen bir sistem ortaya çıkmıştır. 

 

“Kesenecilik” olarak da ifade edilen “dayıbaşılık” sistemi, Soma faciası ile tekrar 
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çalışmasıyla doğru orantılıdır. 

 

Dayıbaşılık sisteminin genel olarak işleyişi şu şekildedir: Taşeronlar şirketlere 

madende çalışacak işçileri temin etmektedirler. Şirket taşerona işçi başına ödeyeceği ücreti 

söylemekte, taşeron işsiz madencilere ulaşarak kendilerine bu ücretten daha azını önermekte, 

zor durumda olan madencinin işi kabul etmesiyle ücret farkıyla birlikte üretimden 
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göremezsiniz. İlk gittiğimde dayıbaşılar bana da geldiler. Biz kabul etmedik. Sistem şöyle 
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ödüyor. Ama hem çalışan adamdan kesilen hem de primden kaynaklanan paraların dayıbaşına 

gitmesi sağlanıyor. Buna herkes göz yumuyor…” 

 

Bu sistemde keseneci alt işverenliği resmen uygulayamayıp fatura kesemedikleri için 

taşeron diye bilinen kişilerin faturasız haline denmektedir. Bu kişiler himayelerindeki işçiyle 

yaptıkları işe ve bünyelerinde barındırdıkları işçi sayısına göre ücret almaktadır. Şirkete işçi 

kazandıran ve yetişmiş ekibi olan bu dayıbaşıları şirket yönetiminde oldukça etkilidirler. Üst 

düzey olmayan yani kendisini ücretlendirme ve iş akdinin feshini gerçekleştirmeyecek teknik 

yöneticilerden üstün konumdadırlar. Bu kişiler şirket yönetimince korunmuş, yüksek 

ücretlerle güçlendirilmiştir. Bu sisteme uymayanlar bu çarkın dişlilerinde öğütülmektedir. Bu 

sistemi sorgulayıp değiştirebilecek tek güç işveren vekilidir. Dayıbaşı, ekibi üzerinde mutlak 

güç sahibidir. İstediğini işe almakta istediğinin iş akdini fes etmektedirler. Yapılan üretime 

göre ücretlendirileceği için ekibine baskı kurmakta ve kişi başı randımanın yükselmesine ve 

üretimin zorlanmasına katkı sağlamaktadırlar. 

 

Dayıbaşılık sisteminin madenlerin çalışma düzenini, yönetim hiyerarşisini ve iş 

bölümünü ciddi şekilde bozduğu anlaşılmaktadır. Dayıbaşılıkla madenlerin çalışma düzeninde 

bir metastaz yaratılmıştır. Burada dikkati çeken en önemli husus, dayıbaşılık düzeninin herkes 
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tarafından bilinmesine rağmen görmezlikten gelinmesi, denetimlerde tamamen göz ardı 

edilmesidir. 

 

Bu komisyon raporunda dayıbaşılık üzerinde önemli ölçüde durulmakla birlikte, 

aşağıda belirttiğimiz konuların da araştırılıp sorgulanması gerekmektedir. 

 

1. Dayıbaşıların malvarlığının ve banka hesaplarının araştırılması gerekmektedir. 

 

2. Dayıbaşıların ücret, prim, pay vs. adı altında aldıkları paralar, şirket kayıtları ve banka 

hesapları üzerinden vergi kayıpları da dikkate alınarak incelemeye tabi tutulmalıdır. 

 

3. Şirket tarafından dayıbaşılardan her ay Soma Belediye Spor’a 1.000 TL, sendika aidatı 

olarak 1.000 TL ve yardımlaşma sandığına 500 TL aidat alındığı iddia edilmektedir. 

Her ay 2.500 TL aidat ödeyen bu kişilerin aylık ve yıllık kazançlarının ciddi olarak 

incelenmesi gerekmektedir. 

 

4. Madenlerde dayıbaşılık düzeninin tamamen yaygınlaşmaması için yasal müeyyideler 

konulmalıdır. 

 

9. İŞ GÜVENLİĞİ VE DENETİMLERİ 

 

Soma’daki maden faciası ülkemizdeki işyerlerinin denetimi konusunu da gündeme 

getirmiştir. Genel olarak hükümetin denetim faaliyetlerini iyi organize edememesinden dolayı 

denetimin etkinliği çok azdır. Maden işletmelerini denetleyen iş güvenliği uzmanı, işyeri 

hekimi,  teknik nezaretçi, daimi nezaretçi gibi çalışanlar ücretlerini işverenden alan kişilerdir. 

Bu durum denetimlerin etkinliğini zayıflatmaktadır. Yine işyeri bünyesinde oluşturulan İş 

Sağlığı ve Güvenliği kurulları çoğunlukla asli vazifelerini yürütememektedir. 

 

 İş güvenliğinin sağlanması konusunda temel katkıyı yapacak devlet kurumlarının 

denetimleridir. Ancak ülkemizdeki kamu denetimleri etkin değildir. Bu etkinsizliğin siyasi, 

idari ve hukuki nedenleri vardır. 
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İdari nedenlerden en dikkat çekici olanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma alanlarının çakışmasıdır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının iş güvenliği konusunda ciddi bir örgütlenmesi, yeterli bilgi ve 

deneyime sahip personeli yoktur. Denetleyenlerin denetim yaptıkları konularda 

denetlenenlerden her zaman daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. İş 

güvenliği konusunda devletin farklı bakanlıklarından farklı sesler çıkması uygun değildir. 

Ayrıca iki bakanlığın iş güvenliği konusundaki denetimleri de çakışabilmektedir. Bu konuda 

yapılması gereken madenlerde iş güvenliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

denetim yapmayıp; tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin 

denetimlerini takip etmeli, denetim raporlarının bir nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına da gönderilmelidir. 

 

 Maden ocaklarında iç denetim ve dış denetim kavramlarının geliştirilmesinde ve 

mevzuata bağlanmasında yarar olacaktır. Bu konuda görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net 

bir şekilde ortaya konmalıdır. 

 

 Burada bahsettiğimiz husus münhasıran “iş güvenliği” denetimleridir. Yoksa her 

kurum kendi görev, yetki ve fonksiyonlarına ilişkin denetimleri yapacaktır. Örneğin, TKİ ve 

MİGEM kendi görev alanları içindeki madenleri teknik, idari ve hukuki yönden 

denetlemelidir. Ancak diğer yandan da ruhsat veya mal sahibi olarak işletilmesine onay 

verdikleri madenlerdeki iş güvenliği standartlarına uygun çalışılıp çalışılmadığını ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “iş güvenliği” denetimlerini takip etmek gibi 

bir görevlerinin olması gerekmektedir. 

 

İş güvenliği denetimlerindeki etkinsizliğin hukuki nedenleri arasında mevzuattan 

kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 

hazırlanan ve maden işletmelerinde uygulanacak kuralları belirten yönetmelik yetersizdir. 

 

Denetimleri etkisizleştiren başka bir husus da maden işyerlerine işverene haber 

vererek ve işverenin aracı ile denetime gidilmesidir. İşverenin haberi olduğu durumda 

işyerlerinin gerçek yüzünü görme şansı kalmamaktadır. Çünkü işyerindeki tehlikeli ve 

sakıncalı kısımlar denetimden önce kapatılmakta, noksanlıklar geçici ve göstermelik olarak 
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tarafından bilinmesine rağmen görmezlikten gelinmesi, denetimlerde tamamen göz ardı 

edilmesidir. 

 

Bu komisyon raporunda dayıbaşılık üzerinde önemli ölçüde durulmakla birlikte, 

aşağıda belirttiğimiz konuların da araştırılıp sorgulanması gerekmektedir. 

 

1. Dayıbaşıların malvarlığının ve banka hesaplarının araştırılması gerekmektedir. 

 

2. Dayıbaşıların ücret, prim, pay vs. adı altında aldıkları paralar, şirket kayıtları ve banka 

hesapları üzerinden vergi kayıpları da dikkate alınarak incelemeye tabi tutulmalıdır. 

 

3. Şirket tarafından dayıbaşılardan her ay Soma Belediye Spor’a 1.000 TL, sendika aidatı 

olarak 1.000 TL ve yardımlaşma sandığına 500 TL aidat alındığı iddia edilmektedir. 

Her ay 2.500 TL aidat ödeyen bu kişilerin aylık ve yıllık kazançlarının ciddi olarak 

incelenmesi gerekmektedir. 

 

4. Madenlerde dayıbaşılık düzeninin tamamen yaygınlaşmaması için yasal müeyyideler 

konulmalıdır. 

 

9. İŞ GÜVENLİĞİ VE DENETİMLERİ 

 

Soma’daki maden faciası ülkemizdeki işyerlerinin denetimi konusunu da gündeme 

getirmiştir. Genel olarak hükümetin denetim faaliyetlerini iyi organize edememesinden dolayı 

denetimin etkinliği çok azdır. Maden işletmelerini denetleyen iş güvenliği uzmanı, işyeri 

hekimi,  teknik nezaretçi, daimi nezaretçi gibi çalışanlar ücretlerini işverenden alan kişilerdir. 

Bu durum denetimlerin etkinliğini zayıflatmaktadır. Yine işyeri bünyesinde oluşturulan İş 

Sağlığı ve Güvenliği kurulları çoğunlukla asli vazifelerini yürütememektedir. 

 

 İş güvenliğinin sağlanması konusunda temel katkıyı yapacak devlet kurumlarının 

denetimleridir. Ancak ülkemizdeki kamu denetimleri etkin değildir. Bu etkinsizliğin siyasi, 

idari ve hukuki nedenleri vardır. 
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İdari nedenlerden en dikkat çekici olanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma alanlarının çakışmasıdır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının iş güvenliği konusunda ciddi bir örgütlenmesi, yeterli bilgi ve 

deneyime sahip personeli yoktur. Denetleyenlerin denetim yaptıkları konularda 

denetlenenlerden her zaman daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. İş 

güvenliği konusunda devletin farklı bakanlıklarından farklı sesler çıkması uygun değildir. 

Ayrıca iki bakanlığın iş güvenliği konusundaki denetimleri de çakışabilmektedir. Bu konuda 

yapılması gereken madenlerde iş güvenliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

denetim yapmayıp; tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin 

denetimlerini takip etmeli, denetim raporlarının bir nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına da gönderilmelidir. 

 

 Maden ocaklarında iç denetim ve dış denetim kavramlarının geliştirilmesinde ve 

mevzuata bağlanmasında yarar olacaktır. Bu konuda görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net 

bir şekilde ortaya konmalıdır. 

 

 Burada bahsettiğimiz husus münhasıran “iş güvenliği” denetimleridir. Yoksa her 

kurum kendi görev, yetki ve fonksiyonlarına ilişkin denetimleri yapacaktır. Örneğin, TKİ ve 

MİGEM kendi görev alanları içindeki madenleri teknik, idari ve hukuki yönden 

denetlemelidir. Ancak diğer yandan da ruhsat veya mal sahibi olarak işletilmesine onay 

verdikleri madenlerdeki iş güvenliği standartlarına uygun çalışılıp çalışılmadığını ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “iş güvenliği” denetimlerini takip etmek gibi 

bir görevlerinin olması gerekmektedir. 

 

İş güvenliği denetimlerindeki etkinsizliğin hukuki nedenleri arasında mevzuattan 

kaynaklanan eksiklikler bulunmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 

hazırlanan ve maden işletmelerinde uygulanacak kuralları belirten yönetmelik yetersizdir. 

 

Denetimleri etkisizleştiren başka bir husus da maden işyerlerine işverene haber 

vererek ve işverenin aracı ile denetime gidilmesidir. İşverenin haberi olduğu durumda 

işyerlerinin gerçek yüzünü görme şansı kalmamaktadır. Çünkü işyerindeki tehlikeli ve 

sakıncalı kısımlar denetimden önce kapatılmakta, noksanlıklar geçici ve göstermelik olarak 
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giderilmekte ve buralarda çalışma yapılmamaktadır. Yine denetimden önce kayıt dışı istihdam 

var ise bu işçiler işyerinden uzaklaştırılmaktadır. 

 

Teftiş kurumlarının ocakları rutin ve etkisiz denetlemelerinden ziyade etkili ve eğitici 

teftişler yapması da faydalı olacaktır. Ocağın koşullarını iyi bilen yöneticiler sadece 

kendilerine durdurma yaptırımı uygulayan veya ceza kesen kurumlar olarak gördükleri iş 

müfettişlerinden bazı eksiklikleri gizlemeye yönelik tedbirler almaya çalışmaktadır. 

 

Teftişin amacı ceza yazmak değil sağlıklı ve kurallara uygun çalışma ortamları 

oluşturmak olmalıdır. Eğer hem işyeri hem de teftiş kurumu aynı mantıkla hareket ederlerse 

ve ortak çözümler geliştirirlerse sorunlara daha kolay çözümler bulacaklardır. 

 

İş müfettişlerinin denetime gidecekleri işletmenin imalat haritalarını ve ocak planlarını 

önceden inceleyerek gitmeleri denetimi daha verimli hale getirecektir. İş kazalarından sonra 

teftiş heyeti bu ocağı “yeni denetlemişti” demek suretiyle iş müfettişlerini zan altında 

bırakmak yanlıştır. Çünkü yeraltı ocakları yaşayan yapılardır. Her gün değişime uğrar, yeni 

şartlar oluşturur. Bir gün görülerek denetlenen bir ocağın birkaç aylık döneminin 

sorumluluğunu teftiş heyetine yüklemek hatadır. Eğitici ve öğretici yönü ağır basan 

denetlemelerin asıl amaca daha fazla hizmet edeceği kesindir. İşletme sahipleri ve 

yöneticilerinin de tüzük üzerine çalışmalar yaparak işletmelerini kurallara uygun hale 

getirmeleri, denetimleri endişe ile beklemek yerine denetimlerin kendilerini daha fazla 

geliştirdikleri, iş yerlerini daha sağlıklı bir yapıya dönüştüren çalışmalar olarak görmeleri 

önemli bir adım olacaktır. Zira teftiş heyeti gelecek diye eksikleri giderme, olması gerekli 

makine ve teçhizatı alelacele oradan buradan tamamlama telaşıyla denetimi geçiştirmeye 

çalışmak hiçbir soruna çözüm olmayacaktır. 

 

Bugün birçok işletme sadece günü kurtarmak amacıyla gerekli yatırımları yapmadan 

idare edebildiği kadar etmeye çalışmaktadır. 

 

Kazanın yaşandığı ocakta yapılan denetimlerde kayda değer eksiklikler tespit 

edilememiştir. Gaz maskelerinin eski ve kullanılmaz durumda oluşu, havalandırma 

şebekesindeki hatalar, acil önlem planlarındaki eksikler, ocak şartlarındaki olumsuz 

değişiklikler, kalibrasyonu geçmiş sensörler gözden kaçırılmıştır. 
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10. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM 

 

 Madencilik sektöründeki en önemli sorunlardan birisi çalışanların eğitimidir. 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerinde çalışanların 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesini zorunlu kılan maddeler mevcuttur. Ayrıca aynı kanunla 

ilişkili olarak çıkarılan birçok yönetmelikte de çalışanların eğitilmesi ile ilgili hükümler 

bulunmaktadır. Ancak uygulamada çalışanların eğitimlerine işyerlerinin yüzde 90’ından 

fazlasında önem verilmemektedir. Çalışanlara eğitim verilmeden verilmiş gibi belgeler 

düzenlenmektedir. 

 

Özellikle madencilik sektörü gibi birçok sektörde temel ve mesleki iş güvenliği 

eğitimleri bağımsız özel eğitim kurumları veya kamu tarafından verilmeli, işverenlere eğitim 

almış işçi çalıştırması zorunlu hale getirilmelidir. Bu durum işverenlerin yükünü azaltacağı 

gibi, eğitimin daha uygun ortamlarda ve uzman kişiler tarafından verilmesini sağlayacaktır. 

 

İşverenlerin ve işyeri yöneticilerinin iş güvenliği bakımından eğitilmesi ile ilgili 

mevzuatımızda her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İşverenlerin ve işyeri 

yöneticilerinin, diğer çalışanlardan daha öncelikli olarak iş güvenliği eğitimlerini alması çok 

önemlidir. İşyerlerinde alınacak tedbirlere para, zaman, eleman ayıracak kişiler, işyeri 

yöneticileridir.  Çünkü işyerinde meydana gelen olayların hepsinde bu kişilerin olaydaki 

kusurları araştırılır. 

 

Madencilik sektörünün gelişimi açısından mesleki gelişim seminerleri düzenlenmeli, 

işveren ve yöneticilerin mesleki gelişim seminerlerine katılımı sağlanmalı, yeni sistem ve 

teknolojilerin tanıtımı ve uygulanmalarının yerinde gözlemlenebileceği destek programları 

düzenlenmelidir. Bugün birçok üniversitede maden fakülteleri açılmıştır. Her üniversitenin 

eğitim kalitesi aynı değildir. Bu okullara kalite standardı getirilmesi önemli bir adım olacaktır. 

Maden fakültelerinden mezun olan mühendislerin büyük bir çoğunluğu sektör dışında işler 

yapmaktadır. 

 

Daralan sektörde yeterli iş imkânı olmadığından sürekli yeni mezunların eklenmesiyle 

hem eğitim hem öğrenci kalitesi düşmektedir. Bu yüzden madencilik üzerine iyi eğitim veren 
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giderilmekte ve buralarda çalışma yapılmamaktadır. Yine denetimden önce kayıt dışı istihdam 

var ise bu işçiler işyerinden uzaklaştırılmaktadır. 

 

Teftiş kurumlarının ocakları rutin ve etkisiz denetlemelerinden ziyade etkili ve eğitici 

teftişler yapması da faydalı olacaktır. Ocağın koşullarını iyi bilen yöneticiler sadece 

kendilerine durdurma yaptırımı uygulayan veya ceza kesen kurumlar olarak gördükleri iş 

müfettişlerinden bazı eksiklikleri gizlemeye yönelik tedbirler almaya çalışmaktadır. 

 

Teftişin amacı ceza yazmak değil sağlıklı ve kurallara uygun çalışma ortamları 

oluşturmak olmalıdır. Eğer hem işyeri hem de teftiş kurumu aynı mantıkla hareket ederlerse 

ve ortak çözümler geliştirirlerse sorunlara daha kolay çözümler bulacaklardır. 

 

İş müfettişlerinin denetime gidecekleri işletmenin imalat haritalarını ve ocak planlarını 

önceden inceleyerek gitmeleri denetimi daha verimli hale getirecektir. İş kazalarından sonra 

teftiş heyeti bu ocağı “yeni denetlemişti” demek suretiyle iş müfettişlerini zan altında 

bırakmak yanlıştır. Çünkü yeraltı ocakları yaşayan yapılardır. Her gün değişime uğrar, yeni 

şartlar oluşturur. Bir gün görülerek denetlenen bir ocağın birkaç aylık döneminin 

sorumluluğunu teftiş heyetine yüklemek hatadır. Eğitici ve öğretici yönü ağır basan 

denetlemelerin asıl amaca daha fazla hizmet edeceği kesindir. İşletme sahipleri ve 

yöneticilerinin de tüzük üzerine çalışmalar yaparak işletmelerini kurallara uygun hale 

getirmeleri, denetimleri endişe ile beklemek yerine denetimlerin kendilerini daha fazla 

geliştirdikleri, iş yerlerini daha sağlıklı bir yapıya dönüştüren çalışmalar olarak görmeleri 

önemli bir adım olacaktır. Zira teftiş heyeti gelecek diye eksikleri giderme, olması gerekli 

makine ve teçhizatı alelacele oradan buradan tamamlama telaşıyla denetimi geçiştirmeye 

çalışmak hiçbir soruna çözüm olmayacaktır. 

 

Bugün birçok işletme sadece günü kurtarmak amacıyla gerekli yatırımları yapmadan 

idare edebildiği kadar etmeye çalışmaktadır. 

 

Kazanın yaşandığı ocakta yapılan denetimlerde kayda değer eksiklikler tespit 

edilememiştir. Gaz maskelerinin eski ve kullanılmaz durumda oluşu, havalandırma 

şebekesindeki hatalar, acil önlem planlarındaki eksikler, ocak şartlarındaki olumsuz 

değişiklikler, kalibrasyonu geçmiş sensörler gözden kaçırılmıştır. 
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10. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM 

 

 Madencilik sektöründeki en önemli sorunlardan birisi çalışanların eğitimidir. 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerinde çalışanların 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesini zorunlu kılan maddeler mevcuttur. Ayrıca aynı kanunla 

ilişkili olarak çıkarılan birçok yönetmelikte de çalışanların eğitilmesi ile ilgili hükümler 

bulunmaktadır. Ancak uygulamada çalışanların eğitimlerine işyerlerinin yüzde 90’ından 

fazlasında önem verilmemektedir. Çalışanlara eğitim verilmeden verilmiş gibi belgeler 

düzenlenmektedir. 

 

Özellikle madencilik sektörü gibi birçok sektörde temel ve mesleki iş güvenliği 

eğitimleri bağımsız özel eğitim kurumları veya kamu tarafından verilmeli, işverenlere eğitim 

almış işçi çalıştırması zorunlu hale getirilmelidir. Bu durum işverenlerin yükünü azaltacağı 

gibi, eğitimin daha uygun ortamlarda ve uzman kişiler tarafından verilmesini sağlayacaktır. 

 

İşverenlerin ve işyeri yöneticilerinin iş güvenliği bakımından eğitilmesi ile ilgili 

mevzuatımızda her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İşverenlerin ve işyeri 

yöneticilerinin, diğer çalışanlardan daha öncelikli olarak iş güvenliği eğitimlerini alması çok 

önemlidir. İşyerlerinde alınacak tedbirlere para, zaman, eleman ayıracak kişiler, işyeri 

yöneticileridir.  Çünkü işyerinde meydana gelen olayların hepsinde bu kişilerin olaydaki 

kusurları araştırılır. 

 

Madencilik sektörünün gelişimi açısından mesleki gelişim seminerleri düzenlenmeli, 

işveren ve yöneticilerin mesleki gelişim seminerlerine katılımı sağlanmalı, yeni sistem ve 

teknolojilerin tanıtımı ve uygulanmalarının yerinde gözlemlenebileceği destek programları 

düzenlenmelidir. Bugün birçok üniversitede maden fakülteleri açılmıştır. Her üniversitenin 

eğitim kalitesi aynı değildir. Bu okullara kalite standardı getirilmesi önemli bir adım olacaktır. 

Maden fakültelerinden mezun olan mühendislerin büyük bir çoğunluğu sektör dışında işler 

yapmaktadır. 

 

Daralan sektörde yeterli iş imkânı olmadığından sürekli yeni mezunların eklenmesiyle 

hem eğitim hem öğrenci kalitesi düşmektedir. Bu yüzden madencilik üzerine iyi eğitim veren 
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okullar tespit edilerek, maden fakültelerinin bu okullarla sınırlı kalması daha nitelikli 

mühendislerin sektöre katılması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle maden 

fakültelerinde uygulamalı eğitimin önemi çok fazladır. Bu sistemin temelleri atılmalı bu 

yönde bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir. Yeni mezun olmuş, hiçbir tecrübesi olmayan genç 

mühendisler vardiya mühendisi olarak kabul edilmekte, özellikle küçük ölçekli işletmelerde 

kanuni zorunluluğu yerine getirmek için düşük ücretlerde çalıştırılmaktadır. Bu yükümlülüğe 

girecek mühendislerde en az iki yıllık tecrübe aranmalıdır. Yine orta ve büyük ölçekli 

işletmelerde ocak mühendisi (üç vardiya sorumlusu) ve birim başmühendisleri için yeterlilik 

ve tecrübe aranmalıdır. 

 

İş güvenliği uzmanı ve teknik nezaretçi olarak görev yapacak mühendislerin 

ücretlerinin oluşturulacak ortak bir fondan almaları sağlanmalı, böylece işverenlerden 

çekinmeden denetim görevlerini layıkıyla yapmaları sağlanmalıdır. İş güvenliği uzmanları 

kendi meslek guruplarına göre atanmalı, tecrübeli oldukları iş kolunda denetim yapmalıdırlar. 

Madencilik tecrübelerle paralel yürüyen bir iş kolu olduğundan Maden Mühendisleri Odasının 

sahaya daha fazla inmesi ve daha etkin olması sağlanmalı, yerinde, uygulamalı teknik 

gezilerle şirketler arası bilgi paylaşımı ve eğitim turları düzenlenerek önce ülke içi daha 

sonrada ülke dışındaki uygulamalar çeşitli programlarla madencilik mesleği geliştirilmelidir. 

Daha gelişmiş ve daha teknik uygulamaların yaygınlaşması ile hem madencilik sektörü 

ilerlemiş olacak hem de alınan çeşitli iş güvenliği uygulamaları yaygınlaşmış olacaktır. 

 

Kullanılan makine ve teçhizatın yerinde uygulamalı görülmesi, ufukların 

genişlemesinde çok faydalı olacaktır. Bu yöntemle iş güvenliği için alınan tedbirlerin 

paylaşılması sağlanacaktır. 

 

11. HÜKÜMET İLE MADEN ŞİRKETLERİNİN İLİŞKİLERİ 

 

 Soma’da yaşanan maden kazasından sonra gündeme gelen ve tartışılması gereken 

konulardan birisi de maden işletmelerinin hükümetle olan ilişkileridir. Bu ilişkileri TKİ, 

MİGEM, TTK aracılığıyla hükümet ile maden şirketlerinin rant, aşırı kâr ve üretim hırsı 

ekseninde şekillenen uygulamalarındaki işbirliği olarak görmek gerekmektedir. 
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 12 yıllık AKP iktidarı maden ocaklarını siyasi ve ekonomik rant aracı haline 

getirmiştir. Sürecin başlangıcında hükümet kamuya ait maden ocaklarını kasıtlı raporlarla 

“verimsiz” bahaneleriyle kapatmıştır. Daha sonra usulsüz ihalelerle ya da bir ihale 

yapılmadan ve hukuk dışı yollarla bu maden ocakları yandaş şirketlerin işletmesine 

verilmiştir. Bu maden ocaklarından çıkarılan kömürler yüksek fiyatlarla satın alınmıştır. 

 

Maden ruhsatlarının nerdeyse hepsinin iktidar partisine yakın veya organik ilişki 

içinde olan şirketlere verilmesi tesadüf olarak değerlendirilemez.  

 

Hükümet ile maden şirketleri arasındaki usulsüz ve hukuk dışı ilişkileri Soma’daki 

maden ocağı işletmelerinde de görmek mümkündür. Özellikle Türkiye Kömür İşletmelerinin 

ihalesiz ve yönetim kurulu kararı olmaksızın bazı işler verdiğinin ortaya çıkması ve bu işlerin 

yaklaşık 4 milyar TL’lik bir değer ifade etmesi bu iddiaları kanıtlar niteliktedir. 

 

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma’da ihalesiz ve Yönetim Kurulu Kararı 

olmaksızın ek işler ve süre uzatımı verilmiştir.  Verilen işlerin değeri Soma A.Ş.’de 10 yıllık 

süre uzatımı karşılığı 1.6 milyar TL, İmbat A.Ş.’de ise 13 yıllık süre uzatımı karşılığı 2.5 

milyar TL olarak dikkate alındığında 4 milyar TL’yi aşmaktadır. Bu kadar büyük meblağlı 

işlerin mevzuata uygun olmadan verilmesinin ifade ettiği anlamı iyi görmek gerekmektedir. 

 

TKİ ile özel şirketler arasındaki ilişkilerde hükümetin konumu TKİ Genel Müdürünün 

“Bakan beni görevden alamaz çünkü akıllı adamdır, işini bilir.” ifadesinde gizlidir. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı genel müdür hakkında hiçbir işlem yapmamıştır. 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2005 yılında maden sahalarını rodövans yöntemiyle Uyar 

Madencilik A.Ş, İmbat Madencilik A.Ş ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’ye devretmiştir. 

Ekim 2013’te meydana gelen kazalar sonucu Uyar Madencilik A.Ş’nin lisansı iptal edilmiştir. 

2014 yılı içinde de Demir Export ve Fernas ortak girişim grubu ile rodövans yöntemiyle 

anlaşma yapılmıştır. 

 

Ruhsatlandırmadan işletme iznine, maden ocaklarının projelendirilmesinden çalışma 

düzenine, kömürün çıkarılmasından satışına kadar bu ilişkileri ve işbirliğini görmek 
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okullar tespit edilerek, maden fakültelerinin bu okullarla sınırlı kalması daha nitelikli 

mühendislerin sektöre katılması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle maden 

fakültelerinde uygulamalı eğitimin önemi çok fazladır. Bu sistemin temelleri atılmalı bu 

yönde bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir. Yeni mezun olmuş, hiçbir tecrübesi olmayan genç 

mühendisler vardiya mühendisi olarak kabul edilmekte, özellikle küçük ölçekli işletmelerde 

kanuni zorunluluğu yerine getirmek için düşük ücretlerde çalıştırılmaktadır. Bu yükümlülüğe 

girecek mühendislerde en az iki yıllık tecrübe aranmalıdır. Yine orta ve büyük ölçekli 

işletmelerde ocak mühendisi (üç vardiya sorumlusu) ve birim başmühendisleri için yeterlilik 

ve tecrübe aranmalıdır. 

 

İş güvenliği uzmanı ve teknik nezaretçi olarak görev yapacak mühendislerin 

ücretlerinin oluşturulacak ortak bir fondan almaları sağlanmalı, böylece işverenlerden 

çekinmeden denetim görevlerini layıkıyla yapmaları sağlanmalıdır. İş güvenliği uzmanları 

kendi meslek guruplarına göre atanmalı, tecrübeli oldukları iş kolunda denetim yapmalıdırlar. 

Madencilik tecrübelerle paralel yürüyen bir iş kolu olduğundan Maden Mühendisleri Odasının 

sahaya daha fazla inmesi ve daha etkin olması sağlanmalı, yerinde, uygulamalı teknik 

gezilerle şirketler arası bilgi paylaşımı ve eğitim turları düzenlenerek önce ülke içi daha 

sonrada ülke dışındaki uygulamalar çeşitli programlarla madencilik mesleği geliştirilmelidir. 

Daha gelişmiş ve daha teknik uygulamaların yaygınlaşması ile hem madencilik sektörü 

ilerlemiş olacak hem de alınan çeşitli iş güvenliği uygulamaları yaygınlaşmış olacaktır. 

 

Kullanılan makine ve teçhizatın yerinde uygulamalı görülmesi, ufukların 

genişlemesinde çok faydalı olacaktır. Bu yöntemle iş güvenliği için alınan tedbirlerin 

paylaşılması sağlanacaktır. 

 

11. HÜKÜMET İLE MADEN ŞİRKETLERİNİN İLİŞKİLERİ 

 

 Soma’da yaşanan maden kazasından sonra gündeme gelen ve tartışılması gereken 

konulardan birisi de maden işletmelerinin hükümetle olan ilişkileridir. Bu ilişkileri TKİ, 

MİGEM, TTK aracılığıyla hükümet ile maden şirketlerinin rant, aşırı kâr ve üretim hırsı 

ekseninde şekillenen uygulamalarındaki işbirliği olarak görmek gerekmektedir. 
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 12 yıllık AKP iktidarı maden ocaklarını siyasi ve ekonomik rant aracı haline 

getirmiştir. Sürecin başlangıcında hükümet kamuya ait maden ocaklarını kasıtlı raporlarla 

“verimsiz” bahaneleriyle kapatmıştır. Daha sonra usulsüz ihalelerle ya da bir ihale 

yapılmadan ve hukuk dışı yollarla bu maden ocakları yandaş şirketlerin işletmesine 

verilmiştir. Bu maden ocaklarından çıkarılan kömürler yüksek fiyatlarla satın alınmıştır. 

 

Maden ruhsatlarının nerdeyse hepsinin iktidar partisine yakın veya organik ilişki 

içinde olan şirketlere verilmesi tesadüf olarak değerlendirilemez.  

 

Hükümet ile maden şirketleri arasındaki usulsüz ve hukuk dışı ilişkileri Soma’daki 

maden ocağı işletmelerinde de görmek mümkündür. Özellikle Türkiye Kömür İşletmelerinin 

ihalesiz ve yönetim kurulu kararı olmaksızın bazı işler verdiğinin ortaya çıkması ve bu işlerin 

yaklaşık 4 milyar TL’lik bir değer ifade etmesi bu iddiaları kanıtlar niteliktedir. 

 

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma’da ihalesiz ve Yönetim Kurulu Kararı 

olmaksızın ek işler ve süre uzatımı verilmiştir.  Verilen işlerin değeri Soma A.Ş.’de 10 yıllık 

süre uzatımı karşılığı 1.6 milyar TL, İmbat A.Ş.’de ise 13 yıllık süre uzatımı karşılığı 2.5 

milyar TL olarak dikkate alındığında 4 milyar TL’yi aşmaktadır. Bu kadar büyük meblağlı 

işlerin mevzuata uygun olmadan verilmesinin ifade ettiği anlamı iyi görmek gerekmektedir. 

 

TKİ ile özel şirketler arasındaki ilişkilerde hükümetin konumu TKİ Genel Müdürünün 

“Bakan beni görevden alamaz çünkü akıllı adamdır, işini bilir.” ifadesinde gizlidir. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı genel müdür hakkında hiçbir işlem yapmamıştır. 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2005 yılında maden sahalarını rodövans yöntemiyle Uyar 

Madencilik A.Ş, İmbat Madencilik A.Ş ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’ye devretmiştir. 

Ekim 2013’te meydana gelen kazalar sonucu Uyar Madencilik A.Ş’nin lisansı iptal edilmiştir. 

2014 yılı içinde de Demir Export ve Fernas ortak girişim grubu ile rodövans yöntemiyle 

anlaşma yapılmıştır. 

 

Ruhsatlandırmadan işletme iznine, maden ocaklarının projelendirilmesinden çalışma 

düzenine, kömürün çıkarılmasından satışına kadar bu ilişkileri ve işbirliğini görmek 
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mümkündür. Bu raporun tümü dikkate alındığında hiçbirinin masum olmadığı görülecektir. 

Başta hükümet ve ilgili kamu kuruluşları ve şirketler ortak sorumluluk altındadır. 

 

Soma’daki maden sendikası yönetiminin de özel maden şirketlerinin etkisi altında 

olmasından dolayı maden şirketleri, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almamakta, 

taşeronlar vasıtasıyla fazla mesailer yaptırıp ücretlerini ödememekte, çalışanlar üzerinde her 

türlü baskıyı kurmaktadır.  

 

Soma’daki madenleri denetleyerek olumsuz rapor verip maden ocağını kapatan 

müfettişler başka görevlere gönderilmekte, yeni görevlendirilen müfettişlerce düzenlenen 

raporlarla maden ocakları tekrar açılmaktadır. Hatta 30 milyon TL SGK borcu bulunan Uyar 

Madencilik şirketi ile ilgili hiçbir işlem yapılmamış, şirket yıllarca faaliyetine devam etmiştir. 

 

İktidar partisi AKP ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasındaki çıkar ilişkisinin somut 

verileri ise şunlardır: 

 

• Kazanın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri seçimlerde maden işçilerini AKP’nin 

mitinglerine taşımıştır. Şirket otobüs temin etmiş, işçilerin yevmiye ve kumanyalarını 

vermiştir. 

• Şirket yetkilileri çalışanlarını AKP’ye yönlendirmekte “AKP kazanmazsa işsiz 

kalırsınız” diyerek çalışanları tehdit etmektedir.  

• Soma Kömür İşletmeleri Soma’da imtiyazlı ve dokunulmaz bir konumdadır. 

• 30 Mart 2014 seçimlerinde Soma Belediyesini Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

kazanacağı yönünde bir izlenim oluşması üzerine Soma Kömür İşletmeleri Genel 

Müdürü Ramazan Doğru’nun eşi Soma Kömür İşletmeleri işletme müdürü Melike 

Doğru AKP’den Soma Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı gösterilmiştir. 2009 

yerel seçimlerinde de bu maden şirketinde çalışan bazı kişiler AKP’den belediye 

meclisi üyesi ve parti ilçe teşkilatında yönetici olmuşlardır. 

• Soma Belediye Spor yönetimi Soma Kömür İşletmelerine devredilmiştir. 

• Soma Kömürleri A.Ş.’nin işletmesindeki maden ocaklarına alınan işçilerin büyük 

çoğunluğu AKP teşkilatlarının referansıyla işe alınmıştır. Örneğin, Manisa ili Salihli 

AKP ilçe başkanının “Soma Kömür İşletmelerinde çalışmak isteyen kardeşlerimizin 
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Cuma gününe kadar partimizde form doldurmaları gerekmektedir.” şeklinde cep 

telefonu mesajı attığı bilinmektedir. 

• Soma AKP ilçe başkanı Soma’da 14 bin kayıtlı üyeleri bulunduğunu, üye sayısı 

bakımından Manisa’da birinci olduklarını beyan etmiştir. Yapılacak bir araştırmada 

binlerce maden işçisinin ve taşeron işçinin AKP’ye üye yapıldığı görülecektir. 13 

Mayıs’ta hayatını kaybeden 301 maden işçilerimizin kaçının AKP’ye üye yapıldığı 

incelemeye değer bir husustur. 

 

Maden işçilerinin siyasi parti mitinglerine zorla götürülmesi AKP’nin maden şirketiyle 

ilişkisinin en önemli göstergelerinden birisidir. 10 Haziran 2014 tarihinde komisyonun Soma 

programında maden işçileriyle yapılan görüşmede bir işçi “Siyasi parti mitinglerine şirket 

tarafından işçiler toplu olarak götürülüyor muydu ve buna zorlanıyor muydu?” şeklindeki 

soruya şu cevabı vermiştir: “Evet, götürülüyordu. Maalesef ben de gidenlerden bir tanesiyim. 

Selendi’ye kadar gittik. Hafta tatili olanlar dâhil, hafta tatili olanlar gitmek mecburiyetinde. 

Bu şekilde götürüldük. Yani adamın bir gün hafta tatili var, o hafta tatilinde dahi mecbursun 

gitmeye. İnsanlar araçlarıyla gitti oraya. Araçların yakıt paraları ödendi, insanların yemek 

paraları ödendi, yevmiyelerimiz verildi. O şekilde gittik. Benzinli araçlar için 150 lira, gazlı 

araçlar için 100 lira, bir de oralarda yediğimiz yemek bedeli. Biz bunları muhasebemizden 

aldık, fişlerini götürdük, muhasebemizden aldık. Ayrıca yevmiyelerimiz de ödendi.” 

 

 Bu ifadeler maden işçilerinin AKP mitinglerine zorla götürüldüğünü göstermektedir. 

Çünkü maden işçilerine kumanya ve harcırah verilmiş, otomobillerinin yakıt parası 

ödenmiştir. Bütün bunlar maden şirketiyle AKP arasındaki organik ilişkiye işaret etmektedir.   

 

 Yine AKP Manisa milletvekili Hüseyin Tanrıverdi 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde 

301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmelerine bağlı Eynez maden 

ocağında; Atabacası, Işıklar ve Eynez maden ocağında mesaisi biten işçileri saatlerce bekletip 

“bize oy vermezseniz maden ocağını kapatırlar, siz de işsiz kalırsınız” diye tehdit etmiştir.  

 

Soma Kömür İşletmeleri ile bağlantılardan dolayı,  dönemin başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere hükümet 

yetkilileri ve yandaş havuz medyası maden kazasının hemen peşinden bu şirketin işçi sağlığı 

ve iş güvenliği konusunda çok iyi durumda olduğu, denetimlerden başarıyla geçtiği yönünde 
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mümkündür. Bu raporun tümü dikkate alındığında hiçbirinin masum olmadığı görülecektir. 

Başta hükümet ve ilgili kamu kuruluşları ve şirketler ortak sorumluluk altındadır. 

 

Soma’daki maden sendikası yönetiminin de özel maden şirketlerinin etkisi altında 

olmasından dolayı maden şirketleri, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almamakta, 

taşeronlar vasıtasıyla fazla mesailer yaptırıp ücretlerini ödememekte, çalışanlar üzerinde her 

türlü baskıyı kurmaktadır.  

 

Soma’daki madenleri denetleyerek olumsuz rapor verip maden ocağını kapatan 

müfettişler başka görevlere gönderilmekte, yeni görevlendirilen müfettişlerce düzenlenen 

raporlarla maden ocakları tekrar açılmaktadır. Hatta 30 milyon TL SGK borcu bulunan Uyar 

Madencilik şirketi ile ilgili hiçbir işlem yapılmamış, şirket yıllarca faaliyetine devam etmiştir. 

 

İktidar partisi AKP ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasındaki çıkar ilişkisinin somut 

verileri ise şunlardır: 

 

• Kazanın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri seçimlerde maden işçilerini AKP’nin 

mitinglerine taşımıştır. Şirket otobüs temin etmiş, işçilerin yevmiye ve kumanyalarını 

vermiştir. 

• Şirket yetkilileri çalışanlarını AKP’ye yönlendirmekte “AKP kazanmazsa işsiz 

kalırsınız” diyerek çalışanları tehdit etmektedir.  

• Soma Kömür İşletmeleri Soma’da imtiyazlı ve dokunulmaz bir konumdadır. 

• 30 Mart 2014 seçimlerinde Soma Belediyesini Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

kazanacağı yönünde bir izlenim oluşması üzerine Soma Kömür İşletmeleri Genel 

Müdürü Ramazan Doğru’nun eşi Soma Kömür İşletmeleri işletme müdürü Melike 

Doğru AKP’den Soma Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı gösterilmiştir. 2009 

yerel seçimlerinde de bu maden şirketinde çalışan bazı kişiler AKP’den belediye 

meclisi üyesi ve parti ilçe teşkilatında yönetici olmuşlardır. 

• Soma Belediye Spor yönetimi Soma Kömür İşletmelerine devredilmiştir. 

• Soma Kömürleri A.Ş.’nin işletmesindeki maden ocaklarına alınan işçilerin büyük 

çoğunluğu AKP teşkilatlarının referansıyla işe alınmıştır. Örneğin, Manisa ili Salihli 

AKP ilçe başkanının “Soma Kömür İşletmelerinde çalışmak isteyen kardeşlerimizin 
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Cuma gününe kadar partimizde form doldurmaları gerekmektedir.” şeklinde cep 

telefonu mesajı attığı bilinmektedir. 

• Soma AKP ilçe başkanı Soma’da 14 bin kayıtlı üyeleri bulunduğunu, üye sayısı 

bakımından Manisa’da birinci olduklarını beyan etmiştir. Yapılacak bir araştırmada 

binlerce maden işçisinin ve taşeron işçinin AKP’ye üye yapıldığı görülecektir. 13 

Mayıs’ta hayatını kaybeden 301 maden işçilerimizin kaçının AKP’ye üye yapıldığı 

incelemeye değer bir husustur. 

 

Maden işçilerinin siyasi parti mitinglerine zorla götürülmesi AKP’nin maden şirketiyle 

ilişkisinin en önemli göstergelerinden birisidir. 10 Haziran 2014 tarihinde komisyonun Soma 

programında maden işçileriyle yapılan görüşmede bir işçi “Siyasi parti mitinglerine şirket 

tarafından işçiler toplu olarak götürülüyor muydu ve buna zorlanıyor muydu?” şeklindeki 

soruya şu cevabı vermiştir: “Evet, götürülüyordu. Maalesef ben de gidenlerden bir tanesiyim. 

Selendi’ye kadar gittik. Hafta tatili olanlar dâhil, hafta tatili olanlar gitmek mecburiyetinde. 

Bu şekilde götürüldük. Yani adamın bir gün hafta tatili var, o hafta tatilinde dahi mecbursun 

gitmeye. İnsanlar araçlarıyla gitti oraya. Araçların yakıt paraları ödendi, insanların yemek 

paraları ödendi, yevmiyelerimiz verildi. O şekilde gittik. Benzinli araçlar için 150 lira, gazlı 

araçlar için 100 lira, bir de oralarda yediğimiz yemek bedeli. Biz bunları muhasebemizden 

aldık, fişlerini götürdük, muhasebemizden aldık. Ayrıca yevmiyelerimiz de ödendi.” 

 

 Bu ifadeler maden işçilerinin AKP mitinglerine zorla götürüldüğünü göstermektedir. 

Çünkü maden işçilerine kumanya ve harcırah verilmiş, otomobillerinin yakıt parası 

ödenmiştir. Bütün bunlar maden şirketiyle AKP arasındaki organik ilişkiye işaret etmektedir.   

 

 Yine AKP Manisa milletvekili Hüseyin Tanrıverdi 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde 

301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmelerine bağlı Eynez maden 

ocağında; Atabacası, Işıklar ve Eynez maden ocağında mesaisi biten işçileri saatlerce bekletip 

“bize oy vermezseniz maden ocağını kapatırlar, siz de işsiz kalırsınız” diye tehdit etmiştir.  

 

Soma Kömür İşletmeleri ile bağlantılardan dolayı,  dönemin başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere hükümet 

yetkilileri ve yandaş havuz medyası maden kazasının hemen peşinden bu şirketin işçi sağlığı 

ve iş güvenliği konusunda çok iyi durumda olduğu, denetimlerden başarıyla geçtiği yönünde 
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açıklamalarda bulunmaları dikkat çekicidir. Maden kazası sonrası hiçbir araştırma yapılmadan 

kazanın trafo patlamasından kaynaklandığı yönünde açıklama yaparak maden şirketinin 

kusurlu olmadığını ifade ve ima etmişlerdir.   

 

Netice itibariyle, hükümetin maden şirketleriyle ilişkisi karşılıklı çıkar ilişkisine 

dayanmaktadır. Hükümet bir taraftan rant alanları ortaya çıkarırken diğer taraftan da şirketler 

tarafından ekonomik ve siyasi bakımdan destek sağlanmaktadır. 

 

12. İLAVE MADEN SAHALARI VE EK SÜRE VERİLMESİNE İLİŞKİN 

USULSÜZLÜKLER 

 

 Maden ocağı işletmeleriyle hükümet arasındaki ilişkiler maden ocaklarının 

işletilmesinde bir takım yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını da gündeme taşımıştır. Maden 

ocaklarındaki aşırı üretim ve kâr hırsı ve hükümetin bu kâr hırsını teşvik eden tutumu 

yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını destekler niteliktedir. 

 

 Soma maden faciasının meydana geldiği Eynez maden ocağının işletilmesinde de 

usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmıştır. Eynez maden ocağının işletilmesiyle ilgili sözleşmede 

belirtilen miktarın üzerindeki üretimin de satın alınacağı hüküm altına alınmıştır. Sözleşmede 

yıllık 1,5 milyon tonluk üretim yapılacağı belirtilmesine rağmen “Daha fazla üretilirse satın 

alınacak.” ifadesi de yer almaktadır. Sözleşmedeki bu ifade hükümetin aşırı üretimi teşvik 

ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki maden ocaklarının mevcut üretim teknolojisi 

itibariyle aşırı üretimi gerçekleştirebilmesinin tek yolu işçilerin aşırı çalıştırılmasıdır. Diğer 

bir ifadeyle, çalışanların hak ve çalışma koşullarını denetlemekle ve ilgili tedbirleri almakla 

yükümlü olan hükümet tam tersi bir irade ortaya koymuştur. TKİ’nin ihalesiz ve usulsüz 

olarak maden işletmeciliği yaptırdığı dikkate alındığında sözleşmede yer alan ucu açık 

ifadeler yılık üretimin sözleşmede yer alan miktarın iki katını geçmesine neden olmuştur. 

 

 Maden ocaklarının işletme sözleşmesindeki usulsüzlükler sözleşme süresinin 

uzatılmasında ek işler verilmesinde de görülmektedir. Örneğin, TKİ ile İmbat A.Ş. Soma’daki 

İR. 1918 İR.4623 İR.4009 ruhsat No’lu maden sahaları için 4 Ekim 2004 tarihinden 31 Aralık 

2015 tarihine kadar geçerli olan rodövans sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmede 2006 ve 

2007 yıllarında iki adet uyarlama yapılmıştır. 12 Nisan 2006 tarih ve 16/154 sayılı yönetim 
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kurulu kararıyla yapılan ilk düzenlemeden sonra ikinci düzenleme olan 26 Eylül 2007 tarih ve 

25/466 sayılı yönetim kurulu kararıyla 5 milyon 589 bin ton ek iş verilmiştir. Bu 

sözleşmelerde sözleşme süresi uzatılmamakla birlikte sadece ek iş verilmiştir. 

 

 8 Ekim 2013 tarihinde ise yönetim kurulu kararı alınmaksızın usulsüz bir ek protokol 

ile sözleşme süresi 1 Ekim 2028 yılına kadar uzatılmıştır.  

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile ilk sözleşme 8 Eylül 2005 günü İR 1841-2406 ruhsat 

numaralı saha (Geventepe) için 18 milyon ton kömür üretimi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye 

ilk olarak 30 Haziran 2011’de 5 milyon 982 bin tonluk ilave üretimi içeren ek protokol 

yapılmıştır. İkinci olarak, 1 Mart 2012’de 9/80 sayılı yönetim kurulu kararıyla 2 milyon 136 

bin tonluk ek iş verilmiştir. Buradaki usulsüzlük ek işin başka bir maden sahasını içermesidir. 

Başlangıçta Geventepe mevkiinde bulunan işe verilen ek iş merkez yeraltı ocağı denilen yer 

de Mumya mevkiindedir. Asıl iş Geventepe’de, ilave iş ise çok farklı bir yer olan Merkez 

Mumya da olup ruhsat numarası IR 2535’tir. İlave iş sözleşmesi için ortaya konulan gerekçe 

ise “Sözleşmede taahhüt edilen toplam üretim miktarını karşılayacak rezerv miktarının 

bulunmaması”dır. 

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile yapılan sözleşmelerin seyrine bakıldığında 

Geventepe mevkii ile başlayan işletme sahasının önce Mumya mevkiine, ardından da Işıklar 

mevkiine genişletildiği görülmektedir. 

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’yle 2005 yılında yapılan sözleşmeye son ilave 8 Ekim 

2013’te 2005’teki sözleşmenin süresinin 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılmasını içermektedir. 

Bu süre uzatımı için yönetim kurulu kararı dahi alınmamıştır. 

 

 Süre uzatımına ilişkin mevzuat, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

24’üncü maddesi ile yapılacak iş artışlarının işin en fazla yüzde 20 oranında olabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Yine TKİ Rodövans Uygulama Yönergesinin 13’üncü maddesinde 

"işletmecinin talebi, talebin TKİ tarafından uygun görülmesi halinde işletme sahasının 

mücavirinde bulunan" alanlar işletmeciye ana sözleşme şartlarında "ek iş" olarak 

verilebileceği ve bu kapsamda düzenlenecek ek protokol hükümlerinin TKİ Yönetim Kurulu 
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açıklamalarda bulunmaları dikkat çekicidir. Maden kazası sonrası hiçbir araştırma yapılmadan 

kazanın trafo patlamasından kaynaklandığı yönünde açıklama yaparak maden şirketinin 

kusurlu olmadığını ifade ve ima etmişlerdir.   

 

Netice itibariyle, hükümetin maden şirketleriyle ilişkisi karşılıklı çıkar ilişkisine 

dayanmaktadır. Hükümet bir taraftan rant alanları ortaya çıkarırken diğer taraftan da şirketler 

tarafından ekonomik ve siyasi bakımdan destek sağlanmaktadır. 

 

12. İLAVE MADEN SAHALARI VE EK SÜRE VERİLMESİNE İLİŞKİN 

USULSÜZLÜKLER 

 

 Maden ocağı işletmeleriyle hükümet arasındaki ilişkiler maden ocaklarının 

işletilmesinde bir takım yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını da gündeme taşımıştır. Maden 

ocaklarındaki aşırı üretim ve kâr hırsı ve hükümetin bu kâr hırsını teşvik eden tutumu 

yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını destekler niteliktedir. 

 

 Soma maden faciasının meydana geldiği Eynez maden ocağının işletilmesinde de 

usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmıştır. Eynez maden ocağının işletilmesiyle ilgili sözleşmede 

belirtilen miktarın üzerindeki üretimin de satın alınacağı hüküm altına alınmıştır. Sözleşmede 

yıllık 1,5 milyon tonluk üretim yapılacağı belirtilmesine rağmen “Daha fazla üretilirse satın 

alınacak.” ifadesi de yer almaktadır. Sözleşmedeki bu ifade hükümetin aşırı üretimi teşvik 

ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki maden ocaklarının mevcut üretim teknolojisi 

itibariyle aşırı üretimi gerçekleştirebilmesinin tek yolu işçilerin aşırı çalıştırılmasıdır. Diğer 

bir ifadeyle, çalışanların hak ve çalışma koşullarını denetlemekle ve ilgili tedbirleri almakla 

yükümlü olan hükümet tam tersi bir irade ortaya koymuştur. TKİ’nin ihalesiz ve usulsüz 

olarak maden işletmeciliği yaptırdığı dikkate alındığında sözleşmede yer alan ucu açık 

ifadeler yılık üretimin sözleşmede yer alan miktarın iki katını geçmesine neden olmuştur. 

 

 Maden ocaklarının işletme sözleşmesindeki usulsüzlükler sözleşme süresinin 

uzatılmasında ek işler verilmesinde de görülmektedir. Örneğin, TKİ ile İmbat A.Ş. Soma’daki 

İR. 1918 İR.4623 İR.4009 ruhsat No’lu maden sahaları için 4 Ekim 2004 tarihinden 31 Aralık 

2015 tarihine kadar geçerli olan rodövans sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmede 2006 ve 

2007 yıllarında iki adet uyarlama yapılmıştır. 12 Nisan 2006 tarih ve 16/154 sayılı yönetim 

1170 
 
 

kurulu kararıyla yapılan ilk düzenlemeden sonra ikinci düzenleme olan 26 Eylül 2007 tarih ve 

25/466 sayılı yönetim kurulu kararıyla 5 milyon 589 bin ton ek iş verilmiştir. Bu 

sözleşmelerde sözleşme süresi uzatılmamakla birlikte sadece ek iş verilmiştir. 

 

 8 Ekim 2013 tarihinde ise yönetim kurulu kararı alınmaksızın usulsüz bir ek protokol 

ile sözleşme süresi 1 Ekim 2028 yılına kadar uzatılmıştır.  

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile ilk sözleşme 8 Eylül 2005 günü İR 1841-2406 ruhsat 

numaralı saha (Geventepe) için 18 milyon ton kömür üretimi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye 

ilk olarak 30 Haziran 2011’de 5 milyon 982 bin tonluk ilave üretimi içeren ek protokol 

yapılmıştır. İkinci olarak, 1 Mart 2012’de 9/80 sayılı yönetim kurulu kararıyla 2 milyon 136 

bin tonluk ek iş verilmiştir. Buradaki usulsüzlük ek işin başka bir maden sahasını içermesidir. 

Başlangıçta Geventepe mevkiinde bulunan işe verilen ek iş merkez yeraltı ocağı denilen yer 

de Mumya mevkiindedir. Asıl iş Geventepe’de, ilave iş ise çok farklı bir yer olan Merkez 

Mumya da olup ruhsat numarası IR 2535’tir. İlave iş sözleşmesi için ortaya konulan gerekçe 

ise “Sözleşmede taahhüt edilen toplam üretim miktarını karşılayacak rezerv miktarının 

bulunmaması”dır. 

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile yapılan sözleşmelerin seyrine bakıldığında 

Geventepe mevkii ile başlayan işletme sahasının önce Mumya mevkiine, ardından da Işıklar 

mevkiine genişletildiği görülmektedir. 

 

 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’yle 2005 yılında yapılan sözleşmeye son ilave 8 Ekim 

2013’te 2005’teki sözleşmenin süresinin 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılmasını içermektedir. 

Bu süre uzatımı için yönetim kurulu kararı dahi alınmamıştır. 

 

 Süre uzatımına ilişkin mevzuat, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

24’üncü maddesi ile yapılacak iş artışlarının işin en fazla yüzde 20 oranında olabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Yine TKİ Rodövans Uygulama Yönergesinin 13’üncü maddesinde 

"işletmecinin talebi, talebin TKİ tarafından uygun görülmesi halinde işletme sahasının 

mücavirinde bulunan" alanlar işletmeciye ana sözleşme şartlarında "ek iş" olarak 

verilebileceği ve bu kapsamda düzenlenecek ek protokol hükümlerinin TKİ Yönetim Kurulu 
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onayından sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. Aynı madde hükmünde ek işlerin 

ana sözleşme süresini değiştiremeyeceği de ifade edilmektedir. 

 

Gerek İmbat A.Ş. gerekse de Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’yle yapılan süre uzatma 

sözleşmeleri mevzuat hükümlerine açık bir aykırılık teşkil etmektedir.  Her iki şirkete ek iş 

verilme işlemleri, ilk sözleşmeye esas sahaların mücavir alanında olmadığı gibi, son 

protokollerle her iki firma için de süre uzatımı şeklinde olup bu işlemler mevzuata aykırıdır. 

  

Her iki şirket ile yapılan ve sözleşme süresinin uzatımını içeren 8 Ekim 2013 tarihli 

düzenlemeler TKİ’nin yetkili karar organı olan yönetim kurulu kararı olmaksızın alınmıştır. 

Bu durum TKİ Rodövans Uygulama Yönergesine aykırıdır. 

 

Süre uzatılmasına ilişkin yetkinin 31 Temmuz 2007 tarih ve 18/379 sayılı kararla 

genel müdüre devredildiği iddiaları ise net bir durum ortaya koymamaktadır. Devredilen 

yetkinin sınırları açık değildir. Sınırlarının açık olmadığı bir yetki devri ise 233 sayılı 

KHK’ye aykırıdır. Öte yandan bu yetkinin varlığı ancak ek işlerin onayını kapsayabilecektir. 

Onay yetkisi ise TKİ Rodövans Uygulama Yönergesinin 13’üncü madde hükmünün dışına 

çıkılmasını içermez.  2007 yılında yapıldığı söylenen bu yetki devrinin başka hangi işler için 

kullanıldığı da belirsizdir. 31 Temmuz 2007’de alınan yetki devri kararından iki ay sonra 26 

Eylül 2013 günü İmbat A.Ş.’ye ek iş verilmesi için yönetim kurulu kararı alınmış olması da 

bir başka dikkat çekici noktadır. Sonuç olarak, yönetim kurulu olmadan yapılan bu işlemler 

kanuna ve mevzuata aykırıdır. 

 

Mevzuata aykırı bu işlemler ihale zorunluluğundan kaçınmak için yandaş şirketlere 

haksız kazanç sağlama amacıyla tercih edilmiştir. 29 Ocak 2013 tarihinde TKİ’nin bir başka 

işletmesine ait bir yeraltı sahasının önce ihaleye çıkartılıp, sonra istenilen fiyatın oluşmaması 

nedeniyle ihalenin iptal edilmesi bu tespiti destekler içeriktedir. 29 Ocak 2013 tarihli ihaleyle 

oluşan fiyat İmbat A.Ş. ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. için süre uzatımı yapılan sahalarla 

ilgili belirlenen fiyatın yüzde 55-60’ı düzeyindedir. Aradaki bu fiyat farkının İmbat A.Ş. ve 

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin karlılığını arttırması uğruna TKİ’nin ne kadar zarara 

uğratıldığını ortaya çıkaracağı için söz konusu ihale iptal edilmiştir. 
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İmbat A.Ş. ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile yapılan süre uzatımı sözleşmelerinin 

bir başka dikkat çekici yanı ise ticari faaliyetlerin mali boyutuyla ilgilidir. Yönetim kurulu 

kararı olmaksızın sözleşme yerine protokolle verilen işler için damga vergisi ödemesi 

yapılmamaktadır. Protokol uygulamasıyla TKİ büyük bir vergi kaybına da sebep olmuştur. 

 

Maden işletmelerinin üretim miktarının boyutu sözleşme ve protokollerin bir başka 

yönünü de göstermektedir. Örneğin, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin yılda 1 milyon ton 

üretim yapması planlanmaktadır. Oysa İşletme Daire Başkanlığının 26 Eylül 2013 tarih ve 

1905 sayılı yazısından anlaşıldığı kadarıyla firma uzatmanın yapıldığı tarihe kadar Geventepe 

mevkiinde 18 milyon 278 bin 55 ton üretim yapmıştır. Aynı sürede İmbat A.Ş.’nin ise 27 

milyon 954 bin 788 ton üretim yaptığı ifade edilmiştir. 

 

Neticede usulsüz ve hukuk dışı uygulamalarla Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye yıllık 

ortalama 3 milyon ton üretim üzerinden 10 yılda 30 milyon ton karşılığı 1,6 Milyar TL; 

İMBAT A.Ş’ye ise yine yıllık ortalama 3 Milyon ton üzerinden 13 yılda 39 Milyon Ton 

karşılığı 2,5 Milyar TL tutarında ihalesiz kazanç sağlanması amaçlanmıştır. Bu rakamlar 

TKİ’nin bu iki firmaya maden ocaklarını peşkeş çektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Sonuç olarak, TKİ’de usulsüz ve kanuna aykırı işlemlerle yaklaşık 4 milyar TL’lik 

yolsuzluk yapılmıştır. Aşırı kazanç ve kâr hırsını ortaya koyan bu yaklaşım madenlerdeki 

sabit teknoloji ile çalışanların iş güvenliğini yok sayan uygulamalara neden olmuştur.  

 

Söz konusu uygulamalar Soma A.Ş. ve İmbat A.Ş.’nin bilânçoları incelendiğinde 

hâsılat ve hak ediş rakamlarında da görülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelik’in “aşırı üretim ve kazanç hırsı” olarak tanımladığı durum bu iki şirketin TKİ eliyle 

arttırılan bilânçolarında görülmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yeterli tedbirler 

alınmaksızın gerçekleştirilen bu üretim artışı acımasız bir örnektir. 

 

İki şirketin hâsılat rakamlarındaki değişim şu şekildedir: 

 

SOMA A.Ş.  İMBAT A.Ş. 

YIL HASILAT (TL)  YIL HASILAT (TL) 

2005 12.693.828.50  2005 52.718.297.20 
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onayından sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. Aynı madde hükmünde ek işlerin 

ana sözleşme süresini değiştiremeyeceği de ifade edilmektedir. 

 

Gerek İmbat A.Ş. gerekse de Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’yle yapılan süre uzatma 

sözleşmeleri mevzuat hükümlerine açık bir aykırılık teşkil etmektedir.  Her iki şirkete ek iş 

verilme işlemleri, ilk sözleşmeye esas sahaların mücavir alanında olmadığı gibi, son 

protokollerle her iki firma için de süre uzatımı şeklinde olup bu işlemler mevzuata aykırıdır. 

  

Her iki şirket ile yapılan ve sözleşme süresinin uzatımını içeren 8 Ekim 2013 tarihli 

düzenlemeler TKİ’nin yetkili karar organı olan yönetim kurulu kararı olmaksızın alınmıştır. 

Bu durum TKİ Rodövans Uygulama Yönergesine aykırıdır. 

 

Süre uzatılmasına ilişkin yetkinin 31 Temmuz 2007 tarih ve 18/379 sayılı kararla 

genel müdüre devredildiği iddiaları ise net bir durum ortaya koymamaktadır. Devredilen 

yetkinin sınırları açık değildir. Sınırlarının açık olmadığı bir yetki devri ise 233 sayılı 
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İmbat A.Ş. ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile yapılan süre uzatımı sözleşmelerinin 
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İki şirketin hâsılat rakamlarındaki değişim şu şekildedir: 

 

SOMA A.Ş.  İMBAT A.Ş. 

YIL HASILAT (TL)  YIL HASILAT (TL) 

2005 12.693.828.50  2005 52.718.297.20 
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2006 60.530.248.99  2006 93.104.409.81 

2007 81.656.661.87  2007 95.148.644.17 

2008 115.214.206.55  2008 116.631.104.20 

2009 144.775.093.77  2009 158.933.086.66 

2010 268.887.549.51  2010 184.473.402.23 

2011 312.989.182.59  2011 258.236.979.53 

2012 309.775.763.58  2012 275.503.184.53 

2013 309.775.763.58  2013 341.464.199.19 

2014      

(6 Aylık) 
181.783.540.90  

2014      

(6 Aylık) 
253.331.615.17 

  

 Bu rakamlar TKİ’nin usulsüz sözleşme uzatım ve ek işleri neticesinde alım 

garantisiyle düzenli olarak yaptığı ödemelerle ortaya çıkmıştır. Her iki şirket de yıllar 

itibariyle artan fahiş kazançlar elde etmiştir. Tabloda yer alan 9 yıl içerisinde hâsılatlardaki 

anormal artışların sebebi teknolojik iyileştirme veya kömürün birim fiyatındaki artış değildir. 

Hâsılattaki artış iş ve işçi güvenliğinin göz ardı edilmesiyle üretimin artırılması sayesinde 

gerçekleşebilmiştir. Özetle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ “aşırı kar ve aşırı 

üretim hırsı”nın zeminini hazırlamıştır. 

 

13. TÜRKIYE KÖMÜR İŞLETMELERI KURUMU VE KURUMUN MALİ YAPISI  

 

TKİ 1957 yılında 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu ile 

kurulmuş olup 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre faaliyet alanı yeniden düzenlemiş olan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 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 bağlı 2 adet de 

İşletme Müdürlüğü vardır. Ayrıca Genel Müdürlüğe bağlı 5 adet Kontrol Müdürlüğü ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. TKİ, yaklaşık 5 bin 500 kişilik doğrudan personeliyle birlikte, 

özel sektörden hizmet alım modeliyle de 11 bin kişi olmak üzere toplamda 16 bin 500 kişiye 

istihdam sağlamaktadır. TKİ, 2013 yılında yayımlanan İSO 500’e göre, sanayi kuruluşları 
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arasında karlılıkta 3’üncü, istihdamda 8’inci, ciroda ise 15’inci sırada yer almaktadır. 

 

Genel Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Linyit İşletmeleri Müessese 

Müdürlüğünün tüvenan satılabilir üretim miktarları aşağıdaki gibidir.   

 

 

 

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     

 

 

Ege Linyit İşletmeleri Üretim Miktarı (Ton) 

  TUVENAN SATILABİLİR 

2013 
AÇIKOCAK 2.945.785 2.767.539 

YERALTI 11.743.647 6.540.086 

 

 

ELİ Müessesi Müdürlüğü 2013 yılı üretimleri Müessesenin kendi imkânları ile açık 

ocaklardan ve Soma Kömür A.Ş. , İmbat Madencilik A.Ş. Uyar Madencilik, Demir Export-

Fernas firmalarının sözleşme karşılığı yaptıkları yeraltı üretimleri ile gerçekleşmiştir. 2013 

yılında üretilen kömürün yaklaşık 4,8 Milyon Ton’luk kısmı Soma Termik Santraline verilmiş 

olup geri kalanı ısınma amaçlı piyasaya, sanayiye ve Sosyal Yardımlaşma Fonu kapsamında 

sevk edilmiş kömürlerdir. Termik Santral, piyasa, sanayi ve SYDF kapsamında sevk edilen 

farklı fiziki özelliklerdeki kömürün tüvenan üretimden elde edilmesi organizasyonu Müessese 

Müdürlüğü eliyle gerçekleştirilmektedir.  

  

TKİ-ELİ Soma Müessesesi’nde, gerek Müessese imkânları gerekse rodövans ve hizmet 

alımı yoluyla üretilen satılabilir kömürlerin 2013 yılı ortalama maliyeti 135,72 TL/Ton, 

ortalama satış fiyatı da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 
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TKİ-ELİ Soma Müessesesi’nde, gerek Müessese imkânları gerekse rodövans ve hizmet 

alımı yoluyla üretilen satılabilir kömürlerin 2013 yılı ortalama maliyeti 135,72 TL/Ton, 

ortalama satış fiyatı da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 
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Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalıştığı Eynez yeraltı sahasından 2014 yılında üretilen 

ortalama kalorifik değeri 2633 KCal/Kg olan kömürler için Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumunca ortalama 50,36 TL/Ton ödeme yapılmıştır.  

 

2013 yılı için rodövans ve hizmet alım yoluyla Soma’da TKİ’ye kömür üreten 

firmalardan, ortalama 2250 KCal/Kg baz kalorili,  54,29 TL/Ton ortalama fiyatla kömür 

alınmaktadır.  

 

2013 ÜRETİMLER TUVENAN (TON) SATILABİLİR (TON) 

ELİ AÇIKOCAK 2.945.785 2.767.539 

YERALTI 11.743.647 6.540.086 

ÇLİ AÇIKOCAK 1.997.302 1.965.344 

GLİ AÇIKOCAK 4.776.607 2.542.434 

YERALTI 1.231.551 596.696 

BLİ AÇIKOCAK 669.313 667.564 

ILİ AÇIKOCAK 2.715 2.715 

GELİ AÇIKOCAK 2.102.403 2.102.403 

YLİ AÇIKOCAK 5.067.281 4.549.393 

 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalıştığı Eynez yeraltı sahası için yapılan hakedişe 

göre; 2014 yılı hakediş ortalaması olarak 2633 KCal/Kg baz kalorili kömürler, ortalama 50,36 

TL/Ton fiyatla alınmıştır.  

 

TKİ-ELİ Soma Müessesesi’nde, gerek kamu imkânlarıyla gerekse rodövans ve hizmet 

alımı yoluyla üretilen kömürlerin 2013 yılı ortalama maliyeti 135,72 TL/Ton, ortalama satış 

fiyatı da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

Aşağıdaki tabloya göre 0,40 tonluk kömürden 69,96 TL gelir elde edilirken, 1 ton’luk 

kömürden 174,47 TL’lik bir gelir elde edilmektedir. 

 

Soma Dereköy Lavvarlarında Elde Edilen Ürünlerin Ortalama Yüzde Dağılımı 

ÜRÜN SATIŞI YAPILAN SATIŞ LAVVAR MİKTAR SATIŞ 
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GELİ AÇIKOCAK 2.102.403 2.102.403 

YLİ AÇIKOCAK 5.067.281 4.549.393 

 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalıştığı Eynez yeraltı sahası için yapılan hakedişe 

göre; 2014 yılı hakediş ortalaması olarak 2633 KCal/Kg baz kalorili kömürler, ortalama 50,36 

TL/Ton fiyatla alınmıştır.  

 

TKİ-ELİ Soma Müessesesi’nde, gerek kamu imkânlarıyla gerekse rodövans ve hizmet 

alımı yoluyla üretilen kömürlerin 2013 yılı ortalama maliyeti 135,72 TL/Ton, ortalama satış 

fiyatı da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

Aşağıdaki tabloya göre 0,40 tonluk kömürden 69,96 TL gelir elde edilirken, 1 ton’luk 

kömürden 174,47 TL’lik bir gelir elde edilmektedir. 

 

Soma Dereköy Lavvarlarında Elde Edilen Ürünlerin Ortalama Yüzde Dağılımı 

ÜRÜN SATIŞI YAPILAN SATIŞ LAVVAR MİKTAR SATIŞ 
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CİNSLERİ SEKTÖR FİYATI 

TL/TON 

ÜRÜNÜ, 

YÜZDE 

TON GELİRİ 

+18 mm 

torba 

Isınma 275 13,67 0,1367 37,5 TL 

+0,5-10 

mm 

Sanayi 160 14,01 0,1401 22,4 TL 

Miks  Termik 80 12,44 0,1244 9,95 TL 

Toplam     40 0,39 69,96 TL 

Atık (taş)     60 0,61 0 

Genel 

toplam 

    100 1,00   

TOPLAM Isınma+Sanayi+Termik   100 1,00 174,47 TL 

 

54,29 TL/ton ortalama fiyatla Soma’da alınan kömürün TKİ’ye maliyeti:  

 

1 ton tüvenan kömürden 0,40 ton satılabilir kömür elde edilmektedir. 0,40 ton’luk 

kömürün maliyeti 54,29 TL iken, bu rakam 1 ton üzerinden hesaplandığında; 135,72 TL’lik 

bir maliyet elde edilmektedir. 

 

2013 yılı fiyatları ve maliyetleri ile Soma Bölgesindeki yeraltı ocaklarından TKİ’nin ton 

başına karı 38,75TL’dir. 

 

14. HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU 

 

 Bu raporun en büyük noksanlıklarından birisi facianın sorumluları arasında hükümetin 

gösterilmemesidir. 

 

Oysa hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

(MİGEM) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Soma’daki maden faciasının başta gelen sorumlularıdır. 

 

Her şeyden önce Türkiye’deki madencilik sektörüyle ilgili hukuki ve idari 

düzenlemelerin yapılması ve uygulanması hükümetin sorumluluğundadır. Ancak Milliyetçi 
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Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalıştığı Eynez yeraltı sahasından 2014 yılında üretilen 

ortalama kalorifik değeri 2633 KCal/Kg olan kömürler için Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumunca ortalama 50,36 TL/Ton ödeme yapılmıştır.  

 

2013 yılı için rodövans ve hizmet alım yoluyla Soma’da TKİ’ye kömür üreten 

firmalardan, ortalama 2250 KCal/Kg baz kalorili,  54,29 TL/Ton ortalama fiyatla kömür 

alınmaktadır.  

 

2013 ÜRETİMLER TUVENAN (TON) SATILABİLİR (TON) 

ELİ AÇIKOCAK 2.945.785 2.767.539 

YERALTI 11.743.647 6.540.086 

ÇLİ AÇIKOCAK 1.997.302 1.965.344 

GLİ AÇIKOCAK 4.776.607 2.542.434 

YERALTI 1.231.551 596.696 

BLİ AÇIKOCAK 669.313 667.564 

ILİ AÇIKOCAK 2.715 2.715 

GELİ AÇIKOCAK 2.102.403 2.102.403 

YLİ AÇIKOCAK 5.067.281 4.549.393 

 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalıştığı Eynez yeraltı sahası için yapılan hakedişe 

göre; 2014 yılı hakediş ortalaması olarak 2633 KCal/Kg baz kalorili kömürler, ortalama 50,36 

TL/Ton fiyatla alınmıştır.  

 

TKİ-ELİ Soma Müessesesi’nde, gerek kamu imkânlarıyla gerekse rodövans ve hizmet 

alımı yoluyla üretilen kömürlerin 2013 yılı ortalama maliyeti 135,72 TL/Ton, ortalama satış 

fiyatı da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

Aşağıdaki tabloya göre 0,40 tonluk kömürden 69,96 TL gelir elde edilirken, 1 ton’luk 

kömürden 174,47 TL’lik bir gelir elde edilmektedir. 

 

Soma Dereköy Lavvarlarında Elde Edilen Ürünlerin Ortalama Yüzde Dağılımı 

ÜRÜN SATIŞI YAPILAN SATIŞ LAVVAR MİKTAR SATIŞ 
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CİNSLERİ SEKTÖR FİYATI 

TL/TON 

ÜRÜNÜ, 

YÜZDE 

TON GELİRİ 

+18 mm 

torba 

Isınma 275 13,67 0,1367 37,5 TL 

+0,5-10 

mm 

Sanayi 160 14,01 0,1401 22,4 TL 

Miks  Termik 80 12,44 0,1244 9,95 TL 

Toplam     40 0,39 69,96 TL 

Atık (taş)     60 0,61 0 

Genel 

toplam 

    100 1,00   

TOPLAM Isınma+Sanayi+Termik   100 1,00 174,47 TL 

 

54,29 TL/ton ortalama fiyatla Soma’da alınan kömürün TKİ’ye maliyeti:  

 

1 ton tüvenan kömürden 0,40 ton satılabilir kömür elde edilmektedir. 0,40 ton’luk 

kömürün maliyeti 54,29 TL iken, bu rakam 1 ton üzerinden hesaplandığında; 135,72 TL’lik 

bir maliyet elde edilmektedir. 

 

2013 yılı fiyatları ve maliyetleri ile Soma Bölgesindeki yeraltı ocaklarından TKİ’nin ton 

başına karı 38,75TL’dir. 

 

14. HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU 

 

 Bu raporun en büyük noksanlıklarından birisi facianın sorumluları arasında hükümetin 

gösterilmemesidir. 

 

Oysa hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

(MİGEM) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Soma’daki maden faciasının başta gelen sorumlularıdır. 

 

Her şeyden önce Türkiye’deki madencilik sektörüyle ilgili hukuki ve idari 

düzenlemelerin yapılması ve uygulanması hükümetin sorumluluğundadır. Ancak Milliyetçi 
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Hareket Partisi ve muhalefet partilerinden, madencilik ve çalışma hayatı konularında faaliyet 

gösteren meslek odakları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen uyarılara rağmen hükümet, 

madencilik gibi en riskli çalışma alanlarından birisinde çok duyarsız kalmıştır. 

 

İdari yönden bir diğer sorumluluk alanı 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı 

Başbakanlık genelgesinde görülmektedir. Genelge şu şekildedir: “Kamu kurum ve kuruluşları 

(Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 

taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların 

şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü 

tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.” Dönemin başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu genelge ile maden ruhsatlarının izinlerinin verilmesi 

doğrudan başbakanın iradesine bağlanmaktadır. Böylece başbakanın izin ve rıza göstermediği 

hiç kimse maden işletemeyecektir. Maden işletmeciliğinin başlangıcında doğrudan başbakan 

yer almaktadır.  

 

Hükümetin sorumluluğu işletmenin birinci derece maliki sıfatıyla da ortaya 

çıkmaktadır. Rodövans sözleşmeleriyle özel şirkete devredilen işletme hakkının kullanımı 

denetimlerden uzak tutulmuş ve maliyeti düşürmek maskesiyle çalışanların çok açık risk 

altında tutulmasına göz yumulmuştur. 

 

Hükümetin sorumluluğunun hukuki boyutu ise idare hukukunun genel ilkeleriyle 

ortaya çıkmaktadır. İdarenin eylem ve işlemleri ile bireylere verdiği zararları karşılaması 

anlamına gelen idarenin sorumluluğu kavramı kusurlu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere 

iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 

İdarenin kusurlu sorumluluğu genel olarak “idarenin kusurlu eylem ve işlemleriyle yol 

açtığı zararı tazmin etmesi yükümlülüğü” olarak tanımlanırken hukuk doktrininde kusurlu 

sorumluluk hizmet kusuru olarak ifade edilmektedir. Hizmet kusuru sayılan haller arasında 

hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi bulunmaktadır. 

Kusurun varlığı kasıt ve ihmal gibi öğelerin varlığına bakılmaksızın kabul edilmektedir. 

Ancak bu noktada unutulmaması gereken idarenin sorumluluğuna yol açan eylem ve 

işlemlerin idari görevliler tarafından yerine getirildiğidir. Diğer bir ifadeyle, idarenin kusuru 
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idari görevlilerinden ayırt edilemez. Bununla birlikte günümüzde idarenin kusursuz dahi olsa 

sorumlu olabileceği kabul edildiğine göre, sorumluluk nedeni olarak hizmet kusurunun ağır 

olması koşulunu aramak doğru değildir. Bu çerçevede kusursuz sorumluluk, idarenin herhangi 

bir kusuru bulunmasa dahi zararın ortaya çıktığı, idari eylem veya işlem ile zarar arasında 

nedensellik bağının yeterli bulunduğu durumlarda idarenin sorumluluğunu ifade etmektedir. 

İdarenin kusursuz sorumluluğu, tehlike (risk) veya hasar ilkesi ile kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesine dayandırılmaktadır. 

 

Hükümetin sorumluluğuna dair bu hukuki durum 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 

meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağı faciasında da 

kendisini göstermektedir. Özellikle maden arama ve işletme faaliyetlerinin mevzuat gereğince 

hükümetin sorumluluğu çerçevesinde özel kişilere devredilebilir olması sorumluluğu ortaya 

çıkaran bir başka önemli husustur. 

 

Maden arama ve işletme faaliyetlerinde hükümetin sorumluluğu öncelikle 

Anayasa’nın 168 inci maddesiyle ortaya çıkmaktadır. “Tabiî servetlerin ve kaynakların 

aranması ve işletilmesi” başlıklı madde hükmü şu şekildedir:  

 

“Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 

aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve 

tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin,  Devletin 

gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, 

kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve 

Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” 

 

Anayasa’nın 168 inci maddesinin son cümlesine göre hazırlanan 3213 sayılı Maden 

Kanununun 11 inci maddesinde denetimin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

yapılacağına hükmedilmiştir. 3213 sayılı Kanunun “Faaliyetlerin Denetimi” başlıklı 11 inci 

maddesi şu şekildedir: 

 

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin 

yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve 
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Hareket Partisi ve muhalefet partilerinden, madencilik ve çalışma hayatı konularında faaliyet 

gösteren meslek odakları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen uyarılara rağmen hükümet, 

madencilik gibi en riskli çalışma alanlarından birisinde çok duyarsız kalmıştır. 

 

İdari yönden bir diğer sorumluluk alanı 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı 

Başbakanlık genelgesinde görülmektedir. Genelge şu şekildedir: “Kamu kurum ve kuruluşları 

(Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 

taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların 

şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü 

tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır.” Dönemin başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu genelge ile maden ruhsatlarının izinlerinin verilmesi 

doğrudan başbakanın iradesine bağlanmaktadır. Böylece başbakanın izin ve rıza göstermediği 

hiç kimse maden işletemeyecektir. Maden işletmeciliğinin başlangıcında doğrudan başbakan 

yer almaktadır.  

 

Hükümetin sorumluluğu işletmenin birinci derece maliki sıfatıyla da ortaya 

çıkmaktadır. Rodövans sözleşmeleriyle özel şirkete devredilen işletme hakkının kullanımı 

denetimlerden uzak tutulmuş ve maliyeti düşürmek maskesiyle çalışanların çok açık risk 

altında tutulmasına göz yumulmuştur. 

 

Hükümetin sorumluluğunun hukuki boyutu ise idare hukukunun genel ilkeleriyle 

ortaya çıkmaktadır. İdarenin eylem ve işlemleri ile bireylere verdiği zararları karşılaması 

anlamına gelen idarenin sorumluluğu kavramı kusurlu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere 

iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 

İdarenin kusurlu sorumluluğu genel olarak “idarenin kusurlu eylem ve işlemleriyle yol 

açtığı zararı tazmin etmesi yükümlülüğü” olarak tanımlanırken hukuk doktrininde kusurlu 

sorumluluk hizmet kusuru olarak ifade edilmektedir. Hizmet kusuru sayılan haller arasında 

hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi bulunmaktadır. 

Kusurun varlığı kasıt ve ihmal gibi öğelerin varlığına bakılmaksızın kabul edilmektedir. 

Ancak bu noktada unutulmaması gereken idarenin sorumluluğuna yol açan eylem ve 

işlemlerin idari görevliler tarafından yerine getirildiğidir. Diğer bir ifadeyle, idarenin kusuru 
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idari görevlilerinden ayırt edilemez. Bununla birlikte günümüzde idarenin kusursuz dahi olsa 

sorumlu olabileceği kabul edildiğine göre, sorumluluk nedeni olarak hizmet kusurunun ağır 

olması koşulunu aramak doğru değildir. Bu çerçevede kusursuz sorumluluk, idarenin herhangi 

bir kusuru bulunmasa dahi zararın ortaya çıktığı, idari eylem veya işlem ile zarar arasında 

nedensellik bağının yeterli bulunduğu durumlarda idarenin sorumluluğunu ifade etmektedir. 

İdarenin kusursuz sorumluluğu, tehlike (risk) veya hasar ilkesi ile kamu külfetleri karşısında 

eşitlik ilkesine dayandırılmaktadır. 

 

Hükümetin sorumluluğuna dair bu hukuki durum 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 

meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağı faciasında da 

kendisini göstermektedir. Özellikle maden arama ve işletme faaliyetlerinin mevzuat gereğince 

hükümetin sorumluluğu çerçevesinde özel kişilere devredilebilir olması sorumluluğu ortaya 

çıkaran bir başka önemli husustur. 

 

Maden arama ve işletme faaliyetlerinde hükümetin sorumluluğu öncelikle 

Anayasa’nın 168 inci maddesiyle ortaya çıkmaktadır. “Tabiî servetlerin ve kaynakların 

aranması ve işletilmesi” başlıklı madde hükmü şu şekildedir:  

 

“Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 

aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve 

tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin,  Devletin 

gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, 

kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve 

Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” 

 

Anayasa’nın 168 inci maddesinin son cümlesine göre hazırlanan 3213 sayılı Maden 

Kanununun 11 inci maddesinde denetimin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

yapılacağına hükmedilmiştir. 3213 sayılı Kanunun “Faaliyetlerin Denetimi” başlıklı 11 inci 

maddesi şu şekildedir: 

 

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin 

yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve 
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yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer 

Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlatır. 

 

Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda 

bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. 

 

İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporların tanzimi 

ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.” 

 

Anayasa ve kanundaki amir hükümlerin yanında hükümetin sorumluluğunu ortaya 

koyan yönetmelik hükümleri de bulunmaktadır. 3 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 6 

Kasım 2010 tarihli Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, 23 Eylül 2003 tarihli 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3/G Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik, 21 Nisan 2007 tarihli Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümetin sorumluluğunu açık bir şekilde ortaya 

koyan yönetmelikler arasındadır. Bu yönetmeliklerin ortak özelliği her birinde idarenin 

sorumluluğunun bulunduğuna dair madde hükümlerinin yer almasıdır. 

 

İlgili bakanlık ve kurumların sorumlulukları aşağıda ayrı ayrı incelenecek olmakla 

birlikte yukarıda ifade edilen mevzuat gereğince madencilik faaliyetlerinin denetiminde 

hükümet birinci derecede sorumludur. İdarenin sorumluluğu çerçevesinden bakıldığında 

madencilik faaliyetlerinin denetimini gereği gibi yapmadığı durumlarda hükümetin kusur 

sorumluluğu görülmektedir. Söz konusu kusur sorumluluğu ise bir kamu hizmeti 

mahiyetindeki denetim faaliyetlerinin kötü, geç veya hiç işlememesi şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan madencilik faaliyetinin taşıdığı risk (tehlike) dolayısıyla ortaya çıkan 

zararlarda hükümetin kusurunun bulunmadığı iddia edilse dahi hasar (risk) ilkesi gereği 

hükümetin kusursuz sorumluluğu görülecektir. 

 

14.1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM ve TKİ’nin Sorumluluğu 
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Soma’daki maden faciasından idari ve hukuki olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı birinci sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu iki alandaki 

sorumluluğunun yanında bizzat Bakan Taner Yıldız’ın açıklamaları da siyasi sorumluluğu 

getirmiştir.  

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 10 Temmuz 2013 günü facianın meydana geldiği 

Eynez maden ocağını ziyaretinde söz konusu maden ocağı için "… örnek alınacak niteliklere 

sahip ocağın işçi güvenliğini ön planda tuttuğu… güvenlikle ilgili sistemlere para 

harcandıkça, işçilerin kaygıları giderildikçe verimin arttığını gördükleri… madencilikte artık 

ithal sistemlerin yanında yerli üretimin de payının arttığı… bunun madenciliğin diğer 

alanlarında da yaygınlaşmasını planladıklarını… madencilikte en önemsedikleri konunun işçi 

sağlığı olduğu, bir işçinin can güvenliğinin ülkenin tüm madenlerinden daha önemli olduğu… 

Soma Holding gibi köklü, madencilikte uzman yatırımcı şirketlerin yeni yatırımlarını çok 

önemsedikleri…" ifadelerini kullanmıştır. Bu açıklamalar maden ocağında yapılacak 

denetimleri etkileyecek mahiyette açıklamalardır. Özellikle MİGEM ve TKİ tarafından 

yapılan denetimlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının açıklamalarının belirleyici olduğu 

görülmektedir. 

 

Soma maden faciasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğu 

3213 sayılı Maden Kanununun 11 inci maddesiyle başlamaktadır. Madde hükmüyle 

madencilik faaliyetlerinin denetiminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yükümlü 

kılınmıştır. 

 

Maden Kanunu’nun “İşletme Faaliyeti” başlıklı 29’uncu maddesinde ise “İşletme 

faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür ve işletme projesine aykırı 

faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum 

oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” 

denilmekte, “İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel 

Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi taktirde faaliyet durdurulur.” hükmüne yer 

verilmektedir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluk alanı yönetmeliklerle de 

düzenlenmiştir. Madencilik İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü maddesine göre, Enerji 



‒ 1173 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1179 
 
 

yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer 

Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlatır. 

 

Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda 

bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. 

 

İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporların tanzimi 

ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.” 

 

Anayasa ve kanundaki amir hükümlerin yanında hükümetin sorumluluğunu ortaya 

koyan yönetmelik hükümleri de bulunmaktadır. 3 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 6 

Kasım 2010 tarihli Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, 23 Eylül 2003 tarihli 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3/G Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik, 21 Nisan 2007 tarihli Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümetin sorumluluğunu açık bir şekilde ortaya 

koyan yönetmelikler arasındadır. Bu yönetmeliklerin ortak özelliği her birinde idarenin 

sorumluluğunun bulunduğuna dair madde hükümlerinin yer almasıdır. 

 

İlgili bakanlık ve kurumların sorumlulukları aşağıda ayrı ayrı incelenecek olmakla 

birlikte yukarıda ifade edilen mevzuat gereğince madencilik faaliyetlerinin denetiminde 

hükümet birinci derecede sorumludur. İdarenin sorumluluğu çerçevesinden bakıldığında 

madencilik faaliyetlerinin denetimini gereği gibi yapmadığı durumlarda hükümetin kusur 

sorumluluğu görülmektedir. Söz konusu kusur sorumluluğu ise bir kamu hizmeti 

mahiyetindeki denetim faaliyetlerinin kötü, geç veya hiç işlememesi şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan madencilik faaliyetinin taşıdığı risk (tehlike) dolayısıyla ortaya çıkan 

zararlarda hükümetin kusurunun bulunmadığı iddia edilse dahi hasar (risk) ilkesi gereği 

hükümetin kusursuz sorumluluğu görülecektir. 

 

14.1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM ve TKİ’nin Sorumluluğu 
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Soma’daki maden faciasından idari ve hukuki olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı birinci sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu iki alandaki 

sorumluluğunun yanında bizzat Bakan Taner Yıldız’ın açıklamaları da siyasi sorumluluğu 

getirmiştir.  

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 10 Temmuz 2013 günü facianın meydana geldiği 

Eynez maden ocağını ziyaretinde söz konusu maden ocağı için "… örnek alınacak niteliklere 

sahip ocağın işçi güvenliğini ön planda tuttuğu… güvenlikle ilgili sistemlere para 

harcandıkça, işçilerin kaygıları giderildikçe verimin arttığını gördükleri… madencilikte artık 

ithal sistemlerin yanında yerli üretimin de payının arttığı… bunun madenciliğin diğer 

alanlarında da yaygınlaşmasını planladıklarını… madencilikte en önemsedikleri konunun işçi 

sağlığı olduğu, bir işçinin can güvenliğinin ülkenin tüm madenlerinden daha önemli olduğu… 

Soma Holding gibi köklü, madencilikte uzman yatırımcı şirketlerin yeni yatırımlarını çok 

önemsedikleri…" ifadelerini kullanmıştır. Bu açıklamalar maden ocağında yapılacak 

denetimleri etkileyecek mahiyette açıklamalardır. Özellikle MİGEM ve TKİ tarafından 

yapılan denetimlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının açıklamalarının belirleyici olduğu 

görülmektedir. 

 

Soma maden faciasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğu 

3213 sayılı Maden Kanununun 11 inci maddesiyle başlamaktadır. Madde hükmüyle 

madencilik faaliyetlerinin denetiminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yükümlü 

kılınmıştır. 

 

Maden Kanunu’nun “İşletme Faaliyeti” başlıklı 29’uncu maddesinde ise “İşletme 

faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür ve işletme projesine aykırı 

faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum 

oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” 

denilmekte, “İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel 

Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi taktirde faaliyet durdurulur.” hükmüne yer 

verilmektedir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluk alanı yönetmeliklerle de 

düzenlenmiştir. Madencilik İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü maddesine göre, Enerji 
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yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer 

Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlatır. 

 

Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı beyanda 

bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. 

 

İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporların tanzimi 

ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.” 

 

Anayasa ve kanundaki amir hükümlerin yanında hükümetin sorumluluğunu ortaya 

koyan yönetmelik hükümleri de bulunmaktadır. 3 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 6 

Kasım 2010 tarihli Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, 23 Eylül 2003 tarihli 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3/G Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik, 21 Nisan 2007 tarihli Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümetin sorumluluğunu açık bir şekilde ortaya 

koyan yönetmelikler arasındadır. Bu yönetmeliklerin ortak özelliği her birinde idarenin 

sorumluluğunun bulunduğuna dair madde hükümlerinin yer almasıdır. 

 

İlgili bakanlık ve kurumların sorumlulukları aşağıda ayrı ayrı incelenecek olmakla 

birlikte yukarıda ifade edilen mevzuat gereğince madencilik faaliyetlerinin denetiminde 

hükümet birinci derecede sorumludur. İdarenin sorumluluğu çerçevesinden bakıldığında 

madencilik faaliyetlerinin denetimini gereği gibi yapmadığı durumlarda hükümetin kusur 

sorumluluğu görülmektedir. Söz konusu kusur sorumluluğu ise bir kamu hizmeti 

mahiyetindeki denetim faaliyetlerinin kötü, geç veya hiç işlememesi şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Öte yandan madencilik faaliyetinin taşıdığı risk (tehlike) dolayısıyla ortaya çıkan 

zararlarda hükümetin kusurunun bulunmadığı iddia edilse dahi hasar (risk) ilkesi gereği 

hükümetin kusursuz sorumluluğu görülecektir. 

 

14.1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM ve TKİ’nin Sorumluluğu 
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ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına madenlerin denetiminden sorumlu kurum bakanlığıa bağlı 

olarak çalışan Maden İşleri Genel Müdürlüğüdür. Yönetmeliğin “İnceleme ve Denetim” 

başlıklı 74 üncü maddesi şu şekildedir: 

 

“(1) Kanun gereğince ruhsat veya sertifika sahibince düzenlenmiş mali ve teknik 

belgelerin, ruhsat veya sertifika alanındaki madencilik faaliyetlerinin, ihbar ve şikâyetlerin 

inceleme ve denetimi Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen personelce yerinde yapılır. 

 

(2) Genel Müdürlük, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden inceleme ve 

denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan personelleri de görevlendirebilir. 

 

(3) Yapılacak inceleme ve denetimlerde oluşturulacak heyet; maden mühendisi, jeoloji 

mühendisi ile yapılacak inceleme ve denetimlerin özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritacı, 

mali uzman, hukukçu veya diğer meslek mensuplarından en az üç kişiden oluşur. 

 

(4) İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe verdiği teknik ve mali 

belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep 

halinde heyet üyelerine göstermek zorundadır. 

 

(5) Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetlerin 

değerlendirilebilmesi için, dilekçe ekinde şikayetçinin T.C. Kimlik Numarası beyanının yer 

alması gerekir.” 

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü madencilik faaliyetlerini düzenleyen kanunun 

uygulanması ile görevlendirilmiş ve 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ülkemizdeki madencilik 

sektörünün tamamından sorumlu olan MİGEM maden mevzuatının uygulamasıyla 

vazifelendirilmiştir. Bu çerçevede MİGEM’in iki asli görevi bulunmaktadır:  

 

• Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için 

gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek. 

 

• Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek. 
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MİGEM’in görev alanı önce Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde ve sonrasında 

Madencilik İşleri Uygulama Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Yürürlükteki yönetmeliğin 74 

üncü maddesi MİGEM’in inceleme ve denetim faaliyetlerinin çerçevesini çizerken aynı 

yönetmeliğin “projeye uygun faaliyette bulunulması” başlıklı 34 üncü maddesinde “Yeraltı 

işletmelerinde üretim çalışmaları sürdürülürken işletme projesine aykırı olarak; yeraltındaki 

üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanların yer üstüne veya diğer kotlara iki ayrı yolla 

bağlanmadığı, panolarda havalandırmanın birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmediği, 

yanıcı veya patlayıcı gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri havalandırmanın 

yapılmadığı, havalandırmanın projeye uygun tesis edilmediğinin tespit edilmesi halinde can 

ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki faaliyetler 

dışındaki üretim faaliyetleri durdurulur.” ifadesine yer verilmektedir. 

 

MİGEM’in denetimlerde esas olacak Maden Kanununun 24 üncü maddesi ve Maden 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde gösterilen “Form 10”da işletme 

projesinde yer alacak hususlar belirtilmiştir. Buna göre işletmeye sahada yapılacak üretim 

miktarı, çalışacak kişi sayısı, üretim yöntemi, ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri 

uzunlukları, ayak uzunlukları, nakliye sistemi ve tekniği, havalandırma tekniği, havalandırma 

kapılarının sayısı, temiz hava, kirli hava güzergâh planı gibi birçok bilginin MİGEM’e 

verilmesi yükümlülüğü getirilmektedir. MİGEM projenin uygunluğu ve maden üretim 

faaliyetlerinin projesine uygun yürütülüp yürütülmediği hususlarında da denetim 

yapmaktadır. Sahaya uygun olmayan projeler ve projesine uygun olmayan maden işletmeleri 

en başta iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikelerin tespit 

edilmesi sorumluluğu MİGEM’dedir. 

 

MİGEM’in bu sorumluluk alanı proje denetimi ile iş sağlığı ve güvenliği denetimleri 

arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa MİGEM’in denetim ve 

incelemelerinde oluşturulan heyetlerdeki görevliler iş güvenliği konusunda yeterli donanıma 

sahip değildir. MİGEM denetim ve inceleme yapmaksızın rapor hazırlayan bir denetim süreci 

ortaya koymaktadır. Bu hususu destekleyen bir diğer durum da MİGEM’in denetim personeli 

sayısında kendisini göstermektedir. Devlet Denetleme Kurulunun 8 Haziran 2011 tarih ve 

2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunda MİGEM’in denetim personeli sayısına ilişkin 

olarak “personel sayısı ve yapısı incelendiğinde 70’i maden mühendisi olmak üzere 370 
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ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına madenlerin denetiminden sorumlu kurum bakanlığıa bağlı 

olarak çalışan Maden İşleri Genel Müdürlüğüdür. Yönetmeliğin “İnceleme ve Denetim” 

başlıklı 74 üncü maddesi şu şekildedir: 

 

“(1) Kanun gereğince ruhsat veya sertifika sahibince düzenlenmiş mali ve teknik 

belgelerin, ruhsat veya sertifika alanındaki madencilik faaliyetlerinin, ihbar ve şikâyetlerin 

inceleme ve denetimi Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen personelce yerinde yapılır. 

 

(2) Genel Müdürlük, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden inceleme ve 

denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan personelleri de görevlendirebilir. 

 

(3) Yapılacak inceleme ve denetimlerde oluşturulacak heyet; maden mühendisi, jeoloji 

mühendisi ile yapılacak inceleme ve denetimlerin özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritacı, 

mali uzman, hukukçu veya diğer meslek mensuplarından en az üç kişiden oluşur. 

 

(4) İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe verdiği teknik ve mali 

belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep 

halinde heyet üyelerine göstermek zorundadır. 

 

(5) Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetlerin 

değerlendirilebilmesi için, dilekçe ekinde şikayetçinin T.C. Kimlik Numarası beyanının yer 

alması gerekir.” 

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü madencilik faaliyetlerini düzenleyen kanunun 

uygulanması ile görevlendirilmiş ve 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ülkemizdeki madencilik 

sektörünün tamamından sorumlu olan MİGEM maden mevzuatının uygulamasıyla 

vazifelendirilmiştir. Bu çerçevede MİGEM’in iki asli görevi bulunmaktadır:  

 

• Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için 

gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek. 

 

• Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek. 
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MİGEM’in görev alanı önce Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde ve sonrasında 

Madencilik İşleri Uygulama Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Yürürlükteki yönetmeliğin 74 

üncü maddesi MİGEM’in inceleme ve denetim faaliyetlerinin çerçevesini çizerken aynı 

yönetmeliğin “projeye uygun faaliyette bulunulması” başlıklı 34 üncü maddesinde “Yeraltı 

işletmelerinde üretim çalışmaları sürdürülürken işletme projesine aykırı olarak; yeraltındaki 

üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanların yer üstüne veya diğer kotlara iki ayrı yolla 

bağlanmadığı, panolarda havalandırmanın birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmediği, 

yanıcı veya patlayıcı gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri havalandırmanın 

yapılmadığı, havalandırmanın projeye uygun tesis edilmediğinin tespit edilmesi halinde can 

ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki faaliyetler 

dışındaki üretim faaliyetleri durdurulur.” ifadesine yer verilmektedir. 

 

MİGEM’in denetimlerde esas olacak Maden Kanununun 24 üncü maddesi ve Maden 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde gösterilen “Form 10”da işletme 

projesinde yer alacak hususlar belirtilmiştir. Buna göre işletmeye sahada yapılacak üretim 

miktarı, çalışacak kişi sayısı, üretim yöntemi, ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri 

uzunlukları, ayak uzunlukları, nakliye sistemi ve tekniği, havalandırma tekniği, havalandırma 

kapılarının sayısı, temiz hava, kirli hava güzergâh planı gibi birçok bilginin MİGEM’e 

verilmesi yükümlülüğü getirilmektedir. MİGEM projenin uygunluğu ve maden üretim 

faaliyetlerinin projesine uygun yürütülüp yürütülmediği hususlarında da denetim 

yapmaktadır. Sahaya uygun olmayan projeler ve projesine uygun olmayan maden işletmeleri 

en başta iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikelerin tespit 

edilmesi sorumluluğu MİGEM’dedir. 

 

MİGEM’in bu sorumluluk alanı proje denetimi ile iş sağlığı ve güvenliği denetimleri 

arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa MİGEM’in denetim ve 

incelemelerinde oluşturulan heyetlerdeki görevliler iş güvenliği konusunda yeterli donanıma 

sahip değildir. MİGEM denetim ve inceleme yapmaksızın rapor hazırlayan bir denetim süreci 

ortaya koymaktadır. Bu hususu destekleyen bir diğer durum da MİGEM’in denetim personeli 

sayısında kendisini göstermektedir. Devlet Denetleme Kurulunun 8 Haziran 2011 tarih ve 

2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunda MİGEM’in denetim personeli sayısına ilişkin 

olarak “personel sayısı ve yapısı incelendiğinde 70’i maden mühendisi olmak üzere 370 
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personele sahip Genel Müdürlüğün, Türkiye çapında yaklaşık 6000 civarındaki maden 

işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı… 

Kaldı ki, Genel Müdürlüğün son bir yıla kadar bu yönde bir görevi gerçekleştirmeye yönelik 

kayda değer bir çaba ve gayretinin de olmadığı” ifadesi yer almaktadır. Devlet Denetleme 

Kurulu raporunun da açıkça ortaya koyduğu gibi MİGEM denetim ve inceleme görevini 

yerine getirememektedir. 

 

MİGEM’in sorumluluk alanıyla ilgili bir diğer husus maden ocağının işletilme süresi 

ve üretim miktarının ek protokollerle belirlenmesiyle ilgilidir. Madencilik Faaliyetleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin “Devlet hakkına ilişkin genel hükümler” başlıklı 86 ncı 

maddesinin 18 inci fıkrasına göre “Ruhsat sahibi tarafından işletme projesindeki üretim 

miktarının değiştirilmesi talebi dâhilinde yeni bir işletme projesi verilmesi zorunludur.” 

denilmektedir. Buna göre, Eynez maden ocağında üretim miktarının her yıl arttığı dikkate 

alındığında, ruhsat sahibi tarafından her yıl MİGEM’e yeni bir işletme projesinin verilmiş ve 

verilen her yeni projenin MİGEM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. MİGEM’in 

ise bu projeler karşısında mevzuat gereğince projenin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin alınması, Maden Kanunu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği 

gibi kriterlerin incelenmesi neticesinde karar vermesi gerekmekteydi. Eğer yönetmelikte 

belirtilen bu süreç olduğu gibi uygulandıysa Eynez maden ocağındaki faciada MİGEM’in 

kusurlu sorumluluğu olduğu görülecektir. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması halinde 

de MİGEM’in hukuku uygulamaması neticesiyle sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu çerçevede MİGEM’in sorumluluğu Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin uygulanmamasıyla ortaya çıkmaktadır. Eynez maden ocağındaki ve 

Ermenek’teki faciaların oluşumu dikkate alındığında yönetmeliğin “İşletme projesi eki olarak 

verilecek harita ve çizimler” başlıklı 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan 

“Yeraltı işletmelerinde can ve mal güvenliği ile ilgili; elektrik projesine ilişkin plan ve 

projeler, basınçlı hava şebeke projesi, acil kaçış planı, su tahliyesi, nakliye gibi hususları 

içeren uygun ölçekli çizimler ile üretimi gösteren termin planı üzerinde uygun ölçekli ve 

havalandırma bilgilerini içeren havalandırma planı,”nın MİGEM tarafından uygun bulunduğu 

ve işletmelerin faaliyetlerine devam ettiğinden anlaşılmaktadır. Yine yönetmeliğin “Projeye 

uygun faaliyette bulunulması” başlıklı 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan 

“İşletmelerde hazırlık ya da üretim çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak yüksekliği, 
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basamak genişliği, heyelan, göçük, tahkimat, alt yapı gibi nedenlerle can ve mal güvenliği 

açısından tehlikeli bir durum oluştuğunun tespiti halinde, gerekli önlemlerin alınması ve 

çalışmaların yapılabilmesi için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Mücbir sebepler 

dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya 

tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek can ve mal 

güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki hazırlık faaliyetleri 

dışındaki işletme faaliyetleri durdurulur.” ve 5 inci fıkrasında yer alan “Yeraltı işletmelerinde 

üretim çalışmaları sürdürülürken işletme projesine aykırı olarak; yeraltındaki üretim 

faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanların yerüstüne veya diğer kotlara iki ayrı yolla 

bağlanmadığı, panolarda havalandırmanın birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmediği, 

yanıcı veya patlayıcı gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri havalandırmanın 

yapılmadığı, havalandırmanın projeye uygun tesis edilmediğinin tespit edilmesi halinde can 

ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki faaliyetler 

dışındaki üretim faaliyetleri durdurulur.” hükümleri çerçevesinde MİGEM’in işletme 

faaliyetini durdurmamış olması sakıncalı bir durumun tespit edilemediğini göstermektedir. 

 

Eynez maden ocağında MİGEM tarafından yapılan denetimlerde dikkat çekici verilere 

ulaşılmıştır. Örneğin, 14 Kasım 2011 tarihinde raporlanan MİGEM denetiminde çalışma 

sahalarındaki karbonmonoksit gazının - 50 ppm kritik eşiğin çok üzerinde - (98 ppm) değerde 

çıktığı; alt ve üst hava giriş ve dönüş yollarının kapalı olduğu tespitleri yapılmıştır. Facianın 

meydana geldiği maden ocağında 2014 yılının Şubat ayında da MİGEM tarafından bir 

denetim yapıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 26 Şubat 2014 tarihli “Mahallinde Tetkik ve 

Değerlendirme Raporu”nda Gayri Sıhhi Müessese izni alınmamış olmasının dışında bir kusur 

tespit edilmemiştir. Yine işletmeci firmanın yetkilileri tarafından “maden ocağının her 6 ayda 

bir düzenli olarak devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından denetlendiği… son denetimin 

Mart ayında gerçekleştiği ve usule aykırı bir durum tespit edilmediği… madenin geçmiş 

dönemlere ait herhangi bir kapatma cezası almadığı…” açıklanmıştır. Şirket yetkililerinin bu 

açıklamaları çok yönlü risklere sahip olduğu bilinen maden ocağıyla ilgili denetimlerde 

etkinliğin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Denetimlerde etkinliğinin sağlanamamasının 

siyasi boyutunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 10 Temmuz 2013 günü facianın 

meydana geldiği maden ocağında yaptığı açıklamalarda görmek mümkündür. Maden ocağının 

denetimleri adeta siyasi irade ile engellenmiştir. 
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personele sahip Genel Müdürlüğün, Türkiye çapında yaklaşık 6000 civarındaki maden 

işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı… 

Kaldı ki, Genel Müdürlüğün son bir yıla kadar bu yönde bir görevi gerçekleştirmeye yönelik 

kayda değer bir çaba ve gayretinin de olmadığı” ifadesi yer almaktadır. Devlet Denetleme 

Kurulu raporunun da açıkça ortaya koyduğu gibi MİGEM denetim ve inceleme görevini 

yerine getirememektedir. 

 

MİGEM’in sorumluluk alanıyla ilgili bir diğer husus maden ocağının işletilme süresi 

ve üretim miktarının ek protokollerle belirlenmesiyle ilgilidir. Madencilik Faaliyetleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin “Devlet hakkına ilişkin genel hükümler” başlıklı 86 ncı 

maddesinin 18 inci fıkrasına göre “Ruhsat sahibi tarafından işletme projesindeki üretim 

miktarının değiştirilmesi talebi dâhilinde yeni bir işletme projesi verilmesi zorunludur.” 

denilmektedir. Buna göre, Eynez maden ocağında üretim miktarının her yıl arttığı dikkate 

alındığında, ruhsat sahibi tarafından her yıl MİGEM’e yeni bir işletme projesinin verilmiş ve 

verilen her yeni projenin MİGEM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. MİGEM’in 

ise bu projeler karşısında mevzuat gereğince projenin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin alınması, Maden Kanunu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği 

gibi kriterlerin incelenmesi neticesinde karar vermesi gerekmekteydi. Eğer yönetmelikte 

belirtilen bu süreç olduğu gibi uygulandıysa Eynez maden ocağındaki faciada MİGEM’in 

kusurlu sorumluluğu olduğu görülecektir. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması halinde 

de MİGEM’in hukuku uygulamaması neticesiyle sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu çerçevede MİGEM’in sorumluluğu Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin uygulanmamasıyla ortaya çıkmaktadır. Eynez maden ocağındaki ve 

Ermenek’teki faciaların oluşumu dikkate alındığında yönetmeliğin “İşletme projesi eki olarak 

verilecek harita ve çizimler” başlıklı 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan 

“Yeraltı işletmelerinde can ve mal güvenliği ile ilgili; elektrik projesine ilişkin plan ve 

projeler, basınçlı hava şebeke projesi, acil kaçış planı, su tahliyesi, nakliye gibi hususları 

içeren uygun ölçekli çizimler ile üretimi gösteren termin planı üzerinde uygun ölçekli ve 

havalandırma bilgilerini içeren havalandırma planı,”nın MİGEM tarafından uygun bulunduğu 

ve işletmelerin faaliyetlerine devam ettiğinden anlaşılmaktadır. Yine yönetmeliğin “Projeye 

uygun faaliyette bulunulması” başlıklı 34 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan 

“İşletmelerde hazırlık ya da üretim çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak yüksekliği, 
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basamak genişliği, heyelan, göçük, tahkimat, alt yapı gibi nedenlerle can ve mal güvenliği 

açısından tehlikeli bir durum oluştuğunun tespiti halinde, gerekli önlemlerin alınması ve 

çalışmaların yapılabilmesi için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Mücbir sebepler 

dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya 

tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek can ve mal 

güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki hazırlık faaliyetleri 

dışındaki işletme faaliyetleri durdurulur.” ve 5 inci fıkrasında yer alan “Yeraltı işletmelerinde 

üretim çalışmaları sürdürülürken işletme projesine aykırı olarak; yeraltındaki üretim 

faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanların yerüstüne veya diğer kotlara iki ayrı yolla 

bağlanmadığı, panolarda havalandırmanın birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmediği, 

yanıcı veya patlayıcı gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri havalandırmanın 

yapılmadığı, havalandırmanın projeye uygun tesis edilmediğinin tespit edilmesi halinde can 

ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hale getirilmesi yönündeki faaliyetler 

dışındaki üretim faaliyetleri durdurulur.” hükümleri çerçevesinde MİGEM’in işletme 

faaliyetini durdurmamış olması sakıncalı bir durumun tespit edilemediğini göstermektedir. 

 

Eynez maden ocağında MİGEM tarafından yapılan denetimlerde dikkat çekici verilere 

ulaşılmıştır. Örneğin, 14 Kasım 2011 tarihinde raporlanan MİGEM denetiminde çalışma 

sahalarındaki karbonmonoksit gazının - 50 ppm kritik eşiğin çok üzerinde - (98 ppm) değerde 

çıktığı; alt ve üst hava giriş ve dönüş yollarının kapalı olduğu tespitleri yapılmıştır. Facianın 

meydana geldiği maden ocağında 2014 yılının Şubat ayında da MİGEM tarafından bir 

denetim yapıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. 26 Şubat 2014 tarihli “Mahallinde Tetkik ve 

Değerlendirme Raporu”nda Gayri Sıhhi Müessese izni alınmamış olmasının dışında bir kusur 

tespit edilmemiştir. Yine işletmeci firmanın yetkilileri tarafından “maden ocağının her 6 ayda 

bir düzenli olarak devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından denetlendiği… son denetimin 

Mart ayında gerçekleştiği ve usule aykırı bir durum tespit edilmediği… madenin geçmiş 

dönemlere ait herhangi bir kapatma cezası almadığı…” açıklanmıştır. Şirket yetkililerinin bu 

açıklamaları çok yönlü risklere sahip olduğu bilinen maden ocağıyla ilgili denetimlerde 

etkinliğin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Denetimlerde etkinliğinin sağlanamamasının 

siyasi boyutunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 10 Temmuz 2013 günü facianın 

meydana geldiği maden ocağında yaptığı açıklamalarda görmek mümkündür. Maden ocağının 

denetimleri adeta siyasi irade ile engellenmiştir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denetim mekanizmasında etkinliği 

sağlayamamasının bir diğer boyutu “teknik nezaretçiler” konusudur. Teknik nezaretçi 

istihdamı 3213 sayılı Kanunun “Teknik Nezaret” başlıklı 31 inci maddesinde yer almaktadır. 

Madde hükmü şu şekildedir: 

 

“Maden işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Yeraltı üretim 

yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran açık işletmeler asgari bir maden 

mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorundadır. Teknik ve daimi nezaretçinin görev, 

yetki, sorumlulukları, atanma usul ve esasları, vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin 

büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden 

mühendisi ile ruhsat sahasında görevlendirilecek teknik elemanların çalışma usul ve esasları 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle 

belirlenen şartları taşıması kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iş 

güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da 

yerine getirir. 

 

Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde 

ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti 

sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.” 

 

Buna göre, yeraltı maden üretimi yapan işletmeler üretimin nezareti altında yapılacağı 

en az bir maden mühendisini “teknik nezaretçi” olarak istihdam etmek zorundadır. 

 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 130-137 inci maddeleri arasında 

teknik nezaretçinin görevi ve atanması konusu düzenlenmektedir. Yönetmelik hükümlerine 

göre ruhsat sahibi tarafından atanacak “Teknik Nezaretçi”nin sahip olduğu inceleme yapmak 

ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisinin kullandırılmamasından ruhsat sahibinin sorumlu 

olduğu ve teknik nezaretçinin on beş günde en az bir defa denetim yapacağı, tespit ve 

önerilerini teknik nezaretçi defterine not edilerek eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve 

önlemlerin rapor edilmemesinden sorumlu olduğu hükümleri yer almaktadır. Öte yandan 

teknik nezaretçinin bu görevlerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. 
1186 

 
 

 

Eynez maden ocağı ve rodövans yoluyla işletmeye verilen diğer pek çok maden 

ocağında ruhsat sahibi TKİ, dolayısıyla da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Buna 

rağmen bakanlık teknik nezaretçi görevlendirmesini işletmecinin görevlendirmesine 

bırakmıştır. İşletmecinin ruhsat sahibi yerine teknik nezaretçi görevlendirmesi Kanuna ve 

Yönetmeliğe aykırıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kanun ve Yönetmeliklerle 

kendisine verilen görevi yerine getirmemiştir. İşletmeci tarafından görevlendirilen teknik 

nezaretçinin bağımsız ve tarafsız olarak denetim yapması mümkün değildir. Bu uygulama 

neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faciada ciddi kusuru olduğu 

görülmektedir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TKİ üzerinden de faciada sorumlu ve kusurludur. 

 

Eynez kömür sahasının işletme işi 27 Temmuz 2006 tarihinde TKİ ile yapılan bir 

sözleşme ile Park Teknik A.Ş.’ne verilmiştir. Sözleşme Kamu İhale Kanunu kapsamında 

yapılmış bir hizmet alım sözleşmesidir. 

 

İşletmeci Park Teknik A.Ş. 7 Ekim 2009 tarihinde TKİ’ye başvuruda bulunarak; 

“Üretim çalışmaları sırasında oluşan yangınlardan dolayı üretim yapılamaması ve sahadaki 

daha önce çalışılan bölgelerde taraflarca tahmin edilmesi bile mümkün olmayan büyük 

miktarlardaki su birikimlerinin üretim çalışmasına büyük engel teşkil ettiği” gerekçeleriyle 

“İleride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşılaşılacağı anlaşılan bu durumda hem 

Şirketimizin hem de Kurumumuzun olumsuz olarak etkilenmemesi için işi devir etmek 

istemekteyiz.” açıklamasında bulunmuştur. Aynı yıl yapılan devir işlemi ile Soma Kömür 

A.Ş. sahada işletmeci olmuştur. 

 

İR 4009 sayılı işletme ruhsatının sahibi olan TKİ’nin, Soma Kömür A.Ş. ile yaptığı 

sözleşmenin teknik şartnamesinde; “Yüklenici; Hazırlık döneminde yaklaşık 500.000 ton, 

işletme döneminde ise yıllık asgari 1. yıl 1.000.000 ton/yıl ve 2. yıldan itibaren 1.500.000 

ton/yıl tüvenan üretimini uygulama projesine uygun olarak yapmak zorundadır.” ifadesi yer 

almakla birlikte, “Yüklenici, yıllık termin programından fazla üretim yapabilecektir.” cümlesi 

de eklenmek suretiyle üretimin üst limiti firmanın insafına terk edilmiş ve yapılacak üretim 

artışının gerektirdiği proje değişikliği talep edilmemiştir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının denetim mekanizmasında etkinliği 

sağlayamamasının bir diğer boyutu “teknik nezaretçiler” konusudur. Teknik nezaretçi 

istihdamı 3213 sayılı Kanunun “Teknik Nezaret” başlıklı 31 inci maddesinde yer almaktadır. 

Madde hükmü şu şekildedir: 

 

“Maden işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Yeraltı üretim 

yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran açık işletmeler asgari bir maden 

mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorundadır. Teknik ve daimi nezaretçinin görev, 

yetki, sorumlulukları, atanma usul ve esasları, vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin 

büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden 

mühendisi ile ruhsat sahasında görevlendirilecek teknik elemanların çalışma usul ve esasları 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle 

belirlenen şartları taşıması kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iş 

güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da 

yerine getirir. 

 

Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde 

ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti 

sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.” 

 

Buna göre, yeraltı maden üretimi yapan işletmeler üretimin nezareti altında yapılacağı 

en az bir maden mühendisini “teknik nezaretçi” olarak istihdam etmek zorundadır. 

 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 130-137 inci maddeleri arasında 

teknik nezaretçinin görevi ve atanması konusu düzenlenmektedir. Yönetmelik hükümlerine 

göre ruhsat sahibi tarafından atanacak “Teknik Nezaretçi”nin sahip olduğu inceleme yapmak 

ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisinin kullandırılmamasından ruhsat sahibinin sorumlu 

olduğu ve teknik nezaretçinin on beş günde en az bir defa denetim yapacağı, tespit ve 

önerilerini teknik nezaretçi defterine not edilerek eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve 

önlemlerin rapor edilmemesinden sorumlu olduğu hükümleri yer almaktadır. Öte yandan 

teknik nezaretçinin bu görevlerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. 
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Eynez maden ocağı ve rodövans yoluyla işletmeye verilen diğer pek çok maden 

ocağında ruhsat sahibi TKİ, dolayısıyla da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Buna 

rağmen bakanlık teknik nezaretçi görevlendirmesini işletmecinin görevlendirmesine 

bırakmıştır. İşletmecinin ruhsat sahibi yerine teknik nezaretçi görevlendirmesi Kanuna ve 

Yönetmeliğe aykırıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kanun ve Yönetmeliklerle 

kendisine verilen görevi yerine getirmemiştir. İşletmeci tarafından görevlendirilen teknik 

nezaretçinin bağımsız ve tarafsız olarak denetim yapması mümkün değildir. Bu uygulama 

neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faciada ciddi kusuru olduğu 

görülmektedir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TKİ üzerinden de faciada sorumlu ve kusurludur. 

 

Eynez kömür sahasının işletme işi 27 Temmuz 2006 tarihinde TKİ ile yapılan bir 

sözleşme ile Park Teknik A.Ş.’ne verilmiştir. Sözleşme Kamu İhale Kanunu kapsamında 

yapılmış bir hizmet alım sözleşmesidir. 

 

İşletmeci Park Teknik A.Ş. 7 Ekim 2009 tarihinde TKİ’ye başvuruda bulunarak; 

“Üretim çalışmaları sırasında oluşan yangınlardan dolayı üretim yapılamaması ve sahadaki 

daha önce çalışılan bölgelerde taraflarca tahmin edilmesi bile mümkün olmayan büyük 

miktarlardaki su birikimlerinin üretim çalışmasına büyük engel teşkil ettiği” gerekçeleriyle 

“İleride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşılaşılacağı anlaşılan bu durumda hem 

Şirketimizin hem de Kurumumuzun olumsuz olarak etkilenmemesi için işi devir etmek 

istemekteyiz.” açıklamasında bulunmuştur. Aynı yıl yapılan devir işlemi ile Soma Kömür 

A.Ş. sahada işletmeci olmuştur. 

 

İR 4009 sayılı işletme ruhsatının sahibi olan TKİ’nin, Soma Kömür A.Ş. ile yaptığı 

sözleşmenin teknik şartnamesinde; “Yüklenici; Hazırlık döneminde yaklaşık 500.000 ton, 

işletme döneminde ise yıllık asgari 1. yıl 1.000.000 ton/yıl ve 2. yıldan itibaren 1.500.000 

ton/yıl tüvenan üretimini uygulama projesine uygun olarak yapmak zorundadır.” ifadesi yer 

almakla birlikte, “Yüklenici, yıllık termin programından fazla üretim yapabilecektir.” cümlesi 

de eklenmek suretiyle üretimin üst limiti firmanın insafına terk edilmiş ve yapılacak üretim 

artışının gerektirdiği proje değişikliği talep edilmemiştir. 
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Sözleşmede TKİ’nin yapılan işi teknik boyutu dâhil olmak üzere denetleyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Sözleşmede bu durumu gösteren ifadeler şu şekildedir: 

 

“İdare veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, yüklenicinin sahadaki çalışmalarını 

projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklerine göre yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmeye yetkilidir. Belirtilen faaliyetlerin İdare'nin kontrolü altında yürütülmüş olması, 

Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerine, teknik kurallarına 

uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Yüklenici, Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla işi 

İdare’nin vereceği talimatlara göre yapmak, İdare’ye her türlü bilgiyi vermekle ve işin her 

safhasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.” 

 

Eynez ocağındaki yıllık üretimin projede yer alan 1 milyon 500 bin ton düzeyinden 3 

milyon 800 bin ton seviyesine yükselmesinin projeye uygun olup olmadığının kontrolü 

TKİ’nin sorumluluğundadır. Üretimdeki hızlı artışın getirebileceği iş güvenliğine ilişkin 

sorunların tespit edilmesi de sözleşme gereği TKİ’nin sorumluluğundadır. Sözleşmede yer 

alan  “Belirtilen faaliyetlerin İdare'nin kontrolü altında yürütülmüş olması, yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerine, teknik kurallarına uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” ile 

“Yüklenici, Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla işi İdare’nin vereceği 

talimatlara göre yapmak, İdare’ye her türlü bilgiyi vermekle ve işin her safhasında her türlü 

kolaylığı göstermekle yükümlüdür.” ifadeleri de bu hususa işaret etmektedir. Özetle TKİ 

sözleşme hükümlerine göre işin tamamını kontrol edip denetleyeceğini başlangıçta kabul 

etmiştir. 

 

TKİ’nin işletmeci firmayla imzaladığı sözleşmenin hukuki boyutu da tartışmalıdır. 

TKİ, Soma Kömür A.Ş. ile “hizmet alım sözleşmesi” imzalamıştır. 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesindeki “hizmet” tanımı şöyledir: 

 

“Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 

muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, 

yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî 
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eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile 

yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer 

hizmetleri,” 

 

Aynı madde hükmünde “yapım” ise şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

“Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 

tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, 

baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi 

her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük 

onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile 

benzeri yapım işlerini” 

 

Buna göre, kömür çıkarma işi esas itibariyle bir yapım işidir. Bu durum Sayıştay 

Başkanlığının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi 2012 Yılı Raporu”nun 46 ncı sayfasında da yer almaktadır. Raporda yer alan 

ifadeler şu şekildedir: 

 

“Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde dekapaj ve benzeri işler yapım işi olarak 

tanımlanmasına rağmen, kömür kazı yükleme ve taşıma işi TKİ’ce sunulan raporlarla Hazine 

Müsteşarlığı’na hizmet olarak bildirilmektedir. Hâlbuki mahiyet olarak, yapılan işler arasında 

hiçbir fark bulunmamaktadır. 

 

Zira dekapajda kömür rezervi üzerindeki örtü tabakası (toprak, taş vb.) kazılarak, 

patlatılarak, gevşetilerek öngörülen alanlara taşınmakta, kömür kazı yükleme işinde de kömür 

kazılarak, patlatılarak, ayıklama, yıkama tesislerine ve öngörülen stok yerlerine taşınmaktadır. 

Bu itibarla kömür kazı işi de yapım işidir. Bu kapsamda değerlendirilmesinde zorunluluk 

bulunmaktadır. 

 

Ayrıca yeraltı ocağının tümüyle ihalesi suretiyle kömür üretilmesi, ana üretimle ilgili 

olan lavvar ve kriblaj ünitelerinde kömürün yıkattırılması ve ayıklattırılması işleri de yapım 

işleri kapsamında değerlendirilmesi gereken işlerdir.” 
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Sözleşmede TKİ’nin yapılan işi teknik boyutu dâhil olmak üzere denetleyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Sözleşmede bu durumu gösteren ifadeler şu şekildedir: 

 

“İdare veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, yüklenicinin sahadaki çalışmalarını 

projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklerine göre yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmeye yetkilidir. Belirtilen faaliyetlerin İdare'nin kontrolü altında yürütülmüş olması, 

Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerine, teknik kurallarına 

uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Yüklenici, Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla işi 

İdare’nin vereceği talimatlara göre yapmak, İdare’ye her türlü bilgiyi vermekle ve işin her 

safhasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.” 

 

Eynez ocağındaki yıllık üretimin projede yer alan 1 milyon 500 bin ton düzeyinden 3 

milyon 800 bin ton seviyesine yükselmesinin projeye uygun olup olmadığının kontrolü 

TKİ’nin sorumluluğundadır. Üretimdeki hızlı artışın getirebileceği iş güvenliğine ilişkin 

sorunların tespit edilmesi de sözleşme gereği TKİ’nin sorumluluğundadır. Sözleşmede yer 

alan  “Belirtilen faaliyetlerin İdare'nin kontrolü altında yürütülmüş olması, yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerine, teknik kurallarına uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” ile 

“Yüklenici, Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla işi İdare’nin vereceği 

talimatlara göre yapmak, İdare’ye her türlü bilgiyi vermekle ve işin her safhasında her türlü 

kolaylığı göstermekle yükümlüdür.” ifadeleri de bu hususa işaret etmektedir. Özetle TKİ 

sözleşme hükümlerine göre işin tamamını kontrol edip denetleyeceğini başlangıçta kabul 

etmiştir. 

 

TKİ’nin işletmeci firmayla imzaladığı sözleşmenin hukuki boyutu da tartışmalıdır. 

TKİ, Soma Kömür A.Ş. ile “hizmet alım sözleşmesi” imzalamıştır. 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesindeki “hizmet” tanımı şöyledir: 

 

“Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 

muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, 

yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî 
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eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile 

yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer 

hizmetleri,” 

 

Aynı madde hükmünde “yapım” ise şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

“Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 

tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, 

baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi 

her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük 

onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile 

benzeri yapım işlerini” 

 

Buna göre, kömür çıkarma işi esas itibariyle bir yapım işidir. Bu durum Sayıştay 

Başkanlığının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi 2012 Yılı Raporu”nun 46 ncı sayfasında da yer almaktadır. Raporda yer alan 

ifadeler şu şekildedir: 

 

“Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde dekapaj ve benzeri işler yapım işi olarak 

tanımlanmasına rağmen, kömür kazı yükleme ve taşıma işi TKİ’ce sunulan raporlarla Hazine 

Müsteşarlığı’na hizmet olarak bildirilmektedir. Hâlbuki mahiyet olarak, yapılan işler arasında 

hiçbir fark bulunmamaktadır. 

 

Zira dekapajda kömür rezervi üzerindeki örtü tabakası (toprak, taş vb.) kazılarak, 

patlatılarak, gevşetilerek öngörülen alanlara taşınmakta, kömür kazı yükleme işinde de kömür 

kazılarak, patlatılarak, ayıklama, yıkama tesislerine ve öngörülen stok yerlerine taşınmaktadır. 

Bu itibarla kömür kazı işi de yapım işidir. Bu kapsamda değerlendirilmesinde zorunluluk 

bulunmaktadır. 

 

Ayrıca yeraltı ocağının tümüyle ihalesi suretiyle kömür üretilmesi, ana üretimle ilgili 

olan lavvar ve kriblaj ünitelerinde kömürün yıkattırılması ve ayıklattırılması işleri de yapım 

işleri kapsamında değerlendirilmesi gereken işlerdir.” 
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Bu çerçevede bir yapım işi olan kömür çıkarma işinin hizmet alım sözleşmesiyle 

yaptırılması Kamu İhale Kanununa aykırıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili 

Sayıştay raporunu da dikkate almadığı görülmektedir. 

 

TKİ’nin sorumluluğunun bir diğer boyutu 4857 sayılı İş Kanunundan 

kaynaklanmaktadır. Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası şu şekildedir: 

 

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 

aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt 

işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 

olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” 

 

Öncelikle bu fıkra hükmüne göre bir işin alt işverene verilmesi “işletmenin ve işin 

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi” şartına bağlanmıştır. Bu şart 

gerçekleşmeden yapılan işlemler Kanunda “muvazaalı” olarak ifade edilmiştir. 

 

İş Kanunu açısından konuya bakıldığında asıl iş olan “kömür çıkarma” işinin alt 

işverene yaptırılması Kanunda asıl işin bir bölümünün alt işverene yaptırılabilmesi için, 

“işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” koşullarının 

gerçekleşmiş olmasına bağlı olduğu için muvazaalı bir durum arz etmektedir. Eynez maden 

ocağı açısından bakıldığında maden çıkarma işinin alt işverene verilmesinin hiçbir teknolojik 

gerekliliği yoktur. Alt işveren kömür çıkarma işinde herhangi bir teknolojik üstünlük veya 

yenilik ortaya koymamaktadır. Nitekim aynı bölgede TKİ’nin kendisi de kömür çıkarma işi 

yapabilmektedir. Bu durum TKİ ile Soma Kömür A.Ş. arasında yapılan hizmet alım 

sözleşmesinin muvazaalı olduğunu göstermektedir. Sözleşmenin bu niteliği itibariyle Eynez 

maden ocağındaki maden işçilerinin İş Kanunu gereğince TKİ’nin kendi işçisi sayılması 

gerekmektedir. Buna göre, işveren olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işçiyi koruma 

görevini yerine getirmemesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun öngörmüş 

olduğu önlemleri almamış olması sebebiyle sorumlu olduğu görülmektedir. 
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14.2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının İdari Tasarrufları 

 

 Yasal mevzuat çerçevesinde hükümetin Soma’daki maden kazasından birinci derecede 

sorumlu olduğu görülmektedir. Hükümetin sorumluluğunu yerine getirmemiş olması 

öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM, TKİ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının denetim görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemesinde görülmektedir. Kurum 

ve kuruluşların görevlerini yerine getirmemesinin yanında hükümetin madencilik sektörünün 

gelişimi ve yönetimi, maden kazalarında sağlık hizmetleri gibi konulardaki tutum ve 

politikaları da dikkat çekicidir. 

 

 Madencilik politikasındaki yönetim ve denetim bilinci AKP yönetiminde yok 

edilmiştir. AKP döneminde denetim birimi sorumlusunun denetleyeceği yönetim biriminde 

görevlendirilmesi suretiyle kamu yönetiminin temelleri sarsılmıştır. Soma kazasıyla ilgili 

olarak dikkat çeken husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanı M. Hacı Eminoğlu’nun bakan onayıyla 2 Mayıs 2014 tarihinde TKİ Yönetim Kurulu 

üyesi olarak atanmasıdır. Burada ortaya çıkan çarpık durum denetim biriminin başındaki 

kişinin aynı zamanda denetleyeceği birimin de yönetiminde olmasıdır. Yani hem yönetecek 

hem denetleyecek! Bu tablo itibariyle maden ocağı denetimlerinin göstermelik birer rapor 

haline geleceği açık bir şekilde görülmektedir. Bu çarpık durum maden faciasından sonra fark 

edilerek 16 Mayıs 2014 tarihinde M. Hacı Eminoğlu geriye dönük olarak 13 Mayıs 2014 

tarihinde TKİ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettirilmiştir. Diğer bir ifadeyle M. Hacı 

Eminoğlu Soma faciasından 3 gün sonra tam da facianın olduğu gün istifa ettirilmiştir. Bu 

kişinin daha eski bir tarihle istifa ettirilememesinin sebebi ise 13 Mayıs günü TKİ Yönetim 

Kurulu üyesi olarak aldığı “huzur hakkı ödemesi”dir.  Benzer bir yönetim krizi MİGEM’de 

Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet TOMBUL’un 24 Temmuz 2010’da TKİ 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıdır. Kamunun tasarrufundaki maden ocaklarında 

ruhsatların verilmesi, denetimi ve projelerin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri 

MİGEM tarafından yürütülmektedir. Denetim mercii olan MİGEM’deki bir daire başkanının 

denetim konusu TKİ’de yönetim kurulu üyesi olması iki kurum arasındaki denetim ilişkisini 

iş ilişkisine dönüştürmüştür. Böylece MİGEM’in denetim sürecinde tarafsız ve adil 

davranamayacağı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
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Bu çerçevede bir yapım işi olan kömür çıkarma işinin hizmet alım sözleşmesiyle 

yaptırılması Kamu İhale Kanununa aykırıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili 

Sayıştay raporunu da dikkate almadığı görülmektedir. 

 

TKİ’nin sorumluluğunun bir diğer boyutu 4857 sayılı İş Kanunundan 

kaynaklanmaktadır. Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası şu şekildedir: 

 

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 

aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt 

işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 

olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” 

 

Öncelikle bu fıkra hükmüne göre bir işin alt işverene verilmesi “işletmenin ve işin 

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi” şartına bağlanmıştır. Bu şart 

gerçekleşmeden yapılan işlemler Kanunda “muvazaalı” olarak ifade edilmiştir. 

 

İş Kanunu açısından konuya bakıldığında asıl iş olan “kömür çıkarma” işinin alt 

işverene yaptırılması Kanunda asıl işin bir bölümünün alt işverene yaptırılabilmesi için, 

“işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” koşullarının 

gerçekleşmiş olmasına bağlı olduğu için muvazaalı bir durum arz etmektedir. Eynez maden 

ocağı açısından bakıldığında maden çıkarma işinin alt işverene verilmesinin hiçbir teknolojik 

gerekliliği yoktur. Alt işveren kömür çıkarma işinde herhangi bir teknolojik üstünlük veya 

yenilik ortaya koymamaktadır. Nitekim aynı bölgede TKİ’nin kendisi de kömür çıkarma işi 

yapabilmektedir. Bu durum TKİ ile Soma Kömür A.Ş. arasında yapılan hizmet alım 

sözleşmesinin muvazaalı olduğunu göstermektedir. Sözleşmenin bu niteliği itibariyle Eynez 

maden ocağındaki maden işçilerinin İş Kanunu gereğince TKİ’nin kendi işçisi sayılması 

gerekmektedir. Buna göre, işveren olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işçiyi koruma 

görevini yerine getirmemesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun öngörmüş 

olduğu önlemleri almamış olması sebebiyle sorumlu olduğu görülmektedir. 
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14.2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının İdari Tasarrufları 

 

 Yasal mevzuat çerçevesinde hükümetin Soma’daki maden kazasından birinci derecede 

sorumlu olduğu görülmektedir. Hükümetin sorumluluğunu yerine getirmemiş olması 

öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM, TKİ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının denetim görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemesinde görülmektedir. Kurum 

ve kuruluşların görevlerini yerine getirmemesinin yanında hükümetin madencilik sektörünün 

gelişimi ve yönetimi, maden kazalarında sağlık hizmetleri gibi konulardaki tutum ve 

politikaları da dikkat çekicidir. 

 

 Madencilik politikasındaki yönetim ve denetim bilinci AKP yönetiminde yok 

edilmiştir. AKP döneminde denetim birimi sorumlusunun denetleyeceği yönetim biriminde 

görevlendirilmesi suretiyle kamu yönetiminin temelleri sarsılmıştır. Soma kazasıyla ilgili 

olarak dikkat çeken husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanı M. Hacı Eminoğlu’nun bakan onayıyla 2 Mayıs 2014 tarihinde TKİ Yönetim Kurulu 

üyesi olarak atanmasıdır. Burada ortaya çıkan çarpık durum denetim biriminin başındaki 

kişinin aynı zamanda denetleyeceği birimin de yönetiminde olmasıdır. Yani hem yönetecek 

hem denetleyecek! Bu tablo itibariyle maden ocağı denetimlerinin göstermelik birer rapor 

haline geleceği açık bir şekilde görülmektedir. Bu çarpık durum maden faciasından sonra fark 

edilerek 16 Mayıs 2014 tarihinde M. Hacı Eminoğlu geriye dönük olarak 13 Mayıs 2014 

tarihinde TKİ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettirilmiştir. Diğer bir ifadeyle M. Hacı 

Eminoğlu Soma faciasından 3 gün sonra tam da facianın olduğu gün istifa ettirilmiştir. Bu 

kişinin daha eski bir tarihle istifa ettirilememesinin sebebi ise 13 Mayıs günü TKİ Yönetim 

Kurulu üyesi olarak aldığı “huzur hakkı ödemesi”dir.  Benzer bir yönetim krizi MİGEM’de 

Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet TOMBUL’un 24 Temmuz 2010’da TKİ 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıdır. Kamunun tasarrufundaki maden ocaklarında 

ruhsatların verilmesi, denetimi ve projelerin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri 

MİGEM tarafından yürütülmektedir. Denetim mercii olan MİGEM’deki bir daire başkanının 

denetim konusu TKİ’de yönetim kurulu üyesi olması iki kurum arasındaki denetim ilişkisini 

iş ilişkisine dönüştürmüştür. Böylece MİGEM’in denetim sürecinde tarafsız ve adil 

davranamayacağı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
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 Madencilikteki yönetim krizinin bir diğer boyutu MİGEM Genel Müdürlüğü 

makamıyla ilgilidir. MİGEM eski genel müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım 26 Mart 2008 

tarihli ve 26.828 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

2008/940 sayılı kararı ile MİGEM genel müdürlüğü görevine başlamıştı. Mehmet Hamdi 

Yıldırım 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Konya’dan AKP milletvekili aday adayı bir kişidir 

ve idari bir memur olarak aslında maden mühendisliği sıfatını taşıması gereken bir göreve 

atanmıştır. Mehmet Hamdi Yıldırım’ın MİGEM Genel Müdürlüğüne atanması şaibeli bir 

durum arz etmekte ve bu görevlendirme siyasi bir tercih olarak görülmektedir. Bu kişi 

Soma’daki maden faciası sonrasında kurumun bütün sorumluluğunu ve görevini yerine 

getirememesine rağmen 15 Temmuz 2014 tarihli ve 29.061 sayılı Resmi Gazetede yer alan 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014/4708 sayılı kararı ile müsteşar 

yardımcısı olarak atanmıştır. Bu atama kararı ile Mehmet Hamdi Yıldırım Soma faciasındaki 

bütün hukuki ve idari sorumluluğu dikkate alınmadan adeta ödüllendirilmiştir.  

 

 Hükümet madencilik sektöründeki gelişmelere de duyarsız bir tavır içerisinde 

olmuştur. Madencilik alanındaki uluslararası faaliyetler AKP yönetimi tarafından amacı 

dışında kullanılmıştır. Örneğin,  Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leoardo da 

Vıncı Hareketlilik Projesi kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmede MİGEM’e 

yapılacak hibenin amacı “madencilik alanındaki teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi” olarak 

ifade edilmiştir. Projenin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2009 bitiş tarihi ise 30 Haziran 2010 

olarak belirlenmiştir. Bu proje kapsamında Almanya, Belçika ve İngiltere’deki madencilik 

gelişmelerinin takip edilip inceleneceği programlara 75 kişilik katılım sağlanmıştır. Bu proje 

kapsamında madencilik alanında faaliyet gösteren MİGEM, MTA ve TKİ çalışanlarının 

yanında Türkiye Şeker Fabrikası, TEDAŞ, EÜAŞ, TAEK gibi madencilikle ilgisi olmayan 

kurumlardan da memur ve bürokratlar ile özel sektörden kişiler ile AKP Niğde milletvekili 

Erdoğan Özegen ve AKP Kayseri eski il başkanı Mahmut CAPAT da yer almıştır. Teknik 

gezi altında oluşturulan bu heyette madencilik faaliyetlerinin denetimi ile ilgisi olmayan 

personel görevlendirilmektedir. Projenin katılımcıları AKP bürokratları, Enerji-Bir Sen 

üyeleri ve MİGEM Genel Müdürünün arkadaşları bulunmaktadır. Bu heyetin oluşumu 

ülkemizde madencilik denetimlerine dair hükümetin gayri ciddi tutumunu göstermektedir. 

Böyle bir yaklaşımla maden ocaklarında denetimin etkinliğinin sağlanamayacağı açıktır. 
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Soma’daki maden faciasına dair hükümetin kaza sonrası sorumluluğu dağıtma 

gayretiyle yapmış olduğu açıklamalar da dikkat çekicidir. Dönemin başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile diğer AKP’li yöneticilerin 

Soma Kömür İşletmelerini korumaya yönelik açıklamaları, yine dönemin başbakanının  

“Kazalar ve ölümler madenciliğin fıtratında var.” diyerek ölümleri basitleştirme, 

önemsizleştirme ve unutturmaya yönelik söylemleri maden çalışanlarının ve maden kazasında 

hayatını kaybedenlerin ailelerinin hükümete öfkesini daha da artırmıştır. Dönemin başbakanı 

bu tepkiler karşısında kendisini adeta olayın bir tarafı olarak göstermekten geri durmamıştır. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın “sen bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin” dediği ve 

başbakanlık müşaviri olan bir kişinin Soma’da vatandaşımızı tekmelemesi Soma’da 

hükümetin bitaraf olamadığını gösteren diğer gelişmelerdir. 

 

14.3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sorumluluğu 

 

 Soma Eynez maden ocağında 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen faciada hükümetin 

sorumluluğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının sorumluluğu ile de ortaya çıkmaktadır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda 

görevlerini yerine getirememiştir. Bununla birlikte bizzat Bakan Faruk Çelik’in facia sonrası 

takındığı tavır dikkat çekicidir. Bakan Faruk Çelik kaza sonrasında 13 Mayıs 2014 gecesi 

yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 

 

 “Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. işyerinde Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince 2012 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez ve son 

olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihinde de iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş 

yapıldığı ve mevzuat aykırı bir durum görülmediği, ayrıca işyerinde 25 Temmuz 2013 

tarihinden itibaren 9 iş güvenliği uzmanı, 3 işyeri hekiminin çalıştığı tespit edilmiştir. Olayın 

ilk başından itibaren müfettişlerimiz olay yerindedir. Bakan Yardımcımız ve Teftiş Kurulu 

Başkanımızda olay yerine hareket etmiştir.” 

 

 Bakan Faruk Çelik’in işaret ettiği denetimlere ilişkin maden ocağı çalışanları bakanlık 

müfettişlerinin yapacakları denetimin bir hafta öncesinden işverene haber verildiğini ve bu 
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 Madencilikteki yönetim krizinin bir diğer boyutu MİGEM Genel Müdürlüğü 

makamıyla ilgilidir. MİGEM eski genel müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım 26 Mart 2008 

tarihli ve 26.828 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

2008/940 sayılı kararı ile MİGEM genel müdürlüğü görevine başlamıştı. Mehmet Hamdi 

Yıldırım 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Konya’dan AKP milletvekili aday adayı bir kişidir 

ve idari bir memur olarak aslında maden mühendisliği sıfatını taşıması gereken bir göreve 

atanmıştır. Mehmet Hamdi Yıldırım’ın MİGEM Genel Müdürlüğüne atanması şaibeli bir 

durum arz etmekte ve bu görevlendirme siyasi bir tercih olarak görülmektedir. Bu kişi 

Soma’daki maden faciası sonrasında kurumun bütün sorumluluğunu ve görevini yerine 

getirememesine rağmen 15 Temmuz 2014 tarihli ve 29.061 sayılı Resmi Gazetede yer alan 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014/4708 sayılı kararı ile müsteşar 

yardımcısı olarak atanmıştır. Bu atama kararı ile Mehmet Hamdi Yıldırım Soma faciasındaki 

bütün hukuki ve idari sorumluluğu dikkate alınmadan adeta ödüllendirilmiştir.  

 

 Hükümet madencilik sektöründeki gelişmelere de duyarsız bir tavır içerisinde 

olmuştur. Madencilik alanındaki uluslararası faaliyetler AKP yönetimi tarafından amacı 

dışında kullanılmıştır. Örneğin,  Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leoardo da 

Vıncı Hareketlilik Projesi kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmede MİGEM’e 

yapılacak hibenin amacı “madencilik alanındaki teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi” olarak 

ifade edilmiştir. Projenin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2009 bitiş tarihi ise 30 Haziran 2010 

olarak belirlenmiştir. Bu proje kapsamında Almanya, Belçika ve İngiltere’deki madencilik 

gelişmelerinin takip edilip inceleneceği programlara 75 kişilik katılım sağlanmıştır. Bu proje 

kapsamında madencilik alanında faaliyet gösteren MİGEM, MTA ve TKİ çalışanlarının 

yanında Türkiye Şeker Fabrikası, TEDAŞ, EÜAŞ, TAEK gibi madencilikle ilgisi olmayan 

kurumlardan da memur ve bürokratlar ile özel sektörden kişiler ile AKP Niğde milletvekili 

Erdoğan Özegen ve AKP Kayseri eski il başkanı Mahmut CAPAT da yer almıştır. Teknik 

gezi altında oluşturulan bu heyette madencilik faaliyetlerinin denetimi ile ilgisi olmayan 

personel görevlendirilmektedir. Projenin katılımcıları AKP bürokratları, Enerji-Bir Sen 

üyeleri ve MİGEM Genel Müdürünün arkadaşları bulunmaktadır. Bu heyetin oluşumu 

ülkemizde madencilik denetimlerine dair hükümetin gayri ciddi tutumunu göstermektedir. 

Böyle bir yaklaşımla maden ocaklarında denetimin etkinliğinin sağlanamayacağı açıktır. 
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Soma’daki maden faciasına dair hükümetin kaza sonrası sorumluluğu dağıtma 

gayretiyle yapmış olduğu açıklamalar da dikkat çekicidir. Dönemin başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile diğer AKP’li yöneticilerin 

Soma Kömür İşletmelerini korumaya yönelik açıklamaları, yine dönemin başbakanının  

“Kazalar ve ölümler madenciliğin fıtratında var.” diyerek ölümleri basitleştirme, 

önemsizleştirme ve unutturmaya yönelik söylemleri maden çalışanlarının ve maden kazasında 

hayatını kaybedenlerin ailelerinin hükümete öfkesini daha da artırmıştır. Dönemin başbakanı 

bu tepkiler karşısında kendisini adeta olayın bir tarafı olarak göstermekten geri durmamıştır. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın “sen bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin” dediği ve 

başbakanlık müşaviri olan bir kişinin Soma’da vatandaşımızı tekmelemesi Soma’da 

hükümetin bitaraf olamadığını gösteren diğer gelişmelerdir. 

 

14.3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sorumluluğu 

 

 Soma Eynez maden ocağında 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen faciada hükümetin 

sorumluluğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının sorumluluğu ile de ortaya çıkmaktadır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda 

görevlerini yerine getirememiştir. Bununla birlikte bizzat Bakan Faruk Çelik’in facia sonrası 

takındığı tavır dikkat çekicidir. Bakan Faruk Çelik kaza sonrasında 13 Mayıs 2014 gecesi 

yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 

 

 “Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. işyerinde Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince 2012 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez ve son 

olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014 tarihinde de iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş 

yapıldığı ve mevzuat aykırı bir durum görülmediği, ayrıca işyerinde 25 Temmuz 2013 

tarihinden itibaren 9 iş güvenliği uzmanı, 3 işyeri hekiminin çalıştığı tespit edilmiştir. Olayın 

ilk başından itibaren müfettişlerimiz olay yerindedir. Bakan Yardımcımız ve Teftiş Kurulu 

Başkanımızda olay yerine hareket etmiştir.” 

 

 Bakan Faruk Çelik’in işaret ettiği denetimlere ilişkin maden ocağı çalışanları bakanlık 

müfettişlerinin yapacakları denetimin bir hafta öncesinden işverene haber verildiğini ve bu 
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çerçevede işverenin birçok usulsüzlüğü gizlediğini ifade etmişlerdir. Yine çalışanlar 

tarafından maden ocağındaki iş kazaları neticesinde yapılan şikâyetler Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından dikkate alınmamıştır. Buna göre bakanlık kanunlarla kendisine 

verilen görevleri yerine getirmekten kaçınmıştır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının maden kazalarına dair bir diğer açıklaması da 

11 Eylül 2014 tarihinde görülmüştür. Bakan Faruk Çelik şu ifadeleri kullanmıştır: 

 

 “Üretim zorlaması var, bunun yanında maliyet zorlaması var. Siz işi daha ucuza 

yaptırmak için taşeronluk sistemini acımasız bir şekilde kullanarak insanları, çalışanları âdeta 

köleleştirerek bir uygulama içerisine girerseniz burada maliyetin getirdiği baskılardan dolayı 

çok kazanma hırsıyla bütünleşen bu anlayış ister istemez güvenliği ikinci derecede 

bırakmaktadır.” 

 

 Bu açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üretim zorlaması 

karşısında gerek bakanlığının görev alanı gerekse de hükümet nezdinde önlemlerin alınması 

için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunun hukuki boyutu 3146 sayılı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 19 Eylül 2013 tarihli Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği ile ortaya çıkmaktadır. 

 

3146 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi şu şekildedir: 

 

“Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini 

düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak 

ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.” 

 

Aynı Kanunun “Bakanlığın görevleri” başlıklı 2 nci maddesinin (g) ve (h) fıkraları şu 

şekildedir: 
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“g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, 

  h) Çalışma hayatını denetlemek,” 

 

Bakanlık bu görevlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı eliyle yerine getirmektedir. 3146 sayılı Kanunun “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü” başlıklı 12 nci maddesinde Genel Müdürlüğün görevlerinin gösterildiği (a), (d), 

(f) ve (g) fıkraları şu şekildedir: 

 

“a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve 

mevzuat çalışması yapmak.  

d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.  

f) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini 

yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. 

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını 

sağlamak.” 

 

Gerek Soma’da, gerekse de ülkemizin herhangi bir başka yerinde meydana gelen iş 

kazaları neticesinde yüzlerce vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün kendisine Kanunla verilen görevlerini yerine getirmediğini 

göstermektedir.  

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunun hukuki boyutunun bir 

başka noktasını oluşturan 6331 sayılı Kanunun “Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, 

yükümlülük ve sorumluluğu” başlıklı 24 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları şu 

şekildedir: 

 

 “Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında 

yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri 

uygulanır. 
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çerçevede işverenin birçok usulsüzlüğü gizlediğini ifade etmişlerdir. Yine çalışanlar 

tarafından maden ocağındaki iş kazaları neticesinde yapılan şikâyetler Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından dikkate alınmamıştır. Buna göre bakanlık kanunlarla kendisine 

verilen görevleri yerine getirmekten kaçınmıştır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının maden kazalarına dair bir diğer açıklaması da 

11 Eylül 2014 tarihinde görülmüştür. Bakan Faruk Çelik şu ifadeleri kullanmıştır: 

 

 “Üretim zorlaması var, bunun yanında maliyet zorlaması var. Siz işi daha ucuza 

yaptırmak için taşeronluk sistemini acımasız bir şekilde kullanarak insanları, çalışanları âdeta 

köleleştirerek bir uygulama içerisine girerseniz burada maliyetin getirdiği baskılardan dolayı 

çok kazanma hırsıyla bütünleşen bu anlayış ister istemez güvenliği ikinci derecede 

bırakmaktadır.” 

 

 Bu açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üretim zorlaması 

karşısında gerek bakanlığının görev alanı gerekse de hükümet nezdinde önlemlerin alınması 

için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunun hukuki boyutu 3146 sayılı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 19 Eylül 2013 tarihli Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği ile ortaya çıkmaktadır. 

 

3146 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi şu şekildedir: 

 

“Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini 

düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak 

ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.” 

 

Aynı Kanunun “Bakanlığın görevleri” başlıklı 2 nci maddesinin (g) ve (h) fıkraları şu 

şekildedir: 
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“g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, 

  h) Çalışma hayatını denetlemek,” 

 

Bakanlık bu görevlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı eliyle yerine getirmektedir. 3146 sayılı Kanunun “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü” başlıklı 12 nci maddesinde Genel Müdürlüğün görevlerinin gösterildiği (a), (d), 

(f) ve (g) fıkraları şu şekildedir: 

 

“a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve 

mevzuat çalışması yapmak.  

d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.  

f) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini 

yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. 

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını 

sağlamak.” 

 

Gerek Soma’da, gerekse de ülkemizin herhangi bir başka yerinde meydana gelen iş 

kazaları neticesinde yüzlerce vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün kendisine Kanunla verilen görevlerini yerine getirmediğini 

göstermektedir.  

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunun hukuki boyutunun bir 

başka noktasını oluşturan 6331 sayılı Kanunun “Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, 

yükümlülük ve sorumluluğu” başlıklı 24 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları şu 

şekildedir: 

 

 “Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında 

yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri 

uygulanır. 
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Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve 

araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler 

mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve 

öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve 

esasları Bakanlıkça düzenlenir.” 

 

4857 sayılı Kanunun “Devletin yetkisi” başlıklı 91 inci maddesinin 1 inci fıkrası ise şu 

şekildedir: 

 

“Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte 

teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.” 

 

Bu hükümler uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına denetim “İş Teftiş 

Kurulu” tarafından yapılmaktadır. İş müfettişleri yılda 2 kez rutin olarak raporlama 

yapabilmekte olup, iş müfettişlerinin rutin dışı denetim yetkileri de bulunmaktadır. 

 

İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı tarafından 2012 yılında yapılan ilk aşama 

denetimlerde facia bölgesinin de içinde olduğu Soma, Akhisar ve Gördes bölgelerindeki 8 

işletmenin 7’sinde 84 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Mevzuata aykırılıklar 

neticesinde herhangi bir kapatma cezası uygulanmamıştır. Aynı yıl yapılan ikinci aşama 

teftişlerde 34 adet mevzuata aykırılık tespit edilse de yine herhangi bir kapatma cezasının 

verilmediği görülmektedir. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetimlerindeki yaptırımsızlık durumu 

hükümetin genel maden politikasının bir yansımasıdır. Bakan Faruk Çelik’in 26 Şubat 2014 

günü 6331 sayılı Kanunu işaret ederek yaptığı bir konuşmasında yer alan “Bu yasa, 

Türkiye’nin eksiğiydi, çıktı. Bu yasa için 2014’ü uygulama yılı ilan ettik. Yani ‘geldim, 

baktım, cezayı yazdım’ anlayışı yok. İş sağlığı ve güvenliği bilincini hem işyerlerimizde hem 

de işçimizde oturtmak için 2014 rehberlik yılı olacak. Siz ve işçi kardeşlerim eksikliklerini 

giderecek, 2014 yılında herhangi bir sorun yaşanmadan iş sağlığı ve güvenliği açısından 

bütün sistemi işyerlerinde oturtmuş olacağız. 2015’ten sonra biraz daha müeyyideler gündeme 
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gelecek. Onun için bir yıllık süre önemli.” ifadeleri hükümetin ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının maden ocaklarında çalışan sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden 

hususlara karşı tavizkâr duruşunun bir ifadesidir. Bu açıklamanın yansımalarını maden 

ocaklarında yapılan denetimlerde görmek mümkündür. Facianın meydana geldiği Eynez 

maden ocağında 13-18 Mart 2014 tarihleri arasında İş Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından 

yapılan programlı teftiş raporunda şu ifadeler yer almaktadır: 

 

“Teftişin yapıldığı tarihte işyerinde 4 kadın ve 2944 erkek olmak üzere 2948 çalışan 

istihdam edilmekte olup, bunlardan 2938 erkek çalışan ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan işlerde 

çalışmaktadır. İşyerinde İşletme Müdürü ile görüşülmüş… yapılan programlı teftişte noksan 

husus tespit edilmemiştir.” 

 

İş Teftiş Kurulu raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını 26 Şubat 2014 

tarihindeki açıklamalarıyla paralellik arz etmesi dikkat çekicidir. 

 

Bakanlık denetimlerine ilişkin Devlet Denetleme Kurulunun 8 Haziran 2011 tarih ve 

2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunda da dikkat çekici ifadeler yer almaktadır. 

Raporda “ülkemizde giderek yayıldığı söylenen alt işverenlik uygulamasının olduğu 

sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının devam ettiği” ve sektörlere yönelik olarak 

“eğitim, inceleme ve denetimlere ağırlık verilerek çalışmaların izlenmesi gerektiği” 

vurgulanmaktadır. Yine raporda madencilik sektörüne ilişkin “alt işverenlik uygulaması ile iş 

kazaları arasında doğrudan veya dolaylı bir illiyet bağı konusunda bilimsel araştırmalar, 

sahada deneysel araştırma ve analizlerin yapılması” önerilmekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ilgili birimlerince “bu konuya yönelik bir proje çalışmasının başlatılması”nın 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir. DDK raporunda yer alan bu ifadelerin Bakanlık 

tarafından dikkate alınmadığı görülmektedir. 

 

Dikkat çekici bir husus da soruşturmayı yürüten Cumhuriyet başsavcılığınca 

haklarında soruşturma izni istenen iş müfettişleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

soruşturma izni vermemiştir. Oysa hükümet tarafından yapılan açıklamalarda “ucu nereye 

varırsa varsın” deniliyordu. 
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Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve 

araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler 

mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve 

öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve 

esasları Bakanlıkça düzenlenir.” 

 

4857 sayılı Kanunun “Devletin yetkisi” başlıklı 91 inci maddesinin 1 inci fıkrası ise şu 

şekildedir: 

 

“Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. 

Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte 

teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.” 

 

Bu hükümler uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına denetim “İş Teftiş 

Kurulu” tarafından yapılmaktadır. İş müfettişleri yılda 2 kez rutin olarak raporlama 

yapabilmekte olup, iş müfettişlerinin rutin dışı denetim yetkileri de bulunmaktadır. 

 

İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı tarafından 2012 yılında yapılan ilk aşama 

denetimlerde facia bölgesinin de içinde olduğu Soma, Akhisar ve Gördes bölgelerindeki 8 

işletmenin 7’sinde 84 adet mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Mevzuata aykırılıklar 

neticesinde herhangi bir kapatma cezası uygulanmamıştır. Aynı yıl yapılan ikinci aşama 

teftişlerde 34 adet mevzuata aykırılık tespit edilse de yine herhangi bir kapatma cezasının 

verilmediği görülmektedir. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetimlerindeki yaptırımsızlık durumu 

hükümetin genel maden politikasının bir yansımasıdır. Bakan Faruk Çelik’in 26 Şubat 2014 

günü 6331 sayılı Kanunu işaret ederek yaptığı bir konuşmasında yer alan “Bu yasa, 

Türkiye’nin eksiğiydi, çıktı. Bu yasa için 2014’ü uygulama yılı ilan ettik. Yani ‘geldim, 

baktım, cezayı yazdım’ anlayışı yok. İş sağlığı ve güvenliği bilincini hem işyerlerimizde hem 

de işçimizde oturtmak için 2014 rehberlik yılı olacak. Siz ve işçi kardeşlerim eksikliklerini 

giderecek, 2014 yılında herhangi bir sorun yaşanmadan iş sağlığı ve güvenliği açısından 

bütün sistemi işyerlerinde oturtmuş olacağız. 2015’ten sonra biraz daha müeyyideler gündeme 
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gelecek. Onun için bir yıllık süre önemli.” ifadeleri hükümetin ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının maden ocaklarında çalışan sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden 

hususlara karşı tavizkâr duruşunun bir ifadesidir. Bu açıklamanın yansımalarını maden 

ocaklarında yapılan denetimlerde görmek mümkündür. Facianın meydana geldiği Eynez 

maden ocağında 13-18 Mart 2014 tarihleri arasında İş Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından 

yapılan programlı teftiş raporunda şu ifadeler yer almaktadır: 

 

“Teftişin yapıldığı tarihte işyerinde 4 kadın ve 2944 erkek olmak üzere 2948 çalışan 

istihdam edilmekte olup, bunlardan 2938 erkek çalışan ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan işlerde 

çalışmaktadır. İşyerinde İşletme Müdürü ile görüşülmüş… yapılan programlı teftişte noksan 

husus tespit edilmemiştir.” 

 

İş Teftiş Kurulu raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını 26 Şubat 2014 

tarihindeki açıklamalarıyla paralellik arz etmesi dikkat çekicidir. 

 

Bakanlık denetimlerine ilişkin Devlet Denetleme Kurulunun 8 Haziran 2011 tarih ve 

2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunda da dikkat çekici ifadeler yer almaktadır. 

Raporda “ülkemizde giderek yayıldığı söylenen alt işverenlik uygulamasının olduğu 

sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının devam ettiği” ve sektörlere yönelik olarak 

“eğitim, inceleme ve denetimlere ağırlık verilerek çalışmaların izlenmesi gerektiği” 

vurgulanmaktadır. Yine raporda madencilik sektörüne ilişkin “alt işverenlik uygulaması ile iş 

kazaları arasında doğrudan veya dolaylı bir illiyet bağı konusunda bilimsel araştırmalar, 

sahada deneysel araştırma ve analizlerin yapılması” önerilmekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ilgili birimlerince “bu konuya yönelik bir proje çalışmasının başlatılması”nın 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir. DDK raporunda yer alan bu ifadelerin Bakanlık 

tarafından dikkate alınmadığı görülmektedir. 

 

Dikkat çekici bir husus da soruşturmayı yürüten Cumhuriyet başsavcılığınca 

haklarında soruşturma izni istenen iş müfettişleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

soruşturma izni vermemiştir. Oysa hükümet tarafından yapılan açıklamalarda “ucu nereye 

varırsa varsın” deniliyordu. 
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Netice itibariyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanunlar ile kendisine verilen 

denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmemiştir. Yapılan denetimler neticesinde 

hazırlanan raporlar ise siyasi saiklerle şekillendirilmiştir. Denetim raporları ne Devlet 

Denetleme Kurulu raporunda yer alan konuları ne de çalışanların iş güvenliği ve çalışma 

koşullarıyla ilgili şikâyetleri dikkate almamıştır. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı da hukuki ve siyasi olarak Soma’daki maden faciasının sorumluları arasındadır. 

 

 Bakanlıkların ve hükümetin Soma’daki sorumluluğu Soma Cumhuriyet başsavcılığı 

tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunda da yer almaktadır. 

 

15. MADEN KAZALARI KARŞISINDA SUSTURULMUŞ ÜNİVERSİTELER 

 

 Bilhassa 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma faciasından bu yana dünyada ve 

Türkiye’de yer yerinden oynadı, herkes konuştu, yazdı, eyleme geçti. Ancak sadece bir 

yerden hiç ses çıkmadı: Üniversitelerden. Üniversitelerden, başta maden bölümlerinin 

bulunduğu mühendislik fakültelerinden bırakın kitabı, ne bir rapor, ne bir makale, ne iki 

satırlık bir yazı, ne de iki cümle söz dahi çıkmamıştır. 

 

 Bu hazin tablo ülkemizdeki akademik hayatın, bilim dünyamızın, üniversitelerin 

içinde bulunduğu acı durumu göstermektedir. 

 

 12 Ekim 2014 tarihinde eski Yükseköğretim Kurulu başkanı Prof. Dr. Gökhan 

Çetinsaya’nın “Susturulmuş bir akademik camia var.” açıklamasını da burada hatırlamak 

gerekmektedir. Ancak bu kadar sessizliğe ve suskunluğa sadece “susturulmuş bir akademik 

camia var” ifadesi yeterli olamaz. Susturan kadar sessiz kalan da sorumludur. İnsanlık tarihine 

ve hatta engizisyonların olduğu orta çağ Avrupa’sına baktığımız zaman dahi bugünkü kadar 

suskunluk göremeyiz. 

 

16. DEVLET DENETLEME KURULUNUN MADEN KAZALARINA İLİŞKİN 

RAPORU 

 

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak Karadon’da grizu patlaması nedeniyle 30 maden 

işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Denetleme Kurulu “Kamuoyunu Derinden 
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Etkileyen Ölümlere ve Yaralanmalara Neden Olan Maden Kazalarının Önlenebilmesi İçin 

Gerekli Olan Düzenleme, Araştırma ve Gelişme Programları İhtiyaçlarının Belirlenebilmesi 

ve İlgili Bakanlıkların, Madencilik Kurum ve Kuruluşlarının, Üniversitelerin, Sendikaların ve 

Madencilik Sektörünün Bilgi ve Birikimi ile Uygulamaların Değerlendirilmesini Teminen; 

Türkiye’de Madencilik Sektöründe Yürütülen Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 

Araştırılması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu bir araştırma ve inceleme raporu 

hazırlamıştır. Rapor iş sağlığı ve güvenliği açısından madencilik sektöründe yapılması 

gerekenler yönünden olduğu kadar, tespitler yönünden de önemli ayrıntılar içermektedir. 

 

8 Haziran 2011 tarih ve 2011/3 sayılı DDK Raporu’nda Türkiye’de maden kazalarının 

genel nedenleri şu şekilde ifade edilmektedir: Risk değerlendirmesi yapılmaması, 

taşeronluk/alt işverenlik uygulaması, üretim zorlaması, geçmiş kazalardan ders alınmaması, 

grizu riskine karşı önlemlerin yetersiz olması, kontrol ve degaj sondajlarının yeterince 

yapılmaması, delme-patlatma işlemindeki düzensizlikler, çalışanlarda CO maskesi 

bulunmaması, gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, havalandırma yetersizliği, grizu 

emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar, nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili 

yetersizlikler, tahkimat ile ilgili eksiklikler, tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar, maden 

işletmelerinde gözetim (iç denetim) hizmetlerinin yetersizliği, teknik nezaretçilik vb. işletme 

içi denetim uygulamaları ile ilgili sorunlar, kamu birimleri denetimlerinin etkinsizliği, mesleki 

eğitim ve iş güvenliği kültürü noksanlıkları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

 

Bu önemli rapor hükümete, ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 

rağmen başta hükümet olmak üzere ilgili hiçbir kurum ve kuruluşun bu raporda yapılan tespit, 

eleştiri ve önerilerin gereklerini yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu husus bir 

sorumsuzluk örneğidir. 

 
17. MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU 

 

13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından atanan bilirkişinin hazırladığı rapor görmezden gelinemez.  

 

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, 13 

Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasının, facia öncesi teknik verilerin değerlendirilmesi 

sonrasında pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana geldiği ve kazanın 
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Netice itibariyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanunlar ile kendisine verilen 

denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmemiştir. Yapılan denetimler neticesinde 

hazırlanan raporlar ise siyasi saiklerle şekillendirilmiştir. Denetim raporları ne Devlet 

Denetleme Kurulu raporunda yer alan konuları ne de çalışanların iş güvenliği ve çalışma 

koşullarıyla ilgili şikâyetleri dikkate almamıştır. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı da hukuki ve siyasi olarak Soma’daki maden faciasının sorumluları arasındadır. 

 

 Bakanlıkların ve hükümetin Soma’daki sorumluluğu Soma Cumhuriyet başsavcılığı 

tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunda da yer almaktadır. 

 

15. MADEN KAZALARI KARŞISINDA SUSTURULMUŞ ÜNİVERSİTELER 

 

 Bilhassa 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Soma faciasından bu yana dünyada ve 

Türkiye’de yer yerinden oynadı, herkes konuştu, yazdı, eyleme geçti. Ancak sadece bir 

yerden hiç ses çıkmadı: Üniversitelerden. Üniversitelerden, başta maden bölümlerinin 

bulunduğu mühendislik fakültelerinden bırakın kitabı, ne bir rapor, ne bir makale, ne iki 

satırlık bir yazı, ne de iki cümle söz dahi çıkmamıştır. 

 

 Bu hazin tablo ülkemizdeki akademik hayatın, bilim dünyamızın, üniversitelerin 

içinde bulunduğu acı durumu göstermektedir. 

 

 12 Ekim 2014 tarihinde eski Yükseköğretim Kurulu başkanı Prof. Dr. Gökhan 

Çetinsaya’nın “Susturulmuş bir akademik camia var.” açıklamasını da burada hatırlamak 

gerekmektedir. Ancak bu kadar sessizliğe ve suskunluğa sadece “susturulmuş bir akademik 

camia var” ifadesi yeterli olamaz. Susturan kadar sessiz kalan da sorumludur. İnsanlık tarihine 

ve hatta engizisyonların olduğu orta çağ Avrupa’sına baktığımız zaman dahi bugünkü kadar 

suskunluk göremeyiz. 

 

16. DEVLET DENETLEME KURULUNUN MADEN KAZALARINA İLİŞKİN 

RAPORU 

 

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak Karadon’da grizu patlaması nedeniyle 30 maden 

işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Denetleme Kurulu “Kamuoyunu Derinden 
1198 

 
 

Etkileyen Ölümlere ve Yaralanmalara Neden Olan Maden Kazalarının Önlenebilmesi İçin 

Gerekli Olan Düzenleme, Araştırma ve Gelişme Programları İhtiyaçlarının Belirlenebilmesi 

ve İlgili Bakanlıkların, Madencilik Kurum ve Kuruluşlarının, Üniversitelerin, Sendikaların ve 

Madencilik Sektörünün Bilgi ve Birikimi ile Uygulamaların Değerlendirilmesini Teminen; 

Türkiye’de Madencilik Sektöründe Yürütülen Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 

Araştırılması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu bir araştırma ve inceleme raporu 

hazırlamıştır. Rapor iş sağlığı ve güvenliği açısından madencilik sektöründe yapılması 

gerekenler yönünden olduğu kadar, tespitler yönünden de önemli ayrıntılar içermektedir. 

 

8 Haziran 2011 tarih ve 2011/3 sayılı DDK Raporu’nda Türkiye’de maden kazalarının 

genel nedenleri şu şekilde ifade edilmektedir: Risk değerlendirmesi yapılmaması, 

taşeronluk/alt işverenlik uygulaması, üretim zorlaması, geçmiş kazalardan ders alınmaması, 

grizu riskine karşı önlemlerin yetersiz olması, kontrol ve degaj sondajlarının yeterince 

yapılmaması, delme-patlatma işlemindeki düzensizlikler, çalışanlarda CO maskesi 

bulunmaması, gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği, havalandırma yetersizliği, grizu 

emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar, nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili 

yetersizlikler, tahkimat ile ilgili eksiklikler, tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar, maden 

işletmelerinde gözetim (iç denetim) hizmetlerinin yetersizliği, teknik nezaretçilik vb. işletme 

içi denetim uygulamaları ile ilgili sorunlar, kamu birimleri denetimlerinin etkinsizliği, mesleki 

eğitim ve iş güvenliği kültürü noksanlıkları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

 

Bu önemli rapor hükümete, ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 

rağmen başta hükümet olmak üzere ilgili hiçbir kurum ve kuruluşun bu raporda yapılan tespit, 

eleştiri ve önerilerin gereklerini yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu husus bir 

sorumsuzluk örneğidir. 

 
17. MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU 

 

13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından atanan bilirkişinin hazırladığı rapor görmezden gelinemez.  

 

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, 13 

Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasının, facia öncesi teknik verilerin değerlendirilmesi 

sonrasında pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana geldiği ve kazanın 
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önlenebilir olduğu kanaati bilirkişi heyetinde oluşmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 

ikinci keşifte, uzun bir süre madenin kapalı kalmış olmasına rağmen kömürün olayın 

meydana geldiği bölgede halen yanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. 

 

Raporda Eynez kömür sahasının 2006 yılında kömür üretme ve teslim işinin PARK 

Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınmasına rağmen 

maden ocağındaki yangınlar nedeniyle üretimin yapılamadığı ve maden ocağının işletmesinin 

devredildiği belirtilmiştir. Bu durumda, olaya konu olan maden sahasının yüksek yangın riski 

taşıdığı, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri A.Ş. tarafından bilindiğine dikkat 

çekilmektedir. 

 

Raporda teknik ve hukuki değerlendirmeler ışığında bilirkişi heyetinin kanaatleri şu 

şekildedir: 

 

1) Olayın meydana gelişinden önceki tarihlerde, ocak havasının denetimi için kurulan 

gaz izleme sensörleri, olayın başlangıcını haber vermiş, ancak bu durum şirket 

yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır. Ocak içi yangınının başladığını gösteren 

karbonmonoksit (CO), sıcaklık yükselmesi ve ocak çıkış havasındaki oksijen 

seviyesinin düşmesi, yangının başladığının en önemli kanıtıdır. Oksijen seviyesi, 

madenlerde izin verilen değerlerin altında, CO ve sıcaklık değerleri izin verilen 

sınır değerlerin üzerinde seyretmiştir. Sensörlerden gelen bilgiler, ocakta meydana 

gelen kazanın olacağını önceden bildirmesine rağmen, bilgilerin dikkate alınmaması 

ve çalışmaların durdurulmaması çok önemli bir ihmali göstermektedir. 

 

2) Havalandırma şekli ve yöntemi, yangın tehlikesi olan bir yer altı ocağı için uygun 

değildir. Ocağın bazı bölümlerinde seri havalandırma yöntemi uygulanmaktadır. 

Yani, ocaktaki kirli havanın en kısa yoldan dışarı atılmasını sağlayacak paralel yol 

bağlantıları kurulmamıştır. A ve H panoları İle K ve S panoları bağımsız kirli hava 

çıkışına sahiptir. Ancak 140 panosunda kirlenen hava temiz havaya karıştırılarak 

bu panolara iletilmekte, K panosunda yeniden kirlenen hava S panosuna 

gönderilmekte, S panosunda 3 ayak seri olarak (bir ayakta kirlenen hava diğer ayağın 

temiz havası olarak kullanılıyor) havalandırılmaktadır. Aynı durum H panosunun 

2 ayağı ve çok sayıda baca üretiminde de görülmektedir. Yangın çıkması 
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durumunda, mevcut CO maskelerinin kullanım süreleri de düşünüldüğünde, temiz 

havaya çıkış yapılabileceği bir mesafe söz konusu değildir. Bu durum, ölümlerin 

yüksek olmasının nedenlerinden birisidir. 

  

Raporda, maden ocaklarında işletme projelerini inceleyerek çalışma izni veren ve her 

yıl üretim faaliyet raporlarını denetleyen bir kurum olarak, havalandırma planını bu hali 

ile kabul etmesi ve üretime izin vermesi nedeniyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu, Türkiye Kömür İşletmelerinin asli kusurlu 

olduğu belirtilmektedir. 

3) Soma Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanan ve TKİ Genel Müdürlüğünce 

onaylanan 1’inci Revize Projesinin 20’nci sayfasında 2.18 başlığı altında verilen 

değerlendirmede, metan sorunu ile uğraşılan bu tür ocaklarda çalışanların en kısa ve 

en kolay yolla yerüstüne naklinin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bunun 

sağlanması İçin yeni bir planlama ile yeryüzüne bağlantılı galerilerin sürülmesi 

kararlaştırılmış, bu konuda 03.12.2010 tarihinde 17231 muhaberat no ile TKİ 

Müessese Müdürlüğünden izin istendiği belirtilmiştir. 08.12.2010 tarihli TKİ 

Müessese Müdürlüğü oluru ile birisi acil çıkış galerisi olmak üzere iki ayrı galeriden 

temiz hava girecek olup, yeni sürülecek galeri ile de hava çıkışı sağlanacağı 

belirtilmiştir. Ancak 1. Revize projesi Plan 2' de gösterilen bu galeri, üretim 

sınırlarında yapılan değişiklik neticesinde üretim rezervi içerisinde kalarak rezerv 

zayiatının engellenmesi amacıyla oluşturulmamıştır. 

 

Raporda, olay esnasında kaçışı sağlayacak böyle bir yolun, iş güvenliği göz ardı 

edilerek ve sadece kömür rezervi düşünülerek iptal edildiği belirtilmiştir. 

 

4) 1’inci revize projesinde, sözleşmede belirlenen 1.500.000 ton/yıl üretimin 

gerçekleştirilebilmesi için yer altı ve yerüstü çalışanların sayısı 2.226 kişi olarak 

verilmiştir. Bu kapasitenin sağlanması için birisi yedek olmak üzere 2 adet 2.500 

m3/dakika kapasiteli vantilatör kullanıldığı beyan edilmiştir. 2012 yılında 

gerçekleştirilen kömür üretimi 3.816.015 ton, 2013 yılında ise bu rakam 3.566.457 

ton'dur ve 2014 yılındaki havalandırma ölçümlerinin yapıldığı defterlerde, ocak çıkış 

havası debisinin 1980 m3/dakika civarında olduğu saptanmıştır. Bazı ayaklarda 

ölçülen hava hızlarının, sınır değer olan 0.5 m/sn' nin altında olduğu saptanmıştır. 
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önlenebilir olduğu kanaati bilirkişi heyetinde oluşmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 

ikinci keşifte, uzun bir süre madenin kapalı kalmış olmasına rağmen kömürün olayın 

meydana geldiği bölgede halen yanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. 

 

Raporda Eynez kömür sahasının 2006 yılında kömür üretme ve teslim işinin PARK 

Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınmasına rağmen 

maden ocağındaki yangınlar nedeniyle üretimin yapılamadığı ve maden ocağının işletmesinin 

devredildiği belirtilmiştir. Bu durumda, olaya konu olan maden sahasının yüksek yangın riski 

taşıdığı, TKİ ve işi devralan Soma Kömürleri A.Ş. tarafından bilindiğine dikkat 

çekilmektedir. 

 

Raporda teknik ve hukuki değerlendirmeler ışığında bilirkişi heyetinin kanaatleri şu 

şekildedir: 

 

1) Olayın meydana gelişinden önceki tarihlerde, ocak havasının denetimi için kurulan 

gaz izleme sensörleri, olayın başlangıcını haber vermiş, ancak bu durum şirket 

yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır. Ocak içi yangınının başladığını gösteren 

karbonmonoksit (CO), sıcaklık yükselmesi ve ocak çıkış havasındaki oksijen 

seviyesinin düşmesi, yangının başladığının en önemli kanıtıdır. Oksijen seviyesi, 

madenlerde izin verilen değerlerin altında, CO ve sıcaklık değerleri izin verilen 

sınır değerlerin üzerinde seyretmiştir. Sensörlerden gelen bilgiler, ocakta meydana 

gelen kazanın olacağını önceden bildirmesine rağmen, bilgilerin dikkate alınmaması 

ve çalışmaların durdurulmaması çok önemli bir ihmali göstermektedir. 

 

2) Havalandırma şekli ve yöntemi, yangın tehlikesi olan bir yer altı ocağı için uygun 

değildir. Ocağın bazı bölümlerinde seri havalandırma yöntemi uygulanmaktadır. 

Yani, ocaktaki kirli havanın en kısa yoldan dışarı atılmasını sağlayacak paralel yol 

bağlantıları kurulmamıştır. A ve H panoları İle K ve S panoları bağımsız kirli hava 

çıkışına sahiptir. Ancak 140 panosunda kirlenen hava temiz havaya karıştırılarak 

bu panolara iletilmekte, K panosunda yeniden kirlenen hava S panosuna 

gönderilmekte, S panosunda 3 ayak seri olarak (bir ayakta kirlenen hava diğer ayağın 

temiz havası olarak kullanılıyor) havalandırılmaktadır. Aynı durum H panosunun 

2 ayağı ve çok sayıda baca üretiminde de görülmektedir. Yangın çıkması 
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durumunda, mevcut CO maskelerinin kullanım süreleri de düşünüldüğünde, temiz 

havaya çıkış yapılabileceği bir mesafe söz konusu değildir. Bu durum, ölümlerin 

yüksek olmasının nedenlerinden birisidir. 

  

Raporda, maden ocaklarında işletme projelerini inceleyerek çalışma izni veren ve her 

yıl üretim faaliyet raporlarını denetleyen bir kurum olarak, havalandırma planını bu hali 

ile kabul etmesi ve üretime izin vermesi nedeniyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu, Türkiye Kömür İşletmelerinin asli kusurlu 

olduğu belirtilmektedir. 

3) Soma Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanan ve TKİ Genel Müdürlüğünce 

onaylanan 1’inci Revize Projesinin 20’nci sayfasında 2.18 başlığı altında verilen 

değerlendirmede, metan sorunu ile uğraşılan bu tür ocaklarda çalışanların en kısa ve 

en kolay yolla yerüstüne naklinin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bunun 

sağlanması İçin yeni bir planlama ile yeryüzüne bağlantılı galerilerin sürülmesi 

kararlaştırılmış, bu konuda 03.12.2010 tarihinde 17231 muhaberat no ile TKİ 

Müessese Müdürlüğünden izin istendiği belirtilmiştir. 08.12.2010 tarihli TKİ 

Müessese Müdürlüğü oluru ile birisi acil çıkış galerisi olmak üzere iki ayrı galeriden 

temiz hava girecek olup, yeni sürülecek galeri ile de hava çıkışı sağlanacağı 

belirtilmiştir. Ancak 1. Revize projesi Plan 2' de gösterilen bu galeri, üretim 

sınırlarında yapılan değişiklik neticesinde üretim rezervi içerisinde kalarak rezerv 

zayiatının engellenmesi amacıyla oluşturulmamıştır. 

 

Raporda, olay esnasında kaçışı sağlayacak böyle bir yolun, iş güvenliği göz ardı 

edilerek ve sadece kömür rezervi düşünülerek iptal edildiği belirtilmiştir. 

 

4) 1’inci revize projesinde, sözleşmede belirlenen 1.500.000 ton/yıl üretimin 

gerçekleştirilebilmesi için yer altı ve yerüstü çalışanların sayısı 2.226 kişi olarak 

verilmiştir. Bu kapasitenin sağlanması için birisi yedek olmak üzere 2 adet 2.500 

m3/dakika kapasiteli vantilatör kullanıldığı beyan edilmiştir. 2012 yılında 

gerçekleştirilen kömür üretimi 3.816.015 ton, 2013 yılında ise bu rakam 3.566.457 

ton'dur ve 2014 yılındaki havalandırma ölçümlerinin yapıldığı defterlerde, ocak çıkış 

havası debisinin 1980 m3/dakika civarında olduğu saptanmıştır. Bazı ayaklarda 

ölçülen hava hızlarının, sınır değer olan 0.5 m/sn' nin altında olduğu saptanmıştır. 
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2014 yılının Mart ayında, hak ediş dosyasından alınan sigortalı olarak prim yatırılan 

toplam işçi sayısı 3.367 olarak belirlenmiştir. Üretimin iki katından fazlasına 

çıkarılmış, çalışan sayısının artırılmış olmasına rağmen, havalandırma sisteminin 

aynen korunmuş olması iş sağlığı ve güvenliği yönünden çok büyük bir ihmali 

ortaya koymaktadır. 

 

5)  Yangın tehlikesi bulunan yeraltı kömür işletmelerinde, yanmaya karşı gerekli 

Önlemlerin alınması, kullanılan makine ve ekipmanların yanmaz veya zor tutuşur 

malzemelerden seçilmesi gerekmektedir. Grizulu ocak olarak sınıflandırılan Eynez 

yer altı işletmesinin tüm elektrikli ekipmanlarının anti-grizu veya alev sızdırmaz 

(EX-proff) olarak seçilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen keşiflerde, yardımcı 

tahkimat malzemesi olan ahşap kamaların, PVC boruların ve bantların yangına karşı 

dayanıklı olmadığı, bant motorlarından bazılarının ve elektrik kablolarının bağlantı 

uç ekipmanlarının alev sızdırmaz olarak seçilmediği tespit edilmiştir. Yangına 

meyilli olan böyle bir işletmede, yangın riskine karşı gerekli altyapı 

oluşturulmamıştır. 

 

6) Çalışanların kullanımına verilen ve yangın esnasında işçilerin güvenli bölgeye 

kaçışlarına yardımcı olacak CO gaz maskelerinin kontrol kayıtlarının düzenli 

tutulmadığı ve rutin kontrollerin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır. 

Tanık ifadelerinden, olay esnasında bazı CO maskelerinin işlevini yerine 

getirmediği, çalışanların zimmetinde bulunan maskelerin kontrollerinin uzun süre 

yapılmadığı anlaşılmıştır. 

 

CO gaz maskelerinin kontrol kayıtlarını denetlemekle görevli olan kurumların 

yaptırım gücünü uygulamadığına da raporda dikkat çekilmektedir. 

 

7) Teknik nezaretçi defterinin düzenli tutulmadığı, son 4 kaydın nüshalarının defterde 

kaldığı, tehlike sınırlarının aşılmış olmasına rağmen, tehlikeli gaz değerleri için 

defterde herhangi bir ibareye rastlanılmadığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

Gaz ölçüm defterinden elde edilen veriler ile sensörlerden elde edilen verilerin 

birbirlerini tutmaması nedeniyle kayıtların rastgele tutulduğu tespit edilmiştir. 
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Raporda, ölçüm anomalilerinin gözlenmeye başladığı 2014 yılı başından itibaren 

defterlerin tutulması, ölçümlerin yapılması ve kayıt altına alınmasından sorumlu olan 

kişilerin asli kusurlu olduğu belirtilmektedir. 

 

8) Ocak havalandırmasının karmaşık yapısı nedeniyle daha fazla sensör ile kontrol 

edilmesi gerekirken, yeterli sayıda gaz ve sıcaklık sensörü bulunmamaktadır. Ocak 

sıcaklığı, sadece ocak hava çıkışında bulunan bir adet sensör ile kontrol 

edilmektedir. Vardiyalarda, ocak içi havasının sıcaklık ve gaz içeriği farklı 

bölümlerinde kontrol edilip kayıt altına alınması gerekmektedir. CO için ölçüm 

yapan sensörlerden 9 adeti düzgün veri üretmemesine rağmen bu durum göz ardı 

edilmiş, gereken tedbirler alınmamıştır. 

Raporda, sensörlerin kontrolünü yapma zorunluluğu bulunan, elde edilen verileri 

değerlendirmekle ilgili asli kusurun ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 

 

9) Soma Kömürleri İşletmesi, Eynez yeraltı kömür sahasının bazı bölümlerinde, tek bir 

bacadan üretim yapılması nedeniyle tehlikeli olduğu için kullanımı sakıncalı olan 

Kara Tumba yöntemiyle üretim yapıldığı, imalat planlarında ve hak edişlerde verilen 

planlarda görülmektedir. 

 

Bilirkişi raporunda yeraltında çalışan sayısının artmasına ve risk faktörünün 

yükselmesine neden olan bu yöntemin, daha fazla kömür kazanılması için kullanılmasına 

izin veren ve bunları denetleme ve güvenli olmadığı için durdurma yetkisine sahip olan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu iş müfettişlerinin Eynez İşletme 

Projelerini inceleyen MİGEM kontrol ve denetleme elemanlarının TKİ Yönetim Kurulu 

Başkanının ve TKİ İşletme Dairesi Başkanı tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığı 

belirtilmektedir. 

 

10)  Soma Kömürleri İşletmesine ait 2013 ve 2014 yılları Termin Takip kayıtları 

incelendiğinde, aylar ve yıllar bazında programlanan üretimden 2-2,5 kat fazla üretim 

yapıldığı anlaşılmaktadır (2013 yılı için programlanan üretim 1.500.000 Ton, 

gerçekleşen üretim 3.566.456 Ton). Bu sonuçlar, işletmede üretim zorlaması olduğunu 

ve işçilerin ifadelerinde de belirttiği gibi fazla çalışmaya zorlandıkları iddiasını 
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2014 yılının Mart ayında, hak ediş dosyasından alınan sigortalı olarak prim yatırılan 

toplam işçi sayısı 3.367 olarak belirlenmiştir. Üretimin iki katından fazlasına 

çıkarılmış, çalışan sayısının artırılmış olmasına rağmen, havalandırma sisteminin 

aynen korunmuş olması iş sağlığı ve güvenliği yönünden çok büyük bir ihmali 

ortaya koymaktadır. 

 

5)  Yangın tehlikesi bulunan yeraltı kömür işletmelerinde, yanmaya karşı gerekli 

Önlemlerin alınması, kullanılan makine ve ekipmanların yanmaz veya zor tutuşur 

malzemelerden seçilmesi gerekmektedir. Grizulu ocak olarak sınıflandırılan Eynez 

yer altı işletmesinin tüm elektrikli ekipmanlarının anti-grizu veya alev sızdırmaz 

(EX-proff) olarak seçilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen keşiflerde, yardımcı 

tahkimat malzemesi olan ahşap kamaların, PVC boruların ve bantların yangına karşı 

dayanıklı olmadığı, bant motorlarından bazılarının ve elektrik kablolarının bağlantı 

uç ekipmanlarının alev sızdırmaz olarak seçilmediği tespit edilmiştir. Yangına 

meyilli olan böyle bir işletmede, yangın riskine karşı gerekli altyapı 

oluşturulmamıştır. 

 

6) Çalışanların kullanımına verilen ve yangın esnasında işçilerin güvenli bölgeye 

kaçışlarına yardımcı olacak CO gaz maskelerinin kontrol kayıtlarının düzenli 

tutulmadığı ve rutin kontrollerin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı anlaşılamamıştır. 

Tanık ifadelerinden, olay esnasında bazı CO maskelerinin işlevini yerine 

getirmediği, çalışanların zimmetinde bulunan maskelerin kontrollerinin uzun süre 

yapılmadığı anlaşılmıştır. 

 

CO gaz maskelerinin kontrol kayıtlarını denetlemekle görevli olan kurumların 

yaptırım gücünü uygulamadığına da raporda dikkat çekilmektedir. 

 

7) Teknik nezaretçi defterinin düzenli tutulmadığı, son 4 kaydın nüshalarının defterde 

kaldığı, tehlike sınırlarının aşılmış olmasına rağmen, tehlikeli gaz değerleri için 

defterde herhangi bir ibareye rastlanılmadığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

Gaz ölçüm defterinden elde edilen veriler ile sensörlerden elde edilen verilerin 

birbirlerini tutmaması nedeniyle kayıtların rastgele tutulduğu tespit edilmiştir. 
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Raporda, ölçüm anomalilerinin gözlenmeye başladığı 2014 yılı başından itibaren 

defterlerin tutulması, ölçümlerin yapılması ve kayıt altına alınmasından sorumlu olan 

kişilerin asli kusurlu olduğu belirtilmektedir. 

 

8) Ocak havalandırmasının karmaşık yapısı nedeniyle daha fazla sensör ile kontrol 

edilmesi gerekirken, yeterli sayıda gaz ve sıcaklık sensörü bulunmamaktadır. Ocak 

sıcaklığı, sadece ocak hava çıkışında bulunan bir adet sensör ile kontrol 

edilmektedir. Vardiyalarda, ocak içi havasının sıcaklık ve gaz içeriği farklı 

bölümlerinde kontrol edilip kayıt altına alınması gerekmektedir. CO için ölçüm 

yapan sensörlerden 9 adeti düzgün veri üretmemesine rağmen bu durum göz ardı 

edilmiş, gereken tedbirler alınmamıştır. 

Raporda, sensörlerin kontrolünü yapma zorunluluğu bulunan, elde edilen verileri 

değerlendirmekle ilgili asli kusurun ortaya çıktığı ifade edilmektedir. 

 

9) Soma Kömürleri İşletmesi, Eynez yeraltı kömür sahasının bazı bölümlerinde, tek bir 

bacadan üretim yapılması nedeniyle tehlikeli olduğu için kullanımı sakıncalı olan 

Kara Tumba yöntemiyle üretim yapıldığı, imalat planlarında ve hak edişlerde verilen 

planlarda görülmektedir. 

 

Bilirkişi raporunda yeraltında çalışan sayısının artmasına ve risk faktörünün 

yükselmesine neden olan bu yöntemin, daha fazla kömür kazanılması için kullanılmasına 

izin veren ve bunları denetleme ve güvenli olmadığı için durdurma yetkisine sahip olan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu iş müfettişlerinin Eynez İşletme 

Projelerini inceleyen MİGEM kontrol ve denetleme elemanlarının TKİ Yönetim Kurulu 

Başkanının ve TKİ İşletme Dairesi Başkanı tarafından gerekli müdahalenin yapılmadığı 

belirtilmektedir. 

 

10)  Soma Kömürleri İşletmesine ait 2013 ve 2014 yılları Termin Takip kayıtları 

incelendiğinde, aylar ve yıllar bazında programlanan üretimden 2-2,5 kat fazla üretim 

yapıldığı anlaşılmaktadır (2013 yılı için programlanan üretim 1.500.000 Ton, 

gerçekleşen üretim 3.566.456 Ton). Bu sonuçlar, işletmede üretim zorlaması olduğunu 

ve işçilerin ifadelerinde de belirttiği gibi fazla çalışmaya zorlandıkları iddiasını 
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doğrulamaktadır. Üretim zorlaması beraberinde alınması gereken tedbirlerin 

alınmamasına ve tehlikeli çalışma koşullarının oluşmasına yol açmıştır. 

 

11)  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen, "vantilatör 

ve aspiratörlerin, gerektiğinde, hava akımını ters yöne çevirebilecek tipte 

düzenlenmiş olmalıdır" koşulu ocakta yerine getirilmemiştir. Bu durum kurtarma 

faaliyetlerinde olumsuz etki yaratmıştır. Ocağın girişinde bulunan ana havalandırma 

fanının bu teknolojik özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir. Olayın 

başlamasından sonra hava akışının yönünü ters çevirmek için verilen karar sonucunda 

ocağa gönderilen hava miktarının önemli ölçüde azaldığı tanık ifadelerinden 

anlaşılmıştır. 

 

12)  Eynez yer altı ocağı tek hat şeması üzerinden elektrik projesi incelendiğinde trafo, 

SF6 gazlı kesicilerin ve enerji taşıma kablolarının, bazı hatlarda uygun olmadığı 

sonucuna varılmıştır, işletmenin elektrik sistemi madenin çalıştırılması için güvenilir 

değildir. İşletme projesi içerisinde, elektrik projelerinin MİGEM'e sunulması ve onay 

alınması gerekirdi. 

 

13)  Maden ocağında kullanılan gaz sensörlerinin akredite bir kurum veya kuruluş 

tarafından kalibrasyonlarının yapılmadığı anlaşılmıştır. Şebeke enerjisi kesildiğinde 

yedek elektriksel güç (akü ve kesintisiz güç kaynağı) kaynaklarıyla sensörler 

beslenmelidir. Bu faciada sensörlerin yedek güç kaynaklarının yeterli olmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

14)  Kaza esnasında, olay yerindeki haberleşme cihazlarının çalışmadığı ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Haberleşme cihazlarının ve aksesuarlarının yer altı standartlarına 

uygun olmadığı belirlenmiştir. Elektrik panolarında kablo eklerinin standart dışı 

bakırların birbirine sarılması ile yapıldığı ve plastik bantlarla sarıldığı tespit 

edilmiştir. Olay yerinin boşaltılması için haberleşme en önemli unsurdur. 

Haberleşme cihazlarının çalışmaması ve merkezi alarm sisteminin bulunmaması, 

tahliyenin gecikerek olayın büyümesi hususundaki en önemli unsurlardan birisidir. 

Raporda bu hususla ilgili de gerekli tedbirlerin alınmadığı da belirtilmektedir. 
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15)  Çalışılan kömür damarlarının yangına müsait oluşu dikkate alınarak özellikle terk 

edilen eski üretim alanlarının kontrolünün yapılarak kömür yangınlarına karşı 

gerekli önlemler alınmamıştır. 

 

Uygulanan üretim yöntemi, göçük içerisinde çok fazla yanmaya müsait kömür 

bırakmaya meyilli olması nedeniyle, yangına elverişli kömür ocakları için uygun değildir.  

 

Bilirkişi raporunda bu yöntem ile üretime karar veren ve bunu onaylayarak üretimin 

devam etmesini sağlayanlar asli kusurlu sayılmıştır. 

 

16)  Çok tehlikeli iş sınıfı kapsamına giren yer altı maden işletmelerinde yapılması 

gereken Risk Değerlendirmelerinin içerisinde ocak yangınlarına karşı kapsamlı bir 

Risk Değerlendirmesi ve alınacak önlemlere ilişkin bir bölüm mevcut değildir. Bu 

durum büyük bir eksiklik yaratmaktadır. 

 

17)  Çalışanlara işe başlamadan önce verilmesi gereken en az 32 saatlik mesleki eğitim 

ve gerek işe başlamadan önce verilmesi ve gerekse de her yıl tekrarlanması zorunlu 

16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tam olarak verilmemiştir. Yine tanık 

ifadelerinden, söz konusu eğitimlerin gerçek anlamda yaptırılmadan 

belgelendirildiği, tekrarlama eğitimlerinin ise yaptırılmadığı kanaatine varılmıştır. 

 

18)  İşverenin, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri uyarınca, en az biri A sınıfı uzman olmak üzere 3 adet İş Güvenliği 

Uzmanı ataması ve çalışan sayısının 3.00 civarında olması nedeniyle bu kişilere İş 

Güvenliği dışında herhangi bir iş vermemesi gerekirdi. 

 

19)  İşyerinde tahliye amaçlı bir planlama söz konusu değildir. Çalışanların işyerlerini 

terk edebilecekleri kısa ve alternatif yollar yapılmamış, herhangi bir tehlike 

durumunda tüm çalışanları uyarabilecek bir alarm ve haberleşme sistemi ile 

yönlendirme levhaları kurulmamıştır. 

 

20)  Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından, önce Park Enerji A.Ş'ne daha sonra Soma 

Kömür İşletmeleri A.Ş'ne "Hizmet Alım Sözleşmesi ile Verilen İhale Konusu 



‒ 1197 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1203 
 
 

doğrulamaktadır. Üretim zorlaması beraberinde alınması gereken tedbirlerin 

alınmamasına ve tehlikeli çalışma koşullarının oluşmasına yol açmıştır. 

 

11)  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen, "vantilatör 

ve aspiratörlerin, gerektiğinde, hava akımını ters yöne çevirebilecek tipte 

düzenlenmiş olmalıdır" koşulu ocakta yerine getirilmemiştir. Bu durum kurtarma 

faaliyetlerinde olumsuz etki yaratmıştır. Ocağın girişinde bulunan ana havalandırma 

fanının bu teknolojik özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir. Olayın 

başlamasından sonra hava akışının yönünü ters çevirmek için verilen karar sonucunda 

ocağa gönderilen hava miktarının önemli ölçüde azaldığı tanık ifadelerinden 

anlaşılmıştır. 

 

12)  Eynez yer altı ocağı tek hat şeması üzerinden elektrik projesi incelendiğinde trafo, 

SF6 gazlı kesicilerin ve enerji taşıma kablolarının, bazı hatlarda uygun olmadığı 

sonucuna varılmıştır, işletmenin elektrik sistemi madenin çalıştırılması için güvenilir 

değildir. İşletme projesi içerisinde, elektrik projelerinin MİGEM'e sunulması ve onay 

alınması gerekirdi. 

 

13)  Maden ocağında kullanılan gaz sensörlerinin akredite bir kurum veya kuruluş 

tarafından kalibrasyonlarının yapılmadığı anlaşılmıştır. Şebeke enerjisi kesildiğinde 

yedek elektriksel güç (akü ve kesintisiz güç kaynağı) kaynaklarıyla sensörler 

beslenmelidir. Bu faciada sensörlerin yedek güç kaynaklarının yeterli olmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

14)  Kaza esnasında, olay yerindeki haberleşme cihazlarının çalışmadığı ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Haberleşme cihazlarının ve aksesuarlarının yer altı standartlarına 

uygun olmadığı belirlenmiştir. Elektrik panolarında kablo eklerinin standart dışı 

bakırların birbirine sarılması ile yapıldığı ve plastik bantlarla sarıldığı tespit 

edilmiştir. Olay yerinin boşaltılması için haberleşme en önemli unsurdur. 

Haberleşme cihazlarının çalışmaması ve merkezi alarm sisteminin bulunmaması, 

tahliyenin gecikerek olayın büyümesi hususundaki en önemli unsurlardan birisidir. 

Raporda bu hususla ilgili de gerekli tedbirlerin alınmadığı da belirtilmektedir. 
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15)  Çalışılan kömür damarlarının yangına müsait oluşu dikkate alınarak özellikle terk 

edilen eski üretim alanlarının kontrolünün yapılarak kömür yangınlarına karşı 

gerekli önlemler alınmamıştır. 

 

Uygulanan üretim yöntemi, göçük içerisinde çok fazla yanmaya müsait kömür 

bırakmaya meyilli olması nedeniyle, yangına elverişli kömür ocakları için uygun değildir.  

 

Bilirkişi raporunda bu yöntem ile üretime karar veren ve bunu onaylayarak üretimin 

devam etmesini sağlayanlar asli kusurlu sayılmıştır. 

 

16)  Çok tehlikeli iş sınıfı kapsamına giren yer altı maden işletmelerinde yapılması 

gereken Risk Değerlendirmelerinin içerisinde ocak yangınlarına karşı kapsamlı bir 

Risk Değerlendirmesi ve alınacak önlemlere ilişkin bir bölüm mevcut değildir. Bu 

durum büyük bir eksiklik yaratmaktadır. 

 

17)  Çalışanlara işe başlamadan önce verilmesi gereken en az 32 saatlik mesleki eğitim 

ve gerek işe başlamadan önce verilmesi ve gerekse de her yıl tekrarlanması zorunlu 

16 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tam olarak verilmemiştir. Yine tanık 

ifadelerinden, söz konusu eğitimlerin gerçek anlamda yaptırılmadan 

belgelendirildiği, tekrarlama eğitimlerinin ise yaptırılmadığı kanaatine varılmıştır. 

 

18)  İşverenin, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri uyarınca, en az biri A sınıfı uzman olmak üzere 3 adet İş Güvenliği 

Uzmanı ataması ve çalışan sayısının 3.00 civarında olması nedeniyle bu kişilere İş 

Güvenliği dışında herhangi bir iş vermemesi gerekirdi. 

 

19)  İşyerinde tahliye amaçlı bir planlama söz konusu değildir. Çalışanların işyerlerini 

terk edebilecekleri kısa ve alternatif yollar yapılmamış, herhangi bir tehlike 

durumunda tüm çalışanları uyarabilecek bir alarm ve haberleşme sistemi ile 

yönlendirme levhaları kurulmamıştır. 

 

20)  Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından, önce Park Enerji A.Ş'ne daha sonra Soma 

Kömür İşletmeleri A.Ş'ne "Hizmet Alım Sözleşmesi ile Verilen İhale Konusu 
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15.000.000 Ton Kömür Üretim İşi" 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri açısından 

muvazaalı (hileli) olarak görülmektedir. Konuya ilişkin olarak hem Sayıştay ve KİT 

raporlarında, hem de TKİ tarafından yayımlanmış olan 2013 yılı Faaliyet Raporunda 

bu duruma dikkat çekilmiştir. 

 

Kaza sonrası yaşananlar işletme yöneticilerinin panik halinde ve el yordamıyla 

faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

18. SOMA’DAKİ TOPLUMSAL VE EKONOMİK TABLO 

 

 Türkiye'deki yaklaşık 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu, diğer 

bir ifadeyle üçte biri Soma’dadır.  13 Mayıs’taki maden faciasına kadar 105 bin nüfuslu 

Soma’da yaklaşık 16 bin kişi madenlerde çalışıyordu. Bu madencilerden 13.500’ü özel 

sektörde çalışmaktadır. Soma ekonomisinin temeli kömürdür.  

 

Facia sonrası yüzlerce eve ateş düşmüş, binlerce ana-baba evlatlarını, kadınlar eşlerini 

kaybederken 432 çocuk yetim kalmıştır. Yaşanan bu facia madenlerdeki siyaset-işadamı 

ilişkilerini, denetim yetersizliklerini ve çalışma koşullarını da gözler önüne sermiştir. 

 

Soma’ya hâkim olan sosyal ve psikolojik travmaların yanına, ekonomik belirsizlik de 

eklenmiştir. Kaza sonrası yaklaşık 650 aile Soma’dan ayrılırken ekonomisi madenlere ve 

maden işçilerine dayanan Soma’da esnaf siftahsız kepenk kapatır hale gelmiştir.  

 

13 Mayıs’taki kaza öncesi Soma Nakliyeciler, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 

1.100,  Soma Şoförler ve Otomobilciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler, Kamyoncular ve 

Otobüsçüler Odasının 706 üyesi bulunmaktaydı. Dolayısıyla buralarda çalışanlarla birlikte 

Soma’da yaklaşık 3 bin aile ekmeğini yolcu ve yük taşımacılığından kazanmaktaydı.  Maden 

kazası sonrası bazı ocakların kapanması, üretimin düşmesi ve işten çıkarılmalar nedeniyle 

Somalı taşıyıcı esnafımız iş yapamaz hale gelmiş, ödemeleri gereken vergi ve banka kredi 

borçları da eklenince çaresizlik içinde kalmışlardır.  

 

Soma bugün bir sosyal patlamanın eşiğindedir. Soma Kömür İşletmeleri 1 Aralık 2014 

tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklama ile “Eynez kömür madeniyle ilgili olarak TKİ ile Soma 
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Kömür İşletmeleri arasında  5 yıl önce imzalanan sözleşmenin 2014 Mayıs ayında sona 

erdiğini söylemiştir. Hem sözleşmenin bittiğini hem de ücretleri ödeyecek durumu olmadığını 

söyleyerek Eynez madeninde çalışmış olan 2.181 madencinin iş  akitlerini 30 Kasım 

2014 tarihi itibariyle feshettiğini, Eynez maden ocağında kalan malzemenin tahliye edilmesi 

için 400 işçinin kısa bir süre daha çalıştırılmaya devam edileceğini,  Soma Kömür 

İşletmelerine bağlı diğer ocaklardan 650 madencinin iş akdinin feshedildiğini dolayısıyla 

toplam 2831 madencinin iş akdini feshettiğini” kamuoyuna açıklamıştır.  Söz konusu 2.831 

maden işçisi işten çıkarıldıklarını işveren tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS 

mesajları ile öğrenmiştir. 

 

Soma’daki sosyo ekonomik travmanın bir diğer boyutu da Soma termik santralidir. 

1954 yılında kurulan Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye (SEAŞ) ait termik santralı 

Türkiye elektrik üretiminin yüzde 5’ini karşılamaktadır. 

 

Termik santral Soma’da bir çevre felaketine sebep olmaktadır. Dünya sağlık 

örgütünün verilerine göre; hava kirliliği sigaradan sonra akciğer kanserini tetikleyen en büyük 

etkendir.  Hava kirliliğinden dolayı dünyada her yıl 223 bin kişi hayatını kaybetmektedir. 

 

Soma Termik Santralinde yakılan kömür, bacagazı filtresi olmadığı için havayı 

kirletmektedir. Soma Termik Santralı bacagazı (1-6) kükürt filtresi takılmasına yönelik proje 

1996 yılında Kamu Yatırımları Programına alınmış ancak 18 yıldır ihale edilmemiştir.   

 

Hava kirliliğinden dolayı Soma’daki kanser, bronşit ve astım hastası sayısı dünya 

standartlarının çok üstündedir. Bu kirli hava Manisa kent merkezine hatta İzmir’in Aliağa 

ilçesine kadar yayılmaktadır.   

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9 Mayıs 2014 tarihinde açıkladığı MART 2014 Hava 

Kalitesi Bültenine göre 2014 Mart ayı itibariyle Soma’daki Partiküler Madde (PM10) 

ortalaması 119’dur. Soma bu oran ile havada partiküler madde oranının en yüksek olduğu 

ikinci yerdir.  Manisa merkez ise 85 partiküler madde ortalamasıyla 12’ncidir. Soma’daki 

kükürtdioksit ortalaması (SO2)  121,4’dür. Havadaki bu kükürdioksit oranı ile Türkiye’de 

ikincidir. Manisa merkez ise havada 11,5 (µg/m3) kükürdioksit ortalaması ile 48’incidir.   

 



‒ 1199 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1205 
 
 

15.000.000 Ton Kömür Üretim İşi" 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri açısından 

muvazaalı (hileli) olarak görülmektedir. Konuya ilişkin olarak hem Sayıştay ve KİT 

raporlarında, hem de TKİ tarafından yayımlanmış olan 2013 yılı Faaliyet Raporunda 

bu duruma dikkat çekilmiştir. 

 

Kaza sonrası yaşananlar işletme yöneticilerinin panik halinde ve el yordamıyla 

faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

18. SOMA’DAKİ TOPLUMSAL VE EKONOMİK TABLO 

 

 Türkiye'deki yaklaşık 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu, diğer 

bir ifadeyle üçte biri Soma’dadır.  13 Mayıs’taki maden faciasına kadar 105 bin nüfuslu 

Soma’da yaklaşık 16 bin kişi madenlerde çalışıyordu. Bu madencilerden 13.500’ü özel 

sektörde çalışmaktadır. Soma ekonomisinin temeli kömürdür.  

 

Facia sonrası yüzlerce eve ateş düşmüş, binlerce ana-baba evlatlarını, kadınlar eşlerini 

kaybederken 432 çocuk yetim kalmıştır. Yaşanan bu facia madenlerdeki siyaset-işadamı 

ilişkilerini, denetim yetersizliklerini ve çalışma koşullarını da gözler önüne sermiştir. 

 

Soma’ya hâkim olan sosyal ve psikolojik travmaların yanına, ekonomik belirsizlik de 

eklenmiştir. Kaza sonrası yaklaşık 650 aile Soma’dan ayrılırken ekonomisi madenlere ve 

maden işçilerine dayanan Soma’da esnaf siftahsız kepenk kapatır hale gelmiştir.  

 

13 Mayıs’taki kaza öncesi Soma Nakliyeciler, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 

1.100,  Soma Şoförler ve Otomobilciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler, Kamyoncular ve 

Otobüsçüler Odasının 706 üyesi bulunmaktaydı. Dolayısıyla buralarda çalışanlarla birlikte 

Soma’da yaklaşık 3 bin aile ekmeğini yolcu ve yük taşımacılığından kazanmaktaydı.  Maden 

kazası sonrası bazı ocakların kapanması, üretimin düşmesi ve işten çıkarılmalar nedeniyle 

Somalı taşıyıcı esnafımız iş yapamaz hale gelmiş, ödemeleri gereken vergi ve banka kredi 

borçları da eklenince çaresizlik içinde kalmışlardır.  

 

Soma bugün bir sosyal patlamanın eşiğindedir. Soma Kömür İşletmeleri 1 Aralık 2014 

tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklama ile “Eynez kömür madeniyle ilgili olarak TKİ ile Soma 
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Kömür İşletmeleri arasında  5 yıl önce imzalanan sözleşmenin 2014 Mayıs ayında sona 

erdiğini söylemiştir. Hem sözleşmenin bittiğini hem de ücretleri ödeyecek durumu olmadığını 

söyleyerek Eynez madeninde çalışmış olan 2.181 madencinin iş  akitlerini 30 Kasım 

2014 tarihi itibariyle feshettiğini, Eynez maden ocağında kalan malzemenin tahliye edilmesi 

için 400 işçinin kısa bir süre daha çalıştırılmaya devam edileceğini,  Soma Kömür 

İşletmelerine bağlı diğer ocaklardan 650 madencinin iş akdinin feshedildiğini dolayısıyla 

toplam 2831 madencinin iş akdini feshettiğini” kamuoyuna açıklamıştır.  Söz konusu 2.831 

maden işçisi işten çıkarıldıklarını işveren tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS 

mesajları ile öğrenmiştir. 

 

Soma’daki sosyo ekonomik travmanın bir diğer boyutu da Soma termik santralidir. 

1954 yılında kurulan Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye (SEAŞ) ait termik santralı 

Türkiye elektrik üretiminin yüzde 5’ini karşılamaktadır. 

 

Termik santral Soma’da bir çevre felaketine sebep olmaktadır. Dünya sağlık 

örgütünün verilerine göre; hava kirliliği sigaradan sonra akciğer kanserini tetikleyen en büyük 

etkendir.  Hava kirliliğinden dolayı dünyada her yıl 223 bin kişi hayatını kaybetmektedir. 

 

Soma Termik Santralinde yakılan kömür, bacagazı filtresi olmadığı için havayı 

kirletmektedir. Soma Termik Santralı bacagazı (1-6) kükürt filtresi takılmasına yönelik proje 

1996 yılında Kamu Yatırımları Programına alınmış ancak 18 yıldır ihale edilmemiştir.   

 

Hava kirliliğinden dolayı Soma’daki kanser, bronşit ve astım hastası sayısı dünya 

standartlarının çok üstündedir. Bu kirli hava Manisa kent merkezine hatta İzmir’in Aliağa 

ilçesine kadar yayılmaktadır.   

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9 Mayıs 2014 tarihinde açıkladığı MART 2014 Hava 

Kalitesi Bültenine göre 2014 Mart ayı itibariyle Soma’daki Partiküler Madde (PM10) 

ortalaması 119’dur. Soma bu oran ile havada partiküler madde oranının en yüksek olduğu 

ikinci yerdir.  Manisa merkez ise 85 partiküler madde ortalamasıyla 12’ncidir. Soma’daki 

kükürtdioksit ortalaması (SO2)  121,4’dür. Havadaki bu kükürdioksit oranı ile Türkiye’de 

ikincidir. Manisa merkez ise havada 11,5 (µg/m3) kükürdioksit ortalaması ile 48’incidir.   
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Soma’daki hava kirliliği ile ilgili olarak soru 

önergemize 3 Mart 2014 tarihinde verdiği cevapta “Özelleştirme İdaresi Başkanlığımızdan 

Bakanlığımıza iletilen 28.12.2011 tarih ve 7498 sayılı  yazıda Soma Termik Santrali  A ve B 

santrallerinden oluşmaktadır. A santrali kullanım ömrünü doldurmuştur, ancak faal 

durumdadır. Soma A santralinin faaliyetini sürdürmesine karar verildiği takdirde ünitelerin 

elektro-filtre rehabilitasyonlarının yapılması gerekmektedir. Soma B santralinin hiçbir 

ünitesinde Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılan yazıda, Soma Termik Santralı 

bacagazı kükürt arıtma tesisi yapımı ile 3 üncü ve 4 üncü ünitelerin elektro-filtre 

rehabilitasyonu için ihale ve sözleşme aşamaları tamamlanmıştır. Ancak Kalkınma Bakanlığı 

bacagazı kükürt arıtma tesisi için EÜAŞ Yatırım Programında Soma Termik Santralı için 

ödenek ayrılmasına izin vermemiştir. ”  ifadelerini kullanmıştır.  

 

AKP bir taraftan Soma’ya ikinci bir termik santralı yapımı için hukuksuz bir biçimde 

acele kamulaştırma kararı alırken diğer taraftan da 13 Mayıs’taki maden faciası sonrası sosyal 

travmalar ve ekonomik belirsizliklerle boğuşan Soma’ya ikinci bir darbe daha vurarak Soma 

Termik Santralının özelleştirilmesiyle ilgili süreci başlatmıştır.  

 

Soma’yı temsilen çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan heyet Soma Belediye Başkanı 

ile birlikte 23 Ekim’de Ankara’ya gelerek Manisa milletvekilleriyle görüşmüş ve Soma 

Termik Santralının özelleştirilmemesini istemişlerdir. Somalıların bu talebini hükümet 

duymazlıktan gelmektedir. 

 

Maden kazalarıyla ilgili değinilmesi gereken en önemli hususlardan birisi kaza sonrası 

sağlık hizmetleridir. Maden ocaklarının bulunduğu yerleşim birimlerindeki sağlık 

kuruluşlarında olası maden facialarına yönelik birimlerin olması gerekmektedir. Oysa sağlık 

hizmetleri planlamasında bu gerçeğin göz ardı edildiği görülmektedir. Örneğin, bir 

madencilik kenti olan Soma'da, 2013 yılında, sadece Soma Devlet Hastanesinde 650 bin 

poliklinik, 150 bin acil yardım hizmeti verilmiştir. Yine, 2013 yılında Soma ilçesinde 5 bin iş 

kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların yüzde 90'ı maden ocaklarında ve maden sahalarında 

yaşanan kazalardır. Maden kazalarının birçoğunu yanık yaraları oluşturmaktadır. Soma Devlet 

Hastanesinde yanık ünitesi olmadığı için özellikle maden kazalarındaki yanık yaralıları başka 

il ve ilçelere sevk edilmek için uzun süre bekletilmekte, bu durum da ölümlerin artışına neden 
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olmaktadır. Ülkemizin en önemli maden sahalarından Soma’da Devlet Hastanesinde yanık 

ünitesinin olmaması, sağlık hizmetleri planlamasında Soma Devlet Hastanesinde yanık 

ünitesinin olmaması önemli bir sağlık planlaması hatasıdır. Bu çerçevede Soma Devlet 

Hastanesinde bir an önce yanık ünitesi açılması gerekmektedir. 

 

 

 

19. ÖNERİLER 

 

 Ülkemizde maden kazalarının önlenmesiyle ilgili geniş bir mevzuat vardır. 

Madenciliğin uluslararası uygulamaları da Türkiye’de maden kazalarının önlenmesi için neler 

yapılmalıdır sorusuna verilebilecek pek çok cevabı içermektedir. Bütün bunların yanında 

öncelikli olan madencilik zihniyetinin değişmesidir. Öncelikle madenciliği rant ekonomisinin 

bir unsuru olarak görmemek gerekmektedir. Madencilik enerji üretiminin önemli bir 

unsurudur. Bu çerçevede madencilik sektörü için önerilerimiz şu şekildedir: 

 

• Hükümet halihazırda uyguladığı madencilik politikasının insani ve ahlaki olmadığını 

artık görmeli, siyasi çıkar ve rant yaklaşımından elini ayağını çekmelidir. 

 

• Hükümet şahsi ve keyfi yönetim anlayışından vazgeçmelidir. 

 

• 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi iptal edilmelidir. 

 

• Madencilik sektöründeki risk analizi tam olarak gerçekleştirilerek alınması gereken 

tedbirler için kurumsal bir yapı oluşturacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ilk adım olarak Madencilik 

Bakanlığı kurulması düşünülmelidir. 

 

• Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rodövans vb. gibi yanlış uygulamalar sonucu 

madencilik sektörü, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere 

bırakılmıştır. Bu nedenle madencilikte, bilhassa kömür madenciliğinde taşeronlaştırma 

ve rodövans uygulamalarına son verilmelidir.   
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Soma’daki hava kirliliği ile ilgili olarak soru 

önergemize 3 Mart 2014 tarihinde verdiği cevapta “Özelleştirme İdaresi Başkanlığımızdan 

Bakanlığımıza iletilen 28.12.2011 tarih ve 7498 sayılı  yazıda Soma Termik Santrali  A ve B 

santrallerinden oluşmaktadır. A santrali kullanım ömrünü doldurmuştur, ancak faal 

durumdadır. Soma A santralinin faaliyetini sürdürmesine karar verildiği takdirde ünitelerin 

elektro-filtre rehabilitasyonlarının yapılması gerekmektedir. Soma B santralinin hiçbir 

ünitesinde Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılan yazıda, Soma Termik Santralı 

bacagazı kükürt arıtma tesisi yapımı ile 3 üncü ve 4 üncü ünitelerin elektro-filtre 

rehabilitasyonu için ihale ve sözleşme aşamaları tamamlanmıştır. Ancak Kalkınma Bakanlığı 

bacagazı kükürt arıtma tesisi için EÜAŞ Yatırım Programında Soma Termik Santralı için 

ödenek ayrılmasına izin vermemiştir. ”  ifadelerini kullanmıştır.  

 

AKP bir taraftan Soma’ya ikinci bir termik santralı yapımı için hukuksuz bir biçimde 

acele kamulaştırma kararı alırken diğer taraftan da 13 Mayıs’taki maden faciası sonrası sosyal 

travmalar ve ekonomik belirsizliklerle boğuşan Soma’ya ikinci bir darbe daha vurarak Soma 

Termik Santralının özelleştirilmesiyle ilgili süreci başlatmıştır.  

 

Soma’yı temsilen çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan heyet Soma Belediye Başkanı 

ile birlikte 23 Ekim’de Ankara’ya gelerek Manisa milletvekilleriyle görüşmüş ve Soma 

Termik Santralının özelleştirilmemesini istemişlerdir. Somalıların bu talebini hükümet 

duymazlıktan gelmektedir. 

 

Maden kazalarıyla ilgili değinilmesi gereken en önemli hususlardan birisi kaza sonrası 

sağlık hizmetleridir. Maden ocaklarının bulunduğu yerleşim birimlerindeki sağlık 

kuruluşlarında olası maden facialarına yönelik birimlerin olması gerekmektedir. Oysa sağlık 

hizmetleri planlamasında bu gerçeğin göz ardı edildiği görülmektedir. Örneğin, bir 

madencilik kenti olan Soma'da, 2013 yılında, sadece Soma Devlet Hastanesinde 650 bin 

poliklinik, 150 bin acil yardım hizmeti verilmiştir. Yine, 2013 yılında Soma ilçesinde 5 bin iş 

kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların yüzde 90'ı maden ocaklarında ve maden sahalarında 

yaşanan kazalardır. Maden kazalarının birçoğunu yanık yaraları oluşturmaktadır. Soma Devlet 

Hastanesinde yanık ünitesi olmadığı için özellikle maden kazalarındaki yanık yaralıları başka 

il ve ilçelere sevk edilmek için uzun süre bekletilmekte, bu durum da ölümlerin artışına neden 

1208 
 
 

olmaktadır. Ülkemizin en önemli maden sahalarından Soma’da Devlet Hastanesinde yanık 

ünitesinin olmaması, sağlık hizmetleri planlamasında Soma Devlet Hastanesinde yanık 

ünitesinin olmaması önemli bir sağlık planlaması hatasıdır. Bu çerçevede Soma Devlet 

Hastanesinde bir an önce yanık ünitesi açılması gerekmektedir. 

 

 

 

19. ÖNERİLER 

 

 Ülkemizde maden kazalarının önlenmesiyle ilgili geniş bir mevzuat vardır. 

Madenciliğin uluslararası uygulamaları da Türkiye’de maden kazalarının önlenmesi için neler 

yapılmalıdır sorusuna verilebilecek pek çok cevabı içermektedir. Bütün bunların yanında 

öncelikli olan madencilik zihniyetinin değişmesidir. Öncelikle madenciliği rant ekonomisinin 

bir unsuru olarak görmemek gerekmektedir. Madencilik enerji üretiminin önemli bir 

unsurudur. Bu çerçevede madencilik sektörü için önerilerimiz şu şekildedir: 

 

• Hükümet halihazırda uyguladığı madencilik politikasının insani ve ahlaki olmadığını 

artık görmeli, siyasi çıkar ve rant yaklaşımından elini ayağını çekmelidir. 

 

• Hükümet şahsi ve keyfi yönetim anlayışından vazgeçmelidir. 

 

• 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi iptal edilmelidir. 

 

• Madencilik sektöründeki risk analizi tam olarak gerçekleştirilerek alınması gereken 

tedbirler için kurumsal bir yapı oluşturacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ilk adım olarak Madencilik 

Bakanlığı kurulması düşünülmelidir. 

 

• Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rodövans vb. gibi yanlış uygulamalar sonucu 

madencilik sektörü, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere 

bırakılmıştır. Bu nedenle madencilikte, bilhassa kömür madenciliğinde taşeronlaştırma 

ve rodövans uygulamalarına son verilmelidir.   
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• MİGEM’in kendisine kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirebilmesi 

için kurumsal olarak yeniden yapılanması gerekmektedir. Yeniden yapılanmada 

madencilik sektöründeki tüm unsurların MİGEM’de temsil edilmesi gerekliliği 

dikkate alınmalıdır. 

 

• Denetim yapan kamu kurumları arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması için 

yeni bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 

 

• Açık maden ocağı işletmeciliğinin uygulandığı ruhsatlar ile yeraltı üretim 

yöntemlerinin uygulandığı ruhsatların projelerinin ayrı ayrı birimlerce incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

• İşletme ruhsat süresince de üretim yöntemine göre (açık işletme yöntemi ve/veya yer 

altı üretim yöntemi) takip ve izleme işlemlerinin ayrı birimlerce yapılması 

gerekmektedir. 

 

• Ülkemiz madencilik sektöründeki kamu kuruluşlarının denetimlerdeki yetki sınırları 

açıkça belirlenmelidir. 

 

• Faaliyete başlayan ve faaliyetine son verilmiş olan maden ocakları ile bunların işletme 

projelerinin ve proje değişikliklerinin MİGEM tarafından İş Teftiş Kuruluna derhal 

bildirilmesi, MİGEM ile İş Teftiş Kurulu arasında ortak kullanılabilecek bir veri 

tabanı oluşturulması, bu birimlerin denetim plan ve programları hakkında birbirlerini 

bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

 

• Ruhsatların işletme döneminde; projede taahhüt edilen faaliyetlerin yerine getirilip 

getirilmediği, projeye uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı hususunda daha sık 

ve titiz denetimler yapılmalıdır. 

 

• Her madenin kendine özgü jeolojik-minerolojik özelliklerinin olması, işletme 

yöntemlerinin farklı olması, bu madenlerin denetim faaliyetlerinin yapılmasında da 

uzmanlaşmaya gidilmesini gerektirmektedir. 
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• Madencilik sektöründe, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın 

olmadığı özel şirketlerin işletmecilik alanından uzaklaştırılması için yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

• Madencilik sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak düzenlemelere 

temel oluşturacak olan istatistikî bilgilerin sağlanması için etkili bir veri tabanı 

oluşturulmalıdır. 

 

• Havza planlamalarının gerekli teknolojik altyapı ve iş güvenliği yatırımlarının 

sağlanması için gerekli süreyi de göz önünde bulundurarak daha uzun vadeli yapılması 

gerekmektedir. Bu planlamalarda iş güvenliği, mühendislik ve teknoloji bakımından 

planlamanın kamuya en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

 

• Madencilik ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları gelişmiş ülke mevzuatları örnek 

alınmak suretiyle ülkemizin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yeniden ele 

alınmalıdır. 

 

• Çıkarılacak mevzuat ile madencilik sektörü de dâhil olmak üzere, “çok tehlikeli grup” 

kapsamında değerlendirilen bütün işyerlerinde işçi sayısına bakılmaksızın, iş sağlığı 

ve güvenliği kurullarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

 

• İşçi sağlığı-iş güvenliği denetimiyle görevli iş müfettişlerinin sayısı ve aldıkları eğitim 

yeterli duruma getirilmeli, denetim raporları müdahalelere açık olmaktan 

kurtarılmalıdır. 

 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “İş Güvenliği Mühendisliği” tanımı 

getirilmek suretiyle mühendislik altyapısı, bilgi birikimi ve deneyimi gerektiren iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarında mühendis istihdamı sağlanmalıdır. 

 

• İş Güvenliği Mühendisleri, maaş ve özlük hakları yönünden işverene bağlı olmaktan 

çıkarılmalıdır. 
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• MİGEM’in kendisine kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirebilmesi 

için kurumsal olarak yeniden yapılanması gerekmektedir. Yeniden yapılanmada 

madencilik sektöründeki tüm unsurların MİGEM’de temsil edilmesi gerekliliği 

dikkate alınmalıdır. 

 

• Denetim yapan kamu kurumları arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması için 

yeni bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 

 

• Açık maden ocağı işletmeciliğinin uygulandığı ruhsatlar ile yeraltı üretim 

yöntemlerinin uygulandığı ruhsatların projelerinin ayrı ayrı birimlerce incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

• İşletme ruhsat süresince de üretim yöntemine göre (açık işletme yöntemi ve/veya yer 

altı üretim yöntemi) takip ve izleme işlemlerinin ayrı birimlerce yapılması 

gerekmektedir. 

 

• Ülkemiz madencilik sektöründeki kamu kuruluşlarının denetimlerdeki yetki sınırları 

açıkça belirlenmelidir. 

 

• Faaliyete başlayan ve faaliyetine son verilmiş olan maden ocakları ile bunların işletme 

projelerinin ve proje değişikliklerinin MİGEM tarafından İş Teftiş Kuruluna derhal 

bildirilmesi, MİGEM ile İş Teftiş Kurulu arasında ortak kullanılabilecek bir veri 

tabanı oluşturulması, bu birimlerin denetim plan ve programları hakkında birbirlerini 

bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

 

• Ruhsatların işletme döneminde; projede taahhüt edilen faaliyetlerin yerine getirilip 

getirilmediği, projeye uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı hususunda daha sık 

ve titiz denetimler yapılmalıdır. 

 

• Her madenin kendine özgü jeolojik-minerolojik özelliklerinin olması, işletme 

yöntemlerinin farklı olması, bu madenlerin denetim faaliyetlerinin yapılmasında da 

uzmanlaşmaya gidilmesini gerektirmektedir. 
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• Madencilik sektöründe, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın 

olmadığı özel şirketlerin işletmecilik alanından uzaklaştırılması için yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

• Madencilik sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak düzenlemelere 

temel oluşturacak olan istatistikî bilgilerin sağlanması için etkili bir veri tabanı 

oluşturulmalıdır. 

 

• Havza planlamalarının gerekli teknolojik altyapı ve iş güvenliği yatırımlarının 

sağlanması için gerekli süreyi de göz önünde bulundurarak daha uzun vadeli yapılması 

gerekmektedir. Bu planlamalarda iş güvenliği, mühendislik ve teknoloji bakımından 

planlamanın kamuya en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

 

• Madencilik ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları gelişmiş ülke mevzuatları örnek 

alınmak suretiyle ülkemizin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yeniden ele 

alınmalıdır. 

 

• Çıkarılacak mevzuat ile madencilik sektörü de dâhil olmak üzere, “çok tehlikeli grup” 

kapsamında değerlendirilen bütün işyerlerinde işçi sayısına bakılmaksızın, iş sağlığı 

ve güvenliği kurullarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

 

• İşçi sağlığı-iş güvenliği denetimiyle görevli iş müfettişlerinin sayısı ve aldıkları eğitim 

yeterli duruma getirilmeli, denetim raporları müdahalelere açık olmaktan 

kurtarılmalıdır. 

 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “İş Güvenliği Mühendisliği” tanımı 

getirilmek suretiyle mühendislik altyapısı, bilgi birikimi ve deneyimi gerektiren iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarında mühendis istihdamı sağlanmalıdır. 

 

• İş Güvenliği Mühendisleri, maaş ve özlük hakları yönünden işverene bağlı olmaktan 

çıkarılmalıdır. 

 



‒ 1204 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1211 
 
 

• Maden mühendisinin teknik nezaret görevi alabileceği ruhsat sayısı azaltılmalı, çalışan 

sayısına bakılmaksızın tüm maden işletmelerinde her vardiyada maden mühendisi 

bulundurulma zorunluluğu getirmelidir. 

 

• Tüm sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli yatırımların yapılması 

sağlanmalıdır. Gerekli risk analizleri yapılarak yeterliliği ve uygulanabilirliği 

denetlenmeli, eksikliklerin giderilmesi için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 

• Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular iş sağlığı ve güvenliği 

standart ve mevzuatına uygun üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar 

oluşturulmalı, üretim, satış ve kullanım sırasında bu standartlara göre denetim 

yapılmalıdır. 

 

• Özellikle metan içeren ve yangına elverişli kömür damarlarında “Filtreli Tip Ferdi CO 

Maskeleri” yerine “Oksijenli Tip Ferdi Kurtarıcıların” kullanılması zorunlu olmalıdır. 

 

• İlköğretimden başlanarak, eğitim ve öğretim programlarında iş sağlığı ve güvenliği 

konusu yer almalıdır. 

 

• Maden mühendisliği bölümlerinin eğitim kalitesi yükseltilmeli, öğretim kadrosunun 

niteliği arttırılmalı ve altyapı eksiklikleri giderilmelidir. 

 

• Siyasi hesaplarla, akademik ve teknik altyapısı hazırlanmadan yeni üniversite ve 

bölümlerin açılması suretiyle eğitimin kalitesizleştirilmesine son verilmelidir.  

 

• Maden mühendisliğinin lisans eğitimi programlarında madenlerde iş sağlığı ve 

güvenliği ile meslek etiği konularına ağırlık verilmelidir. 

 

• Hizmet içi eğitim programlarına önem verilerek ve işletmelerin üniversitelerle ortak 

eğitim programları düzenlemesi sağlanmalıdır. 
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• Merkezi bir eğitim kurumu tarafından yeraltı maden işçilerine yönelik kapsamlı bir 

eğitim müfredatı oluşturulmalı ve söz konusu eğitimin yeraltı maden işçilerine sürekli 

ve düzenli bir şekilde verilmesi sağlanmalıdır. 

 

• Kendiliğinden yanmaya yatkın ve metan içeren ocaklarda, işçilere, genel eğitim 

programlarına ek olarak özel bir eğitim programının uygulanması ve bu program 

içinde başta maske olmak üzere kişisel koruyucu ürünler kullanımı ile acil 

durumlardaki davranış biçimlerine özel yer verilmelidir. 

 

• Ülke genelinde maden işletmeleri için olası kazalarda kurtarma ile ilgili olarak 

uygulanacak yöntem ve olayın şiddetine göre sevk edilecek tahlisiye ekipleri ile ilgili 

acil eylem planları hazırlanmalıdır. 

 

• Maden kazaları sonrasında kurtarma çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonu, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim tarafından 

yürütülmelidir.  

 

• Tehlike anında çalışanlar için kaçış yönlerini belirlemek amacıyla her maden 

işletmesinde kaçış planlarının hazır olması gerekmektedir. 

 

• Özellikle kömür ocaklarında meydana gelen kazaların sonucunda, yanıklı 

kazazedelerin sevk edilebileceği ve içinde yanık tedavi merkezlerinin bulunduğu 

hastanelerin planlanması gerekmektedir. 

 

• Meslek Hastalıkları Hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır.  

 

• Kendiliğinden yanmaya yatkın ve metan içerikli damarların çalışılacağı ocaklarda 

havalandırma projesi yaşamsal önemdedir. Havalandırmanın, panoların bağımsızlığını 

esas alarak, düzenek sayısını asgaride tutarak ve çok yüksek havalandırma 

basınçlarından kaçınılarak düzenlenmesi esastır. Projelerin bu hususları sağlayıp 

sağlamadığı denetlenmeli, ona göre onay verilmelidir. 
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• Maden mühendisinin teknik nezaret görevi alabileceği ruhsat sayısı azaltılmalı, çalışan 

sayısına bakılmaksızın tüm maden işletmelerinde her vardiyada maden mühendisi 

bulundurulma zorunluluğu getirmelidir. 

 

• Tüm sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli yatırımların yapılması 

sağlanmalıdır. Gerekli risk analizleri yapılarak yeterliliği ve uygulanabilirliği 

denetlenmeli, eksikliklerin giderilmesi için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 

• Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular iş sağlığı ve güvenliği 

standart ve mevzuatına uygun üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar 

oluşturulmalı, üretim, satış ve kullanım sırasında bu standartlara göre denetim 

yapılmalıdır. 

 

• Özellikle metan içeren ve yangına elverişli kömür damarlarında “Filtreli Tip Ferdi CO 

Maskeleri” yerine “Oksijenli Tip Ferdi Kurtarıcıların” kullanılması zorunlu olmalıdır. 

 

• İlköğretimden başlanarak, eğitim ve öğretim programlarında iş sağlığı ve güvenliği 

konusu yer almalıdır. 

 

• Maden mühendisliği bölümlerinin eğitim kalitesi yükseltilmeli, öğretim kadrosunun 

niteliği arttırılmalı ve altyapı eksiklikleri giderilmelidir. 

 

• Siyasi hesaplarla, akademik ve teknik altyapısı hazırlanmadan yeni üniversite ve 

bölümlerin açılması suretiyle eğitimin kalitesizleştirilmesine son verilmelidir.  

 

• Maden mühendisliğinin lisans eğitimi programlarında madenlerde iş sağlığı ve 

güvenliği ile meslek etiği konularına ağırlık verilmelidir. 

 

• Hizmet içi eğitim programlarına önem verilerek ve işletmelerin üniversitelerle ortak 

eğitim programları düzenlemesi sağlanmalıdır. 
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• Merkezi bir eğitim kurumu tarafından yeraltı maden işçilerine yönelik kapsamlı bir 

eğitim müfredatı oluşturulmalı ve söz konusu eğitimin yeraltı maden işçilerine sürekli 

ve düzenli bir şekilde verilmesi sağlanmalıdır. 

 

• Kendiliğinden yanmaya yatkın ve metan içeren ocaklarda, işçilere, genel eğitim 

programlarına ek olarak özel bir eğitim programının uygulanması ve bu program 

içinde başta maske olmak üzere kişisel koruyucu ürünler kullanımı ile acil 

durumlardaki davranış biçimlerine özel yer verilmelidir. 

 

• Ülke genelinde maden işletmeleri için olası kazalarda kurtarma ile ilgili olarak 

uygulanacak yöntem ve olayın şiddetine göre sevk edilecek tahlisiye ekipleri ile ilgili 

acil eylem planları hazırlanmalıdır. 

 

• Maden kazaları sonrasında kurtarma çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonu, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim tarafından 

yürütülmelidir.  

 

• Tehlike anında çalışanlar için kaçış yönlerini belirlemek amacıyla her maden 

işletmesinde kaçış planlarının hazır olması gerekmektedir. 

 

• Özellikle kömür ocaklarında meydana gelen kazaların sonucunda, yanıklı 

kazazedelerin sevk edilebileceği ve içinde yanık tedavi merkezlerinin bulunduğu 

hastanelerin planlanması gerekmektedir. 

 

• Meslek Hastalıkları Hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır.  

 

• Kendiliğinden yanmaya yatkın ve metan içerikli damarların çalışılacağı ocaklarda 

havalandırma projesi yaşamsal önemdedir. Havalandırmanın, panoların bağımsızlığını 

esas alarak, düzenek sayısını asgaride tutarak ve çok yüksek havalandırma 

basınçlarından kaçınılarak düzenlenmesi esastır. Projelerin bu hususları sağlayıp 

sağlamadığı denetlenmeli, ona göre onay verilmelidir. 
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• Uzaktan gaz izleme sistemleri ile erken uyarı sistemleri entegre edilmelidir.  

 

• Gelişmiş teknoloji kullanımının ocak emniyetinin sağlanmasındaki olumlu etkisi son 

derece büyük olduğu dikkate alınarak yüksek riskli ocaklarda teknoloji kullanımına 

ilişkin mevzuat geliştirilmelidir. 

 

• Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yapılan maden işletmeciliği, maden ocaklarındaki 

gerekli yatırımların yapılmasından kaçınılması ile hızlı ve yüksek kazanç 

sağlanabilmesi için üretim zorlamaları kazalara davetiye çıkarmaktadır. Mühendislik 

bilim ve teknolojisinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın 

tamamen ilkel koşullarda yürütülen emek yoğun işletmecilik yöntemi terk edilmeli, 

teknoloji yoğun işletme yönetimine geçilmelidir.  

 

• Çalışanlar ile işverenler ve yöneticiler arasında iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığı ve 

bilinci oluşturulmalı ve özendirilmelidir. 

 

• Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, çalışma alanındaki risklere karşı 

bilgilendirilmeleri, risklere karşı kişisel donanımların uygun ve eksiksiz olması 

işveren tarafından sağlanmalı ve bu durum sürekli olarak denetlenmelidir. 

 

• Tüm toplu sözleşmelerde iş sağlığı ve güvenliği konularına kapsamlı bir şekilde yer 

verilmesi ve sendikaların bu konuya daha fazla sahip çıkması gerekmektedir. 

 

•  Madencilik sektöründe toplu ölümlü iş kazaları genellikle taşeronun işlettiği ve 

sendikal örgütlenmenin olmadığı ocaklarda olmaktadır. Bu nedenle taşeronlaşmaya 

son verilirken sendikal örgütlenme teşvik edilmelidir.   

 

• Dayıbaşılık uygulamalarını önlemek için caydırıcı yasal düzenleme yapılmalı ve 

denetimlerde bu hususlara dikkat edilmelidir. 

 

• Dayıbaşıların malvarlığı ve banka hesapları araştırılmalıdır. Şirket tarafından 

dayıbaşılardan her ay Soma Belediye Spor’a 1.000 TL, sendika aidatı olarak 1.000 TL 
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ve yardımlaşma sandığına 500 TL aidat alındığı iddia edilmektedir. Her ay 2.500 TL 

aidat ödeyen bu kişilerin aylık ve yıllık kazançlarının ciddi olarak incelenmelidir. 

 

• Dayıbaşıların ücret, prim, pay vs. adı altında aldıkları paralar, şirket kayıtları ve banka 

hesapları üzerinden vergi kayıpları da dikkate alınarak incelemeye tabi tutulmalıdır. 

 

20. SONUÇ 

 

13 Mayıs 2014 günü Soma ilçesinde Eynez maden ocağında 301 vatandaşımızın hayatını 

kaybetmesine sebep olan facia bir kaza olmanın ötesinde anlamlar ifade etmektedir. 

 

Soma’daki maden faciası önlenebilir bir vakadır. Dolayısıyla bu olayın vuku bulması 

sonrasında dönemin başbakanının 14 Mayıs 2014 günü yaptığı açıklamada kullandığı “Kömür 

ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar 

olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar 

var.” ifadeleri son derece yanlış ve bilinçdışı ifadelerdir. Bu denli büyük faciaların yaşanması 

günümüzün üretim standartlarında mümkün değildir. Üretim teknolojisinin ve iş güvenliği 

gelişmelerinin geldiği nokta itibariyle ülkemizde yaşanan maden faciaları hükümet için kara bir 

leke olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM, TKİ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı facianın idari ve hukuki sorumlularıdır. Bu kurumlar kanunlarla kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmiş olsaydı facia önlenebilirdi. 

 

Soma’daki maden kazasının araştırma komisyonu raporunda Hükümetin, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Türkiye Kömür İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünün ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünün sorumlulukları dikkat çekici bir 

şekilde göz ardı edilmiştir. Bu durum siyasi ve tarafgir bir tutumdur. 

 

AKP döneminde başta madencilik sektörü olmak üzere çalışma hayatının her alanına dair 

kanun ve yönetmeliklerdeki düzenlemeler yolsuzluk, usulsüzlük ve rant için hukuki bir perde 

olarak kullanılmaktadır. Hükümetin gündeminde iş güvenliği, çalışanların sosyal ve ekonomik 
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hakları, üretim teknolojisinin geliştirilmesi gibi konular hiçbir zaman olmamıştır. Bunların yerine 

rant temelli bir ekonomik anlayış çalışma dünyasına hakim olmuştur. 

 

Madencilik sektörü de AKP döneminin genel ekonomik zihniyetinden payını almıştır. AKP 

iktidarında madencilik kuruluşlarımızdaki mevcut deneyim ve birikimler yok edilmiş; maden 

işletmeciliği yetersiz, donanımsız ve deneyimsiz kişi veya kuruluşlara bırakılmış, taşeronlaşma, 

dayıbaşılık ve rodövans gibi uygulamalarla kısa sürede yüksek kâr sağlamak amacıyla aşırı 

üretim hırsı teşvik edilmiş; yeterli ve etkin denetimler yapılmamış, hızlı ve yüksek kazanç için 

üretim şartları insafsızca zorlanmıştır. 

 

Maden facialarının kaçınılmaz hale geldiği AKP iktidarında dönemin başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2014 günü “İngiltere’de geçmişe gidiyorum, 1862 bu madende 

göçük 204 kişi ölmüş. 1866 361 kişi ölmüş İngiltere. İngiltere’de 1894 patlama 290. Fransa’ya 

geliyorum 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kazası 1099. Daha yakın dönemlere geleyim 

diyorum, Japonya 1914’de 687. Çin 1942, gaz ve kömür karışmanın neden olduğu sayılıyor ölüm 

sayısı 1549.” açıklamasında bulunması ise dünyanın ve Türkiye’nin gelmiş olduğu aşamanın ve 

madenciliğin siyasi iktidar tarafından nasıl algılandığının trajikomik kanıtıdır. Aynı zihniyet 17 

Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak’ta 30 çalışanın hayatını kaybettiği maden faciası sonrasında da 

“O konuda acı çekmediklerini ve fizik olarak da güzel öldüklerini rahatlıkla söyleyebilirim” 

açıklamasıyla da kendisini göstermiştir. 

 

Sonuç olarak, komisyon raporunda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, TKİ ve ELİ’nin, MİGEM’in, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, İş Teftiş Kurulunun sorumluluklarına yer verilmemiştir. Oysa 

birinci derecede sorumluluk hükümete ve söz konusu kurumlara ve yetkililerine aittir.  

 

Yukarda yaptığımız ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu 

sorumlulukların Anayasanın 100’üncü maddesine göre tespiti için ilgili bakanlar hakkında bir 

Meclis Soruşturması açılması yerinde olacaktır. 

 

Soma’daki maden faciası hükümetin madencilik politikasındaki zaaflarını, iş güvenliğine 

dair zayıf yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu büyük faciaya rağmen halen madencilik sektöründe 

yeterli önlemler alınmamaktadır. Sorun hala ortada durmaktadır. Ülkemizin pek çok yerinde, 
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Soma faciasının yaşandığı maden ocağından daha kötü koşullarda çok sayıda işletme çalışmaya 

devam etmekte ve her biri kendi facialarını beklemektedir. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 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 Kurulan Meclis 

Araştırma Komisyonu Raporuna şerhimizde belirttiğimiz konular ve gerekçeler çerçevesinde 

muhalif olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. 

 

 

 

        Erkan AKÇAY       Necati ÖZENSOY 

MHP Manisa Milletvekili             MHP Bursa Milletvekili 
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ÖNSÖZ 

“Kapitalist modernitenin dini milliyetçilik, iman liberalizmdir” tespiti sömürü ve kar 

maksimizasyonunun amentüsünü oluşturur. Aydnlanma düşüncesinin yarattğ anaforun 

etkisi, Fransz devriminin sarsclğ ve sanayi devriminin zaman ve mekân çerçevesini 

yeniden belirlemesi ulus-devlet milliyetçiliğini geliştirmiş; ulus devlet milliyetçiliği de 

kapitalizm ve liberalizm ile kendini sağlama alan bir yönelim içerisinde olmuştur. Bu yönelim 

ortaya çktğ ilk günden bu yana yaylmac ve işgalci  bir karaktere sahip olmuştur. Artk 

insanlarn refah ve huzuru makinelerin hzndan ve ulus-devletlerin oluşturduğu mekanlardan 

sorulacakt. Kapitalizm tarih sahnesine çktğ  ilk günden itibaren dünya ölçeğinde iş gören 

ve 16. yüzyldan bugüne dek kronik  krizler yaşamasna rağmen kendisini yeniden üreten bir 

sistem olagelmiştir. Kapitalist modernite 500 yüzyllk geçmişi  ile  insanlk tarihinin en ykc 

dönemi olarak toplumsal ve bireysel gelişimin ani-tezi durumundadr. 

Uygarlk serüveninin en ykc dönemi olarak tarif edilen kapitalizm, bireysel ve 

toplumsal gelişimin önünde en büyük engel olarak kendisini bütün zamanlarn en fazla iktidar 

üreten ve artk değere el koyan aşamas olarak ifade edilmelidir. Tarihsel olarak ad firavun, 

nemrut ve sultan olarak nitelendirilmiş bütün sömürü dönemlerinin toplamn aşan bir artk 

değer üretimini, kapitalist dönemin küçük bir zaman diliminde üretilebilecek duruma 

gelinmiş, sömürü çeşit, hacim ve derinlik kazanarak toplumsal alann her boyutuna 

bulaşabilme olanağna kavuşmuştur. 1 

Kapitalist modernite bağrnda taşdğ kronik krizlerin her tekrarnda kendini yeniden 

restore edebilme kapasitesine sahip bir sistem olarak üretim ve bölüşüm ilişkilerini her 

seferinde sermayenin lehine yeniden üretmiştir. Kapitalist modernite,dünyay bir yağma ve 

talan alan gören; karn maksimize edilmesi için her türlü sömürü mekanizmasn kuran, 

yöneten ve bunun rzasn da üreten küresel bir komplikasyondur. Yani kapitalizm bir 

ekonomi olmaktan ziyade, tekel karn baz alan, meşru toplumsal bir ekonomiyi engelleyici 

nitelikte ki küresel bir düşünce ve faaliyet alandr.2 

Türkiye’de kapitalist modernitenin gelişimi ve sermaye birikimi oldukça sancl ve 

kanl bir süreçten geçerek bugünlere geldi. Hristiyan ve Musevi aznlklarn sermayelerine el 

koyarak başlayan birikim süreci "Büyük Sağ" geleneğin kalknmac retoriği ve pratiği ile 

farkl bir merhaleye ulaşt. Sözü edilen bu sağ gelenek “Menderes-Demirel-Özal” hattnn son 

                                                            
1 Öcalan, A.-Demokratik Toplum Manifestosu-Kapitalist Uygarlk,İkinci Kitap, Weşanen Serxwebun 
2 Öcalan, A.-Demokratik Toplum Manifestosu-Kapitalist Uygarlk,İkinci Kitap, Weşanen Serxwebun 
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temsilcisi olan AKP’nin eklemlenmesiyle tarihsel bir devamllğa ulaşt. Büyük Sağ gelenek, 

dahas, refah ve zenginleşme arzusunu, medeniyetin ana motoru olarak görür; modernliğe 

Aydnlanmadan, müspet ilimden daha garantili erişme yolunun iktisadiyattan geçtiğinin, 

ksacas kapitalizmin bilincindedir. 3 Bu bilincin en keskin hali olan AKP, "şefaatn" yerine 

"inşaat" ikame ederek kendi ideolojik-politik yönelimini net çizgilerle belirlemiştir. Bu 

anlamda karş göründüğü geleneksel Türk burjuvazisinden daha farkl bir ideolojik bir 

nosyona sahip olmadğn kaln çizgilerle ortaya koymuştur.  

12 Eylül askeri darbesinin beslediği ve semirttiği Türk-İslam sentezinin birkaç kez 

adaptasyondan geçirilmiş hali olan AKP, geleneksel İslami değerlerin ağrlkta olduğu “milli 

görüş” gömleğini çkararak en önemli adaptasyondan geçirilmiş oluyordu. Milli görüş hattn 

terk ederek devlet elitlerinin taleplerine duyarl, neoliberal politikalarla tam uyumlu, orta 

snflar asl kapsama alan olarak gören ve enformasyon çağnn kimi özellikleriyle uyumlu 

“muhafazakâr demokrat” kavramyla kendini ifade etme yolunu seçen  AKP’nin, temel 

hedefini “toplumda derin kökleri bulunan yerel değerleri muhafazakâr gelenekle” yeniden 

üretmek olarak tanmlamas da belirttiğimiz ideolojik algsna içkindi. 

1980’li yllarda Özal iktidar ile başlayan ancak 1990’l yllarda yavaşlayan neo-liberal 

dönüşüm ile ABD emperyalizminin, Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme projesi ile üst üste 

gelmesi, AKP’yi ülkenin ve bölgenin önemli bir aktörü haline getirdi. Özellikle kendi 

içerisinde “güç ve çkarlar” koalisyonu olan AKP, "Büyük Sağ" da Özal'n çizdiği 

kalknmaclk rotasn takip ederek ama onu kat be kat aşan bir büyüklüğe ulaşmştr. Büyük 

Sağ, kendi siyasal meşruiyetinin ve iktidar mücadelesindeki gücünün de aslen maddi refah 

arzusuna hitap etmek olduğunun bilinciyle davranr. Muhafazakar-liberal sentezin kökeni ve 

Türk liberalizminin en ‘ciddi’ kökü, buradadr.4 

2002 sonrasn anlamak için bu kök üzerinden AKP'nin ekonomi politikalar ile 

kalknmaclk anlayşn incelemek büyük bir önem kazanmaktadr. Özellikle inşaat sektörü 

ve kentsel mekanlarn yeniden dağtm üzerinden yeni bir sermaye birikim rejimi 

oluşturulmuştur. Burada sanayi sektörü birincil sektör olmaya devam ederken "Sermayenin 

ikinci çevrimi" kentsel yapl çevre-nin üretilmesini içeren sabit sermaye yatrm olan  

fabri-kalar, altyap sistemleri, okullar, hastaneler, konutalanlar, alşveriş merkezleri gibi 

kentsel yapl çevrenin farkl bileşenleri  sermaye birikiminin kârll-ğ için sürekli olarak 

                                                            
3 Bora,Tanl, Türk Muhafazakarlğ ve İnşaat Şehveti,Makale,Birikim Dergisi,s.270 
 
4 Bora,Tanl, Türk Muhafazakarlğ ve İnşaat Şehveti,Makale,Birikim Dergisi,s.270 
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kalknmaclk anlayşn incelemek büyük bir önem kazanmaktadr. Özellikle inşaat sektörü 
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3 Bora,Tanl, Türk Muhafazakarlğ ve İnşaat Şehveti,Makale,Birikim Dergisi,s.270 
 
4 Bora,Tanl, Türk Muhafazakarlğ ve İnşaat Şehveti,Makale,Birikim Dergisi,s.270 
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yeniden ve yeniden üretildiler. Kentsel dönüşüm sürecinde mekân yeniden üretilirken, 

planlayc otorite olarak hükümet(devlet)  ve mekân dönüştürecek olan sermaye snfnn 

ortak çkar olan “rant” kavram AKP’nin kalknmac retoriğinin alemet-i farikasdr. 

Rant esas alan ve sermaye snfnn çkarlarn önceleyen bu kalknmac anlayş, özel 

sermayenin kâr etmesini engelleyecek bütün kolektif yaplar tasfiye ederek her şeyi piyasann 

emrine ve insafna terk eden bir pratiğin yürütücüsü olmuştur. Bunun için neoliberalizmin var 

olan bütün politikalarn (mali deregülasyon,  serbest ticaret, esnek döviz kuru, özelleştirme, 

esnek emek piyasalar, tarmn piyasalaşmas, kemer skma)  asl niyeti gizleyerek kullanma 

“usta” lğna erişmenin son ad SOMA KATLİAMI olmuştur.   

 GİRİŞ 

13 Mays 2014 tarihinde Manisa’da Soma Kömür İşletmelerine bağl Eynez bölgesi 

maden ocağnda meydana gelen facia son yüzyln en büyük iş cinayetlerinden biri olarak 

kaytlara geçti. Soma Katliamnn nedenleri arasnda havalandrma sistemlerindeki sorunlar, 

kaçş yollar yetersizliği, kişisel koruyucu donanmlarn yetersizliği gibi altyap ve teknolojik 

sorunlar olmak ile beraber 301 maden işçisinin yaşamn yitirdiği Soma Katliam’nn birinci 

dereceden faili rant hrs için işçilere kölece bir yaşam reva gören neo-liberal sistemdir. Bu 

neo-liberal sistemin ekonomik ve politik organizasyonun icracs ise AKP Hükümetidir.  

Soma Katliam, yurttaşn başta yaşam hakk olmak üzere sosyo-ekonomik ve 

demokratik hakkn güvence altna alan değil, tam tersine yurttaşna karş kendisini koruyan, 

iktidar ve sermaye snfnn ali menfaatlerini merkeze alan devlet ve hükümet anlayşnn 

kanla ödenmiş bir bedelidir. 

Rekabete dayanan dünya ticaret ve sanayileşme yarşnda, Türkiye’de madencilik 

alannda sermaye birikimi ucuz işçilikle sağlanyor. Ucuza üretmek için iş, alt işverenlere 

bölünüyor. Böylelikle üretim maliyetlerini düşürmek adna standartlar ve yasalar ihlal 

ediliyor. Aşr zorlamayla üretim miktarlar artrlyor. Bunun her ikisi de işçinin srtndan 

sağlanyor. İşte Soma facias bu modelin, bu sistemin sonucudur. 

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, işçi sağlğ ve güvenliği hakknda önlemlerin eksiksiz alnmş olmas 

ancak standartlara göre alnmş önlemlere rağmen öngörülmeyen bir durumun kazaya yol 
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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. 

Soma havzasnda, yeni çalşlan bölgelerde derinliğin artmasna bağl olarak metan 

içeriğinin artacağ, kömür damarnn grizulu ve yangna elverişli karakterde olmas nedeniyle, 

yeterli araştrmalar yaplp, uygun çözümler geliştirilmeden üretim yaplmasnn bir faciaya 

yol açabileceği tespiti daha önceden, TMMOB Maden Mühendisleri Odas, Madencilikte 

Yaşanan İş Kazalar Raporu’nda açk bir şekilde yaplmştr: "Ülkemizdeki en önemli linyit 

havzas olan Somada yeni çalşma bölgelerinde, derinliğin artmasna bağl olarak kömürün 

yüksek miktarlarda metan içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Burada hata yaplmas asla 

kabul edilemez. Gerekli olan tüm araştrmalar yaplmadan ve metan drenaj 

gerçekleştirilmeden burada kesinlikle üretime başlanmamaldr. Kömür damarnn kaln 

olmas ve havzada günümüze kadar metansz ortamlarda çalşlmas nedeniyle tecrübe 

eksikliği nedenleriyle metan drenaj yaplmadan üretim yaplmas yeni bir faciaya sebep 

olabilir."   5 

Ocağn ihalesini ilk alan firmann sahay devretme nedeni de, buradaki kömür 

damarnn metan içermesi ve yangna elverişli olmasdr. Dolaysyla, bu firma, işletmeyle 

ilgili risk değerlendirmesi yaplmadan ve buna ilişkin gerekli önlemler alnmadan maden 

işletmeciliği yaplmasnn son derece riskli olacağn öngörmüştür 

Türkiye’deki madencilik sektörü küresel ölçekteki kapitalist üretim modelinin 

neredeyse yüzyl gerisinde olduğu Soma Katliam ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 

Soma'da yaşanan felakete, şirketin "ne pahasna olursa olsun, maliyeti düşürme ve 

üretimi kesintisiz sürdürme" politikas neden olmuştur. Görünen tablodan yalnzca bu şirket 

sorumlu olamaz. Bu üretim modelini yaratan ve kömür madenleri ve linyit sahalarn 

ihalelerle devredenler ve denetim sorumluluklarn yerine getirmeyenler de yaşanan iş 

cinayetlerinden birinci derecede sorumludur. Bu model, 3-5 firmann ve bunlara bağl çalşan 

"daybaş taşeronlarnn" çkarna ve binlerce işçinin kölelik koşullarnda çalştrlmas 

pahasna ne ekonomik olarak ne de vicdani olarak sürdürülemez. Türkiye'de kömür 

madenciliğinin mevcut koşullarda sürdürülmesi göz göre göre iş cinayetlerine davetiye 

çkarmaktr.6 

                                                            
5TMMOB Maden Mühendisleri Odas, Madencilikte Yaşanan İş Kazalar Raporu, www. maden.org.tr, Haziran, 2010, s.58. 
6Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
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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. 

Soma havzasnda, yeni çalşlan bölgelerde derinliğin artmasna bağl olarak metan 

içeriğinin artacağ, kömür damarnn grizulu ve yangna elverişli karakterde olmas nedeniyle, 

yeterli araştrmalar yaplp, uygun çözümler geliştirilmeden üretim yaplmasnn bir faciaya 

yol açabileceği tespiti daha önceden, TMMOB Maden Mühendisleri Odas, Madencilikte 

Yaşanan İş Kazalar Raporu’nda açk bir şekilde yaplmştr: "Ülkemizdeki en önemli linyit 

havzas olan Somada yeni çalşma bölgelerinde, derinliğin artmasna bağl olarak kömürün 

yüksek miktarlarda metan içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Burada hata yaplmas asla 

kabul edilemez. Gerekli olan tüm araştrmalar yaplmadan ve metan drenaj 

gerçekleştirilmeden burada kesinlikle üretime başlanmamaldr. Kömür damarnn kaln 

olmas ve havzada günümüze kadar metansz ortamlarda çalşlmas nedeniyle tecrübe 

eksikliği nedenleriyle metan drenaj yaplmadan üretim yaplmas yeni bir faciaya sebep 

olabilir."   5 

Ocağn ihalesini ilk alan firmann sahay devretme nedeni de, buradaki kömür 

damarnn metan içermesi ve yangna elverişli olmasdr. Dolaysyla, bu firma, işletmeyle 

ilgili risk değerlendirmesi yaplmadan ve buna ilişkin gerekli önlemler alnmadan maden 

işletmeciliği yaplmasnn son derece riskli olacağn öngörmüştür 

Türkiye’deki madencilik sektörü küresel ölçekteki kapitalist üretim modelinin 

neredeyse yüzyl gerisinde olduğu Soma Katliam ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 

Soma'da yaşanan felakete, şirketin "ne pahasna olursa olsun, maliyeti düşürme ve 

üretimi kesintisiz sürdürme" politikas neden olmuştur. Görünen tablodan yalnzca bu şirket 

sorumlu olamaz. Bu üretim modelini yaratan ve kömür madenleri ve linyit sahalarn 

ihalelerle devredenler ve denetim sorumluluklarn yerine getirmeyenler de yaşanan iş 

cinayetlerinden birinci derecede sorumludur. Bu model, 3-5 firmann ve bunlara bağl çalşan 

"daybaş taşeronlarnn" çkarna ve binlerce işçinin kölelik koşullarnda çalştrlmas 

pahasna ne ekonomik olarak ne de vicdani olarak sürdürülemez. Türkiye'de kömür 

madenciliğinin mevcut koşullarda sürdürülmesi göz göre göre iş cinayetlerine davetiye 

çkarmaktr.6 
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Bir diğer önemli nokta ise 8 Haziran 2011 tarihli Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) 

işçi katliamlarnn nedenlerim 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. Raporda Türkiye’de, iş 

kazasna maruz kalan işçilerin %86.3’ü, iş kazas sonucu hayatn kaybeden işçilerin %53.56 

‘s “kömür ve linyit çkartlmas” faaliyet kolunda çalşanlardan meydana geldiğini tespit 

ediyor. DDK bu veriler şğnda madencilik sektörü içinde iş kazalar ve meslek hastalklar 

yönünden kömür madenciliğinin en riskli alan oluşturduğunu vurgusunda bulunmuştu. DDK 

‘nn araştrmas 510 sayfa gibi kapsaml bir rapor olarak ortaya konulmuş. Bu rapor baştan 

sona madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarn, bu iş kazalarnn önlenmesi için alnmas 

gereken önlemleri, işçi sağlğ ve iş güvenliği konularn, sektörün durumunu çok net bir 

şekilde ortaya koymuş. Ruhsat verme aşamasndan rutin denetim aşamasna kadar her 

aşamada devletin üzerine düşen yükümlükleri yerine getirmediğini, denetim görevini eksik 

yaptğn söylemektedir.  

Raporun sonuç ksmnda “konunun mevzuat, yönetim, teknoloji, yatrm, teşvik, 

müeyyide, çalşma ve yönetim kültürü” gibi çok yönü bulunduğu, gerçekten iyileştirmeler 

yapmak için ise duyarl ve dirayetli bir yönetim iradesinin var olmas gereğidir” diyerek 

idarenin mesele karşsnda taknmas gereken tutuma dikkat çekiliyor. Raporun içerisinde 

saylan eksikliklerin giderilmesi, önlemlerin alnmas için DDK üç Bakanlğ adres olarak 

gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ve 

İçişleri Bakanlğ. 

11.04.2011 tarihinde hazrlanan bu raporun tespit ettiği hususlar; ilgili görülen bu üç 

bakanlk tarafndan yerine getirilmiş olsayd bugün SOMA facias yaşanmazd.  

Bu öngörüye rağmen hiçbiri tedbirin alnmamas sonucunda doğan Soma Katliam göz 

göre göre gelen bir faciadr. Ölüm kuyular diye tabir edilen maden ocaklarnda işçilerin 

ölümünden, kötü ve güvencesiz çalşma koşullarndan birinci dereceden sorumlu olan 

hükümettir. Dönemin Başbakan ve şimdiki Cumhurbaşkan Sayn Recep Tayyip Erdoğan’n 

Soma’da yaşanan felaketi dünyada yüz yl önce meydana gelen maden kazalar ile 

kyaslamas öl-en-dürülen işçilere ve yaknlarna en büyük hakaret olmuştur. 

 Facia, hem "madencilik" hem de "işçi sağlğ ve güvenliği" alannda son 12 yldr 

ağrlaştrlmş bir biçimde sürdürülen "özelleştirme", "piyasalaştrma" ve "taşeronlaştrma" 

politikalarnn çöktüğünü göstermektedir…Piyasa koşullarna ve özel sektörün "günlük kâr" 
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hedefleyen ufkuna braklan bir enerji piyasas, gelinen noktada "liberal" ekonomiyi bile 

tehdit eder hale gelmiştir. Enerji maliyetlerinde ciddi bir artş yaşanrken, buna paralel olarak 

enerji alannda çalşan işçilerin maruz kaldğ koşullarn kötüleştiği, ölümcülleştiği bugün 

daha çok görünür hale gelmiştir.7 

Bu felaket, işçi cinayetlerini durdurmak, işçi sağlğ ve güvenliğini kesin olarak sağlamak 

için ibret olarak alnmal ve işçi katliam artk durmaldr. Ancak bu felaketten gerekli 

derslerin çkarlmadğ 28 Ekim Karaman Ermenek’te yaşanan maden katliamnda bir kez 

daha görülmüştür. Çünkü AKP’nin kalknma modeli emek sömürüsü ve işçi katliamlar 

üzerinden şekillenmektedir. AKP Hükümeti’nin övünç duyduğu göklere erişen yüksek 

kulelerin, kurulan her bir şltl AVM’nin, devasa büyüyen holdinglerin, TOKİ’lerin, 

HES’lerin altnda işçi emeği, işçi kan ve işçi can vardr.  

Soma’da meydana gelen maden faciasnn tüm boyutlar ile araştrlmas, sorumlularn 

tespit edilmesi ve bu temelde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla 21 Mays 2014 

tarihinde AKP, CHP, MHP ve partimiz HDP’nin de üye verdiği “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” kuruldu. Komisyonda 

partilerin üye dağlm says; AKP:10, CHP:4, MHP:2 ve HDP:1.  4 Haziran 2014 tarihinde 

göreve başlayan Komisyon, Meclis’te 17 toplant gerçekleştirirken, 3’ü faciann olduğu Soma 

olmak üzere 4 inceleme çalşmasnda bulundu. Bütün bu incelemelerde ve dinlemelerde 

ortaya çkan sonuç; Soma'da yaşanan işçi katliamnn taşeronlaştrma, piyasalaştrma ve 

özelleştirme uygulamalarndan bağmsz ele alnamayacağ gerçeğidir.Ancak Komisyon 

hazrladğ raporda BÜYÜK İŞÇİ KATLİAMINI teknik eksiklikler üzerinden 

değerlendirerek, olayn siyasi ve ekonomik arka plann örtbas etmeye çalşmştr. Olayn 

gerçek nedenleri büyük oranda teknik eksiklikler üzerine kurulunca çözümler de bu 

doğrultuda olmaktadr. Oysa, gerçek neden ucuz iş gücü üzerine kurulu üretim 

modellemesinden kaynaklanmaktadr. Soma gibi karşmza çkacak nice felaketin asl 

müsebbibi olan neo-liberal iktisadi politikalarnn yarattğ aşr kâr hrsnn araçlar olan 

emek sömürüsü, esnek çalşma rejimi, güvencesiz çalşma, rodövans, havza madenciliği, 

taşeron ve işçilere dayatlan örgütsüz yaşamdr. 301 maden işçisinin yaşamn yitirdiği Soma 

maden katliamyla, taşeron çalştrmann vahşi boyutu, işçi sağlğ ve iş güvenliği 
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olmak üzere 4 inceleme çalşmasnda bulundu. Bütün bu incelemelerde ve dinlemelerde 
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özelleştirme uygulamalarndan bağmsz ele alnamayacağ gerçeğidir.Ancak Komisyon 

hazrladğ raporda BÜYÜK İŞÇİ KATLİAMINI teknik eksiklikler üzerinden 

değerlendirerek, olayn siyasi ve ekonomik arka plann örtbas etmeye çalşmştr. Olayn 

gerçek nedenleri büyük oranda teknik eksiklikler üzerine kurulunca çözümler de bu 

doğrultuda olmaktadr. Oysa, gerçek neden ucuz iş gücü üzerine kurulu üretim 

modellemesinden kaynaklanmaktadr. Soma gibi karşmza çkacak nice felaketin asl 

müsebbibi olan neo-liberal iktisadi politikalarnn yarattğ aşr kâr hrsnn araçlar olan 
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önlemlerinin yetersizliği, devletin denetimsizlik ve cezaszlkta srar bir kez daha ayyuka 

çkmştr. 

Meclis Soma Araştrma Komisyonu hazrladğ rapor kimi baz doğru tespitleri 

içermekle birlikte işçi katliamlarnn temel nedenini oluşturan üretim sistemi ve çalşma 

düzenini değiştirecek herhangi bir önermede bulunmamakta, patronlarn ve hükümetin 

sorumluluğunu örtbas etmeye çalşmaktadr.  

Bu nedenle Halklarn Demokratik Partisi olarak; sermayenin çkarlar ve hükümetin 

politikalarnn etkisi altnda kalnarak hazrlanan, emekçilerin, toplumun beklentilerine yant 

vermeyen ve iş cinayetlerine çözüm olmayan Soma Meclis Araştrma Komisyonu Raporuna 

ŞERH koyuyoruz. 

TÜRKİYE’DE MADENCİLİĞİN KISA TARİHSEL ARKA PLANI 

Tüm jeolojik evreleri barndran Türkiye coğrafyas; sanayi için gerekli madenler 

konusunda şansl bir bölgedir. Bu yönüyle de dünyann ilgisini çekmektedir.  

Osmanl döneminde sanayileşmenin ve doğal olarak madenlerin değerinin farkna 

varlmadğ için bat ve gelişmiş ülkelerle sanayileşme bakmndan uçurumlar oluşmuştu.  

Kalknma seviyesini yakalamak için Türkiye çok geç kalmş durumdayken, bunun farkna 

varan Cumhuriyet tüm olanakszlklara rağmen kamu eliyle işe sfrdan başlad. Madencilikte 

eğitimden finansmana, maden aramadan, işletmeye ve pazarlamaya, sanayi ile metalürji ile 

entegre olan bir madencilik yaplanmasna yöneldi. Bu dönemde sektörde hatr saylr bir 

altyap ve işletmeler yaratlmştr. 

1980’li yllardan itibaren, “ekonomi yönetiminde kamusal mekanizmalarn yerine 

piyasa mekanizmalarnn konulmas gerektiği, verimlilik ve refahn bu yolla sağlanacağ” 

şeklindeki politikalarn Türkiye’ye yansmalar gecikmemiş ve bu doğrultuda önce planl 

dönem üzerine bir sünger çekilmiş, daha sonra küreselleşmenin en önemli aygt özelleştirme 

uygulamalar başlatlmştr. Söz konusu gelişmelerin Türkiye madencilik sektörüne 

yansmalar, özellikle 1990’lardan itibaren hz kazanmştr. Bu süreçte, madencilik sektöründe 

öne çkan söylem “kamu madencilik kuruluşlarnn özelleştirilmesi” olmuş, bu amaçla söz 

konusu kuruluşlarda gerekli olan yatrmlar yaplmamştr. Türkiye madencilik sektöründe 

mülkiyet ve yönetim değişikliklerini gerçekleştirmeye yönelik olarak çeşitli kamu 

kurumlarnda sektörel bölünme, ticarileştirme, şirketleştirme ve özelleştirmeye yönelik 
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uygulamalar birbirini izlemiş, madencilik sektörünün kamu ağrlkl yaps özel sermayenin de 

yerini alabileceği bir rekabet ortamna dönüştürülmeye çalşlmştr. 

KİT’lerin özelleştirilmesiyle işletmelerin verimliliğinin artacağ ve makro düzeyde 

rekabetin sağlanmasyla ekonomik performansn yükseleceği sav ise teorik dayanaktan 

yoksun olduğu gibi, uygulamada da bilimsel olarak kantlanmamştr. Havza baznda ve tüm 

cevher damarlarnn bir arada değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecek madencilik 

yatrmlarnn özel sektörün kar hrsna terk edilmemesi gerektiği muhakkaktr. Emeğin 

sömürülmesine dayal, yeni teknolojiler geliştirmeyen, araştrma, geliştirmeye yönelik 

yatrmlarn yaplmadğ, küresel rekabetle karş karşya olan ülkemizde üretilen maden 

ürünlerinin iç pazara ve dünya pazarlarna girmesi zor görülmektedir. Özelleştirilen 

ETİBANK,TDÇİ, KBİ, ÇİNKUR ve KÜMAŞ ile özelleştirmesi düşünülen TTK ve TKİ’nin 

tkanklk noktasna gelmesinin hesab mutlaka verilmelidir. 

Özellikle son 8 ylda Türkiye’nin gelişmesinin önündeki engelin kamu kuruluşlar olduğu, 

devletin küçültülmesi ve kamunun faaliyet alannn daraltlmas ile ülke sorunlarnn 

çözülebileceği söylemi hz kazanmştr. Bu söylemin madencilik sektörüne yansmas, “kamu 

madencilik kuruluşlarnn kapatlmas, özelleştirilmesi, rodövans ile özel sektöre devredilmesi 

ya da en azndan kamu kuruluşlarnn yapmakla sorumlu olduklar işlerin özel şirketlere 

gördürülmesi” şeklinde olmuştur. Ancak bu güne kadar, madencilik sektöründe özelleştirme 

ve özelleştirmeye yönelik olarak yaplan rodövans ve benzeri çalşmalarn hiçbirisinden 

olumlu bir sonuç alnamamş, madencilik sektörü giderek küçülmüş, buna karşn sektördeki iş 

kazalar artmştr. 8 

Türkiye’de madenciliğin bu ksa tarihsel arka plan; Soma Katliamnn teknik düzeydeki 

sorun ve eksikliklerin ötesinde siyasi iktidar ve sermayenin müşterek teşebbüslerinin icraat 

olduğunu bütün çplaklğyla bir kez daha ortaya koymaktadr. 

SOMA KATLİAMININ TEMEL NEDENLERİ 

1-Taşeronlaşma: 

Türkiye’de taşeronlaştrma, siyasi iktidar tarafndan bir emek sömürü mekanizmas olarak 

sistematik bir şekilde örgütlenmiştir. Taşeronlaştrma işçilere dönük sendikal hak ihlalleri, 

ekonomik ve sosyal hak kayplar yannda işçi ölümlerine de neden olmaktadr. Özellikle 

                                                            
8Madencilik Sektöründe İşçi Sağlğ İş Güvenliği ve Çevre Sorunu" raporu 
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sorun ve eksikliklerin ötesinde siyasi iktidar ve sermayenin müşterek teşebbüslerinin icraat 

olduğunu bütün çplaklğyla bir kez daha ortaya koymaktadr. 

SOMA KATLİAMININ TEMEL NEDENLERİ 

1-Taşeronlaşma: 

Türkiye’de taşeronlaştrma, siyasi iktidar tarafndan bir emek sömürü mekanizmas olarak 

sistematik bir şekilde örgütlenmiştir. Taşeronlaştrma işçilere dönük sendikal hak ihlalleri, 

ekonomik ve sosyal hak kayplar yannda işçi ölümlerine de neden olmaktadr. Özellikle 
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madencilik sektöründe çok ilkel bir şekilde hayata geçirilen taşeronlaştrma sonucu ortaya 

çkan aşr hrs ve denetimsizlik maden kazalarna davetiye çkarmaktadr. 

Devlet, Kamuya ait olan madenleri yürürlükteki mevzuata rağmen rödovans usulüne göre 
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halkn malna ihanet etmiştir. 

1992 ylndan sonra kamu kurumlar tarafndan çalşlan ocaklarda facia niteliğinde kaza 

meydana gelmemiştir. Bu bakmdan, 1992 Kozlu kazas milat olmuştur. 2002 yl sonrasnda 

meydana gelen büyük maden kazalarnn hemen tümü taşeron veya rödovans uygulamasnn 

olduğu ocaklarda meydana gelmiştir.9 

2-Üretim zorlamas:  

Üretim zorlamas” Soma Katliam’nn ardndan skça duyulmaya başlanan bir kavram. 

Maden işçileri tarafndan “hadi hadi” düzeni olarak tercüme edilen “üretim zorlamas” 

rödovans modeliyle hayata geçirildi. Modelin temeli, devletin kendi mülkiyetindeki madeni 

kiraya vermesi ve madende ne üretilirse onu satn almas şeklinde yürüyor. Maden şirketi en 

az maliyetle ne kadar çok kömür çkarrsa o kadar çok kazanyor. Böylece, işçilerin beş 

dakika soluklandklarnda bile “hadi hadi” diye işe koşulduklar bir emek cehennemi 

yaratlyor. Sonuçta, özel sektörde üretilen bir ton kömür için TTK’ye (Türkiye Taş Kömürü 

Kurumu) oranla 10 kat daha fazla işçi ölüyor. 10 

301 maden emekçisinin yaşamn yitirdiği Soma Maden Faciasnn da en önemli 

sebeplerinden biri denetim ağn ve yasal standartlar aşr derecede ihlal eden taşeronlaştrma 

sistemidir. Taş kömürü üretiminin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve taşeronlar 

tarafndan yaplmas dşnda 2000 yl sonrasnda özel işletmeler tarafndan da üretim 

yaplmaya başlanmştr. Aşağdaki tablodan da anlaşlacağ üzere 2000 yl ve sonras yaşanan 

kazalarda ortaya çkan ölüm saylarna bakldğnda milyon ton üretim başna düşen ölüm 

saysnn özel şirketler tarafndan işletilen maden ocaklarnda daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 
                                                            
9Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
10 http://www.sendika.org/2014/11/uretim-zorlamasi-durdurmadan-durmayacak-umar-karatepe/ 
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 TTK Üretimi Özel Üretim 

2000 3,98 59,25 

2001 2,12 94,82 

2002 3,56 80,38 

2003 3,98 229,44 

2004 2,66 76,78 

2005 6,00 3,91 

2006 1,97 3,77 

2007 2,98 18,36 

2008 4,41 11,50 

TMMOB Taş Kömürü Raporu, 2008 

 

   

 Taş kömürü maden kazalar sonucu 

ölüm says  

Milyon ton taş kömürü üretimi 

başna düşen ölüm says 

 Türkiye Çin ABD Türkiye Çin ABD 

2000 17 5300 18 7,10 4,08 0,03 

2001 18 5670 13 7,22 4,11 0,02 

2002 14 5791 19 6,04 3,98 0,04 

2003 19 6995 19 9,23 4,06 0,04 

2004 10 6027 14 5,14 3,03 0,03 

2005 12 5986 7 5,51 2,72 0,01 

2006 6 4746 33 2,59 2,00 0,06 

2007 20 3786 20 8,02 1,50 0,04 

2008 19 3215 9 7,22 1,27 0,02 

 

TKİ İle Soma’da işçi katliamnn meydana geldiği şirket arasnda yaplan sözleşmede 

kömür üretiminin 1,5 milyon ton olacağ, fakat yüklenici firmann isteği halinde üretimde 

artşa gidilebileceği belirtilmiştir. Sahay ilk alan firma; 2006 ylnda 50 bin ton, 2007 ylnda 

270 bin ton, 2008 ylnda 230 bin ton ve 2009 ylnda 300 bin ton kömür üretimi 

gerçekleştirmiştir. Ancak, devir işleminden sonra yeni yüklenici Soma Kömür AŞ üretimi 

hzla arttrmş ve 2009 ylnda 230 bin ton olan üretim 10 kattan fazla arttrlarak 2010 ylnda 
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2,6 milyon tona yükseltilmiştir. Üretimdeki hzl artş, daha sonraki yllarda da devam etmiş 

ve 2012 ylnda 3,8 milyon ton düzeyine kadar ulaşmştr. 

Son dört ylda yaşanan hzl üretim artşlar son derece çarpcdr. Söz konusu üretim 

düzeyine bu kadar ksa süre içerisinde çklmasnn sahann fiziksel dengelerini olumsuz 

yönde etkilemiş olabileceği hususu ciddiyetle ele alnmaldr. Ayrca, ocakta, görece dar bir 

alanda çok fazla pano ayn anda çalşlmş, üretim zorlamas ve emek yoğun çalşma 

nedeniyle panolardaki işçi says giderek artş göstermiş, dolaysyla kaza riski de hzla 

yükselmiştir.11 

 

Son 30 Ylda Meydana Gelen Büyük Maden Kazalar 

Yer Tarih Madenin 
cinsi 

Olayn 
şekli 

Olü 
Says 

İşletmeci 

Zonguldak 
Armutçuk  

07.03.1983 Kömür Grizu 
Patlamas 

103 Kamu kurumu 

Zonguldak 
Kozlu 

10.04.1983 Kömür Grizu 
Patlamas 

10 Kamu kurumu 

Amasya Yeni 
Çekek 

14.07.1983 Kömür Grizu 
Patlamas 

5 Kamu iştiraki 

Zonguldak 
Kozlu 

31.01 1987 Kömür Göçük 8 Kamu kurumu 

Zonguldak 
Amasra 

31.01.1990 Kömür Grizu 
Patlamas 

5 Kamu kurumu 

Amasya   
Yeni Çekek 

07.02.1990 Kömür Grizu 
Patlamas 

68 Kamu iştiraki 

Zonguldak 03.04.1992 Kömür Grizu 
Patlamas 

263 Kamu kurumu 
Kozlu 
Yozgat 
Sorgun 

26.03.1995 Kömür Grizu 
patlamas 

37 Özel firma 

Erzurum 
Aşkale 

08.08.2003 Kömür Grizu 
patlamas 

8 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma 

Karaman 
Ermenek 

22.11.2003 Kömür Grizu 
Patlamas 

10 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma   

Çorum Bayat 09.08.2004 Kömür Grizu 
iştiali 

3 Özel firma 

Kastamonu 08.09.2004 Bakr Yangn 19 Özel firma adna 
                                                            
11Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
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Küre   yüklenici firma 
Kütahya 
Gediz 

21.04.2005 Kömür Grizu 
patlamas 

18 Özelleştirme 
kapsamnda 
iştiraki 

kamu 

Balkesir 
Dursunbey 

02.06.2006 Kömür Grizu 
Patlamas 

17 Özel firma 

Bursa 
M.Kemalpaşa 

10.11.2009 Kömür Grizu 
Patlamas 

19 Özel firma  

Balkesir 
Dursunbey 

23.02.2010 Kömür Grizu 
Patlamas 

13 Özel firma 

Zonguldak 
Karadon 

17.05.2010 Kömür Grizu 
Patlamas 

30 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma 

K. Maraş 
Elbistan 

10.02.2011 Kömür Şev 
kaymas 

11 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma 

Zonguldak 
Kozlu 

08.01.2013 Kömür Metan 
degaj 

8 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma 

Manisa Soma 13.052014 Kömür Ocak 
yangn 

301 Kamu kurumu adna 
yüklenici firma 

Şrnak  11.06.2014 Kömür Grizu 
patlamas 

3 Özel olarak açk 
sistemle işletilen 
kömür tüneli 

Karaman-
Ermenek 

28.128.10.2014 Kömür Su 
kaynağnn 
patlamas 

18 Özel firma 

 

Yukardaki tablonun dşnda yer alan ölüm saysn 1 ya da 2 olduğu ölümlü maden 

kazasnn çok fazla olduğu bilinmektedir. 

3-Rödovans:   

Kamuya ait olan madenler rödövans yöntemiyle dolayl olarak özelleştirildi. Kamunun 

taşeronu haline getirilen bu özel teşebbüslere büyük kamu imkânlar sunuldu.  

Bu imkanlar; 

a) Maden işletmeciliği yüksek sermaye yatrm gerektirdiği için kamunun tüm teşvik 

politikalar bu alanda oldukça yüksek düzeyde uygulamaya konuldu.  

b) Hazr madenlerde bulunan kamuya ait tüm kurulu maddi sistemler sermaye tahsis 

edildi. 

c) Üretilen kömürün kamu tarafndan alnma garantisi getirildi.  
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d) Yaplan yasal düzenlemelerle madenlerin denetlenmesi ve işçi sağlğ ve  güvenliği 

konular işveren inisiyatifine brakld. İşletmeci, taşeronluk sisteminin kendisine sağladğ 

tüm olanaklar sonuna kadar kulland.  

e) Bu uygulamalarn Soma özelinde ortaya çkan sonucu ise,  azami kar amacyla 

maliyetlerin ton başna 7 kat azaltlmas sonucu eskiyi kat be kat artan işçi cinayetleri oldu.  

Sadece maden ocaklar değil, Türkiye’de hemen her sektör tez elden yandaş sermaye 

gruplar yaratmak ve şişkin ekonomik rakamlar için tam bir işçi katliam merkezlerine 

dönüştürülüyor. 

TKİ'nin son olarak yaymlayabildiği 2012 ylna ait çalşma raporuna göre, 2012 

ylnda rödovans, ve hizmet alm usulleri ile özel sektöre yaptrlan üretim de dahil olmak 

üzere 31,7 milyon tonu açk işletmelerde, geriye kalan 11,1 milyon tonu kapal işletmelerde 

olmak üzere toplam 42,8 milyon ton (tuvönan) kömür üretimi yaplmştr. TKİ verilerine göre 

bu üretimde açk işletmelerde 26,8 milyon ton, kapal işletmelerde ise 6,4 milyon ton 

satlabilir kömür elde edilmiştir. 2012 ylnda yeralt işletmeciliği kapsamnda çkarlan 

kömürün 6,2 milyon tonu rödovans karşlğnda, 4,5 milyon tonu ise hizmet alm sözleşmesi 

kapsamnda üretilmiş, TKİ'nin kendi üretimi ise 0,4 milyon ton düzeyinde kalmştr. 12 

AKP İktidar'nn ilk dönemlerinde 2003 ylnda TKİ tarafndan 1,1 milyon ton 

düzeyinde üretim yaplrken, 2004 ylnda üretim 0,9 milyon tona düşmüştür. AKP'nin 

rödovans ve hizmet alm işlemlerine başladğ ilk yl olan 2005'de TKİ'nin kendi üretimi 0,8 

milyon tona düşerken, özel sektörün faaliyetleri sonucu üretim 2,4 milyon tonu rödovans, 0,2 

milyon tonu hizmet alm olmak üzere toplamda 3,4 milyon tona çkarlmştr. Piyasalaştrma 

işlemlerinin ardndan ilk yl içerisinde ayn yeralt madenlerinde, ayn teknolojik olanaklar 

kullanlarak, üretim yaklaşk 3,4 kat artrlmştr. 2012'de ise toplam yeralt madenlerindeki 

üretim, işçiler kölelik düzenine yakn koşullarda çalştrlarak 11,1 milyon tona ulaştrlmştr. 

TKİ'nin yeralt ocaklarnda kamu kaynaklar ile gerçekleştirdiği 2003 ylndaki üretim olan 

1,1 milyon ton, 2012'de 0,4 milyon tona düşürülürken, toplam üretim rödovans ve hizmet 

alm yöntemleri ile 10 kat artrlmştr. AKP döneminde yaşanan bu değişimin faturas, 

TKİ'nin rödovans ve hizmet alm usulleri ile belirlediği taşeronlar ile bu taşeronlarn 

görevlendirdiği "daybaşlar"nn ağr basks altnda ezilen işçilerin canlar ile ödenmiştir. Bu 

tablodan kuşkusuz, neoliberal politikalarn en sadk sürdürücüsü AKP iktidar sorumludur. 13 

                                                            
12Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
13Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
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4-Denetim Zaafiyeti 

Faciann yaşandğ yeralt ocağnda iş güvenliği denetim sorumluluğu; asl işveren 

TKi, alt işveren Soma Kömür AŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ/Maden işleri Genel 

Müdürlüğü (ETKB-MiGEM) ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ/iş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ'nda (ÇSGB-iTK) olup, denetimlerin bu kuruluşlar adna TKi kontrol teşkilat, iş 

güvenliği uzmanlar, teknik nezaretçiler, MiGEM personeli ve iş müfettişleri tarafndan yerine 

getirilmesi gerekir.Söz konusu ocakta, bu unsurlarn hiçbiri tarafndan herhangi bir sorun 

tespit edilmemesi, buna karşn 301 çalşann ölümüne neden olan faciann meydana gelmiş 

olmas, madencilik sektörünün iş güvenliği denetimi alannda ciddi bir problem olduğunu, 

başka bir kanta ihtiyaç olmakszn, açkça göstermektedir.14 

İşçi kymnn meydana geldiği Soma’daki ocakta belli aralklar ile denetim 

yaplmasna rağmen ocak sorunsuz olarak gösterilmiştir. Faciadan sonra bir gazeteye konuşan 

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Alp Gürkan’n şu sözleri de bu durumu daha iyi izah 

etmektedir: "Bu işletmede her sene en az 2 kere iş güvenliği müfettişleri gelir ve buray 

denetler. 2 defa denetimden geçtik. Müfettişlerin verdikleri denetlemelerin hepsinde iş 

yerimizin 1. Snf iş yeri olduğunu ve her türlü şeyin yerinde olduğunu resmi evrakla 

bildirirler. Bunlarn hepsi bizde kaytl” 

Burada iki sonuç ortaya çkmaktadr;  

a) Denetim elemanlar tehlike arz eden sorunlar görme yeterliliğinde değildir. 

b) Denetim mekanizmasnn çok büyük ölçüde sorumluluklar alanna giren bakanlar 

ve toplamda hükümet sorumluluklarn yerine getirmemiştir. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ/Maden işleri Genel Müdürlüğü (ETKB-MiGEM) ve Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ/iş Teftiş Kurulu Başkanlğ (ÇSGB-iTK) işçinin 

sağlğ ve güvenliğini değil işveren çkarna önem vermiştir. 

Türkiye’de uygulanan küresel politikalarn son aşamas “denetimsizleştirme” olup 

bunun en önemli icraatlarn AKP iktidar gerçekleştirmiştir. AKP iktidar döneminde Yüksek 

Denetleme  Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanlar Kurulu, ÇSGB Bakanlk Teftiş 

Kurulu; İş-Kur Teftiş Kurulu kapatlarak başka kurullara aktarlmş veya yaplar 

değiştirilmiştir. Ayrca ülkemizde son 12 ylda pek çok teftiş kurulu kapatlmş ya da mevzuat 

                                                            
14Soma Maden Facias Tmmob Raporu-Eylül- 2014 
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Kaynaklar Bakanlğ/Maden işleri Genel Müdürlüğü (ETKB-MiGEM) ve Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ/iş Teftiş Kurulu Başkanlğ (ÇSGB-iTK) işçinin 

sağlğ ve güvenliğini değil işveren çkarna önem vermiştir. 

Türkiye’de uygulanan küresel politikalarn son aşamas “denetimsizleştirme” olup 
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Kurulu; İş-Kur Teftiş Kurulu kapatlarak başka kurullara aktarlmş veya yaplar 

değiştirilmiştir. Ayrca ülkemizde son 12 ylda pek çok teftiş kurulu kapatlmş ya da mevzuat 
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ve ekonomik yönden işlevsizleştirilmişlerdir. Bu nedenledir ki Soma kazasnda öncelikli 

olarak eleştirilen teftiş hizmetleri ve uygulamalarnn baş sorumlusu AKP hükümetleridir. 

Ayrca, mevcut denetim sistematiği içerisinde; teknik nezaretçi ve iş güvenliği 

uzmanlarnn denetim eleman olarak tanmlanmalarna karşn ücretlerini denetledikleri 

işverenden almakta oluşlarnn söz konusu personelin denetim yetkilerini hakkyla 

kullanabilmelerini güçleştirmesi bakmndan faciada rol oynamş olabileceği hususu da 

gözden uzak tutulmamaldr.15 

5-Yanlş Tarm Politikalar 

AKP döneminde uygulanan yanlş tarm politikalar ve özelleştirmeler tarm bitirme 

noktasna getirdi. Tekel fabrikalarnn özelleştirilmesi, TİGEM arazilerinin özel sektöre 

kiralanmas, şeker fabrikalarnn satşa çkarlmas, arazileri ve meralarn amaçlar dşnda 

kullanlmasnn yolu açlmas, yabanclarn edinebileceği taşnmaz miktarnn artrlmas, 

2B’ler ile Hazine’ye ait tarm arazilerinin satşna olanak veren yasalarn yaplmas ile gelişen 

süreç tarm sektöründe ciddi bir krize neden oldu. 

Yeterli desteği görmediği için topraktan geçimini sağlayamayan 2 milyonu aşkn çiftçi 

üretimden koptu ve tarm istihdam yüzde 37.6’dan yüzde 25.2’ye düştü. Üretimin yetersiz 

kalmas nedeniyle tarmsal ithalatta patlama yaşand  

Türkiye’de tarm sektörünün neo-liberal politikalarn çark altnda ezilmesi neticesinde 

insanlar hem mesleki hem de mekan açsndan bir değişimi zorunlu olarak yaşamştr. Bu 

gelişmelerden etkilenen bölgelerden biri de Ege Bölgesi olmuştur. Ege Bölgesi’nde insanlar 

tarmsal üretimden kopup kötü koşullardaki madenlerde çalşma mecburiyeti yukarda 

saydğmz nedenlerden kaynaklanmaktadr. 

Tarm Sektörünü terk eden üreticiler alternatif ürün ekimine ya da madencilik gibi 

tarm dş sektörlere yönelmek durumunda kalmştr. Bu süreç birtakm skntlara yol açarak, 

büyük şehirlere artan göçü beslemiştir. Maden faciasnda yaşamn yitiren işçilerimizin büyük 

bir ksm Soma, Knk, Savaştepe, Krkağaç ve İvrindi ilçeleri ve köylerinde yaşamaktadrlar. 

Bu ilçelerimizin ortak özelliği geçmişte Ege bölgesinin önemli tütün üretim merkezleri 

olmalardr. Yanlş tarm politikalar sonucunda toprağndan koparlan köylünün, uygun ve 

yeterli düzeyde mesleki eğitim ve icra edeceği meslekle ilgili gerekli donanma sahip olmadan 
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madencilik gibi ağr ve risklerin fazla olduğu çalşma alanlarna sürülmesinin bu gibi 

facialarn oluşumuna katk koyduğu söylenebilir.16 

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK 

ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU 

SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİN 

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU’NUN 

HAZIRLADIĞI RAPORA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİMİZ: 

Değerlendirme 

1-Komisyonun hazrladğ taslak raporda, 13 Mays tarihinde Eynez Kömür 

İşletmesinde gerçekleşen ve “facia” olarak tanmlanan olayn vuku bulmas, olaya müdahale 

ve kurtarma çalşmalar ile olay sonras süreçte yaşananlar üzerine kimi doğru belirlemelerde 

bulunulmuştur. Özellikle olayn vuku bulmasnn nedenleri ( üretim sistemi (rödevans), 

işyerinde iş güvenliği tedbirlerinin eksikliği, denetim eksikliği ve çalştrma biçimleri 

(taşeronluk ve daybaşlk vb) konusundaki genel tespitler, uzman kuruluşlar (Maden 

Mühendisleri Odas gibi) ile partimizin hazrlamş olduğu rapordaki tespitlerle 

benzeşmektedir.  Tespitler benzeşmekle birlikte kullanlan bir takm tanmlar ve getirilen 

öneriler, bu tespitlerle çelişmektedir. 

2-Her şeyden önce raporda Soma’da gerçekleşen ve 301 işçinin yaşamna mal olan 

olayn ekonomik nedenlerle (işveren için kâr, hükümet için kalknma amaçl) bir dizi ihmalin 

sonucu olarak gerçekleştiği defaten belirtilmiştir. Ayrca yer alt madenciliğinin yüksek risk 

taşyan bir faaliyet olduğu da raporda yer almştr. Yüksek risk taşdğ bilinen bir faaliyetin 

gerçekleştirilmesinde ekonomik gerekçelerle güvenlik önlemleri ihmal ediliyorsa ortada bir 

kast vardr. Raporda, bu tespitleri yapldktan sonra vuku bulan olay kaza ya da facia olarak 

tanmlanamaz. Bu olay çok sayda işçinin kastl biçimde ölüme gönderildiği bir 

“KATLİAM”dr ve böyle tanmlanmaldr. 

Kar hrsndan kaynakl, işçilerin güçlerinin çok üzerinde bir performansla çalştrlarak 

fazla üretime zorlanp daybaşlar araclğyla rekabete zorlandğ, gaz maskelerinin 

çalşmadğ, yanmaz malzemenin kullanlmadğ, gerektiği kadar gaz sensörünün 

bulunmadğ, projede yer almayan ve büyük bir risk içeren KARATUMBA üretim 

yönteminin kullanldğ ve daha onlarca kastl yanlşn yapldğ bir yerde İŞÇİ KATLİAMI 

kaçnlmazdr 
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Raporda “Önceden planlanmamş, bilinmeyen ve kontrol altna alnamamş olan etrafa 

zarar verebilecek nitelikteki olaylar  kaza olarak adlandrlr” denilmektedir. 13 Mays 2014 

tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Eynez Maden İşletmesi’nde meydana gelen elim olay ise 

kaza niteliğindedir” tespiti yaplmaktadr. Bu tanm kesinlikle doğru değildir. Çünkü; olayn 

meydana geldiği kömür ocağnda; hem bilimsel çalşmalarda hem de daha önceden yaşanmş 

pratik örneklerde bu tür olaylarn olabileceği defalarca dile getirilmiştir.  

-  Kömür damarnn kendiliğinden yanmaya müsait olduğu, 

 - Kömür damarnda derin kotlara inildikçe metan gaz arttğ, 

- Kömür damar kaln olup, buna uygun özel  çalşma yöntemler gerektiği, 

- Bilimsel olarak kömür damarnn çok çabuk tutuştuğu ve yanabileceği ispatlandğ, 

 Daha önceki yllarda ayn kömür damarnda kendiliğinden yanma yaşandğ ve 24 gün 

gibi uzun bir süre bu yangn söndürmek için mücadele edildiği, 

Bilinmesine rağmen yaşanan bu işçi kymn “kaza” olarak nitelendirmek sorumlular 

aklamaya dönük bir girişimdir. Yukarda saydğmz riskler önceden bilinen, öngörülebilen ve 

önlem alnabilecek durumlardr. Ancak hiçbir önlem alnmamş ve facia göz göre göre 

gelmiştir. 

3-Rapor’da işçi sağlğyla ilgili önlemlerin alnmamasnn görünür sebeplerinin 

saptanmasyla ilgili tespitler genel olarak yerindedir. Ancak bu sorunlarn görünür durumunun 

ötesinde, kaynağnn anlamlandrlmasndan kaçnlmakta; sanki basit bir ihmal yahut 

öngörülemezlik sebebiyle düzenlemelerdeki yanlşlarn ortaya çktğ ifade edilmektedir. 

4-Raporda kazann oluşumu ve nedenleri ile ilgili olarak sistemsel ve kurumsal 

sorunlar üzerinde durulmamştr. Komisyonun hazrladğ raporda, Bilirkişi raporu ile 

TMMOB Maden Mühendisleri Odas tarafndan hazrlanmş olan raporlarda sorumluluk ve 

ihmallerine dikkat çekilen; Soma - Eynez sahasnn sahibi olan TKİ ile bu sahaya ruhsat 

veren, projelerini onaylayan ve denetleyen MİGEM ve bu kuruluşlarn bağl bulunduğu Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlğ’nn (ETKB) sorumluluklar ve ihmalleri irdelenmemiştir. Ayn 

şekilde ETBK ile birlikte sorunun işçi sağlğ ve iş güvenliği sorunu olmas hasebiyle 

ülkemizde 6331 sayl yasann sahibi ve uygulaycs olan Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ ile bu mevzuat düzenleyen İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve denetim 

sistemini oluşturan ve politikalarn belirleyen İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn sorumluluklar 

ve ihmalleri irdelenmemiştir 
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5-Raporda Soma Katliamnn siyasi ve ekonomik arka plan deşifre edilmezken, teknik 

sebepler de belirsizleştirilmiştir. Oysaki meslek odalarnn kapsaml incelemelerinde de 

görüleceği üzer faciann kesin nedeni, kömürün kendiliğinden yanmas (yarm yanma, içten 

içe yanma) sonucu açğa çkan karbon monoksit gaznn çalşanlar zehirlemesidir. Bunun 

yannda olayda metan gaznn etkisi tartşmaya muhtaçtr. Bu zehirli ve boğucu gazlarn 

kaynağ daha önceden çalşlmş eski üretim alanlardr. Burada yaplmas gereken, eskiden 

çalşlmş yerlerin çok iyi izole edilmesi ve buralara emniyet mesafesi ölçüsünde uzak 

durulmasdr. Ancak; raporda olayn teknik nedeni olarak, belirlenemeyen ve önlem 

alnamayan tavan boşluklarnn göçmesi sonucu yine belirlenemeyen boşluklardaki gazlarn 

çalşlan galerilere dolmas şeklinde anlatlan gerekçe, faciann ana nedenini bilinmezliğe ve 

belirsizliğe götürebilecek sonuçlar doğurmaktadr. 

İkinci olarak katliamn meydana gelişi; üretimden kaynakl boşluklarn oluşmas 

nedeniyle özellikle fay zonunun bulunduğu bölgede Tasman (çökme) oluşumu ve burada 

biriken gazlarn ocağn içerisine yaylmas, oluşan gaz yoğunluğunun orada bulunan 

makinadan çkan ateşleyici ile yangna dönüşmesi, yanmaz özellikte olmas gereken bantlarn 

(bu özelliği taşmyor) tutuşmas ile büyümesi şeklinde ifade edilebilir. 

6-Faciann nedeni nettir: Aşr kar hrs amacyla üretim zorlamasdr. Diğer tüm 

teknik nedenler bu gerçeğin alt parametreleridir. Ancak raporda üretim zorlamasnn 

arkasndan siyasi ve kurumsal yaplara işaret edilmemiştir. 

7-Alm garantili anlaşmalar yapmak kar amaçl kurulan özel şirketlerin işine gelen bir 

yaklaşm olduğundan hiçbir zaman eleştirilmemektedir. Raporda bu uygulamann TKİ 

tarafndan ne amaçla yapldğ ortaya konulmamştr. Ayn şekilde Soma havzasnda bu tip 

işletmelerin ne zaman, hangi amaçlarla ve ne şekilde çalştrlmaya başlandğ, ihalelerin ne 

şekilde yapldğ, ihalesiz verilen sahalarn hangi gerekçelerle verildiği irdelenmemiştir.  

Bu konular irdelenmeden 1.500.000 ton/yl yerine 3.500.000 ton/yl üretim yaplmasnn 

nedenlerinin ve sonuçlarnn tartşlmas çok doğru bir yaklaşm değildir. Çünkü, işveren ‘ 

naslsa alm garantisi var, ne kadar üretirsek o kadar kar ederiz” mantğ ile yaklaşarak üretim 

zorlamasna başvurmaktadr. Raporda TKİ ve MİGEM ‘in bu üretim zorlamasna göz 

yumduğuna raporda yer verilmemiştir.  

8-Kömür üretimi TKİ’nin asl işi olup 4857 sayl yasann 2. Maddesi’ne göre hizmet 

alm (taşeron) yöntemiyle Eynez Ocağnda Soma A.Ş’ye üretim yaptrlmamas gerekirdi. 
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Özetle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarnn yasakladğ bir kural devlet kurumlar tarafndan 

ihlal edilmiştir. Bu önemli boyut raporda bilinçli olarak göz ard edilmiştir. 

9-Rödovans yöntemi işçi katliamnn meydana geldiği sahada uygulanmamasna 

rağmen ayn havza içerisinde başka bir şirket tarafndan halen uygulanmaktadr.  MİGEM 

tarafndan sürekli olarak Maden Kanunu’nda rödovansn olmadğ belirtilmesine rağmen yine 

başka bir kamu kurumu olan TKİ tarafndan ayn havza da rödovans uygulamasnn yaplmas 

raporda irdelenmemiş ve eleştirilmemiştir.  

10-Yine raporda söz edilen iş sağlğ kavram da yanlştr. İşin sağlğ olmaz, işçinin 

sağlğ olur. İşin verimi olur, iş yerinin güvenliği olur. Bu tanm, işçilerin de diğer üretim 

araçlar gibi üretimin bir metas olduğunu göstermektedir.  

“İş sağlğ ve iş güvenliği” kavramnn ne kadar yanlş bir kavram olduğunu ne yazk 

ki 301 canmz kaybetmemize neden olan bu katliamda bir kez daha gördük. İşçiyi ve onun 

sağlğn öncelemesi gereken kanunun, tamamen kar hrsna odakl işverenin iş sağlğn ve iş 

güvenliğini(çkarlarn)  korumaya odakl olduğu bir kez daha ortaya çkmştr. Dolaysyla, 

gerçekten işçiyi düşünen bir anlayş için ilk olarak yaplmas gereken bu yasann İŞÇİ 

SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ şeklinde değiştirilmesi olacaktr. Bu konu Soma Meclis 

Araştrma Komisyonu raporu boyunca hiç telaffuz edilmemiştir. 

11-Diğer yandan işçi sağlğna ilişkin denetimin etkinleştirilmesi için sigorta 

yaptrlmasnn önerilmesi Rapor’un temel yaklaşmndaki hatay göstermesi bakmndan 

önemlidir. Asl olarak kamusal denetim örgütlenmesinin güçlendirilmesinin üzerinde 

durulmas gerekirken, denetimin etkinleştirilmesi için özel sigorta yaptrlmasnn önerilmesi, 

sorunun önlenmesinin değil sonuçlarnn “en az gürültüyle” ortadan kaldrlmasnn 

hedeflemektedir. 

12-Raporda 6.3.2.2. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ başlkl, “Teftiş türleri” alt başlğnda ; 

“Teftiş süreçlerinde; sosyal taraflarn sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme 

faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacna hizmet eden teftiş faaliyetleri söz konusu 

edilmiş” olunmakla birlikte; Bakanlğn, işveren kesiminin sürece dahil edilmesi ve bu yönde 

yaptğ toplantlar dikkate alndğnda, işçi sendikalar, çalşan temsilcileri ve işçilerle ya hiç 

toplant yapmamş ya da son derece snrl toplant gerçekleştirmiştir.  Çalşanlarn sorunlarn 
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dile getirilebilmesi açsndan, önce güven duymas önemli olup, Bakanlk bu konuda bir adm 

atmamş, adeta işverenlere danşmanlk yapmay tercih etmiştir.  

13-Raporda“Akredite Kuruluşlarn Desteklenmesi” şeklindeki değerlendirme ve öneri 

oldukça tehlikelidir. Maden Kanunu değişiklik tasarsnn hazrlandğ şu günlerde akredite 

kuruluşlar araclğ ile MİGEM tarafndan yürütülmekte olan kamusal denetimin 

özelleştirilmesi anlamna gelmektedir. Aslnda MİGEM değişiklik tasarsna bu hükmü 

koymakla Soma Faciasnda kendilerine bilirkişi raporuyla verilmiş olan kusuru 

kabullenmektedir. ‘Biz denetim yapamyoruz’ demektedirler. Burada şunu sormak 

gerekmektedir: Eğer bir maden işletmesini gereği gibi denetleyemiyorsanz akredite olmuş üst 

düzeyde bir kuruluşu hangi bilgi ile belgelendirecek ve nasl denetleyeceksiniz? 

Ayrca Maden Kanununda ki yetkilendirilmiş ve akredite olmuş kuruluşlarn tüzel 

kişilik olacağ belirtilmektedir. Yani madenlerin denetimi Teknik Nezaretçiliğin kaldrlmas 

ile Maden Mühendisinin denetiminden kaçrlmas anlamna gelip kazalarn artmasna neden 

olacaktr. 

14-Raporda “Rezerv Raporlama Konusunda Uluslararas Alanda Akredite Ulusal 

Rezerv Raporlama Kurumu Oluşturulmas” başlğndaki öneriler oldukça tehlike arz 

etmektedir. Rezerv belirleme konusunda ki standartlar ile bunlar belirleyen uluslararas 

kuruluşlara ilişkin çalşmalar Türkiye’de madenciliği adeta bir sömürge madenciliğine 

dönüştürecektir. Ayrca Türkiye’de bu standartlara göre alnmş ruhsatlarda, üretim 

yaplmadan borsa üzerinden yaplacak ticaret ile uluslararas şirketler hiçbir üretim yapmadan 

borsa üzerinden para kazanacaklardr.  

15- Raporda “8.1.12. Soma A.Ş ‘de Taşeronluk /Daybaşlk Sistemi” alt başlğnda 

“Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan işçinin 

madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir” denilmektedir. 

Oysa Soma’da kazann iki temel nedeni var; 

a-Kömürün jeolojik karakterinin bozard edilerek işletme yaplmas 

b-İşletmenin aşr kar arzusu ve üretim zorlamasdr. 

Öte yandan Ancak Daybaşnn/taşeronun sertifikal işçinin başnda durmas önünde 

bir engel olmadğ gibi; işçi sağlğ ve güvenliği eğitimlerinde olduğu gibi mesleki sertifika 

verilmesinde de gerçekliğe aykr belge düzenlenmesi beklenmelidir. Bu nedenle, gerek işçi 

sağlğ ve güvenliği ve gerekse de mesleki belgelendirmedeki usulsüzlüklerin, belgede 
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dile getirilebilmesi açsndan, önce güven duymas önemli olup, Bakanlk bu konuda bir adm 

atmamş, adeta işverenlere danşmanlk yapmay tercih etmiştir.  

13-Raporda“Akredite Kuruluşlarn Desteklenmesi” şeklindeki değerlendirme ve öneri 

oldukça tehlikelidir. Maden Kanunu değişiklik tasarsnn hazrlandğ şu günlerde akredite 

kuruluşlar araclğ ile MİGEM tarafndan yürütülmekte olan kamusal denetimin 

özelleştirilmesi anlamna gelmektedir. Aslnda MİGEM değişiklik tasarsna bu hükmü 

koymakla Soma Faciasnda kendilerine bilirkişi raporuyla verilmiş olan kusuru 

kabullenmektedir. ‘Biz denetim yapamyoruz’ demektedirler. Burada şunu sormak 

gerekmektedir: Eğer bir maden işletmesini gereği gibi denetleyemiyorsanz akredite olmuş üst 

düzeyde bir kuruluşu hangi bilgi ile belgelendirecek ve nasl denetleyeceksiniz? 

Ayrca Maden Kanununda ki yetkilendirilmiş ve akredite olmuş kuruluşlarn tüzel 

kişilik olacağ belirtilmektedir. Yani madenlerin denetimi Teknik Nezaretçiliğin kaldrlmas 

ile Maden Mühendisinin denetiminden kaçrlmas anlamna gelip kazalarn artmasna neden 

olacaktr. 

14-Raporda “Rezerv Raporlama Konusunda Uluslararas Alanda Akredite Ulusal 

Rezerv Raporlama Kurumu Oluşturulmas” başlğndaki öneriler oldukça tehlike arz 

etmektedir. Rezerv belirleme konusunda ki standartlar ile bunlar belirleyen uluslararas 

kuruluşlara ilişkin çalşmalar Türkiye’de madenciliği adeta bir sömürge madenciliğine 

dönüştürecektir. Ayrca Türkiye’de bu standartlara göre alnmş ruhsatlarda, üretim 

yaplmadan borsa üzerinden yaplacak ticaret ile uluslararas şirketler hiçbir üretim yapmadan 

borsa üzerinden para kazanacaklardr.  

15- Raporda “8.1.12. Soma A.Ş ‘de Taşeronluk /Daybaşlk Sistemi” alt başlğnda 

“Bu konuda genel çözüm ise işçilerin sertifikalandrlmas ve sertifikas olmayan işçinin 

madencilik sektöründe çalşmasnn önlenmesinden geçmektedir” denilmektedir. 

Oysa Soma’da kazann iki temel nedeni var; 

a-Kömürün jeolojik karakterinin bozard edilerek işletme yaplmas 

b-İşletmenin aşr kar arzusu ve üretim zorlamasdr. 

Öte yandan Ancak Daybaşnn/taşeronun sertifikal işçinin başnda durmas önünde 

bir engel olmadğ gibi; işçi sağlğ ve güvenliği eğitimlerinde olduğu gibi mesleki sertifika 

verilmesinde de gerçekliğe aykr belge düzenlenmesi beklenmelidir. Bu nedenle, gerek işçi 

sağlğ ve güvenliği ve gerekse de mesleki belgelendirmedeki usulsüzlüklerin, belgede 
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sahteciliğin özel bir hali olarak ve tehlike suçu kapsamnda “Ceza Kanunu” kapsamnda 

değerlendirilmelidir.  

16-Raporda Soma katliamna ilişkin tespitlerin yer aldğ “9. Bölüm”de denetimi 

gerçekleştirilmesi geren kurumlar teker teker ele alnarak bir takm aksaklklar ifade 

edilmiştir. Ancak denetimden kaynaklanan aksaklklarn, eksikliklerin ve de yanlşlklarn 

sorumlularna değinilmemiştir. Böylece denetim mekanizmasnn çok büyük ölçüde 

sorumluluklar alanna giren bakanlar ve toplamda hükümetin sorumluluklarn yerine 

getirmediği yönünde hiçbir belirleme yaplmayarak adeta hükümet korunmaya çalşlmştr.   

17- Raporda “9.2.1. Denetim Sistemindeki Yapsal Sorunlar” alt başlğnda “Çağdaş 

anlamyla denetim bir performans değerlendirme (Performans Denetimi) sürecidir. Bu süreç 

planlama ile başlayp yürütme-uygulama ile devam eder ve raporlama ile tamamlanr” 

şeklinde bir ifade mevcuttur. 

Oysa ki denetimde amaç, tam performansa ne kadar yaklaşldğ olmayp; olmas 

gerekene veya standartlara uygunluğun tespitidir. Tam performansa yatknlk, en olumsuz 

durumda dahi bir olumluluk tespit ederken; denetim, amaca yatknlk açsndan bir tavr / 

yaptrm belirler. Ayrca, performans ölçümünde, ölçüm kriterlerinde ilgili kuruluşun / 

firmann beklentileri söz konusuyken, denetim daha bilimsel ölçütleri kendisine referans alr. 

Uygulanagelen yaklaşm açsndan performans denetiminin, özellikle beyaz yakallar üzerinde 

bask ile kurulan bir yönetme biçimi olduğu da gözetildiğinde, bu kavrama karş çkmak 

önemli görünmektedir. Kamuda da, denetimin, performans denetimine dönüştürülmek 

istendiği dikkatlerden kaçmamaldr. 

18- Raporun 9.2.2.2.1. İş güvenliği uzman ve 9.2.2.2.2. İşyeri Hekimi alt başlğnda da 

“İşyeri hekimlerinin de iş güvenliği uzmanlar gibi bağmsz bir şekilde ve basklardan uzak 

olarak denetimlerini yapmalar gerekmektedir. İşyeri hekimlerinin maaşlarnn işveren 

tarafndan ödenmesi, iş güvenliği uzmanlarnda da olduğu gibi baskc ve bağmszlktan uzak 

bir denetim ortam yaratmaktadr” şeklinde bir tespit yaplmştr. 

Tartşma, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzamann maaşlarn kimden aldğ üzerine 

dönüyor. Oysa ki maaşn devletten alsa da, mevcut sistemde zorunlu olarak hangi uzmanla 

çalşacağna işveren karar verecek ve dolaysyla istediği gibi bir iş güvenliği uzmann 

bulabilecektir. Ayn şekilde, istemediği iş güvenliği uzmann da işten çkarabilecektir. 

Mevcut iş güvencesi sisteminde, işveren açsndan işe iade zorunlu değil seçimlik bir 

sonuçtur. Bu konuda, işverenin üzerinde bulunan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerine ilişkin 
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masraflarn işverenin üzerinden alnarak devlete yüklenmesi ve bir anlamda dolayl teşvik 

verilmesi anlamna gelebilecek bu yaklaşm isabetli değildir. Bu nedenle, tartşma, iş 

güvenliği uzmannn ve işyeri hekiminin iş güvencesine getirilmelidir. Bu konuda, işyeri 

sendika temsilcilerinin iş güvencesine benzer bir düzenleme önerilmelidir. 

19- İşçi sağlğnn korunup geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bu 

alann emanet edildiği işyeri hekimliğinin özerk bir yaplanmadan uzaklaştrlmş olmasdr. 

6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Yasasyla bir yandan işçi sağlğyla ilgili hemen bütün 

görev kendisine yüklenen işyeri hekimleri diğer yandan neredeyse bütünüyle görüntüden 

ibaret bir yaplanmaya büründürülerek sanal bir varlğa dönüştürülmüşlerdir. Çerçeve yasa 

hükümleriyle asl düzenlemelerin yönetmeliklere braklmas suretiyle yasama yetkisi Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakan’na devredilen bu alanda, işyeri hekimliğinin de 

taşeronlaştrlmas, en ağr işin yapldğ yerde işçi başna ayda 8 dakikada işyeri hekimliği 

yaplabilmesi, işyeri hekimi tam gün çalşyorsa yardmc sağlk personel çalştrlmamas, 

hatta işverenin kendi işyerinin işyeri hekimliğini yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

20- Diğer yandan, işyeri hekimlerinin de mesleki örgütlenmesi, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği iken meslek örgütünün işyeri 

hekimliği mesleki eğitimi vermesi yasaklanmş; işyeri hekiminin meslek örgütü ile bağnn 

kopartlmas için her türlü izolasyon uygulanmştr. Söz konusu çabann bu Rapor’da sayfa 

396’daki yansmas da işyeri hekimlerinin meslek örgütünün varlğ  göz ard edilerek 

“…işyeri hekimlerinin mesleki olarak örgütlenebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler 

yaplmas” gerektiğinin önerilmiş olmasdr. 

21-Raporun9.2.2.2. “İşveren Tarafndan Oluşturulan İş Sağlğ ve Güvenliği 

Organizasyonu” alt başlğna dair değerlendirmemiz; 

İş sağlğ ve güvenliği konusunda, 6331 sayl Yasa’da yer alan iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonu kurma (madde 4.1.a) ve denetim sistemi oluşturma (4.1.b) üzerinde de 

durulmaldr. Her iki başlğn da, sadece ilgili teknik personele (iş güvenliği uzman, işyeri 

hekimi …) indirgenmesi mümkün olmayp, zorunlu olarak işyerine özgü yapda olmas 

gerekmektedir. Özellikle; madencilik, inşaat, tersanecilik gibi, sabit bir çalşma koşulunun 

bulunmadğ ve her an değişebildiği sektörlerde, belirtilmiş olan başlklarn önemi daha 

büyüktür. Özellikle alnan önlemin sürekliliğinin sağlanmas açsndan, sorun çktğnda bunu 

tespit edebilecek bir denetim sistemi ile bu denetimi yapabilecek organizasyonun aranmas 

önemlidir.  
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masraflarn işverenin üzerinden alnarak devlete yüklenmesi ve bir anlamda dolayl teşvik 

verilmesi anlamna gelebilecek bu yaklaşm isabetli değildir. Bu nedenle, tartşma, iş 

güvenliği uzmannn ve işyeri hekiminin iş güvencesine getirilmelidir. Bu konuda, işyeri 

sendika temsilcilerinin iş güvencesine benzer bir düzenleme önerilmelidir. 

19- İşçi sağlğnn korunup geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bu 

alann emanet edildiği işyeri hekimliğinin özerk bir yaplanmadan uzaklaştrlmş olmasdr. 

6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Yasasyla bir yandan işçi sağlğyla ilgili hemen bütün 

görev kendisine yüklenen işyeri hekimleri diğer yandan neredeyse bütünüyle görüntüden 

ibaret bir yaplanmaya büründürülerek sanal bir varlğa dönüştürülmüşlerdir. Çerçeve yasa 

hükümleriyle asl düzenlemelerin yönetmeliklere braklmas suretiyle yasama yetkisi Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakan’na devredilen bu alanda, işyeri hekimliğinin de 

taşeronlaştrlmas, en ağr işin yapldğ yerde işçi başna ayda 8 dakikada işyeri hekimliği 

yaplabilmesi, işyeri hekimi tam gün çalşyorsa yardmc sağlk personel çalştrlmamas, 

hatta işverenin kendi işyerinin işyeri hekimliğini yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

20- Diğer yandan, işyeri hekimlerinin de mesleki örgütlenmesi, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği iken meslek örgütünün işyeri 

hekimliği mesleki eğitimi vermesi yasaklanmş; işyeri hekiminin meslek örgütü ile bağnn 

kopartlmas için her türlü izolasyon uygulanmştr. Söz konusu çabann bu Rapor’da sayfa 

396’daki yansmas da işyeri hekimlerinin meslek örgütünün varlğ  göz ard edilerek 

“…işyeri hekimlerinin mesleki olarak örgütlenebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler 

yaplmas” gerektiğinin önerilmiş olmasdr. 

21-Raporun9.2.2.2. “İşveren Tarafndan Oluşturulan İş Sağlğ ve Güvenliği 

Organizasyonu” alt başlğna dair değerlendirmemiz; 

İş sağlğ ve güvenliği konusunda, 6331 sayl Yasa’da yer alan iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonu kurma (madde 4.1.a) ve denetim sistemi oluşturma (4.1.b) üzerinde de 

durulmaldr. Her iki başlğn da, sadece ilgili teknik personele (iş güvenliği uzman, işyeri 

hekimi …) indirgenmesi mümkün olmayp, zorunlu olarak işyerine özgü yapda olmas 

gerekmektedir. Özellikle; madencilik, inşaat, tersanecilik gibi, sabit bir çalşma koşulunun 

bulunmadğ ve her an değişebildiği sektörlerde, belirtilmiş olan başlklarn önemi daha 

büyüktür. Özellikle alnan önlemin sürekliliğinin sağlanmas açsndan, sorun çktğnda bunu 

tespit edebilecek bir denetim sistemi ile bu denetimi yapabilecek organizasyonun aranmas 

önemlidir.  
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Konuyla ilgili olarak, yasal düzenlemelerde çalşan temsilcisinden bahsedilmiş; ancak, 

zaten üretimde görev yapan çalşan temsilcisinin, üzerinde görevleri hangi zaman diliminde 

yerine getireceği konu edilmemiştir. Bu nedenle, çalşan temsilcisinin görevlerini ne kadar 

sürede yerine getirebileceği hususunun açğa çkarlmas gerekmektedir. Mevzuatta, bu 

konuda da düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadr.  

22-Raporun“9.3.İşletme Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar” bölümünün giriş 

cümlesindeki “bir işletmenin rasyonel olarak işletilmesi mülkiyetinin kime ait olduğuna değil, 

nasl yönetildiğine bağldr” belirlemesi ise ilgili kamu kurumlarnn ve dolaysyla siyasi 

iktidarn sorumluluğunu yok sayma adna yaplmştr. Zaten bu başlk altnda da 8.2.11’deki 

gibi sorumluluk “işçinin sertifikalanmasna” indirgenmiştir. 

23-Raporda, “9.4 Rödovans ve Hizmet Alm Uygulamasndan Kaynaklanan Sorunlar” 

alt başlğnda “Soma maden kazasnn olduğu yeralt ocağn işleten firma ile Kamu İhale 

Kanunu Hizmet Alm uygulamas kapsamnda sözleşme yaplmştr. Ancak burada saha 

bütünüyle firmaya verilmiş, sözleşme ile tüm sorumluluk yükleniciye geçmiştir. Aslnda bu 

uygulama da bir çeşit rödovans saylabilir. Sadece üretilen kömürün tüm mülkiyeti 

Devletindir” şeklinde bir belirleme mevcuttur 

Ancak Soma’da kamunun da personeli mevcut olup; bu personel, işin denetimi (ürünü 

denetlemek teslim almak ve maden kanununun ruhsat sahibine yüklediği yükümlülükler) 

kapsamn aşacak şekilde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, muvazaal bir şekilde asl işin 

alt işverene verilmesi (İş Kanunu madde 2/f.6) ve dolaysyla da tüm işçilerin başlangçtan 

itibaren asl işveren olan Kamunun işçisi saylmas (İş Kanunu madde 2/f.6) söz konusudur. 

24-Raporda “9.6.2. Kurallara Uymama” alt başlğnda, “İş kazalarnn  %80’inin 

insanlara, %18’inin fizik ve mekanik çevre koşullarna, %2’sinin ise umulmadk olaylara 

bağl olarak meydana geldiği kabul edilmektedir.(N.TUNALI, VII. Uluslararas İş Sağlğ ve 

Güvenliği Konferans (6Mays 2014 )” VII. Uluslararas İş Sağlğ ve Güvenliği 

Konferans’ndan yola çkarak yaplan bu tespit en çok eleştiriyi hak eden bir 

değerlendirmedir. 

Bu değerlendirmelerin herhangi onaylanmş bir bilimsel dayanağ olmayp; 

1930’lardan sonra ABD’de geliştirilmiş ve iş kazalarnn sorumluluğunu işçilere ykmaya 

çalşan bir yaklaşmdr. Oysaki gerek iş müfettişliği uygulamasndan ve gerekse de yarg 

uygulamasndan bilindiği üzere, iş kazalarnda insan faktörü olarak da adlandrlabilecek 

işçinin sorumluluğu ortalama % 20 ile % 30 arasnda değişirken, fizik ve mekanik ve çevre 
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koşullar olarak anlan ve kimi yerde de tehlikeli durum olarak geçen işveren sorumluluğu ise 

% 70 ile % 80 arasnda değişmektedir. Bu yaklaşmn bir uzants “güvenlik kültürü” ve 

“işçilerin kurallara uymamas” şeklindeki değerlendirmelerde de görülmektedir. Netice 

olarak, Soma gerçeği ile de uyumsuz olan bu yaklaşm, prensip olarak reddediyoruz. 

Gerçekten de, değerlendirmelerin devamnda, klasik “trafikte alntlarn kemer takmama” 

örneği üzerinden, esas olarak işçiyi sorumlu tutmaya yönelik bir yaklaşm sergilenmektedir.  

25-Raporda 9.6.3.2.İşverenin Eğitimi alt başlğnda “Bilinçli işveren ise iş sağlğ ve 

güvenliği tedbirlerini ilk yatrm maliyetleri içinde hesaplamş olacak ve bunun uzun vadede 

insana ve ekonomisine yaplmş bir yatrm olduğunun farkna varacaktr” ve “İş sağlğ ve 

güvenliğine yaplan yatrmlarn uzun vadede karllk sağladğ meydana gelen kazalardan da 

açkça görülmektedir”  ifadesi kullanlmaktadr. 

Ancak işverenleri sürece ikna etmek amacyla, işçi sağlğ ve güvenliği önlemlerinin 

alnmas için karllktan bahsedilmesi, etik bir yaklaşm değildir. Ayrca, işçi sağlğ ve 

güvenliği önlemlerinin uzun vadede karllk sağladğ iddias da her durumda doğru değildir; 

bir başka deyişle, her durumda önlemek, ödemekten ucuz değildir. Örnek olmas açsndan, 

toz oluşumu söz konusu olan büyük ölçekli fabrikalarda, havalandrma sistemine harcanacak 

olan para; firmann konuyla ilgili meslek hastalklarna ödemesi beklenen tazminattan hep 

daha fazla olacaktr. Bu nedenle, işçi sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin alnmas, insan 

olmann gereğidir ve aksi durumlarn ağr yaptrmlara bağlanmas gerekmektedir. 

26-Raporda, 9.6.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürü alt başlğnda “Güvenlik 

kültürünün tanm, literatürde çok farkl şekillerde dile getirilmektedir. Bu tanmlar 

incelendiğinde, ortaklk, önleme, korunma, maruziyet, değişim, alglama, inanç, değer, tutum 

vb. kavramlarn tüm tanmlarda ortak olduğu görülmektedir. Bu kavramlardan yola çkarak, 

işyerindeki güvenlik kültürünü, işyerinin her kademesinde görev yapan personelin, iş sağlğ 

ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya 

geliştirdiği ortak davranş, alşkanlk, inanç, görüş ve paylaşmlar bütününün ifadesi şeklinde 

tanmlamak mümkündür”  şeklinde ilginç bir tespitte bulunulmuştur 

Kültürün, ancak uzun yllarda oluşabileceği göz önüne alndğnda, sorun 

çözümlenemez bir noktaya, adeta çaresizliğin dile getirilmesine evirilmektedir. Oysa ki, 

güvenlik kültürü de dahil olmak üzere, ilgili kültür alt başlklar mevcut durumda veridir ve 

değişmesi ise ancak kuşaklarla mümkündür. Bu nedenle, kişiye verilecek eğitimle kültür 

değişmesi beklenilir değildir. Bu nedenle, Türkiye açsndan, mevcut verili güvenlik anlayş 
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koşullar olarak anlan ve kimi yerde de tehlikeli durum olarak geçen işveren sorumluluğu ise 

% 70 ile % 80 arasnda değişmektedir. Bu yaklaşmn bir uzants “güvenlik kültürü” ve 

“işçilerin kurallara uymamas” şeklindeki değerlendirmelerde de görülmektedir. Netice 

olarak, Soma gerçeği ile de uyumsuz olan bu yaklaşm, prensip olarak reddediyoruz. 

Gerçekten de, değerlendirmelerin devamnda, klasik “trafikte alntlarn kemer takmama” 

örneği üzerinden, esas olarak işçiyi sorumlu tutmaya yönelik bir yaklaşm sergilenmektedir.  

25-Raporda 9.6.3.2.İşverenin Eğitimi alt başlğnda “Bilinçli işveren ise iş sağlğ ve 

güvenliği tedbirlerini ilk yatrm maliyetleri içinde hesaplamş olacak ve bunun uzun vadede 

insana ve ekonomisine yaplmş bir yatrm olduğunun farkna varacaktr” ve “İş sağlğ ve 

güvenliğine yaplan yatrmlarn uzun vadede karllk sağladğ meydana gelen kazalardan da 

açkça görülmektedir”  ifadesi kullanlmaktadr. 

Ancak işverenleri sürece ikna etmek amacyla, işçi sağlğ ve güvenliği önlemlerinin 

alnmas için karllktan bahsedilmesi, etik bir yaklaşm değildir. Ayrca, işçi sağlğ ve 

güvenliği önlemlerinin uzun vadede karllk sağladğ iddias da her durumda doğru değildir; 

bir başka deyişle, her durumda önlemek, ödemekten ucuz değildir. Örnek olmas açsndan, 

toz oluşumu söz konusu olan büyük ölçekli fabrikalarda, havalandrma sistemine harcanacak 

olan para; firmann konuyla ilgili meslek hastalklarna ödemesi beklenen tazminattan hep 

daha fazla olacaktr. Bu nedenle, işçi sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin alnmas, insan 

olmann gereğidir ve aksi durumlarn ağr yaptrmlara bağlanmas gerekmektedir. 

26-Raporda, 9.6.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kültürü alt başlğnda “Güvenlik 

kültürünün tanm, literatürde çok farkl şekillerde dile getirilmektedir. Bu tanmlar 

incelendiğinde, ortaklk, önleme, korunma, maruziyet, değişim, alglama, inanç, değer, tutum 

vb. kavramlarn tüm tanmlarda ortak olduğu görülmektedir. Bu kavramlardan yola çkarak, 

işyerindeki güvenlik kültürünü, işyerinin her kademesinde görev yapan personelin, iş sağlğ 

ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya 

geliştirdiği ortak davranş, alşkanlk, inanç, görüş ve paylaşmlar bütününün ifadesi şeklinde 

tanmlamak mümkündür”  şeklinde ilginç bir tespitte bulunulmuştur 

Kültürün, ancak uzun yllarda oluşabileceği göz önüne alndğnda, sorun 

çözümlenemez bir noktaya, adeta çaresizliğin dile getirilmesine evirilmektedir. Oysa ki, 

güvenlik kültürü de dahil olmak üzere, ilgili kültür alt başlklar mevcut durumda veridir ve 

değişmesi ise ancak kuşaklarla mümkündür. Bu nedenle, kişiye verilecek eğitimle kültür 

değişmesi beklenilir değildir. Bu nedenle, Türkiye açsndan, mevcut verili güvenlik anlayş 
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gözetilerek, çözüm tedbirlerin niteliğinde aranmaldr. Gerçekten de iş kazalarnn nedenlerini 

incelediğimizde, en basit tedbirlerin yokluğundan kaynaklandğ tespit edilebilmektedir. Bu 

nedenle, vurgunun tedbire yaplmas daha fazla önem arz etmektedir. 

İktidarn, bakanlklarn ve ilgili kurumlarn iş güvenliği eğitimlerini ve kültürlerini 

geliştirmeleri gerektiğinin rapora işlenmesi gerekmektedir. Çünkü 40 saatte maden işçisi 

yetiştirmenin, 16 saatte iş güvenliği kültürü oluşturmann imkânszlğ herkes tarafndan 

bilinen bir gerçektir. 

İş güvenliği uzmanlarnn eğitimleri ve görevleri konusunda birincil derecedeki 

sorumlu 2003 ylndan itibaren meslek odalarnn ve mahkemelerin her türlü uyarsna rağmen 

‘ben yaptm oldu, bitti’ mantğ ile hareket eden İş Sağlğ Genel Müdürlüğü ve ÇSGB’dir. Bu 

konuda açlan davalar sonucunda ilgili yönetmelikler defalarca kez iptal edilmiştir. Yarg 

kararlar uygulamaya konulmamş, yarg kararlar kanun düzenlemeleri ile by-pass edilmeye 

çalşlmştr. Ancak bu hususlara raporda nedense hiç yer verilmemiştir. 

27- Raporda “10.1.2. Sürdürülebilir Madencilik Politikas Oluşturulmas ve 

Hammadde Arz Güvenliğinin Sağlanmas” ve “10.1.4. Kömür Sektörüne Yönelik Ayr 

Kanun: Kömür Üretimi, İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu” alt başlğna ilişkin görüşümüz; 

İş mevzuatnn dağnklğ sorun iken, Yasa düzeyinde madenciliğin ve hatta 

madenciliğin daha alt dal olan kömür madenciliğinin ayr düzenlenmesi makul değildir. 

Olmas gereken, ilgili Yönetmelikler de göz önünde bulundurularak, “Uygulama 

Yönetmelikleri/Rehberleri” hazrlanmasdr.  

28-10.2.4. Sendikalar alt başlğnda “Sendikalarn işyerlerindeki iş sağlğ ve güvenliği 

ile ilgili görevleri, yorumlara mahal vermeyecek şekilde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’nda açk olarak düzenlenmelidir” şeklinde bir öneri sunulmaktadr. 

İşçi sağlğ ve güvenliği açsndan sendikal örgütlenmenin önünün açlmas temeldir. 

Bu husus ise konu edilmemiştir.  

29-“10.3.1. Denetimler İlgili İSG Mevzuatndan Kaynaklanan Öncelikli Eksikliklerin 

Düzenlenmesi” alt başlğna ilişkin değerlendirmemiz; 

İSG denetim teşkilatnn, 81 sayl ILO sözleşmesi uyarnca, siyasi etkilerden uzak 

tutulmas önemlidir. Ancak, Türkiye’de ÇSGB bünyesinde yer alan İTKB’nn siyasi etkiden 

uzak olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bu konuda, seçim dönemi olan 2014 ylnda 

İstanbul ilinde bulunan sanayi işyerlerinin denetime alnmadğ medyaya da yansmşt. Bu 
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nedenle, İSG denetim teşkilatnn, bakanlğn ve dolaysyla siyasi basncn etkisinden 

kurtarlmas önemlidir. Bu amaçla, emek ağrlkl bir yapda olacak şekilde, sosyal taraflarn 

yönetiminde bağmsz bir kurum olarak İSG Denetim Teşkilatnn oluşturulmasna ihtiyaç 

bulunmaktadr. Bu başlk da konu edilmemiştir.  

30-Raporda işletme yönetiminden kaynaklanan sorunlar üzerine tespitlere “çalşmalar 

devam ettiği” gerekçesiyle yer verilmemiştir. Bir katliamn birinci dereceden sorumlusu olan 

işletme yönetimine dair tespitlerin yer almadğ bir rapor, eksiktir ve böyle bir rapor üzerinden 

gerçekçi bir değerlendirme yapmak mümkün olamaz. 

31-Raporun, “üretim zorlamas” başlğn taşyan (9.3.3) bölümünde “Kaza sonras işçi 

ifadelerinden anlaşldğ kadar ile Soma A.Ş. ve Soma yöresinde faaliyet gösteren maden 

ocaklarnda tarm sektöründen kalan bir uygulama olan ve Daybaşlk veya taşeronluk olarak 

anlan bir uygulama ve kültürün olduğu yaygndr. Üretime dayal prim sistemi ile İşçiler 

rekabete sokulduğu hatta vardiyalar aras yarşn olduğu anlaşlmaktadr” denilerek Soma’da 

yaşanan katliamn taşeronlaşmay içeren bu çalşma düzeninin bir sonucu olduğu tepsi 

yaplmştr. Bu tespitin ardndan taşeron sisteminin kaldrlmasna ilişkin bir öneri getirilmesi 

beklenirken rapor, taşeron sistemi üzerinden bir değerlendirme yapmak yerine çözümü 

işçilerin sertifakalandrlmalar olarak göstermiştir. Bu neden sonuç bağlants olmayan son 

derece mantk dş bir yaklaşmdr. Bu yaklaşmn ardnda hükümetin esnekliğe dayal 

istihdam politikalarnn bir parças olan taşeronluk sistemini tartşmaya açmaktan kaçnma 

niyeti olduğu anlaşlmaktadr. 

32-Raporda rödovans sistemi  “sektörel bir realite” olarak tanmlanarak 

meşrulaştrlmak istenmiştir. Üretimi alt işverene devretme ve bir özelleştirme yöntemi olarak 

rödovans sistemi kâr en üst düzeye çkarmann ve bunun için de üretimi zorlamann zeminini 

oluşturmaktadr. Raporda rödovans sisteminin Soma katliamndaki rolünü ele almak yerine 

rödovans sisteminin mevzuata uyumsuzluklar vurgulanarak, “rödovans sistemini kitabna 

uydurmak” amaçlanmştr. 

33-Raporda taşeronluk (alt işverenlik) sistemi, uzmanlk alt işverenliği, kapasite alt 

işverenliği ve ekonomik alt işverenliği olmak üzere üç farkl türe ayrlmştr. Bunlardan 

uzmanlk ve kapasite alt işverenliği olumlu olarak gösterilirken ekonomik alt işverenliğin 

işverenin maliyeti düşürmeyi ve işçileri sendikaszlaştrmay amaçladğ vurgulanarak 

olumsuz olduğu varsaymnda bulunulmuştur. Oysa alt işverenlik (taşeronluk) hiçbir 

kategoriye ayrmak gerekmeksizin, maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadr ve işçiler açsndan 
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nedenle, İSG denetim teşkilatnn, bakanlğn ve dolaysyla siyasi basncn etkisinden 

kurtarlmas önemlidir. Bu amaçla, emek ağrlkl bir yapda olacak şekilde, sosyal taraflarn 

yönetiminde bağmsz bir kurum olarak İSG Denetim Teşkilatnn oluşturulmasna ihtiyaç 

bulunmaktadr. Bu başlk da konu edilmemiştir.  

30-Raporda işletme yönetiminden kaynaklanan sorunlar üzerine tespitlere “çalşmalar 

devam ettiği” gerekçesiyle yer verilmemiştir. Bir katliamn birinci dereceden sorumlusu olan 

işletme yönetimine dair tespitlerin yer almadğ bir rapor, eksiktir ve böyle bir rapor üzerinden 

gerçekçi bir değerlendirme yapmak mümkün olamaz. 

31-Raporun, “üretim zorlamas” başlğn taşyan (9.3.3) bölümünde “Kaza sonras işçi 

ifadelerinden anlaşldğ kadar ile Soma A.Ş. ve Soma yöresinde faaliyet gösteren maden 

ocaklarnda tarm sektöründen kalan bir uygulama olan ve Daybaşlk veya taşeronluk olarak 

anlan bir uygulama ve kültürün olduğu yaygndr. Üretime dayal prim sistemi ile İşçiler 

rekabete sokulduğu hatta vardiyalar aras yarşn olduğu anlaşlmaktadr” denilerek Soma’da 

yaşanan katliamn taşeronlaşmay içeren bu çalşma düzeninin bir sonucu olduğu tepsi 

yaplmştr. Bu tespitin ardndan taşeron sisteminin kaldrlmasna ilişkin bir öneri getirilmesi 

beklenirken rapor, taşeron sistemi üzerinden bir değerlendirme yapmak yerine çözümü 

işçilerin sertifakalandrlmalar olarak göstermiştir. Bu neden sonuç bağlants olmayan son 

derece mantk dş bir yaklaşmdr. Bu yaklaşmn ardnda hükümetin esnekliğe dayal 

istihdam politikalarnn bir parças olan taşeronluk sistemini tartşmaya açmaktan kaçnma 

niyeti olduğu anlaşlmaktadr. 

32-Raporda rödovans sistemi  “sektörel bir realite” olarak tanmlanarak 

meşrulaştrlmak istenmiştir. Üretimi alt işverene devretme ve bir özelleştirme yöntemi olarak 

rödovans sistemi kâr en üst düzeye çkarmann ve bunun için de üretimi zorlamann zeminini 

oluşturmaktadr. Raporda rödovans sisteminin Soma katliamndaki rolünü ele almak yerine 

rödovans sisteminin mevzuata uyumsuzluklar vurgulanarak, “rödovans sistemini kitabna 

uydurmak” amaçlanmştr. 

33-Raporda taşeronluk (alt işverenlik) sistemi, uzmanlk alt işverenliği, kapasite alt 

işverenliği ve ekonomik alt işverenliği olmak üzere üç farkl türe ayrlmştr. Bunlardan 

uzmanlk ve kapasite alt işverenliği olumlu olarak gösterilirken ekonomik alt işverenliğin 

işverenin maliyeti düşürmeyi ve işçileri sendikaszlaştrmay amaçladğ vurgulanarak 

olumsuz olduğu varsaymnda bulunulmuştur. Oysa alt işverenlik (taşeronluk) hiçbir 

kategoriye ayrmak gerekmeksizin, maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadr ve işçiler açsndan 
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iş güvencesinin kaybedilmesi anlamna gelmektedir. İş güvencesinin olmamas ve başkaca bir 

gelir güvencesi oluşturacak bir sigorta sisteminin de olmadğ Türkiye’de işçinin yaşamn 

sürdürebileceği bir ücreti elde edebilmek için en kötü ve güvenliksiz koşullarda çalşmaya 

rza göstermesine neden olmaktadr. Bu da iş cinayetlerinin en önemli nedenidir. Yukarda da 

belirtildiği gibi işçilere güvencesizliği dayatan esnek çalşma koşullar AKP hükümetinin 

istihdam politikalarnn temelini oluşturmaktadr. Raporu hazrlayanlar, hükümetin bu 

politikalaryla çelişmemek istemediğinden olsa gerek taşeron çalşmay yerecek hiçbir öneriye 

yer vermemiş ve böylece yine kendi tespitleriyle çelişmiştir. 

34-Raporun (9.6 bölümünde yer alan) iş sağlğ ve iş güvenliği ile ilgili sorunlar 

bölümünde kavramsal olarak “işçi”nin değil de “iş”in sağlğn amaçlayan “ideolojik” 

yaklaşm sürdürülmüştür. Raporda işveren örgütlerinin sürekli olarak kullandklar 

terminolojiye sağdk kalnarak iş cinayetleri, iş güvenliği kültürünün olmamas ve eğitim 

eksikliğine bağlanmştr. Bu değerlendirmeler, raporda yer alan düşük maliyet, yüksek kâr, 

sürdürülebilir kalknma için iş güvenliğinin ihmal edildiği tespitleriyle taban tabana zttr. 

İşverenlerin emek maliyetini düşürerek daha fazla kâr elde etmesine; hükümetin de yüksek 

büyüme ve sürdürülebilir kalknma gerekçesine zemin hazrlamas, kültür eksikliği ya da 

eğitimsizlik olarak değerlendirilemez. Rapor burada yine toplum ve emekçilerin yararn 

değil, sermayenin, hükümetin ve kapitalist düzeni koruyup kollamay amaçlamştr. Öte 

yandan raporun “kurallara uymama” başlkl bölümünde (9.6.2): “100 bin çalşan başna 

düşen ölümlü iş kazalarna bakldğnda Türkiye, Avrupa’da birinci ve dünyada üçüncü srada 

yer almaktadr. İş kazalarnn  %80’inin insanlara, %18’inin fizik ve mekanik çevre 

koşullarna, %2’sinin ise umulmadk olaylara bağl olarak meydana geldiği kabul 

edilmektedir.(N.TUNALI, VII. Uluslararas İş Sağlğ ve Güvenliği Konferans (6Mays 2014 

). Fizik ve mekanik çevre koşullar da işverenin yükümlüğünde olup bunlarn yerine 

getirilebileceği düşünüldüğünde, meslek hastalklarnn tümünün, iş kazalarnn ise %98’inin 

önlenebilir olduğu ortaya çkmaktadr. Özetle meslek hastalklarnn ve iş kazalarnn 

meydana gelmesinin merkezinde insan faktörü vardr.” tespiti yaplrken bu durum “mesleki 

etik” ilkelere uyulmamasna dayandrlarak yine büyük bir çelişki ortaya konulmuştur. Oysa 

katliamn nedeni sorumlularn meslek etiğine sahip olmamalar değil, daha fazla kazanç 

hrsdr! 

35-Raporun “benzer kazalarn yaşanmamas için neler yapmal” başlkl 10. 

Bölümünde getirilen öneriler, 8 ve 9. Bölümlerde çeşitli vesilelerle yer verildiği gibi üretim 

sistemi ve çalşma düzeninden kaynaklanan nedenleri ortadan kaldrmak yerine kâr ve 
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kalknma kskacnda var olan durumun toplumda fazlaca tepki oluşturmayacak biçimde 

sürdürülebilirliğine yöneliktir. Öte yandan işvereni iş güvenliği tedbirleri almaya teşvik 

etmek, madencilerin özel şirketlerce sigorta ettirilmesi gibi işçi katliamlarn sermayeye yeni 

birikim alanlar açmann frsat olarak gören yaklaşmlar mevcuttur.  İş güvenliği 

uzmanlarnn ücretlerini işveren yerine devletten almas gibi öneriler ise devletin 

(bakanlklarn) piyasann çkarlarn emekçilerin can güvenliği ve de toplumsal çkarn 

önünde tutan politikalar sürdükçe çözüm yönünde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

36-Facia sonras kurtarma operasyonu, raporda bahsedildiği gibi bakann olay yerine 

gitmesi ile düzelmemiştir. Soma’ya ulaşan Zonguldak’tan gelen uzman kurtarma ekibi, 

olaydan ancak 15 saat sonra ocağa girebilmiştir. Kurtarma operasyonunda ciddi soru işaretleri 

bulunmaktadr. Kurtulan işçi ifadeleri de bunu göstermektedir. 

37-Sonuç olarak, TBMM Soma raporu bir takm doğru tespitleri içermekle birlikte işçi 

katliamlarnn temel nedenini oluşturan üretim sistemi ve çalşma düzenini değiştirecek 

herhangi bir önermede bulunmamakta, hükümetin sorumluluğunu ört bas etmeye 

çalşmaktadr. Sorunun gerçek sebep, boyut ve çözümünün görülmek istenmemesi, 

çalşanlarn yaşam ve sağlklarna değer verilmemesiyle açklanabilir. Bu niteliğiyle Rapor, 

bu alandaki kimi olgular saptamakta ise de özünde “yasak savma” işleviyle hazrlanmştr. 

ÖNERİLER 

1- Soma'da yaşanan işçi katliam, taşeronlaştrma, piyasalaştrma ve özelleştirme 

uygulamalarndan bağmsz ele alnamaz.  Olayn yaşandğ ilk günden itibaren faciann 

teknik eksiklikler üzerinden değerlendirilmesi olayn siyasi ve ekonomik arka plann örtbas 

etme amac taşmaktadr. Olayn gerçek nedenleri büyük oranda teknik eksiklikler üzerine 

kurulunca çözümler de bu doğrultuda olmaktadr. Oysa, gerçek neden ucuz iş gücü üzerine 

kurulu üretim modellemesinden kaynaklanmaktadr. Soma gibi karşmza çkacak nice 

felaketin asl müsebbibi olan neo-liberal iktisadi politikalarnn yarattğ aşr kâr hrsnn 

araçlar olan emek sömürüsü, esnek çalşma rejimi, güvencesiz çalşma, rodövans, havza 

madenciliği, taşeron ve işçilere dayatlan örgütsüz yaşamdr. İşçi ölümlerinin temel nedeni 

olan özelleştirme, taşeronlaştrma ve rödovans uygulamas derhal kaldrlmaldr. 

2-Soma katliamnn birinci dereceden sorumlusu Soma AŞ patronu Alp Gürkan, “olas 

kast ile insan öldürmekten” yarglanmal; yaşamn kaybeden madenci ailelerine ödenecek 

tazminatlar başta olmak üzere katliamn tüm mali yükümlülüğü muvazaal sözleşmenin 

taraflarnda karşlanmaldr. Ayrca Soma AŞ, neden olduğu kamu zararndan tümüyle 
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kalknma kskacnda var olan durumun toplumda fazlaca tepki oluşturmayacak biçimde 

sürdürülebilirliğine yöneliktir. Öte yandan işvereni iş güvenliği tedbirleri almaya teşvik 

etmek, madencilerin özel şirketlerce sigorta ettirilmesi gibi işçi katliamlarn sermayeye yeni 

birikim alanlar açmann frsat olarak gören yaklaşmlar mevcuttur.  İş güvenliği 

uzmanlarnn ücretlerini işveren yerine devletten almas gibi öneriler ise devletin 

(bakanlklarn) piyasann çkarlarn emekçilerin can güvenliği ve de toplumsal çkarn 

önünde tutan politikalar sürdükçe çözüm yönünde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

36-Facia sonras kurtarma operasyonu, raporda bahsedildiği gibi bakann olay yerine 

gitmesi ile düzelmemiştir. Soma’ya ulaşan Zonguldak’tan gelen uzman kurtarma ekibi, 

olaydan ancak 15 saat sonra ocağa girebilmiştir. Kurtarma operasyonunda ciddi soru işaretleri 

bulunmaktadr. Kurtulan işçi ifadeleri de bunu göstermektedir. 

37-Sonuç olarak, TBMM Soma raporu bir takm doğru tespitleri içermekle birlikte işçi 

katliamlarnn temel nedenini oluşturan üretim sistemi ve çalşma düzenini değiştirecek 

herhangi bir önermede bulunmamakta, hükümetin sorumluluğunu ört bas etmeye 

çalşmaktadr. Sorunun gerçek sebep, boyut ve çözümünün görülmek istenmemesi, 

çalşanlarn yaşam ve sağlklarna değer verilmemesiyle açklanabilir. Bu niteliğiyle Rapor, 

bu alandaki kimi olgular saptamakta ise de özünde “yasak savma” işleviyle hazrlanmştr. 

ÖNERİLER 

1- Soma'da yaşanan işçi katliam, taşeronlaştrma, piyasalaştrma ve özelleştirme 

uygulamalarndan bağmsz ele alnamaz.  Olayn yaşandğ ilk günden itibaren faciann 

teknik eksiklikler üzerinden değerlendirilmesi olayn siyasi ve ekonomik arka plann örtbas 

etme amac taşmaktadr. Olayn gerçek nedenleri büyük oranda teknik eksiklikler üzerine 

kurulunca çözümler de bu doğrultuda olmaktadr. Oysa, gerçek neden ucuz iş gücü üzerine 

kurulu üretim modellemesinden kaynaklanmaktadr. Soma gibi karşmza çkacak nice 

felaketin asl müsebbibi olan neo-liberal iktisadi politikalarnn yarattğ aşr kâr hrsnn 

araçlar olan emek sömürüsü, esnek çalşma rejimi, güvencesiz çalşma, rodövans, havza 

madenciliği, taşeron ve işçilere dayatlan örgütsüz yaşamdr. İşçi ölümlerinin temel nedeni 

olan özelleştirme, taşeronlaştrma ve rödovans uygulamas derhal kaldrlmaldr. 

2-Soma katliamnn birinci dereceden sorumlusu Soma AŞ patronu Alp Gürkan, “olas 

kast ile insan öldürmekten” yarglanmal; yaşamn kaybeden madenci ailelerine ödenecek 

tazminatlar başta olmak üzere katliamn tüm mali yükümlülüğü muvazaal sözleşmenin 

taraflarnda karşlanmaldr. Ayrca Soma AŞ, neden olduğu kamu zararndan tümüyle 
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sorumlu tutulmal ve bu nedenle de ticari faaliyetleri yasaklanmal ve temin ettiği tüm 

gelirlerin müsaderesi talep edilmelidir (TCK m. 55).  

3-Sayştay’n 2012 tarihli Ege Linyit İşletmesi Müessesesi raporundan anlaşldğ 

üzere TKİ, Eynez ve diğer maden ocaklarn Soma AŞ’ye verdiği işletme yetkisi 

muvazaaldr. Bu muvazaal (hileli) anlaşmann taraf olan TKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri 

ile 1.5 milyon ton kapasiteli kömür ocağna 3.5 milyon ton kömür çkartlmasnn önüne 

geçmemiş olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bu kurumun bağl olduğu Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakan, Soma katliamnn sorumlusu olarak yarglanmaldr. 

4- İktidarda bulunduğu 12 yldan bu yana uyguladğ ekonomik programla emekçileri 

yaşamlarn riske atarak çalşmaya mecbur brakan; küresel rekabet gerekçesiyle sermayenin 

kârllğn insan yaşamnn önünde tutan; emekçilerin örgütlenme ve ifade özgürlüğünü şiddet 

uygulayarak bask altna alan AKP Hükümeti’nin eski Başbakan ve şimdiki Cumhurbaşkan 

Recep Tayyip Erdoğan Soma katliamnn sorumlusu olarak yarglanmaldr. 

5-İş cinayetlerine neden olan çalşma koşullarn yasal düzenleme haline getirerek 

yaygnlaşmasn sağlayan; ayrca işçilerin yaşamn güvence altna alacak çalşma koşullarnn 

denetimini siyasi bask oluşturarak engelleyen Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Soma 

katliamnn sorumlusu olarak yarglanmaldr. 

6--Soma’da yaşamn kaybeden madencilerin ailelerine yasalardan kaynaklanan 

haklar eksiksiz olarak verilmeli; Soma ve çevresinde tarmn geliştirilmesi başta olmak üzere 

yeni istihdam alanlar yaratlmaldr.  

7-Soma’da ve diğer bütün madenlerde işçi sağlğ ve güvenliği önlemleri tam olarak 

sağlanana kadar üretim durmal ve yeniden güvenli üretim koşullar sağlanana kadar maden 

işçilerinin ücretleri tam olarak ödenmelidir. 

8- İşçi sağlğ ve iş güvenliği mevzuat ile ilgili olarak ILO sözleşmeleri ve uygulama 

klavuzlar Türkiye'deki iç düzenlemelere ve madencilik faaliyetlerine kazandrlmaldr.  

9-Madencilik sektöründe işçi sağlğ ve iş güvenliği bakmndan daha ileri bir 

seviyenin sağlanabilmesi bakmndan ILO'nun 176 sayl Madenlerde Sağlk ve Güvenlik 

Sözleşmesinin onaylanmas gereklidir. 

10- Madencilik sektörünün yüksek risk boyutu dikkate alnarak kapsaml bir risk 

haritasnn ivedilikle hazrlanarak denetimlerin buna göre yaplmas gerekmektedir. 
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11-Başta 4857 sayl İş Kanunu, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk 

Sigortas Kanunu ile 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu olmak üzere tüm yasalar 

“küresel rekabet koşullarna uyum” yerine “emekçilerin yaşam hakk, insanca çalşma ve 

yaşama koşullarn sağlamak” amacna göre yeniden düzenlenmelidir.   

12-Tüm sektörde işçi sağlğ ve iş güvenliği ile ilgili gerekli yatrmlarn yaplmas 

sağlanmaldr. Gerekli risk analizleri yaplarak yeterliliği ve uygulanabilirliği denetlenmeli, 

eksikliklerin giderilmesi için caydrc yaptrmlar uygulanmaldr. 

13-4857 sayl İş Kanunu’nda başta alt işverenlik olmak üzere esnek çalşma rejimini 

içeren tüm düzenlemeler kaldrlmaldr.  

14-İş güvencesi, sosyal güvence ve sendikasz çalşma yasaklanmaldr.  

15-6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda başta işyeri 

büyüklüğünden kaynaklanan istisnalar ve iş kolu baraj olmak üzere örgütlenmenin önündeki 

tüm engeller kaldrlmaldr.  

16-İş kolu ve işyeri ayrm yaplmakszn tüm emekçiler, toplu pazarlk hakkndan 

yararlanmaldr. 

17-Grev hakkn engelleyen tüm düzenlemeler kaldrlmal, hak grevi yasalaşmaldr.  

18-“6331 sayl İş sağlğ ve Güvenliği Kanunu”, işin değil işçinin sağlğ ve 

güvenliğini esas alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Denetim, patronun ve siyasi 

iktidarn güdümünden çkartlmal;   sendikalarn ve meslek örgütlerinin de içerisinde yer 

aldğ özerk kamu kurumlar araclğyla gerçekleştirilmelidir. 

19- Ekonomik gücü elinde bulunduranlarn kuralsz ve denetimsiz çalşma ortamnda 

istedikleri gibi istihdam ve çalşma düzeni kurabilmeleri sağlanmştr. Bunun sonucunda, 

tersane, tekstil, inşaat, maden gibi gelişen her sektör niteliğine uygun kaza ve hastalklar 

üretmiştir. Ölümle gizlenemez hale gelen bu sonuçlar meslek hastalğ söz konusu 

olduğunda yaratlan sistemin mucizesi olarak tümüyle görünmez hale getirilmiş; ölümlü iş 

kazalarndan Avrupa birincisi olan Türkiye’nin meslek hastalklarnda “en iyi” durumda 

olmasnn meslek hastalklarnn üzerinin örtülmesinden/saptanmamasndan başka bir 

açklamas yoktur. Bu nedenle derhal her ilde ve büyük illere bağl ilçelerde meslek 

hastalklar hastaneleri açlmal, işçilerin sağlk gözetimi, ücretsiz olarak düzenli 

aralklarla yaplmaldr. 
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11-Başta 4857 sayl İş Kanunu, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk 

Sigortas Kanunu ile 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu olmak üzere tüm yasalar 

“küresel rekabet koşullarna uyum” yerine “emekçilerin yaşam hakk, insanca çalşma ve 

yaşama koşullarn sağlamak” amacna göre yeniden düzenlenmelidir.   

12-Tüm sektörde işçi sağlğ ve iş güvenliği ile ilgili gerekli yatrmlarn yaplmas 

sağlanmaldr. Gerekli risk analizleri yaplarak yeterliliği ve uygulanabilirliği denetlenmeli, 

eksikliklerin giderilmesi için caydrc yaptrmlar uygulanmaldr. 

13-4857 sayl İş Kanunu’nda başta alt işverenlik olmak üzere esnek çalşma rejimini 

içeren tüm düzenlemeler kaldrlmaldr.  

14-İş güvencesi, sosyal güvence ve sendikasz çalşma yasaklanmaldr.  

15-6356 Sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda başta işyeri 

büyüklüğünden kaynaklanan istisnalar ve iş kolu baraj olmak üzere örgütlenmenin önündeki 

tüm engeller kaldrlmaldr.  

16-İş kolu ve işyeri ayrm yaplmakszn tüm emekçiler, toplu pazarlk hakkndan 

yararlanmaldr. 

17-Grev hakkn engelleyen tüm düzenlemeler kaldrlmal, hak grevi yasalaşmaldr.  

18-“6331 sayl İş sağlğ ve Güvenliği Kanunu”, işin değil işçinin sağlğ ve 

güvenliğini esas alacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Denetim, patronun ve siyasi 

iktidarn güdümünden çkartlmal;   sendikalarn ve meslek örgütlerinin de içerisinde yer 

aldğ özerk kamu kurumlar araclğyla gerçekleştirilmelidir. 

19- Ekonomik gücü elinde bulunduranlarn kuralsz ve denetimsiz çalşma ortamnda 

istedikleri gibi istihdam ve çalşma düzeni kurabilmeleri sağlanmştr. Bunun sonucunda, 

tersane, tekstil, inşaat, maden gibi gelişen her sektör niteliğine uygun kaza ve hastalklar 

üretmiştir. Ölümle gizlenemez hale gelen bu sonuçlar meslek hastalğ söz konusu 

olduğunda yaratlan sistemin mucizesi olarak tümüyle görünmez hale getirilmiş; ölümlü iş 

kazalarndan Avrupa birincisi olan Türkiye’nin meslek hastalklarnda “en iyi” durumda 

olmasnn meslek hastalklarnn üzerinin örtülmesinden/saptanmamasndan başka bir 

açklamas yoktur. Bu nedenle derhal her ilde ve büyük illere bağl ilçelerde meslek 

hastalklar hastaneleri açlmal, işçilerin sağlk gözetimi, ücretsiz olarak düzenli 

aralklarla yaplmaldr. 
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20-Özellikle metan içeren ve yangna elverişli kömür damarlarnda "Filtreli Tip Ferdi 

CO Maskeleri" yerine "Oksijenli Tip Ferdi Kurtarclarn" kullanlmas zorunlu olmaldr. 

21-Çalşma Bakanlğ’na bağl iş müfettişleri ile iş teftiş süreçleri üzerindeki siyasi 

basklar kaldrlmal, İş Teftiş Kurulu özerk bir yapya kavuşturulmaldr.  

22-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ'nn madencilikten sorumlu birimi olan Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü'nün, gerek nicelik gerekse nitelik yönünden yeterli olmadğ, her 

olayda yeniden ortaya çkmaktadr. Söz konusu kuruluşun, kendisine verilen görevleri 

hakkyla yerine getirmek üzere yeniden tasarm yaplarak yaplandrlmas, teşkilat ve kadro 

yönünden güçlendirilmesi gerekmektedir. MİGEM'in yönetiminde sektörün tüm taraflar 

temsil edilmelidir. 

23-İş müfettişlerinin says, teftiş süresi ve sklğ arttrlmaldr.  

24-İş cinayetlerinde birinci dereceden sorumlu patronlar “taksirle ölüme sebebiyet 

vermek” yerine “kast ile insan öldürmek”ten yarglanmaldr. 

25-Çalşma standartlar ve sosyal haklarn geliştirilmesini içeren tüm uluslararas 

sözleşmeler imzalanmal ve bu sözleşmelere uyulmaldr. 

26-Ücretini, denetlemek durumunda olduğu işyeri sahibinden alan mühendisin, işletme 

ile ilgili kararlarnda özgür davranmasn beklemek aklc olmayacaktr. Teknik nezaretçinin 

özgürce karar verebilmesi ve görevini laykyla yerine getirebilmesi amacyla, ücretini 

oluşturulacak bir fondan almas için gerekli yasal düzenlemeler acilen yaplmaldr. 

27-Maden mühendisinin teknik nezaret görevi alabileceği ruhsat says azaltlmal, 

çalşan saysna baklmakszn tüm maden işletmelerinde her vardiyada daimi maden 

mühendisi bulundurulma zorunluluğu getirmelidir.  

28-Emekçilerin can güvenliğini sağlamak konusunda yasama görevini yerine 

getirmeyen milletvekilleri ile mevcut yasalarn uygulanmasn sağlamayan hükümet üyeleri, 

gerçekleşecek tüm iş cinayetlerinden sorumlu tutulmaldr.  

 29-İşçi sağlğ ve iş güvenliğinin çok tarafl bir konu olmas itibaryla, sendikalarn, 

meslek odalarnn, üniversitelerin karar süreçlerinden dşlanmas kabul edilemez. Bu 

örgütlerin katlm ile Ulusal İşçi Sağlğ Güvenliği Kurumu oluşturulmal, bu kuruluşlar 

kurumun yönetiminde egemen olmal; kurum, idari ve mali yönden bağmsz, demokratik bir 

işleyişe sahip olmal. 
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30-Türkiye’de madenciliğin daha iyi ve etkin yaplabilmesi için sosyal taraflardan, 

üniversitelerden alnan görüşlerle ulusal madencilik politikasnn temel çerçevesi 

oluşturulmal. Bunun ardndan madencilik mevzuat yeniden ele alnmal, düzenlenmelidir. 

31-MİGEM, ÇSGB ve Enerji Bakanlğnn, metanl ve yangnl ocaklar etkin 

denetleyecek uzman ve müfettiş eğitimi yeterli kalite ve sayda olacak şekilde ve ihtiyac 

karşlayacak bağmszlk sağlanarak mevzuatta yerini almaldr. Bu denetimleri merkezlerden 

ve belli zamanlarda yapmak yerine, yerel birimler haline getirilen denetimler maden havza ve 

bölgelerine taşnmaldr. 

32-Denetimlerin ve sonuçlarnn şeffaflğ ve işçiler ile kamuoyunca ulaşlabilirliği ile 

erişilebilirliği garanti altna alnmaldr. 

 33-Anti-demokratik Toplu İş Sözleşmesi Yasas yürürlükten kaldrlarak, özgürlükçü 

ve katlmc bir demokratik düzenleme gerçekleştirilmesi ve sendikalar eliyle demokratik 

denetim sistemlerinin oluşturulmaldr 

34-Meslek hastalklarn ölçüp, değerlendiren ve tedavi eden sağlk birimleri ve 

mevzuat eksiği ile önlenmesine ilişkin mekanizmalar tamamlanmaldr. 

35- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ hem madencilik ve enerji kaynaklarndan 

gelen ve hem de asl ve üst işveren olarak sorumluluklarn yerine getirirken en ucuza ve en 

çok üretime odaklanmak yerine çevresel, insani norm ve mevzuata, kamu ve ülke yararna 

odaklanma görevi kuvvetlendirilmelidir.  

36-Kayt dş ekonominin, gerek kamusal denetim, gerekse sendikalar araclğyla 

demokratik denetim sistemleri kullanlarak kayt altna alnmas mutlaka sağlanmaldr 

37- Çocuk emeği ile kadn işçilik konusu üzerinde özellikle durulmas ve bu konuda 

etkili önlemler yürürlüğe konulmaldr. 

38-Madencilik kamu eliyle yürütülmelidir çünkü ; 

a) Madenler halkn maldr ve yerin altndan çkarldğnda tekrar yerine konulamayan 

tükenen varlklardr. Bu nedenle üretimde özen önemlidir.  

b) Madencilik sektöründe üretimin her aşamasnda risk vardr, bu riski özel sektör 

göze alamaz. 
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30-Türkiye’de madenciliğin daha iyi ve etkin yaplabilmesi için sosyal taraflardan, 

üniversitelerden alnan görüşlerle ulusal madencilik politikasnn temel çerçevesi 

oluşturulmal. Bunun ardndan madencilik mevzuat yeniden ele alnmal, düzenlenmelidir. 

31-MİGEM, ÇSGB ve Enerji Bakanlğnn, metanl ve yangnl ocaklar etkin 

denetleyecek uzman ve müfettiş eğitimi yeterli kalite ve sayda olacak şekilde ve ihtiyac 

karşlayacak bağmszlk sağlanarak mevzuatta yerini almaldr. Bu denetimleri merkezlerden 

ve belli zamanlarda yapmak yerine, yerel birimler haline getirilen denetimler maden havza ve 

bölgelerine taşnmaldr. 

32-Denetimlerin ve sonuçlarnn şeffaflğ ve işçiler ile kamuoyunca ulaşlabilirliği ile 

erişilebilirliği garanti altna alnmaldr. 

 33-Anti-demokratik Toplu İş Sözleşmesi Yasas yürürlükten kaldrlarak, özgürlükçü 

ve katlmc bir demokratik düzenleme gerçekleştirilmesi ve sendikalar eliyle demokratik 

denetim sistemlerinin oluşturulmaldr 

34-Meslek hastalklarn ölçüp, değerlendiren ve tedavi eden sağlk birimleri ve 

mevzuat eksiği ile önlenmesine ilişkin mekanizmalar tamamlanmaldr. 

35- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ hem madencilik ve enerji kaynaklarndan 

gelen ve hem de asl ve üst işveren olarak sorumluluklarn yerine getirirken en ucuza ve en 

çok üretime odaklanmak yerine çevresel, insani norm ve mevzuata, kamu ve ülke yararna 

odaklanma görevi kuvvetlendirilmelidir.  

36-Kayt dş ekonominin, gerek kamusal denetim, gerekse sendikalar araclğyla 

demokratik denetim sistemleri kullanlarak kayt altna alnmas mutlaka sağlanmaldr 

37- Çocuk emeği ile kadn işçilik konusu üzerinde özellikle durulmas ve bu konuda 

etkili önlemler yürürlüğe konulmaldr. 

38-Madencilik kamu eliyle yürütülmelidir çünkü ; 

a) Madenler halkn maldr ve yerin altndan çkarldğnda tekrar yerine konulamayan 

tükenen varlklardr. Bu nedenle üretimde özen önemlidir.  

b) Madencilik sektöründe üretimin her aşamasnda risk vardr, bu riski özel sektör 

göze alamaz. 

1253 
 

c) Madencilik sektörüne yaplan yatrmn geri dönüş süreci uzundur, özel sektör biran 

önce mal paraya dönüştürme hrsyla yaşadğ için buna katlanamaz.  

d) Çevreye etkisi önlenebilen veya kontrol edilebilen bir sektördür. Özel sektör bu 

konuda özen göstermez. Madencilik yaplan bölgelerde cevher alnan ocaklarn üstünün tekrar 

kapatlarak dekapaj sahasnda bir kenara konulan verimli topraklarn tekrar eski haline 

getirilecek şekilde sahann üzerine serilmesi şarttr. Eğer ağaçlandrma ve orman varsa 

yeniden eski haline getirilmelidir. Tarm yaplyorsa toprak rehabilite edilerek yeniden tarma 

kazandrlmaldr. Özel sektör kap kaç yöntemiyle madencilik yaptğ için bütün bunlar 

yapmaktan kaçacaktr ve dolaysyla cevheri alnmş maden sahalar işi yaramayan çukur ve 

tepecikler halinde kalacaktr. Yakn bölgede hayvanclk yaplyorsa eğer, çukurlarda yağmur 

ve yer alt sularndan oluşan havuzlar hayvanclk yapan köylüler için ciddi tehlike içerecektir.   

39-Kamu işletmeciliğinin hiç yanlş yoktur denemez. Kamu işletmelerinin eskiden 

olduğu gibi sürdürülmesi savunulamaz. Özellikle özerk, siyasilerin yanlş ve haksz 

müdahalelerine kapal bir kamu madenciliği hayata geçirilmelidir.  

40-Şirketlerin borsaya kote edilmesi ve havza madenciliğine geçiş konusu dikkatlice 

irdelenmesi ve konu ile ilgili olarak tüm kesimlerin görüşlerinin alnarak uygulanmaya 

konulmas gerekli bir husustur. Son zamanlarda baz yayn organlarnda çkmakta olan 

“madenler yandaş sermayeye verilecek” yönündeki haberler dikkate alndğnda baz küçük 

ölçekli ulusal sermayeli şirketlerin elinde bulunan düşük kapasiteli sahalar havza madenciliği 

gerekçe gösterilerek geri alnarak “yandaş sermayeye” verilebilir. Bu husus MİGEM’de  

hazrlanmakta olan maden kanunu taslağnda da gündeme gelmekte olup dikkat edilmesi 

gerekli bir husustur.  

41-Şirketlerin borsaya koteedilmesi  hususu ise yine AKP iktidar tarafndan 2010 

ylnda gündeme getirilmiş olup borsada bir madencilik piyasas oluşturma amaçlanmaktadr. 

Ancak bu husus uygulamaya geçtiğinde yabanc sermayenin eline geçmiş ve geçecek olan 

sahalarda belki de hiç üretim yaplmadan borsa üzerinden milyonlarca dolar Türkiye’den 

dşarya gidecektir. Şu anda zaten borsaya açk madencilik firmalar vardr ve herhangi bir 

sorun da bulunmamaktadr. Ancak yandaş firmalar hiçbir üretim ve yatrm yapmadan 

zenginleştirme yöntemi olarak kullanlacağ endişesi ile taslaktan çkarlmaldr. 
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SONUÇ 

Doksan yl aşan Cumhuriyet tarihi boyunca bütün iktisadi kalknma hamleleri ve alt 

faaliyetlerin yükünü yoksul emekçi halk kesimleri taşmştr. Görece olarak gelişen ve 

büyüyen Türkiye ekonomisinin en başat yapsal sorunu, sürekli olarak yeniden ürettiği sosyal 

adaletsizlik ve snflar aras eşitsiz gelişim olmuştur. Kuşkusuz bu durum, bütün iktisadi 

dönemlerdeki siyasal otoritenin siyasal tercihlerinden kaynaklanmştr. 

 Yer alt zenginliklerimizin temel üretim girdisi olarak tercih edilmesinden günümüze 

gelen süreç içerisinde emeğin öznesi olan emekçi kesimler sürekli bir yoksulluk  ve 

yoksunlukla başbaşa braklmş, işçi katliamlarnn hedefi olmuştur. Kamu işletmeciliğinin 

sona erdirilip özel sektör kalknmaclğna giden yolda bu katliamalar hz kazanarak daha 

büyük facialara toplumu maruz brakmştr.  

Yanlş ve sermaye tekeline dönük yüzüyle ekonomik kalknma icra etmenin bütün 

yansmalar, toplumu bir bumerang gibi sararken, toplumun tepkisini krmak amacyla da her 

türlü iktidar tasallutunu kullanmaktan da geri durulmamştr.  

25 Kasm 2014 tarihli bir gazete haberinde  “Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü 

Kurumu (TTK) maden ocaklarna alnacak 162 nitelikli işçi için Çalşma ve İş Kurumu 

Müdürlüğü'ne 4 bin 269 kişinin başvurduğu ve en çok müracaatn 1128 kişi ile yeralt nakliyat 

işçiliğine olduğunu” yazyordu. 1 Aralk 2014 tarihinde gazetelere düşen bir başka haberde  

ise  “Soma Kömürleri AŞ, sabah saatlerinde yüzlerce işçinin telefonuna mesaj atarak 2800 

işçiyi işten çkarldklarn” haber veriyordu.  

Bir tarafta yeni iş almlar için ilamlar yaplrken diğer tarafta ayn sektörde çalşan 

işçilerin işine son veriliyordu. Bir tarafta ard arkas kesilmeyen madenlerdeki  iş  cinayetleri, 

bir tarafta cinayetlere rağmen madenlere inmeye ve çalşmaya hazr devasa bir kitlenin 

çaresizliği! 

Madenlerde meydana gelen iş cinayetlerine rağmen insanlarn ölüm pahasna 

çalşmaya devam ediyor olmas ve yeni iş almlarna başvurularn bu denli yüksek olmas  

kapitalist modernitenin  yapsal iki olgusuyla bire bir ilişkilidir. Birincisi işsizlik, ikincisi de 

Türkiye’de tarm sektörünün neoliberal politikalarn insafna terk edilmesidir.  

İşsizlik sorunu, en gelişmiş kapitalist ülkelerde bile  toplumu tehdit eden bir gerçeklik 

ve sistemin yapsal bir sorunudur. Sermayedar, formel ve enformel sektörlerde çalşan  işçi ve 

emekçileri dengelemek, basklamak ve haklarndan yoksun brakmak için devasa büyüklükte 
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SONUÇ 

Doksan yl aşan Cumhuriyet tarihi boyunca bütün iktisadi kalknma hamleleri ve alt 

faaliyetlerin yükünü yoksul emekçi halk kesimleri taşmştr. Görece olarak gelişen ve 

büyüyen Türkiye ekonomisinin en başat yapsal sorunu, sürekli olarak yeniden ürettiği sosyal 

adaletsizlik ve snflar aras eşitsiz gelişim olmuştur. Kuşkusuz bu durum, bütün iktisadi 

dönemlerdeki siyasal otoritenin siyasal tercihlerinden kaynaklanmştr. 

 Yer alt zenginliklerimizin temel üretim girdisi olarak tercih edilmesinden günümüze 

gelen süreç içerisinde emeğin öznesi olan emekçi kesimler sürekli bir yoksulluk  ve 

yoksunlukla başbaşa braklmş, işçi katliamlarnn hedefi olmuştur. Kamu işletmeciliğinin 

sona erdirilip özel sektör kalknmaclğna giden yolda bu katliamalar hz kazanarak daha 

büyük facialara toplumu maruz brakmştr.  

Yanlş ve sermaye tekeline dönük yüzüyle ekonomik kalknma icra etmenin bütün 

yansmalar, toplumu bir bumerang gibi sararken, toplumun tepkisini krmak amacyla da her 

türlü iktidar tasallutunu kullanmaktan da geri durulmamştr.  

25 Kasm 2014 tarihli bir gazete haberinde  “Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü 

Kurumu (TTK) maden ocaklarna alnacak 162 nitelikli işçi için Çalşma ve İş Kurumu 

Müdürlüğü'ne 4 bin 269 kişinin başvurduğu ve en çok müracaatn 1128 kişi ile yeralt nakliyat 

işçiliğine olduğunu” yazyordu. 1 Aralk 2014 tarihinde gazetelere düşen bir başka haberde  

ise  “Soma Kömürleri AŞ, sabah saatlerinde yüzlerce işçinin telefonuna mesaj atarak 2800 

işçiyi işten çkarldklarn” haber veriyordu.  

Bir tarafta yeni iş almlar için ilamlar yaplrken diğer tarafta ayn sektörde çalşan 

işçilerin işine son veriliyordu. Bir tarafta ard arkas kesilmeyen madenlerdeki  iş  cinayetleri, 

bir tarafta cinayetlere rağmen madenlere inmeye ve çalşmaya hazr devasa bir kitlenin 

çaresizliği! 

Madenlerde meydana gelen iş cinayetlerine rağmen insanlarn ölüm pahasna 

çalşmaya devam ediyor olmas ve yeni iş almlarna başvurularn bu denli yüksek olmas  

kapitalist modernitenin  yapsal iki olgusuyla bire bir ilişkilidir. Birincisi işsizlik, ikincisi de 

Türkiye’de tarm sektörünün neoliberal politikalarn insafna terk edilmesidir.  

İşsizlik sorunu, en gelişmiş kapitalist ülkelerde bile  toplumu tehdit eden bir gerçeklik 

ve sistemin yapsal bir sorunudur. Sermayedar, formel ve enformel sektörlerde çalşan  işçi ve 

emekçileri dengelemek, basklamak ve haklarndan yoksun brakmak için devasa büyüklükte 
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yedek bir işçi ordusunun varlğna ihtiyaç duyar. Bu işsizler ordusu kapitalist modernitenin 

emniyet supab  işlevini görür. Çünkü sermaye sahipleri  hem yapacaklar yatrmlarda ihtiyaç 

duyacağ işgücünü sağlamak hem de mevcut çalşanlar üzerinde tam saha pres yaparak onlar 

daha fazla sömürebilmek için, bu supaba  her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. 

Nitekim gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere işsizlerin oluşturduğu yedek işçi ordusu hem 

sayca hem de oransal olarak gittikçe büyümektedir.  

İkinci husus ise Türkiye’de tarm sektörünün neoliberal politikalarn  insafna terk 

edilmesidir. 17Tarm sektörü, temel özellikleri bakmndan, herhangi bir ülkede egemen olan 

üretim biçimi ve üretim ilişkilerinin taşycs konumundadr.”  

Türkiye’de, 1990’larn sonlarndan itibaren tarmsal ilişkilere hakim olamaya başlayan 

asl şey doğrudan yaşanan sermaye nüfuzudur. Sadece inşaata açlan tarmsal arazilerin 

büyüklüğü bile bu nüfuzun seyrini ortaya koymaktadr. Öyle ki  Ocak 2004 ile Ocak 2014 

tarihleri arasnda Türkiye’de tarm arazisi varlğ, yaklaşk 266 milyon dekardan 238 milyon 

dekara düşmüştür. Türkiye, böylelikle, son 10 ylda tarm topraklarnn yüzde 10,46’sn 

kaybetmiştir. Yani her 100 dekar arazinin 10’u inşaat alanna çevrilmiştir. Sözüne ettiğimiz  

büyüklük anlaşlr bir dille 2 milyon 573 bin futbol sahasna denk gelmektedir. Sermayenin 

tarm sektörüne nüfuzu, sadece tarmsal alanlarn inşaata açlmasyla snrl bir durum 

değildir. Tarm ve gda ilişkilerinin her aşamasn metalaştrarak nüfuz alann 

genişletmektedir. Sermayenin bu nüfuzu  metalaşmann çapn ve hzn arttrarak özellikle 

krsal ve kentsel alandaki  tarm üreticilerini  nerdeyse yok  eden bir merhaleye ulaşmştr.  

Türkiye’de neoliberal dönüşüme tabi tutulan tarm sektöründeki metalaşma  

geleneksel üretim ilişkilerini çözerek insanlar vahşi kapitalizmin sömürü ilişkilerine dahil 

etmektedir. Sektördeki metalaşmann doğrudan yarattğ sorunlarn en başnda ise 

değersizleşme ve mülksüzleşme süreçleri gelmektedir.  

“Sermayenin çokuluslu tarm-gda şirketleri ve onlarn yerli ortaklklar temelinde 

tarm gda ilişkilerine doğrudan nüfuzu Türkiye krsalna rengini veren küçük üreticiler 

açsndan bir mülksüzleşme ve değersizleşme süreci olarak yaşanmaktadr. 1980’de ülke 

nüfusunun %56.2 olan krsal nüfus günümüzde %20-25 civarna kadar gerilemiştir. 

Günümüzde tersaneleri, tekstil atölyelerini, inşaatlar, madenleri, destek hizmetlerini 

dolduran bir önceki işçi snf 4 kuşağnn koşullarndan, haklarndan ve dahas tarihsel 

belleğinden yoksun bir snf oluşumunun zemini tarmda yaşanan bu mülksüzleşme ile birlikte 

                                                            
17  
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tartşlmas gereken en önemli sorun alanlarndan birisidir. Peki ya kalanlar? Girdi 

fiyatlarnn düzenli olarak arttğ ürün fiyatlarnn ise maliyetleri bile karşlamayan 

düzeylerde seyrettiği bir ortamda borç çevirerek ayakta kalmaya çalşan küçük üreticiler…”  

bu küçük üreticiler, toprağn mülkiyetini ellerinde tutmalarna rağmen bütün tarmsal 

süreçlerdeki özne olma vasfn yitirmiş olmalarndan kaynakl bir proleterleşme durumu söz 

konusudur.   

Bölgenin geçim kaynağ olan tütüncülük ve pamuk bitirilirken, bağclkta bitirilme 

noktasna getirildi. Hayvanclk sektörü tarm sektöründen  çok daha önce tedavülden 

kaldrldğ için en son göz dikilen tarmsal faaliyet alan ise zeytincilik olmuştur . Oluşan 

tabloda hanede yaşayan erkeklerin tarlalardan madenlere inme öyküsü tam da burada başlyor: 

Barnma, beslenme ,güvenlik gibi  asgari ihtiyaçlarn  karşlamak için değersizleşen  yeni bir 

yaşam tarzn kabul etmek! 

Üretim ve yaşam alanlarndan kopan bölge insan tarladaki ürününü satamamş, satsa 

da maliyetini karşlayamamş ve  büyük bir borç sarmalnn içine düşmüştür. İşsizlik ve 

mülksüzleşme vahşi kapitalizmin kölelik koşullarn kabul etmek dşnda başka seçenek 

brakmamştr. 

Hane halknn erkekleri madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, kot taşlama 

atölyelerinde ve enformel sektörlerde ölümü peşinen kabullenerek çalşrlarken, kadnlar ise, 

tarlada çalşarak haneye katkda bulunmaya, açlk snrnda yaşamlarn idame etmeye 

çalşmaktadrlar.  

Bu bağlamda Soma katliam, Türkiye’de tarm sektörünün piyasalaştrlmasnn ve 

işsizlik faktörünün en somut ve acl öyküsüdür . Açlkla ölüm arasnda tercih yapmaya 

zorlanan bu insanlarn kendi yaşam alanlarndan taammüden koparlmas obez bir kar hrsnn 

çkts olarak AKP hükûmetinin önünde durmaktadr.  

2013 başlarnda Zonguldak’taki TTK’nn Kozlu Müessesesi ’ne ait kömür ocağnda 

metan gaz patlamas sonucu oluşan göçükte 8 işçinin yaşamn kaybetmesinin ardndan 

şimdilerin Ekonomi  Bakan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi attğ bir tweette, İş 

cinayetlerini “medeniyet göstergesi” olarak ifade etmişti. 2009’da yine TTK’ya ait Zonguldak 

Karadon Maden Ocağ’nda meydana gelen grizu faciasnda 30 işçi iş cinayetine kurban 

giderken dönemin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer Dinçer’in “Güzel öldüler” 

ifadesi hala hafzalarmzda tazeliğini korumaktadr . Soma katliam sonras Enerji bakan 

Taner yldz ise  “Tonuna 80 dolar ödersek, istediğimiz kadar Güney Afrika kömürünü, li-



‒ 1255 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)1256 
 

tartşlmas gereken en önemli sorun alanlarndan birisidir. Peki ya kalanlar? Girdi 

fiyatlarnn düzenli olarak arttğ ürün fiyatlarnn ise maliyetleri bile karşlamayan 

düzeylerde seyrettiği bir ortamda borç çevirerek ayakta kalmaya çalşan küçük üreticiler…”  

bu küçük üreticiler, toprağn mülkiyetini ellerinde tutmalarna rağmen bütün tarmsal 

süreçlerdeki özne olma vasfn yitirmiş olmalarndan kaynakl bir proleterleşme durumu söz 

konusudur.   

Bölgenin geçim kaynağ olan tütüncülük ve pamuk bitirilirken, bağclkta bitirilme 

noktasna getirildi. Hayvanclk sektörü tarm sektöründen  çok daha önce tedavülden 

kaldrldğ için en son göz dikilen tarmsal faaliyet alan ise zeytincilik olmuştur . Oluşan 

tabloda hanede yaşayan erkeklerin tarlalardan madenlere inme öyküsü tam da burada başlyor: 

Barnma, beslenme ,güvenlik gibi  asgari ihtiyaçlarn  karşlamak için değersizleşen  yeni bir 

yaşam tarzn kabul etmek! 

Üretim ve yaşam alanlarndan kopan bölge insan tarladaki ürününü satamamş, satsa 

da maliyetini karşlayamamş ve  büyük bir borç sarmalnn içine düşmüştür. İşsizlik ve 

mülksüzleşme vahşi kapitalizmin kölelik koşullarn kabul etmek dşnda başka seçenek 

brakmamştr. 

Hane halknn erkekleri madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, kot taşlama 

atölyelerinde ve enformel sektörlerde ölümü peşinen kabullenerek çalşrlarken, kadnlar ise, 

tarlada çalşarak haneye katkda bulunmaya, açlk snrnda yaşamlarn idame etmeye 

çalşmaktadrlar.  

Bu bağlamda Soma katliam, Türkiye’de tarm sektörünün piyasalaştrlmasnn ve 

işsizlik faktörünün en somut ve acl öyküsüdür . Açlkla ölüm arasnda tercih yapmaya 

zorlanan bu insanlarn kendi yaşam alanlarndan taammüden koparlmas obez bir kar hrsnn 

çkts olarak AKP hükûmetinin önünde durmaktadr.  

2013 başlarnda Zonguldak’taki TTK’nn Kozlu Müessesesi ’ne ait kömür ocağnda 

metan gaz patlamas sonucu oluşan göçükte 8 işçinin yaşamn kaybetmesinin ardndan 

şimdilerin Ekonomi  Bakan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi attğ bir tweette, İş 

cinayetlerini “medeniyet göstergesi” olarak ifade etmişti. 2009’da yine TTK’ya ait Zonguldak 

Karadon Maden Ocağ’nda meydana gelen grizu faciasnda 30 işçi iş cinayetine kurban 

giderken dönemin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer Dinçer’in “Güzel öldüler” 

ifadesi hala hafzalarmzda tazeliğini korumaktadr . Soma katliam sonras Enerji bakan 

Taner yldz ise  “Tonuna 80 dolar ödersek, istediğimiz kadar Güney Afrika kömürünü, li-
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man teslimi alabiliriz. Ama bizim amacmz, ülkemizdeki madenlerden yararlanmak ve eko-

nomimize yük bindirmemek. Bu nedenle Soma’da ve diğer madenlerimizde üretim yapmaya 

devam etmeliyiz” diyecekti . Mevcut beyanlar madenlerde ve iş kazalarnda  yaşamn 

yitirenler insanlarn birer  üretim zayiat olarak görüldüklerinin somut kantlar olarak 

kaytlara geçmiş durumdadr.  

AKP hükümetinin neoliberal politikalar  –Soma ve Ermenek’te görüldüğü üzere- 18. 

Yüzyl vahşi kapitalizmine doğru band geri saran bir ftrata sahiptir. “braknz yapsnlar 

braknz geçsinler”  düsturunun abdestli bir veçhesi olarak hayatmz kabusa dönüştürmeye 

devam etmektedir.  

Hayatmz kabusa dönüştüren, ezilen ve ötekileştirilen bütün inanç, snf ve 

topluluklar nefessiz brakan bu düzene karş sesimizi daha gür çkarmalyz. Bu temelde 

HDP, kimliği yok saylan, ezilen tüm toplum kesimleriyle birlikte emekçilerin de ortak 

mücadele örgütüdür. HDP, işçi katliamlarnn nedeni olan üretim sistemi ve çalşma düzenine 

karş benimsediği mücadele perspektifini şöyle ifade etmiştir:  

“Kapitalizme, emek sömürüsüne, yolsuzluk ve talana; gelir dağlmndaki uçuruma, 

açlk ve yoksulluğa karş, işçi ve emekçilerin insan onuruna yaraşr ekonomik ve sosyal 

koşullara sahip olmasn savunan Partimiz, esnek, sağlksz, güvencesiz ve sigortasz 

çalşmaya: sendikaszlaştrmaya, taşeronlaşmaya, kazanlmş haklarn gaspna karş, işçi 

snf ve emekçilerin haklarn savunur ve kazanmlar için mücadele eder. Partimiz, işsizliğe, 

işçi kymlarna ve iş cinayetlerine karş insanca yaşam kavgas veren işçi ve emekçilerin, 

ykma sürüklenen küçük esnafn, ürününün karşlğn alamayan üretici köylünün, çiftçinin 

yannda yer alr; taleplerinin karşlanmas için mücadele eder; işçi ve emekçilerin kazanmn 

temel ilke edinir.” 

Bir taraftan iş cinayetleri artarken diğer taraftan AKP Hükümeti, çalşma düzeninde 

despotizmi daha da arttrarak emekçilere güvencesizliği ve ölümüne çalşmay dayatan 

düzenlemeleri hz kesmeden sürmektedir. Özellikle Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ’nn gündeminde bulunan ve taşeronluk sistemini yaygnlaştrmay hedefleyen 

düzenlemesi, kamu çalşanlar da dâhil olmak üzere tüm emekçilerin güvencesini ortadan 

kaldracaktr. Bu emek sömürüsü ve işçi katliamlarnn daha da yoğunlaşacağ anlamna 

gelmektedir. HDP dşnda Meclis’te grubu bulunan partilerin AKP’nin bu politikalarna karş 

bir alternatifleri yoktur. Dolaysyla HDP, emekçilerin yaşam haklar ellerinden alnmadan 

insanca çalşp, insanca yaşayacağ koşullar sağlayabilecek tek siyasi alternatiftir.  



‒ 1256 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

1258 
 

HDP,  gerek Soma katliamnn aydnlatlmas ve gerçek sorumlularn cezalandrlmas 

için gerekse işçi katliamlarna neden olan üretim sistemi ve çalşma düzeninin değiştirilmesi 

için yasama sürecinde, işçileri örgütleyerek ve sokakta mücadelesini sürdürecektir. 

 

                                                                      Faysal SARIYILDIZ 

                                                                     HDP Şrnak Milletvekili 

                                                      Soma Maden Kazas Araştrma Komisyonu Üyesi 
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