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Genel Müdür Müþaviri

Maden sektörü dünya genelinde en aðýr ve en teh-
likeli iþ kollarýndan biridir. Yeraltý kömür madenciliði
olan taþkömürü üretiminde pek çok çalýþma disiplini-
nin karmaþýk bir organizasyonu söz konusudur.

Maden Ýþletmeciliðinde Yapýlan Çalýþmalar Þu
Sýrayý Takip Eder

1- Etüt, planlama
2- Hazýrlýk çalýþmalarý ve rezerv tespiti
3- Üretim faaliyetleri
4- Kömür hazýrlama
5- Satýþ

Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði problemlerinin ortaya
çýktýðý temel faaliyet üretim sürecidir. Üretim süreci;
kazý, tahkimat (saðlamlaþtýrma, destekleme), nakliyat
gibi ana faaliyetler ve elektrik, basýnçlý hava þebekele-
rinin kurulmasý, iþletilmesi, haberleþme ve sinyalizas-
yon sistemleri, çeþitli makine ve teçhizatýn bakým o-
narým iþleri v.s. gibi faaliyetlerden ibarettir.

Yukarýda sayýlan hizmetlerin yürütümü sýrasýnda;
gerek iþin doðasýndan, gerekse madencilik faaliyetleri-
nin özel koþullarýndan kaynaklanan çeþitli saðlýk ve
güvenlik sorunlarý ortaya çýkar ve çalýþanlar bu sorun-
larla sürekli veya zaman zaman yüz yüze gelirler. Konu-
nun anlaþýlabilmesi için, üretim sürecinde adý geçen
bazý terimlerin, öncelikle açýklanmasý gerekmektedir.

Kazý Ýþleri

Üretim sürecinin en önemli faaliyetlerinden biri-
ni oluþturur. Basit kazý araçlarý, patlayýcý madde veya
kazý makineleri kullanarak yapýlýr. Kazý iþlemi cevher
içinde veya cevhere ulaþmak için kayaç içinde bir
boþluk açýlmasý, açýlan boþluðun bir tehlike yaratma-

yacak þekilde tahkim edilmesi, çýkan postanýn alýn-
masý aþamalarýný içerir.

Basit kazý araçlarý olarak kazma, kürek gibi araçlar
kullanýlýr. Patlayýcý madde kullanýmýnda ise, çeþitli
makinelerle deliklerin delinmesi, delinen deliklerin
patlayýcý madde ile doldurulmasý, ateþleme gibi ek
çalýþmalar yapýlýr.

Kazý Ýþleri Sürecinde Risk Faktörleri

l Toz oluþumu, havalandýrmanýn uygun ve ye-
terli olmayýþý

l Gürültü ve titreþim (kazý makineleri çalýþýrken)

l Gaz birikim ve deþarjý (metan gazý, CO, CO2, H2S)

l Kazalar (taþ veya kömür damarý düþmeleri,
patlayýcý maddeler ve makinelerle oluþan çeþitli
kazalar)

l Ýklim koþullarý (sýcak ve nemli çalýþma ortamý)

l Psikolojik faktörler

l Ýrritan maddeler
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Tahkimat

Açýlan boþluðun geçici veya kalýcý tahkimi ve ayak
arkasýnýn göçertilmesi veya doldurulmasý iþlemidir.
Damar yapýsý uygun olmayan ocaklarda tam mekanize
kazý yapan ve yürüyen tahkimat ünitelerini içeren
makineler kullanarak kazý iþlerinin mekanize edile-
memesi, daha çok emek - yoðun çalýþma yapýlmasý,
göçük olaylarýný artýrmaktadýr.

Tahkimat Sürecinde Risk Faktörleri

l Kazalar (göçükler, travma)
l Gaz
l Ýklim koþullarý
l Psikolojik faktörler
l Ýrritan maddeler

Nakliyat

Kazýlan cevher ve taþlar ocaðýn büyüklüðüne ve
üretim kapasitesine baðlý olarak yatay veya düþey
oluþan karmaþýk bir nakliyat sistemi ile yeryüzüne
taþýnýrken, malzeme ise karþýt yön izlenerek çalýþýlan
ocaklara (yeraltý - yerüstü) taþýnýr. Yeraltý maden-
lerinde; bu cevher ve malzeme nakli yanýnda çalýþan-
lar da yerüstünden yeraltýna, yeraltýndan yerüstüne
sürekli nakledilir. Yeraltýnda çok çeþitli makineler
kullanýlmasý, özel dizaynlara gereksinme göstermeleri
ve yeraltýnýn özel koþullarý yeraltý nakliyat kazalarýnýn
ana nedenleridir.

Nakliyat Sürecinde Risk Faktörleri

l Kazalar (travmalar)
l Toz oluþumu
l Gürültü
l Ýklim koþullarý

Havalandýrma

Derin yeraltý ocaklarýnda yerüstüne yerleþtirilen
ve büyük güç gerektiren pervanelerle havalandýrma
gerçekleþtirilir. Temiz hava, hava giriþ kuyularýndan
ocaðýn en derin katlarýna kadar iner, çeþitli yollardan
geçerek üretim yapýlan yerlere (ayaklara) gelir. Kazý
sýrasýnda çýkan zehirli, boðucu gazlarla, tozlarla kirle-
nir. Dönüþ havasý kirli havadýr. Kirli hava yerüstünde-
ki ana aspiratörler (vantilatörler) vasýtasýyla ocak
dýþýna atýlýr. Havalandýrma ile ocaklara temiz hava
verilip kirli ve boðucu gazlar ocak dýþýna atýlýrken,
kömürün oksidasyonu sonucu oluþan gazlar ve ýsý da
ortamdan uzaklaþtýrýlýr. Havalandýrma sistem tasarý-
mýndaki yetersizlikler ve/veya hatalar büyük maden-
cilik afetlerine sebep olabilir.

Havalandýrma Sürecinde Risk Faktörleri

l Kömür yangýnlarý
l Gaz patlamalarý
l Gaz patlamalarýný izleyen toz patlamalarý

Yukarýda sayýlan çalýþmalar yanýnda; iþin yürütü-
müyle ilgili olarak:

Enerji ve Mekanizasyon

Ana aspiratörlerin, tulumbalarýn, bir kýsým perva-
nelerin, bantlarýn, bazý konveyörlerin motorlarý elek-
trik enerjisi ile beslenir. Elektrik enerjisinin tehlikeli
olduðu durumlarda basýnçlý hava kullanýlýr. Delme
makineleri, martopikörler, basýnçlý havalý pervaneler,
bazý tulumbalar basýnçlý hava ile beslenir. Lokomotif-
ler elektrikli, akülü veya dizel olabilir. Enerji üretim,
daðýtým ve iletiminde gerek yeraltý gerek yerüstü tesis-
lerinde güvenlik kurallarýna uyulmadýðý, makine ve
techizatýn kurallara uygun çalýþtýrýlmadýðý veya ba-
kýmlarýna özen gösterilmediði durumlarda, bu maki-
neleri kullananlar ve makinelerin çalýþtýðý yerlerde
bulunanlar kazalanma riskiyle karþýlaþýrlar.

Malzeme Kullanýmý

Ocakta aðaç direkten demir direðe, mazottan ase-
tilene kadar çok çeþitli malzemeler kullanýlýr. Bu
malzeme ve aletlerin hazýrlanmasý, taþýnmasý ve kulla-
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da olanlarýnýn hastalýk oluþturduðu bilinmektedir.
Daha büyük ve daha küçük çaplý olanlarýn insan saðlý-
ðýna pek fazla zararý yoktur. Hastalýk oluþumunda,
çalýþýlan ortamdaki toz yoðunluðu da önemlidir.

Toz Oraný

0 - 2,5 mg/m3 TOZSUZ

2,5 - 6 mg/m3 AZ TOZLU

6 - 10 mg/m3 TOZLU

10 mg/m3 ÇOK TOZLU

Maden sektöründe, oluþan bu tozlarýn meydana
getirdiði pnömökonyozlar, kömürün yapýsýnda bulu-
nan SiO2 nedeniyle siliko - antrakoz þeklindedir.
Hastalýk, tozlu iþyerlerinde oldukça uzun süre çalýþan
kiþilerde görülürse de çok kýsa sürelerde çalýþanlarda
görüldüðü de olmuþtur. Tozlarýn insan saðlýðýný olum-
suz etkilemeleri yanýnda, toz bulutlarý görüþü sýnýrlar
ve ayrýca kömür tozlarý patlayýcý özelliklerinden dola-
yý büyük bir tehlike oluþtururlar.

Gazlar

Metan; kömür oluþumu sýrasýnda meydana ge-len
metan gazý taþkömürü madenciliðinde özel bir öneme
sahiptir. Bazý ocaklarda üfleyerek (ýslýk çalar biçimde)
ve bazý jeolojik - mekanik özelliði uygun olan ocak
kesimlerinde ani gaz püskürmeleri þeklinde
yayýlabilir. Saf metan, insan için zehirli olmamakla
birlikte yüksek konsantrasyonlarda O2 eksikliði yara-
týr. Havadan hafif olmasý nedeniyle üst kýsýmlarda,
dar cephelerde birikir. Vasodilatasyon yapma özelliði
nedeniyle þiddetli baþ aðrýsýna sebep olur. O2 eksikliði
nedeniyle de boðulmalar görülebilir. Hava ile karýþtý-
ðýnda (% 5-15 oranýnda) ise; yanýcý ve patlayýcý (% 9
civarý patlar) özellik kazanýr.

CO2; havadan aðýr bir gazdýr. Çukur yerlerde ve
desandre (iniþ) diplerinde birikir, ortamý oksijensiz
býrakarak boðulmalara neden olur.

CO; gizli ve açýk ocak yangýnlarý, ekzoz gazlarý
sonucu çýkar. Eritrositlere affinitesinin oksijene göre
264 defa daha fazla olmasý nedeniyle, zehirlenmelere
sebep olur.

H2S ve NO2; organik maddelerin çürümesi sonucu
ortaya çýkar, göz ve üst solunum yollarýnda irritasyona
sebep olur (göz sulanmasý ve öksürük).

nýlmasý sýrasýnda yeterli özen gösterilmez ve kurallara
uyulmazsa çeþitli kazalanmalar meydana gelebilir.

Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði problemlerinin ortaya
çýktýðý bir diðer süreç;

Kömür Hazýrlama

Yerüstüne çýkarýlan kömürün satýlabilir hale geti-
rilmesi için; çeþitli çaplarda ayýrma (elekler), yýkama
gibi çalýþmalarýn yapýldýðý lavuar sürecidir.

Kömür Hazýrlama Sürecinde Risk Faktörleri

l Toz
l Gürültü
l Kazalanma
l Ýklim koþullarý

Ayrýca yerüstü çalýþmalarýnda; hýzar ve atölyelerin
bulunduðu maden iþletmelerinde; bu iþler sürecinde,
gürültü ve kazalanmalar olasýdýr. Ýþçilerin iþe geliþ ve
gidiþlerinde de kazalanmalar, hatta ölümler olabil-
mektedir.

Çalýþma sürecinde konu edilen risk faktörlerini
irdelemek gerekirse;

Tozlar

Delme, öðütme ve nakliyat faaliyetleri sýrasýnda
ortaya çýkan toz zerreciklerinin 0,5 - 5 mikron çapýn-
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Gürültü

Gürültülü iþyerlerinde çalýþanlarda; baþlangýçta
yorgunluðun artmasý, iþe konsantre olma yeteneðinin
azalmasý ve sonuçta kulakta saðýrlýða kadar giden has-
talýklar görülebilir. 90 dB gürültünün üzerinde hem
ruhsal bozukluklar, hem de duyu sinirleri üzerindeki
etki nedeniyle kalýcý saðýrlýklar oluþabilir. Kalýcý saðýr-
lýk oluþumunda ve deðerlendirilmesinde; gürültünün
þiddeti, frekansý, maruziyet süresi göz önünde tutul-
malýdýr.

Titreþim

Sürekli ve deðiþmez frekanstaki þiddetli sarsýntýlar,
insan saðlýðýný olumsuz etkiler. Uzun süre titreþim
yapan cihazlarý kullananlarda; davranýþ bozukluðu,
görme bozukluklarý, osteoporoz, aðrýlar (daha çok el,
bilek, omuzlarda), dolaþým sistemi bozukluklarý ve bu-
na baðlý olarak beslenme bozukluklarý sonucu kalýcý
vibrasyon hastalýðý oluþur. Hastalýðýn ortaya çýkmasý
için; titreþim süresi, þiddeti, kiþisel faktörler ve cinsi-
yet (kadýnlar daha hassas) önemli faktörlerdir.

Ýklim koþullarý

Maden iþkolunda; özellikle derin madenlerde jeo-
termal ýsýnýn ve su gelirinin fazla olmasý çalýþanlarý

olumsuz yönde etkiler. Effektif (21 derece) sýcaklýðýn
üstündeki iþyerlerinde çalýþanlarda; beceriksizlik, ko-
ordinasyon bozukluðu, görme bozukluðu ve dolayýsýyla
kaza yapma olasýlýðý  fazla olur. Ayrýca, rutubetli ortam
ve ýslak olarak çalýþma, çeþitli hastalýklarýn ortaya
çýkmasý için uygun bir zemin yaratýr.

Ýrritan maddeler

Madenlerde deride irritasyon yapan maddeler;
tozlar ve uzun süre suyla temastýr (ýslak, terli). Derinin
nemli olmasý mantar oluþumunu da hazýrlar. Özellikle
ayaklarda lastik çizmelerle oluþan mantar enfeksiyon-
larý sýklýkla görülür.

Psikolojik faktörler

Vardiyalý çalýþma düzeni nedeniyle düzenli dinle-
nememe, uzak yerlerden iþe gidip gelmeler, emek yo-
ðun çalýþma, karanlýk çalýþma ortamý; çalýþanlar da
psikolojik rahatsýzlýklarý ortaya çýkarabilmektedir.

Kazalanmalar

Emek yoðun çalýþma, jeolojik yapý nedeniyle meka-
nize çalýþma zorluðu, karanlýk ve olumsuz çalýþma or-
tamý, kiþisel dikkatsiz ve sorumsuz davranýþlar, iþin
niteliðinden kaynaklanan diðer faktörler; kaza oluþ-
masýna sebep olabilmektedirl


