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MADENCİLİK  SEKTÖRÜ

İŞ  SAĞLIĞI -  İŞ  GÜVENLİĞİ
                                                          

Ulusal  ekonomiyi  oluşturan  sektörlerden  biride   “Madencilik  Sektörü’dür.”  Madencilik  sektörü 
başta  sanayi  olmak  üzere,  ekonominin  diğer  sektörlerinin  ihtiyaç  duyduğu  temel  hammadde 
girdilerini sağlarken, diğer taraftan özellikle kalkınmada geri kalmış olan bölgelerde, yeni istihdam 
olanakları  yaratır.  Ekonomik  faaliyetlerin  sürdürülebilmesi  madencilik  sektörünün  sürekli  ve 
verimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Maden kaynaklarımız, kalkınmamızın en önemli 
temel unsurlarından biridir.Ülkemizde zengin maden kaynakları olmasına rağmen, bu kaynakların 
çoğu henüz işletmeye alınmamıştır. 

Ülkemizin  Milli  Gelir  içindeki  payı  %1,2  olmasına  karşın,  madencilik  ürünlerinin  girdi  olarak 
kullanıldığı  sektörlerde  yarattığı  katma değer  24,6 milyar  $  olarak  tahmin edilmektedir.  Maden 
ihracatımızın  çok sınırlı kalmasının yanında, maden ithalatı için milyarlarca dolar ödemek zorunda 
kalıyoruz. Türkiye yılda yaklaşık 6-7 milyar $ altın ithal etmektedir.

Madencilik sektöründe; arama, işletme, zenginleştirme ve metal üretme gibi Madencilik Faaliyetleri 
“Maden Kanunu “ ve  “ Madencilik Faaliyetleri  İzin Yönetmelikleri “ kapsamında yürütülmektedir. 
Madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak Maden Kanunu ve İzin Yönetmeliklerinde 
gerekli  değişiklik  yapılmasına  rağmen  üretim  açısından  önemli  bir  gelişme  sağlanamamıştır. 
Madencilik sektörünün ; bürokratik, yasal, finansal, diğer idarelerin olumsuz yöndeki müdahaleleri, 
toplumda madencilik bilincinin azlığı, devlet politikasının  bulunmaması, olumsuz yargı karaları ve 
vergisel sorunları tam olarak çözümlenememiştir.

Gerek  kanun  değişikliği  ve  gerekse  çıkarılan  yönetmeliklerde  sektörün  önünün  açılması  hedef 
alınmış  olmasına  rağmen,  madencilik  sektörü  ülke  kalkınmasına  yapabileceği  katkıyı  yapamaz 
durumdadır.

Madencilik  faaliyetlerinde  grizu  patlaması,  havalandırma  ,  tahkimat  ve  tozun  neden  olduğu 
sorunların yanısıra; gürültü, titreşim,  elle taşıma, elektrik çarpmaları, yetersiz aydınlatma, olumsuz 
hijyen ve psikolojik sorunlar gibi maden işçilerinin sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen 
bir çok sorun bulunmaktadır.

Bu raporda  sendikaların temel faaliyetleri olan örgütlenme, mesleki eğitim ve   iş sağlığı ve iş 
güvenliği konuları üzerinde durulmuştur.
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A - TÜRKİYE’DE  MADENCİLİK  SEKTÖRÜNE  TOPLU  BAKIŞ

Başta  bor olmak üzere ; krom , mermer , ve bazı maden türlerinde dünyanın en büyük rezervlerine 
sahibiz.  Türkiye  maden  çeşitliliği  yönünden  dünyanın  sayılı  zengin  ülkelerinden  biridir.  Maden 
kaynakları  bakımından  kendi  kendine  yeterli  olan  ülkeler  arasında  yer  alan  Türkiye’de  bugün 
altmışın üzerinde farklı maden ve mineral üretimi yapılmaktadır. Dünyada 132 ülke arasında toplam 
maden  üretim  değeri  itibariyle  28’ci  ,  üretilen  maden  sayısı  bakımından  10’nuncu  sırada  yer 
almaktadır. 

2007 yılında madencilik faaliyetleri kapsamında ülkemizde ;

Doğaltaş Üretimi                                 :  10.697.948  ton

Endüstriyel Hammaddeler  Üretimi  :  11.033.489    m3 

Metalik Madenler Üretimi                 :  16.019.188  ton

İnşaat Malzemeleri Üretimi                 :  4.844.423   ton,

Enerji Hammaddeleri Üretimi            :  85.155.729  ton 
( TKİ 45.076.051, EÜAŞ 34.871.446, TTK 2.453.762 ve Özel 3.536.119 )

              maden üretimi gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde çok çeşitli , zengin bir maden potansiyeli olduğu bilinmekle beraber , bu potansiyel tam 
olarak ortaya çıkarılamamıştır. Son yirmi yılda yeterli arama yapılmamasına rağmen, Bor, Mermer, 
Toryum,  Trona,  Zeolit,  Pomza  gibi  madenlerde  Dünyanın  en  büyük  rezervleri  ülkemizde 
bulunmaktadır.

 
1. Madencilik Sektörünün Ekonomideki Yeri Ve Önemi

Ulusal ekonomiyi oluşturan sektörlerden biride Madencilik sektörüdür. Sanayi , Enerji , tarım ve 
inşaat  sektörlerinin  ihtiyacı  olan temel  girdiler  madencilik  sektörü tarafından sağlanır.  Gelişmiş 
ülkelerin hemen hepsinde, madencilik sektörü , ekonomik kalkınmayı başlatan bir “ Öncü Sektör “ 
görevi yüklenmiştir.  Bu gibi ülkelerin milli  gelirinde madencilik sektörünün payı % 10 -15 gibi 
yüksek  bir  orandadır.  Madencilik  sektörünün  milli  gelirimizdeki  payı  %  1,2  gibi  düşük  bir 
düzeydedir.  Önemli bir maden ihracatçısı olabilecek potansiyele sahip bulunulduğu halde maden 
ihracatımız çok sınırlı kaldığı gibi, bazı maden ürünleri de ithal edilmektedir. Kısacası, madencilik 
sektörü ülke kalkınmasına yapabileceği büyük ve önemli katkıyı gereği gibi yapamaz durumdadır.

Çok iyi planlanmış madencilik politikaları , düşük sermaye maliyeti , daha düşük vergi ve finans 
maliyeti , ileri teknoloji kullanımı , daha yüksek katma değerli üretime yönelme ile milli gelirdeki 
pay da mutlaka artacaktır.

Ülkemizde  her  yıl  700.000  kişiye  iş  yaratılması  gerekmektedir.  Madencilik 
sektöründe ciddi projeler üretmek suretiyle , maden kaynaklarımız üretime alındığı takdirde , büyük 
ölçüde istihdam da yaratılmış olacaktır.
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2. Madencilik sektörüne verilen teşvikler :

 2002-  2007  döneminde  tarım  ,  Madencilik  ,  imalat  ,  enerji  ve  hizmet  sektörüne   toplam 
135.576.881.000YTL yatırım teşviki yapılmış  olup,  aynı  dönemde madencilik  sektörüne yapılan 
yatırım teşvik tutarı 3.559.524.726 YTL olmuştur. Böylece 2002 – 2007 döneminde  madencilik 
sektörünün toplam teşvik tutarı içindeki ortalama payı %2,6’ dır.  2002 – 2007 döneminde teşvik 
tutarı bazında sektörlerin toplam içindeki ortalama payları aşağıda gösterilmiştir.

                Sektör               %
             Tarım                     1,6
                Madencilik                     

2,6
                İmalat                           53,6
                Enerji                             7,2
                Ulaştırma                     13,2
                Turizm                           9,2
                Diğer                             12,6

Görüldüğü gibi, madencilik sektörü teşvik bazında ,  tarım sektörü  hariç diğer sektörlerin  gerisinde 
kalmıştır.  
                     
3. Madencilik sektöründeki  İthalat - İhracat :

 
Türkiye’nin maden ihracatı 2004 yılından itibaren her yıl ortalama %31,5 büyüyerek,

                 2000 yılında         541  milyon       ABD   Doları,
                 2003 yılında         800   milyon      ABD   Doları,        
                 2005 yılında       1,468  milyar       ABD   Doları,
                 2006 yılında       2,004  milyar       ABD   Doları,
                 2007 yılında       2,612  milyar       ABD   Doları,
                 2008 yılında       3,119  milyar       ABD   Doları,         

                                  olarak gerçekleşmiştir. 

2008 yılında maden ihracatının toplam ihracat içindeki payı  % 2,37 civarındadır.   2006 yılında 
maden ithalatımız ise 2,732 milyar dolar, 2007 yılında 3,528 milyar dolar olmuştur. Bunun 2,567 
milyar  doları  kömür  ,  682 milyon  doları  demir  cevheri  ve konsantresi  ,  279 milyon  doları  taş 
ocakçılığı ve diğer madencilik ürünleridir. Bunun dışında 2007 yılında 6,5 milyar $ tutarında altın 
ithalatı gerçekleşmiştir. 2007 yılında İhracatın ithalatı karşılama oranı  ise % 74 dolayında kalmıştır. 

2008  yılı  madencilik  mal  grupları  ihracatının  toplam  madencilik  ihracatındaki  payları  aşağıda 
belirtilmiştir.

                          Mermer ve Doğaltaşlar       % 44,9
                          Mineral     yakıtlar                % 1
                           Endüstriyel Mineraller         % 21
                           Metalik Cevherler                 % 33,1

4. Madencilik sektöründeki sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırım içindeki payı :
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1985 – 1989 dönemlerinde madencilik sektöründeki sabit  sermaye yatırımlarının toplam yatırım 
içindeki payı %3,1 dolayındadır. En yüksek oran %5,1 ile 1985  yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihten 
itibaren düşme trendine girmiş ;

  1990- 1994 döneminde :         %1,6
               1995-2000  dönemlerinde : %1,3
               2001-2006  döneminde   :       %1,8  
              2007 yılında                     :       %1,7  düzeyinde gerçekleşmiştir.

Görüldüğü gibi , Madencilik sektöründeki sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırım içindeki payı 
çok düşük bir  seviyededir.  Bu durum ,  sermaye  birikiminin  sektörde yeterince  sağlanamadığını 
göstermektedir.

5. Sektördeki İşletme Sayısı ve İstihdam

55 adet dolayında yabancı ortaklı yerli firma ile birlikte sektörde yaklaşık 10.000 adet işletmenin 
faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü bilgilerine göre, 2009 yılı 
başı itibariyle 37.035 adet arama, 9248 adet işletme ve 305 adet ön işletme olmak üzere toplam 
46.588 adet maden ruhsatı işlem görmektedir.

Zonguldak Taşkömüründe çalışanların iş gücü sayısı 13.921, TKİ Kurumunda  8.839,  ETİ Maden 
İşletmelerinde  3429 ve EÜAŞ’ta   1451 olmak üzere Kamuya ait toplam iş gücü sayısı  ( hizmet 
alımları hariç )  27.640’dır.  Maden  ocak işletmeleri,  tesis ve yardımcı tesis işletmeleri, atölyeler, 
mevsimlik işçiler,  yan sanayi dahil olmak üzere  sektörde 750.000 dolayında iş gücü bulunduğu 
tahmin edilmektedir.

Taşkömürü,  Linyit,  Demir  Cevheri,  Altın,  Feldispat  ve  bazı  doğaltaş  işletmeleri  dışında  kalan 
maden işletmeleri  “küçük ve orta ölçekli “işletmeler grubuna girmektedirler.

6.  Madencilik  Sektörü  İle İlgili Yasal  Düzenlemeler:

Çalışanını  yaşatma ve onlara güvenli  ortamı sağlama yükümlülüğünde olan devlet,  bu önlemler 
çerçevesinde  madencilik sektörü ile ilgili olarak ;

-1906 yılına kadar değişik nizamnameler,
-1954 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu,
-1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu,
-2004 yılında 5177 sayılı Maden Kanunu,
-2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu,
-2872 sayılı Çevre Kanunu,

                       -Tüzük ve yönetmelikler çıkarmış, bunların işyerinde uygulanıp uygulanmadığını 
kontrol etmek için de denetim organizasyonu yapmıştır.

Gerek  kanun  değişikliği,  gerekse  çıkarılan  yönetmeliklerde  sektörün  önünün  açılması   hedef 
alınmıştır.  Ancak  sektörün  önündeki  ;  bürokratik,  finansal,  teknolojik  eksiklikler,  toplumda 
madencilik  bilincinin  azlığı,  olumsuz  yargı  kararları  ve  yüksek  vergi  yükü  gibi  sorunlar  henüz 
çözümlenememiştir.  Yapılan  mevzuat  düzenlemeleri,  uygulamada  karşılaşılan  sorunları  ortadan 
kaldırıcı nitelikte olmamıştır.
B. TÜKİYE’DE  MEVCUT  İŞ  SAĞLIĞI  VE  İŞ  GÜVENLİĞİ  SİSTEMİ
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İş  Sağlığı  ve  Güvenliği;  meslek  hastalıklarını,  iş  kazalarını  ve  yaralanmalarını  önlemek,  genel 
sağlığı korumak ve çalışılabilir durumda olmayı sürdürebilmek için işveren ve çalışanlar tarafından 
işyerinde üstlenilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Rusya dışında 17 Avrupa ülkesi 120 yıl önce 
Berlin Konferansında “ İş Sağlığı ve Güvenliğini “ kabul etmiştir.

İş kazaları ve hastalıklarında meydana gelen ekonomik kayıplar tahminen Türkiye Gayrisafi Yurtiçi 
hasılasının yaklaşık %5’ni oluştururken bedeli daha ağır olan sosyal, psikolojik ve ahlaki kayıplar 
hesaba katılmamış bulunmaktadır. Ayrıca, eldeki veri ve istatistikler tarım, sanatsal faaliyetler ve 
kayıt dışı sektörü temsil etmemektedir.

İş  kazaları  ve  meslek  hastalıkları  sonucu  oluşan  maddi  ve   manevi  kayıplar  gelişmekte  olan 
ülkelerin kalkınma çabaları  önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Ödenmesi gereken fatura ise 
bu ülkelerin GSMH’nın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Daha sağlıklı ve daha güvenli işyeri 
ortamı, daha verimli bir çalışmanın da ön koşuludur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı 
ve güvenliği, toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında sayılmaktadır. 

Yeraltı maden işletmeciliğinin  işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları arasında yer alan taş, kömür ve 
cevher  tozlarının  bulunduğu  ortamda  çalışma  zorunluluğu  bu  konudaki  önlem  ve  tedbirlerin 
eksiksiz ve sürekli olarak alınmasını gerekli kılmaktadır. Pnömokonyoz ve silikozis gibi hastalıklar 
genellikle madencilerde görülmekte ve madenci hastalığı olarak adlandırılmaktadır. 

Madencilik  sektöründe  kaza  türleri  incelendiğinde  yangın,  su  baskını,  göçük  ve  grizu  ve  toz 
patlamaları  gibi  toplu  ölümlere  sebep olan  kazalar  ön  plana  çıkmaktadır.  Doğru  havalandırma, 
tahkimat ve kontrol sistemleri bu kazaların önlenmesi ve azaltılmasında en önemli hususlardır. Bu 
sistemlerdeki eksiklik, dikkatsizlik ve yanlış uygulamalar madenlerde gerçekleşen bir çok kazanın 
temel sebepleridir.

Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası’nın bazı maddeleri,  devlete  iş  sağlığı  ve iş güvenliği  yönünden 
sorumluluklar  yüklemiştir.  Devletin  görevi  Anayasanın  amir  hükümleri  doğrultusunda  gerekli 
kanun  ve  ilgili  diğer  mevzuatı  çıkararak  bunların  uygulanmasını  sağlamak,  uygulamayı 
denetlemektir. 

Umumi Hıfzısıhha Kanununda, İş Kanununda, Sendikalar Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili  düzenlemeler  yapılmıştır.  Ayrıca,  Toplu İş  Sözleşmelerinde  işverenlerin  bu düzenlemelere 
uymayı  ve uygulamayı  kabul  ettiği,  işçilerinde mevzuat  ile alınmış  ve alınacak karar,  tedbir  ve 
emirlere uyacağı yer almıştır.

Türk kamu sektöründeki    İSG ile ilgili başlıca kuruluşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamlığı 
(ÇSGB ) bünyesindedir.    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  (İSGGM / İSGÜM ),  İş Teftiş 
Kurulu,  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  (  SSK ),  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Eğitim  ve  Araştırma 
Merkezi ( ÇASGEM ) , Meslek Hastalıkları Hastaneleri ve  ilgili bakanlıklar ile araştırma kurumları 
ve üniversiteler.

Özel  sektörde  ;  sendikalar,  işveren  kuruluşları,  İSG  alanında  çalışan  danışmanlık  firmaları  ve 
çalışanları, eğitim kurumları, meslek örgütleri, uluslar arası kuruluşlar ve tüm sivil toplum örgütleri 
İSG sisteminde yer almaktadır.

- Dünyada her yıl yaşanan iş kazası sayısı 270 milyon, 
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- Bu kazaların ölümle sonuçlananların sayısı 360.000,
- Ölümle sonuçlanan iş kaynaklı hastalık sayısı 2 milyondur.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin  iş kazalarında yılda 80 bin kaza ve 1600 ölümle Avrupa birincisi 
ve dünya üçüncüsü olduğunu gösteriyor.
 
Madencilik sektörü dünyadaki toplam işgücünün % 1 ‘ini teşkil etmektedir. Her sektörün kendine 
göre risk faktörleri vardır. Grizu ve kömür tozu patlamaları, su baskınları ve göçükler gibi toplu 
ölümlerin  meydana gelmesi nedeniyle  madencilik  sektörü, İş sağlığı  ve güvenliği  açısından risk 
yüzdesi yüksek olan bir sektördür. 

1995-2005 yılları  arasındaki  iş  kazaları  ve meslek  hastalıkları  yıllar  itibariyle  incelendiğinde  iş 
kazalarının % 9’unun , meslek hastalığının % 51’inin , sürekli iş göremezlik vakalarının % 28’inin 
ve ölüm vakalarının da % 10’unun madencilik sektöründe meydana geldiği görülmektedir. İş kazası 
ve meslek hastalığı istatistikleri açısından İş Kazaların; 

% 18’i Metal ürünleri imalatında,  
% 12’si Maden Sektöründe,  
% 10’u İnşaat Sektöründe,  meydana gelmektedir.

25.05.2003 tarihinde kabul edilen  4857 sayılı İş Yasası ile 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, 
iş güvenliğiyle görevli mühendis, işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiş, bu zorunluluğun 
yerine getirilmesine ilişkin çıkarılması gereken tüzük ve yönetmelikler bir türlü yasanın amacına 
uygun bir şekilde düzenlenmemiş, aksine yasanın uygulanmasını zorlaştıran, tüzük ve yönetmelik 
taslakları hazırlanmıştır. Bu düzenlemeler TMMOB’ince dava konusu edilmiş, yönetmelik ve tüzük 
iptal etmiştir.  

Tüm dünyada bu konuda karşılaşılan sorunların büyük bir bölümü ne yazık ki küçük işletmelerde 
meydana  gelmektedir.  İşyeri  ölçeği  küçüldükçe  işletmelerde  iş  sağlığı  ve  güvenliği  konusunda 
sorunlar artmaktadır.  SSK kurumu istatistiklerine göre; ülkedeki en yüksek iş kazası oranı  İSG 
kurulu oluşturma yükümlülüğü bulunmayan  ve toplam işyeri  sayısının  %98’ni  oluşturan ve elli 
kişinin altında işgücüne sahip işletmelerde görülmektedir. SSK (SGK) 2007 yılı istatistiklerine göre 
ülkemizdeki durum aşağıda belirtilmiştir.

    İşyerindeki İşçi Sayısı     İşyeri Sayısı      Toplam İşçi      İş Kazası Sayısı         İş Kazası %
            50’den az                   1.095.042          5.199.170              49.549                        61
           50’den  çok                   21.217             3.306.220              31.053                        39

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önlemler  “ İŞ KANUNU “ kapsamındadır.
Bilindiği üzere 25.08.1971 tarihinde kabul edilen, 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak  yürürlüğe  giren  1475  sayılı  İş  Yasası  uzun  tartışmalardan  sonra  yürürlükten 
kaldırılmış ve yerine 25.05.2003 tarihinde kabul edilen,  10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı  Resmi 
Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe konmuştur.  4857 sayılı İş Yasası  9 bölüm, 
120 madde ve 6 geçici maddeden oluşmaktadır. 

4857 sayılı İş Yasanın  “BEŞİNCİ BÖLÜM’ün 77, 78, 79, 80, 81 ve 82’nci maddeleri  İş Sağlığı ve 
Güvenliği “ ile ilgilidir. 

 15.05.2008 tarihinde kabul edilen ve   26.05.2008 tarih , 26887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
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yürürlüğe giren  5763 sayılı Yasa ile, 4857 sayılı İş Yasasının 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

"İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği  önlemlerinin  belirlenmesi  ve  uygulanmasının  izlenmesi,  iş  kazası  ve  meslek 
hastalıklarının  önlenmesi,  işçilerin  ilk  yardım  ve  acil  tedavi  ile  koruyucu  sağlık  ve  güvenlik 
hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve 
derecesine göre;

a) Bir işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik 
elemanı görevlendirmekle, yükümlü kılınmışlardır. 

Sistemin  merkezi   İSG  kurullarıdır.  İSG  kurullarının  kurulması  işverenin  sorumluluğundadır. 
İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye 
dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, 
işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilirler. 
Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmıyor. Bir başka deyişle, işveren 
bazı görevleri  “taşarona “ verebilir ancak sorumluluğunu taşarona veremez.

4857 sayılı İş Yasasının 81.maddesinin çıkarılmasını hükme bağladığı Yönetmelik 15.08.2009 tarih 
ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu  "İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik  Birimleri  ile  Ortak  Sağlık  ve  Güvenlik  Birimleri  Hakkında  Yönetmelik" esasları  ve 
uygulama kriterlerinin önemli maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

-Yönetmeliğin  işverenlerin  yükümlülüklerini  düzenleyen  5.  maddesinde;  "işverenler,  devamlı  
olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik  
birimi  oluşturmakla  ve  bir  veya  birden  fazla  işyeri  hekimi ile  gereğinde  diğer  personeli  ve  
sanayiden  sayılan  işlerde  bir  veya  birden  fazla  iş  güvenliği  uzmanını  görevlendirmekle  
yükümlüdürler. İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya  
bir  kısmını  işyeri  dışında  kurulu  ortak  sağlık  ve  güvenlik  birimlerinden alarak  da  yerine 
getirebilirler." denilmektedir. Böylece en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde sertifikalı işyeri hekimi 
ile sanayiden sayılan işyerlerinde sertifikalı iş güvenliği uzmanı çalıştırma ya da bu hizmetleri işyeri 
dışında kurulmuş olan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alma zorunluluğu getirilmiştir.

-  Yönetmeliğin  önemli  hükümlerinden  biri  de;  "işyeri  hekimi  ile  iş  güvenliği  uzmanının,  noter  
tarafından onaylanmış bir deftere yazdıkları iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerinin  
yerine getirilmemesinin sonuçlarından işveren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde, işyerini  
teftişe yetkili iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur." denilen 5'inci maddenin 9'uncu bendidir. 
Yapı iş defteri uygulamasına benzer şekilde, işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının işyerlerinde 
tespit ettikleri noksanlık ve uygunsuzlukların noter onaylı  deftere yazılması ile bunların işverene 
bildiriminde yaşanabilecek sorunlar böylece ortadan kalkacak ve hukuki tartışmalara son verilmiş 
olacaktır. 

Yönetmelikle işverenlere getirilen diğer bir yükümlülükte, işçilerin kişisel sağlık dosyalarının işten 
ayrılma  tarihinden  itibaren  10  yıl  süreyle  saklama  zorunluluğudur.  Ayrıca  Yönetmelikte,  işyeri 
ortam  faktörlerinden  kaynaklanan  hastalıkların  yükümlülük  süresi  bu  süreyi  aşan  işyerlerinde, 
evrakların  saklanması  hastalıkların  yükümlülük  süresine  göre  uzayacağı,  işçinin  işyerinden 
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ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde ise, yeni işverenin işçinin kişisel sağlık 
dosyasını  isteyeceği  ve  önceki  işverenin  de  dosyanın  bir  örneğini  onaylayarak  göndereceği 
belirtilmektedir.

-Yönetmeliğin  7'inci  maddesinde;  işçilere  verilecek  iş  sağlığı  ve güvenliği  hizmetleri  ve ilgili 
eğitimlerin işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. 

-Yönetmeliğin  8'inci  maddesinde;  "devamlı  olarak  en  az  50  işçi  çalıştırılan  işyerlerinde,  iş  
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.  
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir  işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  
işyerlerinde en az bir  iş güvenliği  uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için  
gerektiğinde  diğer  personelden  oluşur.  Bu  yükümlülük,  Genel  Müdürlük  tarafından 
yetkilendirilmiş   ;  "ortak  sağlık  ve  güvenlik  birimlerinden  hizmetin  tamamı  veya  bir  kısmı  
alınarak da yerine getirilir.” 

-  Yönetmeliğin  25'inci  maddesinde  ise;  "işyeri  sağlık  ve  güvenlik  birimi  ile  ortak  sağlık  ve  
güvenlik birimi, işyerindeki sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları  
kaydeder  örneğine  uygun  yıllık  değerlendirme  raporu  hazırlayarak  işverene,  iş  sağlığı  ve  
güvenliği  kuruluna  ve  Genel  Müdürlüğe  gönderir.  Genel  Müdürlüğe  gönderilen  yıllık  
değerlendirme raporu, yazılı olarak ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler, Sağlık Bakanlığı  
Temel  Sağlık  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne,  Genel  Müdürlük tarafından elektronik  ortamda 
bildirilir. " denilmektedir.

-Yönetmeliğin 26'inci maddesinde; "işveren, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak ve  
bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personelin  
görevlerini  yerine  getirmeleri  hususunda  bir  görevlendirme  belgesi düzenler.  Bu  hizmetlerin  
tamamının  veya  bir  kısmının  ortak  sağlık  ve  güvenlik  birimlerinden  alınması  durumunda  
taraflarca  sözleşme yapılır.  Görevlendirme  belgesi  veya  sözleşme  üç  nüsha  düzenlenir.  
Düzenlenen nüshalardan biri işverende, biri işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve  
güvenlik  biriminde  kalır,  diğer  nüsha  ise  Genel  Müdürlüğe  gönderilir."  denilmektedir.

 -Yönetmeliğin 31'nci maddesinde; işyeri hekimlerinin işyeri tehlike grubuna göre görev süreleri 
belirtilmiştir.

Yönetmeliğin  36'ncı  maddesinde;  iş  güvenliği  uzmanlarının işyeri  tehlike  grubuna göre görev 
süreleri belirtilmiştir.                      

Öte yandan , yönetmelikte belirtilen komisyon tarafından hazırlanan  "İş Sağlığı ve Güvenliğine 
İlişkin  Tehlike  Sınıfları  Listesi  Tebliği"  25.11.2009  tarih  ve  27417 sayılı  Resmi  Gazetede 
yayımlanarak  yürürlüğe  girmiştir. İşyerleri  söz  konusu yeni  tebliğde faaliyet  konularına  göre 
hangi tehlike grubunda yer aldığını belirleyerek buna uygun sürede işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı  görevlendirmeleri veya  buna  uygun  sürelerde  ortak  sağlık  ve  güvenlik  birimlerinden 
hizmet almaları gerekecektir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hizmet süreleri ile ilgili 
detaylı açıklama 09.12.2009 tarih ve 27427 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"İşyeri  Sağlık  ve  Güvenlik  Birimleri  ile  Ortak  Sağlık  ve  Güvenlik  Birimleri  Hakkında 
Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Tebliğ"de yapılmıştır.

C.  ÖRGÜTLENMENİN  ENGELLENMESİ
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Son yıllarda özellikle ve büyük ölçüde kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlenmenin engellenmesi 
amacıyla  alt  işveren  (taşaron)  çalıştırılması  yoluna  gidilmektedir.  Keza  son  dönemlerde  özel 
kesimde de aynı yönde eğilimler artarak devam etmektedir.

Alt  işverenlerle  yapılan  sözleşmelerde  ve  ihalelerde  sürenin  bir  yıl  ile  sınırlandırılarak 
örgütlenmenin  önüne  geçildiği,  işverenlerin  yasalara  aykırı  olarak  asıl  işlerini  alt  işverenlere 
yaptırmaları,  özellikle  Genel  Yatırım  ve  Finansman  Kararnameleri  ile  getirilen  işçi  alımı 
kısıtlamaları  ve  hizmet  alım  ihale  yöntemi  teşviki,  kamuda  örgütlenmenin  önündeki  en  büyük 
engeldir.

İşverenlerin  asıl  işlerini  alt  işverenlere  (taşaronlara)  yaptırtmalarının  temel  nedeni  olarak  ileri 
sürdükleri  husus,  işgücü  maliyetlerinin  düşürülmesi-ucuz  işçilik-  ve  bu  yolla  rekabet  şansı 
yaratılmasını sağlamak iddiasıdır. Bu iddia ve görüşlere katılmak mümkün değildir. Zira son 10 yıl 
içerisinde kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde dayatılan taban ücretlerin düşük tutulması ilkesi 
nedeni ile bugün işyerlerinde yeni işe alınacak işçilerin ücretleri asgari ücretin çok az üzerinde ama 
mevcut  eski  işçilerin  ücretinin  yaklaşık  üçte  biri  seviyesindedir.  Bu  durumda,   kamunun  eski 
işçilerinin yerine süratle yeni işçi alımı yapılması, işletmelerin işçilik maliyetleri ve yükünü bir anda 
büyük ölçüde düşürecek zam yapmadan yeni yatırım imkanları yaratabilecektir.

Dolayası ile asıl neden, ucuz işçilik ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi değil, sendikal örgütlenme 
ve toplu pazarlık hukuku alanında doğrudan işçilerin hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması 
amacına yönelmiş etkili bir sendikasızlaştırma aracı  olarak kullanılmış ve kullanılmak istenmesidir. 
Alt  işveren  (taşaron)  ilişkisinin  olağanüstü  boyutlarda  yaygınlaşması  emek  piyasasının 
parçalanmasına, sendika ve örgütlenme hakkının toplu pazarlık hakkının fiilen kullanılamaz duruma 
gelmesine neden olmaktadır.

Aslında  ister  özel  ister  kamu  sektöründe  olsun,  eğer  üretimde  büyük  değişiklikler  yok,  gerçek 
anlamda norm kadro ile  çalışma gayretleri  gösterilmiyor  ise esasen işyerlerindeki  işçi  sayısında 
büyük  bir  değişiklik  yaşanmamaktadır.  Yaşanan  asıl  işverenin  işçi  sayısı  azalırken,  alt  işveren 
(taşaron) işçi sayıları hızla artmaktadır. Örneğin 1990 lı yıllarda 25.000 civarında işçi çalıştırılan 
bizce malum bir kamu kuruluşunda o günlerde alt işveren (taşaron)  işçisi 2000 civarında idi. Bugün 
ise o kamu kuruluşunda çalışan işçi sayısı 7.000 civarında olup, alt işverenler (taşaronlar) da çalışan 
ve her türlü sendikal haktan mahrum 14.000 civarında işçi çalıştırıldığı gözlenmekte olup, o kamu 
kuruluşunun işçi sayısında gerçekte büyük bir değişim yaşanmamaktadır. Değişen sadece sendika 
ve örgütlenme hakkı elinden alınanların sayısının artmasıdır.

Ülkemizde  uzun  yıllardır  haksızlığın,  adaletsizliğin,  örgütsüzlüğün  ve  toplu  sözleşme  hakkının 
gaspı olarak uygulana gelmekte olan alt işveren (taşaron)  ilişkisinin dönem içerisinde haksızlığı 
yönünde yargıya intikal eden ve Yargıtayca da belirli bir oranda kıstaslar getirilen bu uygulamalar 
ve  kararlar  dikkate  alınarak,  4857  sayılı  yeni  iş  yasasının  2.  maddesi  ile  bazı  düzenlemeler 
yapılmaya çalışıldığı görülmekle birlikte maddenin metninin düzenlenmesindeki cümle kargaşaları 
nedeni  ile  anlaşılması  güç  bir  metin  ortaya  çıkmış  ve  meselenin  çözümü  açık  olarak  ortaya 
konamamıştır.

Yine  yapılması  gereken  önemli  bir  düzenlemenin  de  yasalardaki  esas  hükümlerin  Hazine 
Müsteşarlığı,  Kamu İhale  Kurumu gibi  kurumların  yayınladıkları  mevzuat   ve düzenlemeler  ile 
örgütlenmenin  ve  toplu  pazarlık  hakkının  engellenmesine  mani  olacak  şekilde  uygulamaya 
konulmasının ortadan kaldırılması olmalıdır. Yani Hazine Müsteşarlığı ve Kamu İhale Kurumunun 
mevzuat  düzenlemelerinin  örgütlenme  ve  toplu  sözleşme  hakkının  ortadan  kaldırılmasını  temin 
eden bir içerikte olmaması gerekmektedir.
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Sonuç  olarak,  alt  işveren(taşaron)  ilişkisi  salt  işgücü  maliyetlerinin  düşürülmesinin-ucuz  işçi- 
çalıştırabilmenin,  yasal  yükümlülüklerden  kaçınmanın,  kayıtdışılığın  hileli  bir  aracı  olmaktan 
çıkarılmalı ve toplu iş hukuku alanında, bu yolla işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarının 
ortadan kaldırılması önlenmelidir.

Örgütsüz işçilerin örgütlenebilmesi sendikalar açısından hem bir görev hem de bir ihtiyaçtır.

Kazaların  önlenebilmesi  için  bilimsel  ve  teknik  yatırımların  yanı  sıra,  örgütlenmenin  ve 
sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamı ile birlikte çalışanların sosyal ve 
ekonomik yaşamlarının da iyileştirilmesi zorunludur. Ayrıca, işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları 
teşvik edilerek desteklenmelidir. 

İşverenlerin en önemli sosyal sorumluluğu işçilerin örgütlenme hakkına saygı göstermektir.

Ülkemizde başta mermer ve küçük çapta yeraltı ocakları olmak üzere çok sayıda maden işletmesi, 
sendikal örgütlülükten yoksun, mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve 
denetimi  olmaksızın  ilkel  koşullarda  çalışmaktadır.  İş  güvenliği  ve  işçi  sağlığı  kuralları  hiçe 
sayılarak, tamamen emek yoğun, mekanizasyondan uzak çalışma anlayışı çerçevesinde yürütülen bu 
tarz işletmecilik terk edilmediği sürece, bu kazaların sonu da gelmeyecektir.

D.  MESLEKİ   EĞİTİM

- Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne bağlı Gökler Beldesi'ndeki maden ocağında 21 Nisan 2005 tarihinde 
grizu patlaması sonucu oluşan göçükte, biri mühendis 18 kişi hayatını kaybetti.

 -  Balıkesir’in   Dursunbey  İlçesine  bağlı  Odaköy  yeraltı  ocağında  1  Haziran   2006  tarihinde 
meydana gelen grizu patlamasında  17 kişi hayatını kaybetti. 

  -  Bursa’nın   Mustafakemalpaşa  İlçesi'ne 30 kilometre  uzaklıktaki  Alpagut  Köyü  yakınlarında 
bulunan Bükköy Madencilik  İşletmesi'ne  ait  kömür  ocağında  10 Aralık  2009 günü  saat  19.30 
sıralarında  32 işçinin çalıştığı vardiyada şiddetli  bir patlama sonucunda 19 işçi hayatını kaybetti ve 
kurtarmaya  giden 2 kişi de gazdan zehirlenerek tedavi altına alındı. 1985 yılından beri faaliyette 
olan ocakta, daha önce de  grizu patlaması sonucunda   4 işçi hayatını kaybetmişti. 

  - Balıkesir’in  Dursunbey İlçesine bağlı Odaköy yeraltı ocağında 23.02.2010 tarihinde ikinci bir 
grizu patlaması meydana geldi,  14 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 18 kişi yaralandı. 

Maden  Mühendisleri  Odası  yetkilileri  ve  iş  güvenliği  uzmanları  ile  bilirkişilerin  Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıktaki Alpagut Köyü yakınlarında bulunan Bükköy 
Madencilik  İşletmesi'ne  ait  kömür  ocağında   yapmış  oldukları  inceleme  sonucunda  aşağıdaki 
hususları tespit etmişlerdir..  

·      Kazanın  meydana  geldiği  ocakta  kömür  üretimi  "yeraltı  üretim  yöntemi"yle 
gerçekleştirilmektedir.  "3 vardiya" üretim yapılan ocakta yaklaşık 150 kişi çalışmaktadır. Kazanın 
olduğu vardiyada ise 32 işçinin görev yaptığı saptanmıştır.
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·       Ocağa, 220 metre uzunluğundaki desandre (eğimli galeri/yol) ile inilmekte olup kömür içinde 
sürülen  taban  yolları  ile  madencilikte  "ayak"  olarak  isimlendirilen,  kömür  üretim  alanlarına 
ulaşılmaktadır. 

·       Kömür  damarının  kalınlığı  9-12  metre  arasında  değişmekte  olup,  damar  eğimi  20  derece 
civarındadır.

·       Ocak havalandırılması, ana vantilatör ve tali pervanelerle gerçekleştirilmektedir. 

·       Üretim yapılırken sert kömür damarında patlayıcı madde kullanılarak gevşetme yapılmaktadır.

·       Ocakta her vardiyada bulunması gereken maden mühendisi sayısı yeterli değildir.

·       Çalışan  işçiler  çevre  köylerden  sağlanmakta  olup  sendikalı  değillerdir.  Genellikle  eğitim 
seviyeleri düşük olup, düşük ücretlerle çalışmaktadırlar.

·       Kaza,  16-24  vardiyasında  ayakta  kömür  üretimi  yapılması  esnasında  ortamda  bulunan 
grizunun  (metan  gazı+hava  karışımı)  patlamasıyla  meydana  gelmiştir.  Grizunun  patlaması  ile 
oluşan  yüksek  sıcaklık  ve  karbon  monoksit  (CO)  gazı  çalışan  işçilerin  yanmalarına  ve 
zehirlenmelerine yol açarak ölümlerine neden olmuştur.

·       Grizu patlamasının şiddetiyle göçükler meydana gelmiş ve işçiler göçük altında kalmıştır.

·       Bilirkişi  raporunda olayın, çalışma ortamında belirli bir oranın üzerinde bulunmaması gereken 
metan  gazının,   kömür  naklinin  yapıldığı  ayak  başındaki  konveyör  tahrik  motoruna  ait  elektrik 
panosunda oluşan kıvılcımın tesiri ile patladığı belirtilmektedir. 

·       Kaza  sonrası  kurtarma  işlemlerinde  ciddi  organizasyon  ve  koordinasyon  yetersizliği 
bulunmaktadır.

Metan gazı birikiminin en önemli nedeni yetersiz  havalandırmadır. Havalandırma planın olmadığı 
ve havalandırma sisteminde kullanılan 40 santim çapında olması gereken boruların, maden standartı 
dışında tarım sektöründe kullanılan 12 santim çapında olduğu, ocağın sürekli ve düzenli  kontrol 
edilmediği  bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Kaza  değil,  cinayet  niteliğindeki    Grizu  patlamaları  bu  çağda,  maden  işletmeciliğinin  bilgi 
birikiminde,  ocak  özellikleri  ne  olursa  olsun,  yeterli  havalandırma  sistemi  ve  gerekli  önlemler 
alındığında gaz birikimi olmaz. 

Kömür madenlerinin kâbusu olan grizu, ülkemizde de sık sık görülmektedir.Bilindiği gibi, Grizu 
kömür madenlerinde ortaya çıkan yanıcı bir gazdır. Metan ve diğer bazı gazlardan oluşur. Grizu 
havada %4 - %16 oranında bulunduğunda patlayıcıdır.  En patlamaya elverişli oran %10'dur.  Bu 
karışım dinamit atılması, kömürü kırmak için kullanılan takımlardan çıkan kıvılcım, kibrit, çakmak 
ve elektrik aletlerinin oluşturduğu ark vb. gibi nedenlerle patlar. Patlama büyük tahrip gücüne ve 
yıkım etkisine sahiptir.

Yasalar doğrultusunda, metan’ın havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında 
acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer bu karışım %2’nin üzerine çıkarsa maden ocağı acilen 
boşaltılmalıdır.
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 Ocak  yeterince  havalandırılamamış  ve  en  fazla  %1  olması  gereken  metan  miktarı   %  4-  16 
seviyesine kadar yükselmiş, düzenli ölçüm ve kontrol yapılmamıştır. Gaz ölçümleri artık çok basit 
cihazlarla yapılıyor ve artık evlere de takılabiliyor.

Her iki ihmal madenciliğin en basit ve en önemli kurallarıdır ve her madenci tarafından bilinmesi 
gerekmektedir.Anlaşılan o ki işçilere meslekleri ile ilgili gerekli olan eğitim verilmemiş ve teknik 
denetim de yeterince yapılmamıştır.

Balıkesir’in  Dursunbey İlçesine bağlı Odaköy yeraltı ocağında 1 Haziran  2006 tarihinde meydana 
gelen grizu patlamasında   hayatını kaybeden 17 kişiden
 ikisi aynı gün işe başlamışlardır. Maden üretiminde çalışmamış tarım işçileri hiçbir eğitim almadan 
yeraltında çalıştırılmaktadırlar. 4857 Sayılı İş Kanunu işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması için 
tüm işverenlere çalışanlarını eğitme ve bilgilendirme zorunluluğu getirmiştir.

Madencilik  sektörü,  doğası  gereği  özellik  arz  eden ve bu nedenle  bilgi,  deneyim,  uzmanlık  ve 
sürekli  denetim gerektiren  dünyanın  en zor  ve riskli  iş  koludur.  Maden kazaları  incelendiğinde 
olayın; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu 
görülmektedir.

Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz çalışan, mühendislik bilim ve tekniğinden 
uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok 
maden işletmesi bulunmaktadır.  Bu işletmelerde her an kaza olma olasılığı mevcuttur. Yeterli iş 
sağlığı ve güvenliği tedbiri almayan bu tür işletmeler Bakanlık tarafından kapatılmalıdır.

Özellikle 80‘li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans 
vb yanlış uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar 
sonucu elde edilmiş  olan madencilik  bilgi  ve deneyim birikimini  dağıtmıştır.  Yoğun birikim ve 
deneyime  sahip  olan  kurum  ve  kuruluşlar  yerine  üretimin,  teknik  ve  alt  yapı  olarak  yetersiz, 
deneyim  ve  uzmanlaşmanın  olmadığı  kişi  ve  şirketlere  bırakılması,  buna  ek  olarak  kamusal 
denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle  ;  Yeraltı   maden  işletmelerinde  çalışacak   işçilerin  işe  başlamadan  önce  işverence 
eğitilmeleri sağlanmalıdır. Eğitim sürecinde devlet – işçi – işveren işbirliği zorunludur.

Eğitim  günümüzde  sadece  devletin  değil,  devletle  birlikte  yerel  yönetimlerin,  sivil  toplum 
kuruluşlarının  ve  sosyal  tarafların  da  sorumluluğundadır.  Bu  çerçevede,  tüm  sosyal  tarafların 
üzerine düşen görevleri yerine getirmesi  gerekmektedir. 

Türkiye  Maden  İşçileri  Sendikası  olarak  kamu  ve  özel  işyerlerindeki  tüm  işverenlere  açık 
yüreklilikle sesleniyoruz; işyerlerinin kapanmaması, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının temini, 
kayıtdışılığın sona erdirilmesi ve mafyalaşmanın önlenmesi için üzerimize düşen her ne ise bunu 
sizlerle  paylaşarak  ortadan  kaldırmaya  hazırız.  Hak  ve  özgürlüklerin  insan  onuruna  yakışır  bir 
şekilde  kullanılabildiği  bir  ülkede  örgütlenmeden  ve  sendikalardan  korkulmaması  gerektiğini 
göstereceğimize yürekten inancımızı bir kere daha tekrarlıyoruz.
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E. SONUÇ   VE   ÖNERİLER :

Çalışanını  yaşatma ve onlara güvenli  ortamı sağlama yükümlülüğünde olan devlet,  bu önlemler 
çerçevesinde  madencilik sektörü ile ilgili olarak ;

-1906 yılına kadar değişik nizamnameler,
-1954 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu,
-1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu,
-2004 yılında 5177 sayılı Maden Kanunu,
-2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu,
-2872 sayılı Çevre Kanunu,

Tüzük ve yönetmelikler çıkarmış, bunların işyerinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için 
denetim  organizasyonu  yapmıştır.  Yapılan  mevzuat  düzenlemeleri, uygulamada  karşılaşılan 
sorunları ortadan kaldırıcı nitelikte olmamıştır.

1) Türk  kamu  sektöründeki     İSG  ile  ilgili  başlıca  kuruluşlar  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik 
Bakamlığı     (ÇSGB ) bünyesindedir.     İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  (İSGGM / 
İSGÜM ),  İş Teftiş Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SSK ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve  Araştırma Merkezi  (  ÇASGEM ) ,  Meslek Hastalıkları  Hastaneleri  ve   ilgili  bakanlıklar  ile 
araştırma kurumları ve üniversiteler.

Özel  sektörde  ;  sendikalar,  işveren  kuruluşları,  İSG  alanında  çalışan  danışmanlık  firmaları  ve 
çalışanları, eğitim kurumları, meslek örgütleri, uluslar arası kuruluşlar ve tüm sivil toplum örgütleri 
İSG sisteminde yer almaktadır. 

İSG  sisteminde  tanımlanan  kurum  ve  kuruluşlar  arasında  kurumsal  işbirliği  yoktur.   Birbirini 
tamamlayan,  katkı  sağlayan  ve  teşvik  eden  bir  yapı  mevcut  değildir.  Devlet  ,  işçi,  işveren, 
üniversite, meslek odalarının  eşit düzeyde söz ve karar sahibi olacakları kurumsal bir İSG sistemi 
oluşturulmalıdır.

2)  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Kamusal denetim , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  42  maden  mühendisi  ve  11  jeoloji  mühendisi  ile  saha 
denetimi  yapmaya  çalışmaktadır.  Enerji  ve Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı  9500 civarındaki  işletme 
ruhsatlı ( 7558 teknik nezareti olan ) maden sahalarında denetim yapmaya çalışmaktadır. Her iki 
bakanlığın sınırlı sayıdaki personeli ile  madencilik faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
denetlemeleri mümkün değildir. Her iki bakanlığın kalifiye gücü etkin bir denetim için yetersizdir. 
Kamusal denetimin de yeterli  ve etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden 
olmaktadır.

Her  iki  kuruluş  sektörün  ihtiyaçlarına  yönelik  olarak  yeniden  yapılandırılmalı,  kadrolarını 
işletmelerde çalışmış deneyimli maden mühendisleriyle güçlendirmelidir. 

3) 4857 sayılı İş Kanunu 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi  için  iş  sağlığı  ve  güvenliği  kurulu  kurma,  işyeri  hekimi,  işyeri  hemşiresi  ve  iş 
güvenliği  ile  ilgili  teknik  eleman istihdam zorunluluğu getirerek  konunun bilgi  desteği  adresini 
göstermesine karşın, 50’nin altında işçi çalıştıran işverenlere bu anlamda hizmet verecek kişi ve 
kurumları tanımlamamıştır.
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4) Yasa metnindeki  “ işçi “ tabiri  “toplam çalışan ve  Taşaron  dahil  şeklinde düzenlenmelidir. 
Zira kamu kuruluşlarında bile, taşeron işçi sayısı işletmenin kadrolu işçi sayısının üzerine çıkmıştır. 
Öte yandan İşletmelerdeki asıl işlerin alt işverene (taşarona) verilmesi suretiyle işyeri ölçeği yapay 
bir şekilde küçültülmektedir.İşyeri ölçeğinin küçültülmesi, işçi sayısının azaltılmasına ve neticede 
işverenin  diğer yükümlülüklerden kurtulmasına neden olmaktadır.

İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  yaşam  hakkıdır,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliğine  ilişkin  düzenlemeler  hiçbir 
sınırlama yapılmadan bütün çalışanları ve bütün işyerlerini kapsamalıdır.      

5)  İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda üye sayısı sınırlıdır.  İşçi kesimi bu kurulda yer almamıştır. 
Yönetmelikte sadece işçilerin görüşü alınır denilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğinde sistemin kalbi 
bu kurullardır.  İş  sağlığı  ve İş  Güvenliği  önlemlerinin  alınıp  alınmadığı  işçilerin  sendikalı  olup 
olmadığı  ile  doğrudan  ilişkiyi  ortaya  koyan  istatistikler  vardır.  İş  Sağlığı  ve  İş  Güvenliği 
hizmetlerinin başarısı,  bundan yarar sağlayanların  sahiplenmesi ile doğru orantılıdır.  İşçilerin ve 
sendikaların  sahiplenmediği  uygulamalar,  yeterli  etkiyi  yapmamakta  ve  kısa  süre  ayakta 
kalabilmektedir.  İş sağlığı  hizmetlerinde Devlet-  İşçi-  İşveren şeklindeki kurumlar  arası  işbirliği 
zorunludur. İş Sağlığı ve  İş Güvenliği  alanında sendikalar dışlanmıştır. Sendikalar bu sorumluluğu 
almaya hazırdır. Ancak, Sendikaların bunları paylaşması için işyerlerinde örgütlenmeleri gerekir.

 6)  İşyeri  hekimi ile  iş  güvenliği  uzmanı  ve teknik nezaretçiler  denetledikleri  işyeri  sahibinden 
ücretlerini  almaktadırlar.  Bu durumda  olanların  işletme  ile  ilgili  kararlarında  özgür  davranması 
mümkün değildir. Çünkü , her öneriyi  işveren  bir maliyet unsuru olarak görmektedir. İşyeri hekimi 
ile iş güvenliği uzmanı ve teknik nezaretçiler   görevlerini etkin bir biçimde yapacak şekilde görev 
tanımları yeniden yapılmalı ve  iş güvenceleri sağlanmalıdır. 

Maden mühendisinin  teknik nezaret  görevi  alabileceği  ruhsat  sayısı  azaltılmalı,  çalışan  sayısına 
bakılmadan  tüm  yeraltı  işletmelerinde  teknik  nezaretçilerin  daimi  olarak  işyerinde  bulunma 
zorunluluğu getirmelidir. 

7) Denetimler işyerlerindeki teknik kuralların yerine getirilip getirilmediği anlamında yoğunlaştığı 
için  işletmelerin  kendi  kendilerini  kontrol  etmelerini  sağlayacak  bir  yönetim yapısı  içinde  olup 
olmadıkları hususu denetim dışında bırakılmaktadır. Diğer bir değişle bizim işverenlerimiz sadece 
denetimlerde sorun yaşamamak için kağıt üzerinde işlem yapıyor,  denetim bittiğinde iş güvenliği 
bitmekte ve evraklar rafa kaldırılmaktadır. Mevzuatta var uygulamada yok. Sendikaların da içinde 
olacağı bir denetim sistemi oluşturulmalıdır.

Madencilik sektöründeki denetimin; dünyada tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, mutlaka maden 
mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Her maden işletme faaliyetinde iş güvenliği ve 
üretim için yeterli  sayıda Maden Mühendisinin daimi istihdamı zorunlu olmalı,  özellikle  yeraltı 
işletmelerinde  her  vardiyaya  en  az  bir  maden  mühendisi  zorunluluğu  getirilmeli,  işletmenin 
özelliklerine  ve  taşıdığı  risklere  göre  söz  konusu  mühendisin  gerekli  deneyime  sahip  olması 
mutlaka sağlanmalıdır. 

8)  SSK ( SGK ) iş  kazaları  ile  ilgili  prim almasına  karşın   uygulamada tanı ve tedavi  hizmeti 
yapmakta, bir iş kazasında işverenin kusuru nispetinde tedavi, prim kaybı ve iş kazası sebepli bütün 
harcamaları işverene rucu etmektedir.
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Sadece tazminat veya düzeltme amacı değil,  aynı zamanda önleme amacı da taşıyan, işveren ve 
çalışanlar tarafından yürütülen etkili ve kendi kendini finanse edebilen bir kaza sigortası sistemi 
(Almanya’da 1885 yılında Bismark tarafından kurulmuştur. ) kurulmalıdır.

9)  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında özellikle 50’den az çalışanı olan işletmelerin sorun yaşadığı 
gerçeğinden  hareketle  ve  bu  işletmelerin  tek  başlarına  getirilecek  sorumlulukların  altından 
kalkmasının  mümkün  olamayacağı  da  göz  önüne  alınarak,  bu  işletmelerin  ortaklaşa 
yararlanabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği birimleri acilen oluşturulmalıdır.

10)  Sağlıklı  bir  çalışma  ortamının  yaratılması  için  kamu,  özel  ve  yerel  kuruluşların  işbirliği 
gerekmektedir.  Ancak bu kuruluşlar  arasında iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar vardır. 
Denetim  ve  ruhsatlandırma  farklı  bakanlıklar  tarafından  yapılmaktadır.  Kuruluşlar  arasındaki 
koordinasyon eksikliği giderilmelidir.

11) AB normlarına ve ülke gerçeklerine uygun uygulanabilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir 
an önce çıkarılmalıdır.

12)   Çalışma  Bakanlığı  tarafından  hazırlanan ve  15  Ağustos  2009  tarihli  Resmi  Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri  ile Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri  Hakkında  Yönetmeliğe  göre  999  işçiye  kadar  işçi  çalıştıran  işyerleri  ortak  sağlık 
birimlerinden hizmet alabilmektedir. Buna göre, bir işyeri hekimi 8 saatlik iş gününde 11 adet 999 
çalışanı  olan  işyerine  bakabilecektir.İşçilerin  işe  giriş  ve  periyodik  muayeneleri  için  ayırmakla 
yükümlü olduğu süre  on işçi başına yılda en az 30 dakika…” olarak ifade ediliyor. Yani  bir kişi 
için  uygun  görülen  muayene  süresi  yılda  sadece  3  dakika olarak  belirleniyor.     Bu  süreler 
yetersizdir. İşyeri hekimi ve güvenlik uzmanı için öngörülen bu çalışma süreleri gerçekçi bir şekilde 
yeniden düzenlenmelidir.

13) Yeraltı  maden işletmelerinde çalışacak  işçilerin işe başlamadan önce işverence eğitilmeleri 
sağlanmalıdır.  Eğitim sürecinde  devlet  –  işçi  –  işveren  işbirliği  zorunludur.  Eğitim günümüzde 
sadece  devletin  değil,  devletle  birlikte  yerel  yönetimlerin,  sivil  toplum kuruluşlarının  ve sosyal 
tarafların da sorumluluğundadır. Bu çerçevede, tüm sosyal tarafların üzerine düşen görevleri yerine 
getirmesi  gerekmektedir. 

14)  Alt  işveren(taşaron)  ilişkisi  salt  işgücü  maliyetlerinin  düşürülmesinin-ucuz  işçi- 
çalıştırabilmenin,  yasal  yükümlülüklerden  kaçınmanın,  kayıtdışılığın  hileli  bir  aracı  olmaktan 
çıkarılmalı ve toplu iş hukuku alanında, bu yolla işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarının 
ortadan kaldırılması önlenmelidir.

Örgütsüz  işçilerin  örgütlenebilmesi  sendikalar  açısından  hem  bir  görev  hem  de  bir  ihtiyaçtır. 
Kazaların  önlenebilmesi  için  bilimsel  ve  teknik  yatırımların  yanı  sıra,  örgütlenmenin  ve 
sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamı ile birlikte çalışanların sosyal ve 
ekonomik yaşamlarının da iyileştirilmesi zorunludur. Ayrıca, işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları 
teşvik edilerek desteklenmelidir. 

                                                                            Türkiye Maden İşçileri Sendikası

                                                                                      Yönetim Kurulu
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Kütahya’nın Gediz İlçesi’ne bağlı Gökler Beldesi’nde işletilmekte olan yeraltı kömür ocağında, 21 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen kaza sonucu, biri 
Maden Mühendisi olmak üzere toplam 18 çalışan yaşamını yitirmiştir. 

Kütahya’nın Gediz İlçesi’ne bağlı Gökler Beldesi’nde işletilmekte olan yeraltı kömür ocağında, 21 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen kaza sonucu, biri 
Maden Mühendisi olmak üzere toplam 18 çalışan yaşamını yitirmiştir. 
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