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GİRİŞ 

Ülkemiz yeraltı madenciliğinde, iş yerlerin
de meydana gelen kazalar ile çalışma koşulla
rının neden olduğu meslek hastalıkları halen 
önemini sürdürmektedir. 

Özellikle kömür madenciliğinde yeraltı 
ocaklarında göçükler, ocak yangınları, grizu ve 
kömürtozu patlamaları, nakliye ve mekanizas-
yona ilişkin kazalara sık sık rastlanmaktadır. 
Ayrıca zor yeraltı çalışma koşullarının (toz, ru
tubet, gürültü, yetersiz aydınlanma vb.) neden 
olduğu meslek hastalıkları, son yıllarda azal
ma eğilimi göstermesine karşın, ihmal edile
meyecek kadar önem taşımaktadır. 

Dünya madenciliğinde gelişen teknolojiye 
paralel olarak modern makine, cihaz ve ekip
manların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 
İleri teknolojiye bağlı olarak geliştirilmiş üretim 
yöntemleri ile bilimsel ve detaylı araştırmalar 
sonucu hazırlanan tüzük, yönerge ve standart
ların uygulanması madencilikte görülen kaza 
ve meslek hastalıklarının azalmasına neden 
olmuştur. 

Ülkemiz madenciliğinde çalışma yerlerinde 
meydana gelen kazaların sıklığı konunun öne
mini, araştırılmasının ve geliştirilmesinin ge
rekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışanların iş kazaları ve meslek hastalık
larına karşı korunması, işyerlerinde rahat ve 
güvenli bir çalışma ortamı yaratacağından; be
raberinde kazaların neden olduğu iş gücü kay
bının azalmasını, verim ve üretimde artışı geti
recektir. 

Gerek iş güvenliği, gerekse işçi sağlığına 
ilişkin sorunların üzerinde önemle durulması, 
sorunların kaynağına bilimsel ve çağdaş yak
laşımlar ile sistematik olarak inilmesi ve bu so
runların modern programlar çerçevesinde en 
kısa zamanda çözümlendirilmesi madenciliği
mize büyük yararlar sağlayacaktır. 

2. DÜNYA VE ÜLKEMİZDE DURUM 

Gelişmiş ülkeler ile Türkiye'nin kaza istatis
tikleri incelendiğinde bu konuda oldukça geri 
kaldığımızı görmek mümkündür. 

Tüm iş kollarında, 1988 yılında ülkemizde 

(*) Doç.Dr., ODTÜ Maden Müh. Bölümü, ANKARA. 
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meydana gelen kazalara ait bazı rakamlar aşa
ğıda verilmiştir (1). 

- Yaklaşık 40 tanesi kömür madenciliğinde 
olmak üzere toplam 415 ölümlü iş kazası ol
muştur. 

- Bu kazaların %39'u sakatlıkla, %0,85'i ise 
ölümle sonuçlanmıştır. 

- Kaza sayısına göre ilk üç sıra; 32421 
(%19) kaza ile inşaat, 19482 (%11) kaza ile 
metal eşya imali ve 14740 (%9) kaza ile kömür 
madenciliği sektörüdür. 

- Kazalarda ölenler dikkate alındığında in
şaat işkolunun 455 ile birinci, kömür madencili
ğinin ise 348 ile ikinci sırayı aldığı görülmüştür. 

- Meslek hastalıkları konusunda kesin raka
mı belirlemek zordur. Ancak, SSK'nın verileri
ne göre; 1988 yılında 53'ü kömür madenciliğin
de olmak üzere toplam 695 meslek hastalığı 
görülmüştür. 

Konuyu daha iyi analiz etmek için nereden 
bu noktaya gelindiğini araştırmak gerekir. 

iş kazaları, taşkömürü madenciliği özelinde 
incelendiğinde; 1941 - 1987 yılları arasında; 
gerek yaralı ve ölü sayısında, gerekse de 
10.000 ton kömür üretimine ya da 10.000 yev
miyeye karşılık gelen kazalı sayısında fazlaca 
bir değişme olmadığı istatistiklerden görül
mektedir. 

Gelişmiş ülkelerde her geçen gün bu konu
da ilerleme kaydedilebilmektedir. Örneğin, 
AET ülkelerinde 1960 -1964 döneminde çıkar
tılan her 100.000 ton kömür için 25 işçi kazala-
nırken son 15 yıl içinde bu sayı 8'e düşürül
müştür. Zonguldak havzasında ise 1960-1977 
dönemi içinde aynı miktar üretim için kazala-
nan işçi sayısı 90 civarındadır(2). 

Diğer birörnek İngiltere'den verilebilir, İngil
tere'de 1946 yılında ocaklarda kaza sonucu 
ölenlerin sayısı 543 (çalışan sayısı 716.000), 
1970 de 91 (çalışan sayısı 304.400) olmasına 
karşın 1985 -1986 yılında bu rakam 28'e (çalı
şan sayısı 138.500) düşmüştür (3). 

Ölümle sonuçlanan kazaların sayısı açısın
dan bakıldığında İngiltere'de 1986 yılında 
4946 kişiden 1 kişi ölürken, ülkemizde 369 kişi
den 1 kişinin ölmesi İngiltere'nin 19. yüzyıldaki 
konumunu hatırlatmaktadır. 

Kömür madenlerinde görülen çok kişinin 
ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan grizu ve 
kömür tozu patlamalarında da durum aynı pa
raleldedir. Tamamen önlenememesine karşın 
dünya madenciliğinde çok aza indirilmiş olan 
patlama olayları ülkemizde bu günlerde bile 
önemini korumaktadır. 1942 Yılından günümü

ze kadar sadece 27 patlama olayında 450 kişi 
yaşamını yitirmiş birçok kişi de yaralanmıştır. 

3. KAZA VE MESLEK HASTALIKLARININ 
AZALTILMASI 

Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden 
korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalış
malarını sağlamak iş verimini arttıracağı gibi 
kaza sonucu ortaya çıkan iş gücü ve iş günü 
kayıplarını da yok edecektir. 

Kaza sonucu meydana gelen ölüm, yara
lanma ve moral bozukluğu gözardı edilse bile 
kazanın neden olduğu maddi zarar, genellikle 
onu önlemek için yapılan harcamalardan fazla 
olmaktadır. 

3.1. Kaza Maliyeti 

Kaza maliyeti doğrudan ve dolaylı (gizli) ol
mak üzere ikiye ayrılır. Tazminat, ilk yardım, 
tıbbi müdahale için yapılacak ilaç harcamaları, 
doğrudan maliyetin başlıca elemanlarıdır. Do
laylı maliyeti hesaplamak oldukça zordur. Yet
kililerin ve diğer işçilerin kazazedeyi kurtarmak 
ve diğer işler için (olayın oluş nedenini araştır
ma dahil) harcadıkları zamanın gerçek ücret 
ve maaş tutarını hesapiamak hemen hemen 
olanaksızdır. Bu nedenle kazanın gerçek mali
yetini bulmak için dolaylı maliyetin detay anali
zi yapılmalıdır. Amerika'daki bazı sigorta şir
ketleri, duruma göre, kazanın toplam maliyeti
nin, doğrudan masrafların 4-10 katı arasında 
olabileceğini kabul etmişlerdir. 

Kaza maliyetini belirlemek için öncelikle ka
za sonrasında nelerin yapıldığı düşünülmeli
dir. Örneğin, 200 işçinin çalıştığı günlük 5000 
ton üretim yapan bir ocakta, bir işçinin vardiya 
başında, bir kaya düşmesi sonucu ölmesi ha
linde kazanın olduğu bölümde tüm üretim faali
yetleri duracak (Diğer bölümlerde de haber ya
yılınca üretim durabilir) ve vardiya sonuna ka
dar tüm işçiler çalışmayacaktır. 

Bu kazada; doğrudan maliyet, tıbbi müda
hale giderleri ile tazminat miktarıdır. 

Dolaylı (gizli) maliyet ise: 
- Kazalıyı kurtarma işinde yardım eden di

ğer işçilerin harcadıkları zaman, 
- Kaza vardiyasındaki üretim kaybı, 
- Birsonraki vardiyadaki üretim kaybı, (Bun

lar; o işe yeni tertip edilecek olan kişinin düşük 
verimi, kaza nedeniyle oluşan düşük moral ve 
heyecan olabilir.) 

- Mühendis, memur ve nezaretçilerin za-
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man kaybı, (Bunlar; kazalıyı kurtarma çalışma
ları, kazayı araştırma, kazalının yerinde çalışa
cak olan yeni işçinin seçimi ve eğitimi, kaza ra
porlarının hazırlanması, okunması ve analizi 
olabilir.) 

- Dolaylı yapılan masraflar (Şirkette görevli 
doktorların harcadığı zaman, alet ve teçhizata 
verilen zarar, raporların yazılması vb.) dır. 

Örnekte görüldüğü gibi kazada gizli masraf
lar, genelde doğrudan masraftan fazla olmak
tadır. 

3.2. Kaza Türleri ve Nedenleri 
3.2.1. Kaza Türleri 

Ocaklarda görülen kazalar, kaynağı göz 
önüne alındığında aşağıdaki gruplara ayrılabi
lir. 

- Elektrik 
- Toz ve gaz patlamaları 
- Patlayıcı maddeler 
-Göçükler 
- Nakliyat 
-Su basması 
- Mekanizasyon 
-Ocak yangınları 
-Anidegajlarve 
- Diğerleri 
Yukarıda sıralanan kaza gruplarından; gö

çükler, nakliye, mekanizasyon, patlama ve 
yangınlara ilişkin kazalar kömür madenciliğin
de sık sık görülmektedir. 

Bu kazaların önlenmesi için yapılacak olan 
tüm çalışmaları, kazanın başlangıç noktası ile 
nedenlerini belirlemek ve bu nedenleri ortadan 
kaldıracak önlemleri almak olmalıdır. 

3.2.2. Kaza Nedenleri 

Kaza nedenleri doğrudan, dolaylı ve ana 
nedenlerolmak üzere üçe ayrılır. 

Doğrudan nedenler; aniden ortaya çıkan 
zararlı madde (zehirli ve/veya yanıcı-patlayıcı 
toz gaz vb.) ya da yüksek enerji kaynağıdır 
(Mekanik, elektriksel, kimyasal, ısısal, radyas
yon vb.). 

Dolaylı nedenler; güvensiz işler (yeterince 
güvenlik önlemleri alınmadan yapılan işler) ve 
güvensiz çalışma koşulları olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

Güvensiz işlemlere bazı örnekler şöyle sı
ralanabilir; ekipmanı iyi kullanmamak ya da ha
talı kullanmak, hareket halindeki ekipmanın 

bakım ve onarımını yapmak, alet ve makineleri 
uygun hızda kullanmamak, koruyucu aletleri 
kullanmamak, alkol veya uyuşturucu kullan
mak vb. 

Güvensiz çalışma koşullarına örnek ise ye
tersiz tahkimat, yetersiz uyarı cihazları, yangın 
ya da patlama olasılığı, zararlı atmosfer, gürül
tü ve yetersiz aydınlatma olarak sıralanabilir. 

Görüldüğü gibi idarenin emniyet konusun
da fazla dikkatli olmaması, tüzük yönerge ve 
standartların yetersiz olması ya da bunların uy
gulanmaması, yetersiz kontrol ve diğer bazı et-
kenlerdolaylı nedenleri ortaya çıkarmaktadır. 

Kazaların ana nedenleri de; idarenin gü
venlik politikası ve uygulamaları (güvenlik ko
nusuna verdiği önem, üretim-güvenlik hedefi, 
yetki-sorumluluk dağılımı, eğitim verilmesi, ye
terli kontrol vb.), personele ilişkin faktörler (ye
tenek, eğitim, işe motivasyon, fiziki ve akli du
rum, kişisel dikkat ve performans), çevresel 
faktörler (ısı, nem, basınç, toz, gaz, buhar gü
rültü, aydınlatma, kayan yüzey vb.) olmak üze
re üçe ayrılır (4,5). 

3.3. Alınacak önlemler 

Kazaları önleme çalışmaları, kaza nedenle
rine göre üç grupta değerlendirilmelidir. 

Her kazada zarar analizi ve işe özgü güven
lik analizi yapılarak kazanın ana nedenleri 
araştırılmalı ve bu nedenleri ortadan kaldıra
cak önlemleralınmalıdır. 

Dolaylı nedenlerden olan tehlikeli ve sağlık
sız çalışma koşullarını ortadan kaldırmak için 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar kısaca 
kaza kayıtlarının tutulması, analiz edilmesi ve 
aksaklıkların giderilmesi, güvenli çalışma yön
temlerinin geliştirilmesi, eğitime önem verilme
si, uygun ekipman kullanılması, etkili kontrolün 
yapılması, ekipmanların bakım ve kontrolü ola
rak sıralanabilir. 

Doğrudan nedenleri ortadan kaldırmak için 
istenmeyen zararlı maddelerin ya da yüksek 
enerjinin ortaya çıkma olasılığını en azda tuta
bilecek önlemlerin alınması gereklidir. Ayrıca 
koruyucu malzeme kullanılması, ilk yardım, 
kurtarma, tıbbi müdahale ya da yaralı taşıma 
gibi konularda tüm düzenlemelerin önceden 
yapılmış olması şarttır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusu ileri ülke-
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lerde bir bilimsel yaklaşım ve mühendislik uy
gulaması durumuna gelmiştir. 

Madencilikte güvenlik ve sağlık sorunları
nın çözümünde gelişmiş analiz yöntemleri kul
lanılmakta ve model programlarının tasarımı 
yapılmaktadır. Bu tür bir programın uygulan
masıyla iş güvenliğinde artış, iş kazalarında 
azalış gözlenmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri Maden Bürosu tarafından geliştirilen 
bir model programı, madencilik faaliyetleri için 
tasarlanmış olan sağlık ve emniyet programla
rının etkinliğinde gerekli yöntemleri tanımla
maktadır. Bu programın uygulanmasından 
sonra bir yeraltı ocağında 15 ay süren gözlem 
ve değerlendirme yapılmış ve oldukça çarpıcı 
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin ciddi şekilde 
yaralanmalar ayda 105 gün kaybından 10 gün 
kaybına indirilmiş, örneklenen iş türlerinde bir 
ya da daha çok emniyet eksikliği görülen iş türü 
sayısı %73,4 den %36,6 ya düşmüştür. 

Ülkemiz kömür madenciliğinde görülen ka
za ve meslek hastalıklarına ilişkin sorunların 
çözümlendirilmesi için öncelikle yürürlükte 
olan tüzük ve yönergelerin eksiksiz ve modern 
madenciliğe cevap verecek nitelikte olması, 
ayrıca kullanılan madencilik standartlarının ye
terli duruma getirilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde kömür madenciliğimizde kul
lanılan tüzük, yönerge ve standartların yeterli 

olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle öncelikle kö
mür madenciliği bünyesinde, gelişmiş ülke 
standartları paralelinde iş güvenliği ve işçi sağ
lığına ilişkin tüzük, yönerge ve standartların 
geliştirilmesi ve bunlara uyulmasının sağlan
ması gerekmektedir. 

Ayrıca modern eğitim ve öğrenim program
larının geliştirilmesi; yetkililerin, nezaretçilerin 
ve işçilerin konuya yeterince ilgi göstermeleri, 
işbirliği yapmaları ve bu konuda istekli olmaları 
kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi
ni veya azaltılmasını sağlayacaktır. 

İşçi sağlığı-iş güvenliğine ait sorunların çö
zümlenmesine ilişkin çalışmalar yapılırken ka
zaların ve meslek hastalıklarının pek çoğunun 
önlenebilir nitelikte olduğu gerçeği unutulma
malıdır. 
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