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Giriş
İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için
değiştirmeye başlamak istemesiyle ortaya çıkan birçok konu içinde, bu değişimin kalıcı
ve geleceğe bırakılması için gereken enerjiye olan ihtiyacı bugün bilinen yenilenebilir
(güneş, su, rüzgar v.b. gibi), fosil (petrol, kömür, doğal gaz), nükleer veya bir başka
türdeki enerji kaynağının bulunmasını ve/veya üretilmesini sağlamıştır. İşte bu
enerjiyle birlikte insan sadece yaşam ortamı ve biçiminin değişmesini değil, kendi
yaşamının da uzamasını sağlamıştır.
Ancak günümüzde; istenmese de, 963 milyon kişi (bu değer 1980’de 340
milyon kişiydi) açlıkla karşı karşıya ve 1,5 milyar’dan fazla kişi de, içilebilir sudan
ve aynı zamanda elektrikten yoksun durumda yaşamaya çalışmaktadır. Eğer bu
durumun değişmesi için herhangi bir önlem alınmazsa bu değerlerin çok daha artacağı
da görülmektedir. İşte bu nedenle son yıllarda, ülkelerin aldığı kararlarla
sürdürülebilirlik kavramı ortaya atılmış ve kaynakların tamamının, gelecekteki
yokluk kaygılarının ortadan kaldırılması için günümüzdeki kullanımları dengelenmeye
çalışılmıştır. Bu durum aslında insanın gelecekteki sürdürülebilir yaşamı için de
oldukça önemlidir.
2007 yılı verilerine göre dünya insan nüfusu yaklaşık: 6,6 milyar’dır ve bu
nüfusun aynı yıl içinde enerji üretimi de yaklaşık: 11,94 milyar ton petrol
eşdeğeridir. Bu nüfusun; 2020 de 7,6 ve 2030’da da 8,2 milyar kişi olacağı tahmin
edildiğinde, zaten var olan enerji talebinin karşılanmasındaki yetersizliğin, gelecekte
daha da artacağı ve bununda enerji hammaddelerine olan baskıyı arttıracağı (son
yıllarda, petroldeki fiyat artışları ve buna bağlı doğalgaz ve kömür fiyatının artması
gibi) görülecektir.
İnsanın ihtiyacı olan enerji kaynağını ve yaşam gereklerini üretmek istemesiyle
başlayan iş sağlığı ve güvenliği konusu aslında, iş sağlığı ve güvenliği sorununun
başladığı dönemlerden ziyade, zaman içinde insanın kendisine vermiş olduğu
değerlerin artmasıyla ortaya çıkmış ve günümüzde pek çok bilim dalının içinde yer
aldığı bilimsel bir yaklaşımla ve çalışan kesim ile onları yönetenlerin (siyasi ve/veya
ekonomik) birlikte değerlendirmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Yine bunun
yanında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlendirmelere esas kriterlerin, insanlığın
var olduğu sürece ve devamlı olarak günün şartlarına göre değişiminin de göz önünde
tutulması gerektiği ortaya çıkmıştır.
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KÖMÜRÜN TANIMI VE TARİHSEL DURUMU
Kömür
Kömür, homojen olmayan, kompakt ve çoğunlukla bitki parçalarından oluşan,
tabakalaşma gösteren, içinde büyük oranda karbon (C), az miktarlarda hidrojenoksijen-sülfür (H-O-S) ve azot (N) elementlerinin bulunduğu ama inorganik (kil, silt, iz
elementleri v.b. gibi) maddelerin de olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahverengi ve
siyah renk tonlarında olan, katı ve yanabilen fosil organik kütlelerdir.
Kömürler, bataklık ortamlarda ve doğal uygun şartlar altında bitki parçalarının
bozuşması, parçalanması ve bataklık suyu ile bir jel haline gelmesi ve bu arada, bazı
kimyasal reaksiyonlar sonucu bu organik malzemenin, fiziksel ve kimyasal değişimlere
uğraması sonucu oluşurlar.
Kömürleşme Olayı
Çoğunlukla bitkisel maddeler ve/veya bitki parçalarının uygun bataklık
ortamlarda birikmesi, çökelmesi ve jeolojik işlevlerle birlikte yer altına gömülerek ve
sonrasında, önceleri gömülmenin oluşturduğu basınç ve ortamın ısısal şartlarından
etkilenme ve bu etkilenme sonucu da organik maddenin bünyesindeki fiziksel ve
kimyasal değişimler, kömürleşme olayına neden olur.
Kömürleşme sırasında, sıcaklık ve basınç şartlarının bu kütleleri etkilemesi
sonucu ortamdan sırası ile önceleri (turbadan - taşkömürü aşamasına kadar) su ve su
buharı, CO2, CO, (taşkömürü aşamasında) CH4, O2 ve en ileri aşamalarda da H2
(antrasit aşamasında) uzaklaşır. Bu şartların dışında; volkanik faaliyet, fay hareketleri,
radyoaktif elementlerin bulunduğu ortamlarda yerin ısısı, olağanüstü bir şekilde ve
normalden çok daha fazla artmaktadır. Isı ve basınç arttıkça, önceleri Turba olarak
adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde sırasıyla; Linyit’e, Alt Bitümlü
Kömür’e, Taşkömürü’ne, Antrasit’e ve en sonunda da şartlar uygun olursa Grafit’e
dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine ise Kömürleşme, her seviyeye de
Kömürleşme Derecesi (Rank) denilmektedir. Kömürleşme süreçleri ise yaklaşık 3,5
milyon yıl ile 350 milyon yıl kadar sürebilmektedir.
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Kömürün Tarihi
Günümüzde kömürün dünyada varlığı ile ilgili tarihsel bulgular, kömürün
Milattan Önce (M.Ö.) 1000’li yıllarda Çin’in kuzeydoğusunda bulunan bir ocaktan ilk
kez üretildiğini ve üretilen bu kömürlerin de, bakır eritme ve döküm işlerinde
kullanıldığını göstermektedir. Bunun dışında, Yunan ve Roma dönemlerine ait, M.Ö.
yazılmış eserlerde de kömür hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Kömürün kullanılmasına ilişkin eski kayıtlardan bir tanesi de Yunan filozofu
Theophrastus'a aittir. Bu filozofun M.Ö.
4.
yüzyıla
ait
"Taşlar
Üzerine
İncelemeler" adlı eserinde, Ligurya
(İtalya) civarında, mahalli demirciler
tarafından kullanılan fosillerin(kömürlerin)
varlığından
bahsetmiştir.
Kömür
damarlarının
yeryüzünden
görünen
kısımları, belki de çok daha önceki
devirlerde ve birçok ülkede, kömürün yakıt
değerinin keşfine ve değerlendirilmesine
yol açmıştır.
İngiltere'de
kömürün
kullanılmasına ait ilk kayıtlar ise, Milattan
Sonra (M.S.) 852 yılından itibaren
mevcuttur. Roma harabelerinde bulunan
küllerden kömürün, M.Ö. 50 yılından, M.S.
450 yıllarına kadar, Romalılar devrinde de
kullanıldığını göstermektedir.
İlk çağlarda yakıt ihtiyacı, doğal
veya mangal kömürü halindeki odun ile
giderildiğinden, kömür madenciliği çok az
gelişmiştir. Ancak, ormanların zamanla
hızla tükenmesi ilgiyi kömüre yöneltmiş ve endüstrileşme ile de kömüre talep artmıştır.
Geniş çapta ilk kömür madenciliği İngiltere'de 8. yüzyılda başlamıştır. O
dönemdeki demir endüstrisinden gelen talep kömür talebini de üst düzeye çıkarmıştır.
Ancak, kömüre asıl yoğun talep, 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayi gelişimi
sırasında ve sonrasında olmuştur. Kömür kullanımındaki bu artışın öncelikli nedeni,
1769 yılında James Watt tarafından icat edilen buhar makinesindeki gelişmelerdir.
Sanayi gelişimi ile, demir-çelik üretiminde, demiryolu taşımacılığında ve buharlı
gemilerdeki kömür kullanımları da artmıştır. Ve kömüre dayalı ilk elektrik santrali de,
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1878 yılında Londra’da hizmete girmiştir.
Bu
dönemde
ayrıca, kömürden gaz
üretimi
de
gerçekleştirilmiş
ve
bundan
şehirlerin
aydınlatılması
sağlanmıştır. 19.
yüzyıldaki
elektrik
üretimindeki gelişmeler
ile kömürün geleceği, o
yıllardan sonra elektrik
üretimine bağlanmıştır.
Evlerin aydınlatılması
amacıyla
elektrik
üretimi ise ilk kez,
1882 yılında Thomas
Edison
tarafından
geliştirilen kömür yakıtlı elektrik jeneratörü ile başlamıştır.
Günümüzde ise kömürün genel olarak dört şekilde kullanıldığı görülmektedir.
1. Elektrik veya başka bir yerde kullanılacak ikincil/üçüncül yakıtların
üretilmesinde, buna enerji dönüşüm sektörü de denilmektedir.
2. Kok Fırınlarında koklaştırma yoluyla kömür içindeki gerekli uçucu
gazların alınmasında, bu yöntem daha çok demir-çelik sanayinde
uygulanan bir işlemdir.
3. Nihai tüketim yerlerinden madencilik, inşaat, ulaşım, ticari ve kamu
hizmetleri, tarım ve konutlarda ısı ve enerji elde etmede,
4. Kullanılan sektördeki proseslerde, buhar veya enerji elde etmek için
örneğin; çimento sektöründe buhar ve ısı üretmek, hammadde olarak yine
alüminyum endüstrisinde geniş çapta karbon elektrotlar üretmek için de
kullanılabilmektedir.
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GÜNÜMÜZ DÜNYA KÖMÜR DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
Kömür, bulunduğu binlerce yıl öncesinden günümüze değerini sürekli arttıran
ve nerede ise vazgeçilmez bir fosil yakıt olma özelliğini;
a) Dünyada hemen hemen her kıtada, her bölgede ve 50’den fazla ülkede var
olması ve üretilebilmesine,
b) Aranması sırasında yarattığı istihdam ve aramada kullanılan alet ve
makinelerdeki teknolojik gelişmeye,
c) Bulunduktan sonra istenildiği zaman üretilebilir olmasına (petrol ve doğal
gazda olduğu gibi sızıntı yoluyla kaçma veya buharlaşarak yok olma
ihtimali yoktur),
d) Açıkocak ve/veya yeraltı işletmeciliğindeki istihdam artışı ve işletme
teknolojisindeki gelişimin yarattığı istihdam ve katma değer artışına,
e) Ulusal ve uluslararası taşınımı ve depolanması sırasındaki istihdam ve
teknolojik gelişimin artmasına (paketleme ve taşınımı, ağır tonajlı
kamyon, tren ve gemi üretimi ve kullanılması v.b. gibi),
f) Pek çok sektörde ucuz ve kolay enerji üretim amaçlı kullanımına,
g) Katı, sıvı veya gaz halde kullanımında, çevresel önlemlere uygun
olabilmesine,
h) Depolanma yerinde bozulmadan uzun süre kalabilmesine ve
i) Pek çok üründe veya üretiminde ham madde olarak kullanılabilmesi gibi,
nedenlere borçludur.
Dünyada kullanılmaya başlandığından beri kömürün; bir taraftan tüketimi
artarken, diğer taraftan da mevcut rezervlerinin yanında yeni rezerv miktarlarının
netleştirilmesi ve hatta daha önce bilinmeyen rezervlerin tespiti ile de toplam
rezervinin sürekli olarak arttığı görülmektedir.
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Grafik 1: 2005 yılı Dünya taşkömürü ticareti akımı (milyon ton) (3 Mayıs 2007)

Kaynak: AB Komisyonu, İkinci Stratejik Enerji Görünümü Raporu 2008

Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Enerji Ajansının, Kömür Bilgileri
2009 raporuna göre; 2007 yılı değerleri ile (Tablo 1) dünyada tespit edilmiş 710,3
milyar ton’u taş kömürü ve 278,8 milyar ton’u da linyit kömürü olmak üzere
toplam: 989,1 milyar ton kömür rezervinin varlığı belirtilmiştir. Bu rezervin; 2007
yılındaki kömür üretim değeri olan ve yaklaşık 6,8 (6,797) milyar ton’a bölünmesiyle
de yaklaşık 146 yıl yetebileceği ancak, yeni rezerv tespitleriyle bu rakamın gelecekte
250 yıl dolayında olacağı da araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Nitekim Dünya
Enerji Konseyinin (WEC)1978 yılı için belirlediği dünya kömür rezervi 636,4 milyar
tondu. Ancak bu rezerv yaklaşık 352,7 milyar ton artarak (yaklaşık % 55,4 oranında
artışla) 2007 yılı için 989,1’e yükselmiştir. Bu arada 30 yıllık zaman diliminde (19782008) ise, sadece 145,3 milyar ton kömür üretilmiştir. Yine buna benzer, 2002 yılı
dünya tespit edilmiş kömür rezervinin 909,1 milyar ton olduğu ve sadece 5 yılda 80
milyar ton rezerv artışının gerçekleştiği göz önüne alınırsa, gelecekteki kömür
rezervinin de, dünyadaki bugünkü talep miktarlarına göre 250 yıllık kömür ihtiyacını
karşılayabileceğini söylemek abartılı olmayacaktır.
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Tablo 1: 2007 yılı belirlenmiş Dünya kömür rezervi ve bölgeleri (milyon ton)
Bölgeler
OECD Avrupa
x
OECD Kuzey
Amerika
OECD Pasifik
OECD Toplamı
Geçiş Ekonomiler
Sadece Rusya
Çin
Asya
Sadece Hindistan
Latin Amerika
Sadece Kolombiya
Afrika ve Ortadoğu
DÜNYA TOPLAMI

19.423

Linyit
Kömürü
52.272

71.695

237.607
41.111
298.141
123.966
69.946
167.000
81.459
73.090
9.890
5.298
29.861
710.317

33.336
44.050
129.658
107.612
91.607
25.000
11.347
420
5.173
_
9
278.799

270.943
85.161
427.799
231.578
161.553
192.000
92.806
73.510
15.063
5.298
29.870
989.116

Taş Kömürü

Toplam

Kaynak: International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009
x
BP Statistical Rewiew of World Energy June 2009

Yukarıda belirtilen Tablo 1’de dünyada belirlenmiş kömür kaynakları rezerv
dağılımının hemen hemen her bölgede var olduğu ancak en büyük kömür rezervlerinin,
başta (OECD Kuzey Amerika Bölgesindeki toplam kömür rezervinin yaklaşık %
97’sine sahip) ABD olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Hindistan’da
olduğu görülmektedir. Burada özellikle ABD’nin tek başına (260 milyar tondan fazla
kömür rezervine sahip) toplam rezervin yaklaşık % 26,3’ünü ve Çin’in de % 19,4’ünü
kontrol ettiği düşünülürse, toplam rezervin yaklaşık % 45,7’sini elinde bulunduran
ABD ve Çin’in kömür madenciliğindeki ekonomik ve politik kararlarının dünyadaki
tüm kömür madenciliğini nasıl etkilediği ve bu kararlara göre de kömür madenciliğinin
nasıl yönlendiği daha iyi anlaşılacaktır.
Kömürün buhar ve elektrik üretiminde ilk kullanımından günümüze kadar ki
süreçte dünya kömür talebinin sürekli artması, paralelinde kömür madenciliğini ve
üretimini de hızla arttırmıştır. Bunu en iyi bir şekilde ABD’nin, 1949 yılı ile 2007 yılı
arasındaki dönemde tükettiği kömürlerin sektörel bazda değişimini gösteren aşağıdaki
Grafik 2’de görebiliriz.

Mustafa BOZOĞLAN

7

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

Grafik 2:ABD 1949-2007 yılları toplam sektörel kömür tüketim miktarları
(1000 ton)

Değerler; Antrasit, Bitümlü Kömür, Linyit ve Altbitümlü Kömürün tamamını
içermektedir.
Kaynak: US, Energy Information Administration 2007

Grafik 2’deki değerler incelendiğinde, ABD’nin 1949 yılında, konut
sektöründe yaklaşık 47 milyon ton, ticari sektörde 58 milyon ton, endüstriyel sektörde
193 milyon ton, ulaşım sektöründe 64 milyon ton ve enerji sektöründe de 76 milyon
ton olmak üzere toplam 438 milyon ton kömür tüketimini gerçekleştirdiği, ancak bu
değerlerin özellikle 1966 yılından sonra, konut, ticari, endüstriyel ve ulaşım
sektörlerinde sürekli düşme eğilimi gösterdiği ve sadece enerji üretim sektöründe
arttığı görülmüştür.
Özellikle 1966 yılından sonra başlayan sektör bazlı tüketimdeki değişimler,
kömürün tüketim yönünün enerji üretim sektörüne doğru yöneldiğini göstermektedir.
1966 yılında, konut sektörü için 13,2 milyon ton, ticari sektör için 10 milyon ton,
endüstriyel sektör için 186 milyon ton, ulaşım sektörü için 0 ve enerji üretim sektörü
için ise 242 milyon ton, kömür tüketilmiştir. 2007 yılına gelindiğinde ise bu değerlerin,
konut sektörü için 234 bin ton’a, ticari sektör için 2,7 milyon ton’a, endüstriyel sektör
için 71,8 milyon ton’a düştüğü ancak enerji üretim sektörü için ise 949,3 milyon ton’a
yükseldiği görülmüştür. Yani, 2007 yılında tüketilen toplam 1.024.080.000 ton’luk
kömür miktarı içinde, enerji üretimi için tüketilen kömür miktarı oranı % 92,7 olarak
gerçekleşmiştir.
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Grafik 3: 2005 yılı ABD’deki kömür ile ilgili Araştırma ve Geliştirme
Fonlarının durumu

Kaynak:US The National Academy of Sciences, Coal Research and Development to
Support National Energy Policy 2007

Grafik 3’te de görüldüğü gibi, ABD’de Ulusal Bilimler Akademisinin 2007
yılı Ulusal Enerji Politikasında Kömür Araştırma ve Geliştirme Raporu Özetinde,
ABD’nin 2005 yılında, kömürün öncelikli olarak elektrik üretiminde tüketilmesi ve bu
kapsamda, temiz ve verimli kullanılması için kömürle ilgili araştırma ve teknoloji
gelişimi amacıyla ayrılan (538 milyon US $’lık kısmının, yaklaşık 492 milyon US
$’ını) Ulusal Ar-Ge Fonlarının yüzde 90'ın üzerindeki kısmının, kömür kullanımı
ile karbon tutumu, giderilmesi ve depolanması (CCS) çalışmalarına ve kalan
kısmının ise çeşitli araştırma geliştirme çalışmalarına (örneğin; iş sağlığı ve güvenliği
için yaklaşık 24,4 milyon US $’ı) ayırdığını belirtmiştir.
Yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda kömürün gelecekte de kullanımına
olan aşırı bağımlılığın devam edeceği ve bu arada, günümüzde önemi oldukça üst
seviyelerde olan ve sürekli tartışılan iklim değişikliği endişelerinin de göz önünde
tutulması sonucu, kömür kaynaklı termik santrallerden ortaya çıkan karbon içerikli
emisyonların giderilmesi, tutulması veya en azından uygun ortamlarda depolanması
için (Tablo 2), başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ilgili tüm ülkelerinde
içinde yer aldığı bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına ve uygulama projelerine oldukça
fazla kaynak ayrılarak, ortaya çıkacak çevresel kaygılarının da giderileceği
görülmektedir.
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Tablo 2: Bazı ülkelerce fosil yakıtlara ve ağırlıklı olarak kömüre dayalı
planlanan CO2 tutumu, giderimi ve depolanması projeleri

Kaynak: World Resources Institute, CO2 Giderimi, Taşınımı ve Depolanması Esasları 2008

Dünya 2007 yılı belirlenmiş kömür rezervinin % 19,4’ünü kontrolü altında
tutan ve son yıllardaki en büyük kömür üreticisi olan Çin Halk Cumhuriyeti; özellikle
1990 yılından sonra ekonomisinde yaptığı yeniden yapılanma ve değişim nedeniyle,
kendi ülkesindeki en büyük enerji hammaddesi olan kömüre ve bunun kullanıldığı
enerji üretimi yatırımlarına hız vererek uluslararası kömür pazarında da ağırlıklı olarak
yer almıştır. Örneğin (Tablo 3); Çin Halk Cumhuriyetinin 1990 yılında kömür kaynaklı
enerji üretim kapasitesi 87 GW (Gigawatt (milyar watt)) iken bu değer, 2006 yılında
449 GW’a çıkmıştır. Dünya Enerji Ajansının Referans Senaryosuna göre de bu
değerin, 2015’te 866 ve 2030’da da 1.332 GW’a çıkması ve bunun paralelinde de
enerji üretimini 2015 yılında 4.445 ve 2030 da da 6.335 TWh (Terawattsaat)’e
çıkarması beklenmektedir.
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Tablo 3: Çin Halk Cumhuriyeti’nde kömür kaynaklı termik santraller ve CO2
emisyonları
Referans Senaryo
Enerji Üretimi (TWh)

1990

2006

2015

2030

471

2.328

4.445

6.335

87

449

866

1.332

CO2 (Milyon ton (Mt))

598

2.758

4.542

6.055

Emisyon Oranı (MtCO2/TWh)

1,27

1,18

1,02

0,96

Kapasite GW

Kaynak: International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009

Bugün dünyanın en büyük kömür kaynaklı termik santrali; Çin’in
Zhejiang Eyaleti(Doğu Çin)’nde yer alan, 4.000 MW kapasiteli ve dört ultra
süperkritik üniteli, Huaneng Yuhuan Termik Santralidir. Bu dört ultra süperkritik
üniteli termik santralin verimlilik hedefi de % 45’lik verimliliğin üstüne çıkmak olarak
belirtilmiştir. Ancak Çin’de çok sayıda küçük ölçekli santraller de mevcuttur. Çin,
2006 yılındaki toplam elektrik enerjisinin %78’ini, kömür kaynaklı termik
santrallerden elde etmiştir.
Grafik 4: Dünya toplamı ile bazı ülkelerin 1973-2008 yılları arası (taş+linyit)
kömür üretimleri (milyon ton)

T: Tahmin, Rusya ve Kazakistan’ın değerleri yeni yapılanmadan dolayı, 1990 yılından
sonrasına aittir.
Kaynak: International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009
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Grafik 4’teki dünya toplamı ile bazı ülkelerin kömür üretim değerlerine
bakıldığında; son 35 yılda dünya kömür üretiminin, yaklaşık 1,9 kat artarak 3,6
milyar ton’dan 6,8 milyar ton’a çıktığı ve bu değere ulaşmada, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kömür üretimini yaklaşık 5,9 kat arttırarak 470 milyon ton’dan 2,76
milyar ton’a çıkarması ve bunun yanında ABD’nin de 1,7 kat arttırarak 635 milyon
ton’dan yaklaşık 1,1 milyar ton’a çıkarması etkili olmuştur.
Grafik 4’te ayrıca kömür üretimleri açısından dünyadaki ilk 10 ülke ve ülkemiz
değerlerine bakıldığında, burada yer alan ülkelerin zaman içinde ve özellikle son
yıllarda kömür üretimlerini sürekli arttırdıkları görülmektedir.
Kömür üretimleri açısından dünyadaki ilk 10 ülkenin 1973 yılındaki
değerlerine bakıldığında, o yılda dünyada üretilen toplam kömürlerin yaklaşık %60’nı
bu ülkeler üretmişken, bu değerin 1990 yılında %80’ine ve 2008 yılında da %90’ına
yükseldiği görülmüştür. Bu dönem içinde sadece ülkemizdeki duruma bakıldığında ise;
ülkemizin 1973 yılında 7 milyon 606 bin ton’u taş kömürü ve 7 milyon 754 bin ton’u
da linyit kömürü olmak üzere toplam 15 milyon 360 bin ton kömür ürettiği ve 2008 yılı
için de bu değerlerin, 2 milyon 631 bin tonu taş kömürü ve 73 milyon 124 bin tonu
linyit kömürü olmak üzere toplam 75 milyon 755 bin ton’a çıkacağı görülmektedir.
Günümüzde kömür, dünyada var olan ve bugünkü tüketimle yaklaşık 250 yıl
yetebilecek rezerve sahip şimdilik tek fosil yakıt yani enerji kaynağı olarak kabul
edilmektedir. Büyük rezervlere sahip olmasa da kullanıcı olarak büyük potansiyelli
Avrupa Birliği ise kömürü genel olarak aşağıda belirtildiği gibi değerlendirmektedir.
2007 yılı belirlenmiş ve Avrupa Birliği ülkelerinden 18’inin de içinde yer
aldığı OECD Avrupa kömür rezervlerine göre Avrupa’nın; 19,4 milyar ton’u taş
kömürü ve 52,3 milyar ton’u da linyit kömürü olmak üzere toplam 71,7 milyar ton
kömür rezervine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Avrupa Birliği açısından kömür, diğer fosil yakıtlar olan petrol ve doğal gaza
göre oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Avrupa
Birliği içindeki birçok ülkede de kömür rezervinin bulunması, bu ülkelerin ona kolay
ulaşılabilmesini sağlamakta yani bu ülkeler için, en azından arz güvenliği açısından
önemli bir yere sahiptir.
Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, öncelikli olarak elektrik üretiminde
oldukça fazla kullanılan kömür, Avrupa Birliğindeki ülkelerde de ağırlıklı olarak
kullanılmaktadır. 2006 yılı değerlerine göre; Avrupa Birliği ülkelerince üretilen toplam
elektrik enerjisinin % 29’u kömür kaynaklı santrallerden elde edilmiştir. Ayrıca,
Grafik 5’te de görüldüğü gibi, 2007 yılı verilerine göre kömür kaynaklı elektrik enerjisi
üretim kapasitesi ise 180 GW’tır.
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Grafik 5: AB 27 ülkeleri 2007 yılı yakıt tipi elektrik üretim kapasiteleri

Kaynak: AB Güvenli Enerji ve Dayanışma Eylem Planı 2008

Kömürün günümüzde, dünya elektrik enerjisi üretiminde uzun dönemli
kullanılma zorunluluğu olduğu görünmekte ise de, CO2’in Tutumu ve Depolanması
(Carbon Capture and Storage, CCS) Teknolojilerindeki gelişimin artması, gelecekte
kömür kullanımını da çok daha kolaylaştıracaktır. Bu nedenle Avrupa Birliği bu
teknolojilerin gelişmesi için de teşvik uygulamaktadır.
Avrupa Birliğinin bugün en büyük sorunu enerji arz güvenliğidir.
Enerji Arz Güvenliğinin Riskleri
 Fosil yakıt bazlı enerji sistemlerinin zorunluluğu,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının (biyoyakıt, güneş, rüzgar ve dalga
enerjisi) büyük ölçeklerde kullanılmasının güçlüğü,
 Enerji verimliliğindeki düşüklük ve atıklar,
 Yüksek fiyatlar ve fiyatlarda kısa dönemli iniş-çıkışlar (dalgalanma),
 AB’nin petrol ve doğal gaz rezervlerinin azalması,
 Enerjiden kaynaklı kirliliğin azaltılma zorunluluğu ve
 AB’nin zayıf koordinasyonu, özellikle AB dışı enerji bağlantılı firmalar
olarak belirtilmiştir.
AB’nin şimdiki enerji eylem planı ise; enerjinin gelecekte güvenli arzını
sağlayacak, fiyatları alt seviyede tutacak ve iklim değişikliğindeki etkileri azaltabilecek
daha somut politikaları ifade etmektedir.
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Avrupa Konseyi, Mart 2007 de 2020 yılı hedefi olarak, yeni enerji ve çevre
politikasını üç 20 (20-20-20) ifadesi ile belirlemiş ve bunu; sürdürülebilir arz,
rekabetçilik ve güvenliğinin sağlanması olarak ortaya koymuştur. Üç 20’nin detaylı
açılımını ise; 2020 yılına kadar enerji verimliliğinde % 20 artış, sera gazı
üretiminde % 20 azaltım ve yenilenebilir enerji tüketiminde ise % 20 artış
şeklinde açıklamıştır.
Avrupa Komisyonu, Stratejik Enerji Teknoloji Planının belirlenmesi için,
2050 yıllarına doğru Enerji Politikaları Yol Haritasının, üye ülke uzmanlarının
(akademik ve endüstriyel uzmanların) büyük ölçekli ve uygulanabilirliklerinin
tartışılması sonucunda belirlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmaların
başında, 2050 yıllara doğru Avrupa Birliğinin sıfır emisyonlu elektrik arzının
uygulama planlarının öncelikli olması gerektiği de belirtilmiştir.
Avrupa Birliği yine bunların dışında yeni, beş başlıklı Enerji Güvenliği ve
Dayanışma Eylem Planı adında bir eylem planını da belirlemiştir. Bu planda;
1- 2050 yılına kadar elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının
oranını arttırarak sera gazlarında oldukça fazla indirim yapmak ve bu
konuda dünyaya öncülük etmek,
2- Ulaşımda petrol bağımlılığını sonlandırmak, elektrikli, hidrojen yakıtlı
ve/veya alternatif yakıtlı (biyometan) araçların geliştirilmesini sağlamak,
3- Düşük enerjili ve güçlü binaların yapılmasını ve bu sayede % 40 düzeyinde
enerji tasarrufunun sağlanmasını gerçekleştirmek,
4- Hızlı ulusal elektrik iletim hatlarının geliştirilmesini sağlamak ve
5- Yüksek verimlilik ve düşük karbon emisyonlu enerji sistemlerinin
dünyada tanıtılması hedeflenmiştir.
Bütün bu bilgiler kapsamında; enerji üretimi ve kullanımı sırasında ortaya
çıkan çevresel olumsuzlukların ve çözüm yollarının sıkça tartışılıp siyasi kararlara
bağlanmasını sağlayan Avrupa Birliğinin de, uzunca bir süre enerji kaynağı olarak
kömüre bağımlı kalacağını söylemek mümkündür. Bu ise, kömür madenciliğinin
önümüzdeki süreçlerde de önemini oldukça fazla koruyacağını göstermektedir.
Özellikle, yüksek verimlilik ve düşük karbon emisyonlu enerji sistemleri ile
CO2’in Tutumu ve Depolanması (Carbon Capture and Storage, CCS)
Teknolojilerindeki gelişimlerin artması ve ekonomik olarak kullanılabilmesi,
kömürün bugüne kadar ki çevresel kaygılarını ortadan kaldıracak ve kullanımının
önünü fazlasıyla açacaktır.
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ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE GELİŞİMİ
Taşkömürünün Tarihçesi
Osmanlı Döneminde Kömür
19. yüzyılın ilk yarısında, II. Mahmut devrinde; Donanma, Tophane, Darphane
ve Tersane gibi tesislerin ihtiyacı olan kömürün, büyük bedellerle ithal edildiği ve bu
nedenle Osmanlı Devleti sınırları içinde de, kömür bulunabileceği olasılığını düşünen
Tersane Komutanları yurt düzeyinde araştırma yapılması için her tarafa haberler
ulaştırmıştır.
Özellikle
Bahriye İdaresi, terhis
edilen
erlere
kömür
örnekleri
vererek,
bulacakları
kömür
karşılığı padişahtan hediye
alacaklarını bildirmiştir.
Ereğli
Sancağının,
Kestaneci köyü erlerinden
Gemici Hacı İsmail, 1822
de bulduğu kara taşlar
karşılığı, II. Mahmut
tarafından 5 kese altınla
ödüllendirilmiş ise de, bu
dönemde kömür üretimine
başlanmamıştır.
Bu olaydan 7 yıl sonra yani 8 Kasım 1829 tarihinde, terhisi sonrası köye dönen
Bahriyeli Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Köseağzı Değirmeni Mevkii Viren Deresi
boyunca taşkömürünü bulmuş ve II. Mahmut tarafından, 5000 kuruş mükafat ve 600
kuruş aylıkla ödüllendirilmiştir. Türk kömür madenciliğinin bu büyük olayı da her yıl
aynı günde Zonguldak’ta kutlanmaktadır.
Ülkemizdeki kömür madenciliğinin, günümüzde daha iyi anlaşılabilmesi için
bugüne kadar nasıl bir süreçten geçtiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu nedenle
konu özetler halinde aşağıda belirtilen dönemler içinde incelenmiştir.
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Hazine-i Hassa İdaresi: (1848-1854)
Zonguldak Kömür
havzasında maden kömürü
üretimine 1848 yılında
başlanmıştır.
Üretimle
birlikte havza donanmanın
ihtiyacını karşılamak ve
Hazine-i Hassa tarafından
yönetilmek üzere 30.000
kuruş
devlet
vergisi
karşılığında
Yahudi
Galatalı sarrafların kurduğu
kömür
kumpanyasına
kiraya verilmiştir. Havzaya
John ve George Berkeley
adlı
İngiliz
Maden
Mühendisi
kardeşlerin
gelmesi sonucunda, Kozlu
ve Üzülmez Bölgesinde ilk kuyular açılarak sahilde demiryolu döşeme çalışmaları
yapılmıştır.
Geçici İngiliz İdaresi: (1854-1855)
Kırım Savaşının çıkması üzerine bu defa, müttefik donanmanın ihtiyacını
karşılamak için havzadaki kömür ocakları İngiltere’ye bırakılmıştır. Bu dönemde
dekovil (araçların üzerinde, hayvanlar veya insanlar tarafından çekildiği, küçük ray
yolu) hatları, yeni demiryolları döşenmiş ve maden direkleri ile düzenli olarak
tahkim edilen ilk ocaklar açılmıştır.
Emanet İdare ve İngiliz Kömür Kumpanyası Devri: (1855-1865)
Havzanın İdaresi, önce anlaşma ile tekrar Hazine-i Hassaya devredilmiş ve
emanet idare kurulmuş ise de yönetim bir süre sonra yine İngilizlerin eline geçerek
İngiliz Kumpanyası ile üretim yapılmıştır.
Bahriye İdaresi: (1865-1883)
1865 yılında Padişah Abdulaziz’in emriyle havzanın yönetimi, Ereğli Livası
(Sancağı) Kaymakamı ve Madeni Hümayun Nazırı adı ile Mirliva (Tuğgeneral)
Dilaver Paşaya verilmiştir. Havzayı bir harabe halinde bulan yeni idare; hukuki, idari,
teknik ve özellikle sosyal bir düzen kurmak için, 1867 yılında çıkardığı Dilaver Paşa
Nizamnamesi adı ile kömür ocaklarının idare tarzı, kömür teslim usulleri, maden
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direği temin işleri, kömürün yalnız işletme hakkının verilmesi, ocakların
numaralandırılması, damarların adlandırılması, işçilerin kaza geçirmesi
durumunda
tedavilerinin
yapılması,
kimseye temellük (sahiplenme) olunmaması,
işçilerin kazaya uğramaması gibi durumları
içine alan, 8 Bölüm ve 100 maddelik bir
nizamname hazırlamıştır. Dilaver Paşanın
havzaya yaptığı bu hizmetlerinden ötürü,
Üzülmez Üretim Bölgesinin bir bölümünün
adına Dilaver adı verilmiş ve adı yaşatılmıştır.
Yine bu dönemde, kömür üretimi
sırasında ortaya çıkan ve hiçbir şekilde
kullanılmadan terk edilen toz kömürlerin
ekonomiye kazandırılması ve kok kömürü
imalatı için, Veli Bey ismindeki bir bahriye
subayının girişimiyle bir briket fabrikası
kurulmuştur.
1878 yılında, 289 sayılı ve 1910 tarihli
Teskere-i Samiye ile haritası çizilmek
suretiyle Havzanın sınırları tespit edilmiştir.
Tren ve dekovil hatları döşenerek ocaklara
numara ve damarlara isim verilmiştir. 1882
yılında kömür üretiminin % 40 oranında ihracına müsaade edilmesi ile kumpanya devri
başlamıştır.
Kumpanyalar Devri: (1884-1908)
1883’den sonra kurulan
şirketleri şöyle sıralayabiliriz;
Kumpanyası,
Maden Kömür Şirketi,
Şirketi Osmaniyesi.
Teknik bilgiden yoksun
küçük üreticiye oranla daha
bilimsel ve işletmecilik ruhu ile
hareket edilen bu devrede,
Mustafa BOZOĞLAN
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havza için faydalı gelişmeler olmuş ise de, teknik ve sosyal tesislere sermayelere
oranla gerekli yatırımlar yapılmamış ancak, en iyi damarlardan üretime gidilerek
kömür havzası adeta yağmaya uğratılmıştır.
Meşrutiyet Devri: (1908-1914)
Havzanın, Ticaret ve Ziraat Nezaretine raptedilmesi (bağlanması) ve Maden
Müdürlüğü kurularak Hüseyin Fehmi İmer’in tayini, Rus Harici Ticaret Bankası
Müdürlerinden Laskadiris ve Raskalizof tarafından Maadin Osmanlı Anonim Şirketi
kurulması ile Çaydamar ve Karıncadere ocaklarının satın alınması, Kozlu kömür
madeninin İtalyan ve Yunan sermayesi ile işletilmesi bu devrin belli başlı
gelişmeleridir.
Dünya Savaşı Devresi: (1914-1920)
Savaşın başlamasıyla beraber savaş kömür merkezi kurularak, idarenin bir
Alman albaya verilmesi sonucunda, havza Almanların nüfusu altına girmiştir. Bu
dönemde, 904.352 tona kadar kömür üretimi yapılmıştır. Savaşın sonunda Fransız
sermayesini korumak bahanesiyle havzanın idaresi, merkezi İstanbul’da bulunan İtilaf
Kuvvetleri Kömür Komisyonuna verilmiştir.
Havzadaki
kömür üretiminin
yıllar içinde çalışan
şirket ve gruplara
göre çok büyük
değişiklikler
gösterdiği örneğin:
1865
yılında
havzadaki kömür
üretimi 61.145 ton
iken, 1875 yılında
142.321
ton’a
çıktığı,
1880
yılında ise tekrar
55.801
ton’a
düştüğü görülmüştür. Yine 1882 yılında alınan bir kararla üretimin % 40’ının ihraç
edilebilme hakkı ile 1895 yılında 151.000 ton olan kömür ihracatı, 1900 yılında
420.000 ton’a ve 1910 yılında ise 764.397 ton’a yükselmiştir. 1. Dünya Savaşı
sırasında ise havzadaki kömür üretimi 157.000 ton’a kadar düşmüş ve 1921 yılında ise
342.000 ton’a yeniden yükselmiştir.
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Zonguldak ve Ereğli Havzası kömür ocakları İşletme Ruhsatı ve Osmanlı Limited
Şirketi Hamiline Hisse Senetleri
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Milli Hükümet ve Cumhuriyet Dönemi (Himayeci Dönem): (1920-1925)
Kurtuluş Savaşı başlarken yabancıların işletmesinde bulunan maden
imtiyazlarının dağılımına bakıldığında; Doğu Anadolu Bölgesine (Van, Diyarbakır)
sadece 3 imtiyaz verilmişken, tüm Anadolu’ya 272’ye yakın imtiyaz verilmiştir. O
günlerde çıkarılan başlıca maden üretimi, krom hariç, tekel niteliği taşıyan şirketlerin
ellerindeydi. Hatta bu şirketlerin üretimi toplam üretime eşit haldeydi. Zira ülke
üretimi olarak da onların üretimleri verilmiştir. Bu dönemde özellikle kömür, bakır,
simli kurşun ve boraks madenlerinin işletimi tamamen yabancılardaydı. 1921 yılında
ülkedeki 1298 maden imtiyazının ancak 259’u devlete, diğerleri ise yabancılara aitti.
Sonuç olarak havzada;
Osmanlı Hükümetinin altmış yıllık
faaliyet döneminde yaklaşık, 16-17
milyon ton kömür üretiminin
gerçekleştiği, buna karşılık Türkiye
Cumhuriyeti döneminde ise 13 yıl
içinde (1923-1935) 19.004.528 ton
tüvenan kömür üretiminin ve yine
aynı dönemde de 13.907.690 ton
kömür
tüketiminin
olduğunu
söylemek mümkündür.
Milli Mücadelenin zaferle
sonuçlanması sonrasında sosyal ve
ekonomik
kalkınmamızın
ön
planları tespit edilmiş ve kömür
üretiminin rasyonelleştirilmesi için,
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik
10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı
Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun,
Türkiye
Cumhuriyeti
kurulmadan önce ele alınan ve
gerçekte, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda sayılabilecek ilk belge
olması
açısından
oldukça
önemlidir.
1921 yılında, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından Ereğli Havzai
Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 10 Eylül 1921 tarih ve 151
sayılı kanun ile havza, iş hayatında önemli bir konuma getirilmiş ve özellikle, Amele
Birliği adlı kuruluşun 1921 yılında oluşturulması ile işçi ve işverenden % 1
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(günümüzde bu oran, işçi ve işverenden % 1,5 olmak üzere toplam % 3 olarak
belirlenmiştir.) kesinti yapılarak Amele Birliği Sandığının kurulması, hastane
yaptırılması, eczane açılması, işçinin ücretsiz tedavisinin sağlanması, 18 yaşından
küçük gençlerin çalıştırılmaması, 8 saatten fazla mesai yapılmaması, kazada
ölenlere tazminat verilmesi, asgari ücretin İktisat Vekaletince saptanması,
işverence hastane, mescit, okul yaptırılması gibi çok yönlü sosyal içerikli esaslar
getirilmiştir.
Amele Birliği Sandığı, Türkiye Cumhuriyetinin kurmuş olduğu ilk sosyal
yardım kurumu olarak halen görevini sürdürmektedir. Yine bu dönemde kömür
üretimi üzerinde önemle durulmuş ve özellikle, Cumhuriyet Döneminde Zonguldak
kömür havzasının (kömürün nakli ve ormanların korunması, kömür yan maddeleri
sanayi, kömür ihracı gibi) ekonomik, sosyal ve teknik problemleri, milli ekonomi
programımızda bir bütün olarak ele alınmış, 1924 yılında da Zonguldak'ta, Yüksek
Maadin ve Sanayii Mühendis Mektebi kurulmuş ve sonraki yıllarda kurulan Maden
Tetkik Arama Enstitüsünce, Avrupa ve Amerika’ya öğrenciler gönderilmiştir.
Vasıtalı Müdahaleci Dönem: (1925-1936)
Bu dönemde kurulan Havza İktisat Müdürlüğü ile ocakların kontrolünün
yanında devletin havzaya doğrudan doğruya işletmeci olarak girmesi sonucunda yeni
yasalarla;
1926 yılında; Türk Kömür Madenleri T.A.Ş.’nin, Kozlu Kömür İşleri T.A.Ş.’nin,
Kireçlik Kömür Madenleri T.A.Ş.’nin kurulması ve İş Bankası’nın kurduğu
Maden Kömürleri İşleri T.A.Ş.’nin Üzülmez’de faaliyete başlaması,
1927 yılında, Kilimli Maden İşleri T.A.Ş.’nin kurulması ve Amasra Kömür İstimar
Mıntıkası T.A.Ş.’nin Amasra Vilayetinde kömür araması,
Maadin Nizamnamesinin 2818 sayılı Maden Kanunu ile değiştirilmesi olarak,
başlıca değişiklikler yapılmıştır.
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Grafik 6: 1927 yılı ülkemizdeki sanayi sayımı sonuçlarına göre belirlenen
sektörler ve sayıları ile bunlardan 10 kişiden az çalışanı olanların
sayıları

Kaynak: Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi,
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 513, Ankara 1982

Grafik 6’daki değerlere bakıldığında; 1927 yılında ülkemizdeki sektörel
işyerlerinin sadece % 3,14’ünün bünyesinde 10 kişi ve daha fazla çalışan bulunduğu
yani diğer bir ifadeyle, % 96,86’sında 10 kişiden az çalışan bulunduğu kaydedilmiştir.
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Grafik 7: 1927 yılı ülkemizde belirlenen bazı sektörlerde çalışanların sayıları ile
(%)’leri

Kaynak: Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi,
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 513, Ankara 1982

Grafik 7’deki değerler incelendiğinde ise 1927 yılında ülkemizdeki çalışanların
toplamda 256.855 kişi olduğu ve çalışanların ağırlıklı olarak 110.480 kişi ile tarım
sanayinde çalıştığı (tüm çalışanların % 43’ü), bunu 48.025 kişi (% 19) ile dokuma
sektörünün takip ettiği ve genel madencilik sektöründe ise Grafik 6’da da belirtildiği
gibi toplam 556 adet işyerinde maden çıkarma ile ilgili çalışanların sayısının 18.932
kişi (% 7) olduğu anlaşılmaktadır.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Kurulması(1935):
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kalkınma çabaları içerisinde
madencilik konusu da ele alınmış, yeraltı kaynaklarımızın devlet eliyle çıkarılması ve
değerlendirilmesi amacıyla, 1933 yılında Ekonomi Bakanlığına bağlı "Petrol Arama
ve İşletme" ile "Altın Arama ve İşletme İdaresi" adıyla iki bağımsız kurum
kurulmuştur.
Daha sonra madenlerimizin gerekli jeoloji ve madencilik yöntemleriyle
sistemli olarak araştırılması ve işletilmesi amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde 2804
sayılı yasayla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur.
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Enstitü, kuruluş kanununa göre; yurdumuzun maden ve taş ocakları
kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit amacıyla
gerekli etütleri, kimyasal ve teknolojik analizleri yapmak ve sektöre mühendis,
yardımcı personel ve kalifiye işçi yetiştirmekle görevlendirilmiştir.
Maden aramacılığının yanı sıra, kuruluşundan başlayarak ülke jeolojisinin
ortaya konulmasında önderlik etmiş; ikinci bir okul olarak, ilgili bölümlerden mezun
olan yerbilimcilerin gelişmelerine yardımcı olmuştur.
- MTA madencilik çalışmalarının yanında sosyal bir kurum olarak da
Cumhuriyetimizin gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bilgi, kültür ve
ülke imkanlarını bir bölgeden başka bir bölgeye taşıyarak toplumun
kaynaşmasına öncülük etmiştir.
- Köylülerle olan ilişkilerde onlara, madenciliğin ülke kalkınmasında önemi
anlatılmış ve maden sevgisi aşılanmıştır.
- Köylüler şantiyelerde çalıştırılmış, onlara geçici de olsa iş imkanı sağlanmıştır.
- Şantiye ihtiyacı için köylüden yapılan alışverişler nedeniyle köylü kendi
ihtiyacından fazlasını üretmeye başlamıştır.
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- Su çıkan arama sondajları iş bitiminde teçhiz edilerek birçok yörenin içme suyu
ihtiyacı karşılanmıştır.
- Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde okulların açılmasına katkı
sağlanmış, yolları yapılmış, MTA mensupları mesai dışındaki zamanlarında bu
okullarda eğitmen olarak görev yapmıştır.
- Çalışmalar esnasında yılan-akrep sokmaları ve değişik sağlık sorunlarıyla
karşılaşan yöre halkına revirlerde bakılmış ve ilaçları temin edilmiştir.
- Bir bölgedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra mevcut hizmet binaları eğitim ve
sağlık kuruluşlarına hibe olarak devredilmiştir.
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Tablo 4: Ülkemizdeki Cumhuriyet Dönemi ve 2008 yılı kömür üretim değerleri
(ton)
Yıllar
Taşkömürü (ton) Linyit Kömürü (ton) Toplam (ton)
1923 (1929)

600.000

(9.000)

1932

1.178.000

13.500

1.191.500

1933

1.323.000

29.500

1.352.500

1934

1.652.000

52.777

1.704.777

1935

1.700.000

69.148

1.769.148

…

…

…

…

2008T

2.631.000

x

73.124.000

75.755.000

Kaynak: 1935 Yılında Türkiye Maden Durumu, Maden Tetkik ve Arama Dergisi Sayı 1.
Sayfa 18-23, 1936.
x
T: Tahmin, International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009.

1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Kütahya’da yaptırdığı arama
işi sonrası oldukça yüksek miktarda kömür rezervlerini içeren bir havzayı tespit etmiş
ve bu havzadaki linyit kömürlerinin ne gibi bir işletme metodu ile ve hangi kriterler
içinde ülkeye yararlı hale getirileceğini araştırmıştır. Yine bunun yanında o dönemler
için oldukça yeni ve teknolojik olarak güç görünen ülkemizdeki gerek linyit ve gerekse
taş kömüründen belirli özellikte petrol ve amonyak elde etme çalışmalarının Enstitü
tarafından ince elenip sık dokunduğu önemli bir teknik görev olarak ele alındığı ve
belirlenen tüm kömür rezervlerinin ve bitümlü şistlerin de bu kapsamda
değerlendirilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığı bilinmektedir.
İşletmecilik Dönemi: (1936-1983)
31.03.1937 tarih ve 3146 sayılı Hükümetle Ereğli Şirketi Arasında
Akdedilen 28 Teşrinisani 1936 Tarihli Satınalma Mukavelesinin Tasdikine Dair
Kanun ve bu Kanunun eki Satınalma Mukavelesinin 1. maddesi hükmüne istinaden
maden ocaklarının imtiyazları ile bunların işletilmesine bağlı menkul ve
gayrimenkuller devlete devir ve temlik ettirilmiştir.
11.06.1937 tarih ve 3241 sayılı yasanın 1. maddesi hükmü ile Hükümetle
Ereğli Şirketi arasında akdedilip 3146 numaralı Kanunla tasdik edilen mukavele
mucibince Hükümete intikal eden madenlerle liman ve demiryollarına ait bilcümle
tesisat mübaya değeri üzerinden; Hükümet tarafından işletilmekte olan Kozlu ve
Kilimli demiryollarının tamamı 2805 numaralı Kanuna istinaden Etibank tarafından
26
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kurulacak bir müesseseye devredilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca 30.05.1940 gün ve
3867 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Amasra ve Ereğli arasındaki sahada bulunan tüm
ocakların devletçe işletilmesine de karar verilmiştir.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK:
01.11.1937 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılışında;
“Türkiye Devlet Madenciliği, Milli Kalkınma Hareketi ile yakından
alâkalı, mühim mevzulardan biridir.
Umumi endüstrileşme telakkimizden başka, maden arama ve işletme işine,
her şeyden önce harici tediye vasıtalarımızı, döviz gelirimizi arttırabilmek için,
devama ve hususi bir ehemmiyet vermeye mecburuz.
Maden Tetkik ve Arama Dairesinin çalışmalarına âzami inkişaf vermesini
ve bulunacak madenlerin rantabilite hesapları yapıldıktan sonra, plânlı şekilde
hemen işletmeye konulmasını temin etmemiz lâzımdır. Elde bulunan madenlerin
en mühimleri için üç yıllık bir plân yapılmalıdır.
Ereğli Şirketini satın aldığımızı ve Ereğli kömür havzasında rasyonel bir
istihsâl plânının günün meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bunun ikmâli
çabuklaştırılarak, kömür istihsalâtımız kısa bir zamanda, en az bir misli
arttırılmalıdır.” şeklinde ifade ederek, madenciliğin tüm kalkınma planları için itici
güç olduğunun altını çizmiş ve konuya ciddi bir şekilde yaklaşılması gerektiğini
belirtmiştir.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Kurulması (1957):
Türkiye maden kömürlerinin çağın tekniğinden yararlanılarak en iyi bir
şekilde işletilmesi ve
yönetimin, ihtisaslaşmış
kadrolarla,
tek
merkezden
yürütülmesini sağlamak
amacıyla
hazırlanıp,
22.05.1957 tarihinde de
kabul edilen 6974 sayılı
kanunla, kömür üretim
faaliyetleri ile uğraşan
müesseseler, Etibank’tan
ayrılıp tüzel kişiliğe ve
ekonomik bağımsızlığa
sahip, Türkiye Kömür
İşletmeleri
Kurumu
(TKİ)
bünyesinde
toplanmıştır.
Mustafa BOZOĞLAN
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Günümüzde 6974 sayılı Kanunla, 22.05.1957 tarihinde kurulan ve 08.06.1984
tarih ve 233 sayılı KHK ile faaliyetleri yeniden düzenlenen Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, bir İktisadi Devlet Teşekkülü
olarak
çalışmalarını;
27.11.1984 tarih ve 18588 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan
“Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Ana
Statüsü”
hükümlerine göre ve Devletin
genel
enerji
ve
yakıt
politikasına uygun olarak
linyit, turb, bitümlü şist,
asfaltit
gibi
enerji
hammaddelerini
değerlendirmek,
ülkenin
ihtiyaçlarını karşılamak, yurt
ekonomisine azami katkıda
bulunmak,
plan
ve
programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sürdürmektedir.
TKİ Kurumunun faaliyetleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1- Faaliyetlerle ilgili yukarıdaki her türlü madenleri işletmek veya işlettirmek
ve bu amaçla aramak,
2- 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince asfaltit
madeni işletmek ve bu amaçla da aramak,
3- İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve
işletmek,
4- İşletme çalışmalarında yan ürün ve artıkları değerlendirmek,
5- İştigal faaliyetleri için gerekli etüd, arama ve araştırma yapmak veya
yaptırmak,
6- Konu ile ilgili her türlü nakliye tahmil ve tahliye işleri yapmak veya
yaptırmak,
7- İthalat, ihracat ve sigorta acenteliği dahil her türlü ticari faaliyette
bulunmak, ayni ve fikri haklar almak veya satmak,
8- Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak,
9- Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak,
10- Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye
etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,
11- Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
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12- Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat tarife ve yatırımlarının
genel ekonomi ve madencilik, enerji ve yakıt politikalarına uyumunu
sağlamak,
13- Gerçek ve tüzel kişilerin istihsal ettiği linyit, turp, bitümlü şist gibi enerji
hammaddelerini ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun FOB ve FOW olarak
sattığı kömürler dışındaki taşkömürü ile özel idareler ve belediyelerin ve
bunlara bağlı işletmelerin, iktisadi devlet teşekkülleri ve müesseselerinin
gerçek ve tüzel kişilerin ürettiği kok, briket kömürleri ile koklaşma
esnasında elde edilen tali maddeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nca onaylanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları dahilinde
alıp satmak,
14- Üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının
tespiti ile programını hazırlamak ve Bakanlığın onayını müteakip
uygulamak,
15- Üretilen kömürlerin kullanım, stoklama ve yakılması konularında halka
öğretici bilgiler vermek ve yardımcı olmak,
16- Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, gayrimenkul almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları,
gayrimenkul mükellefiyeti vesair hakları tesis etmek,
17- İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri
kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
18- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve ortak büyüklükteki özel kuruluşlara
idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.
(Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 06.12.1985 tarih 85/30
sayılı kararı)
TKİ bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık,
iştirak, banka şubeleri ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. TKİ'nin amaç ve faaliyet
konuları Koordinasyon Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.
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Türkiye Taşkömürü Kurumunun Kurulması (1983)
Bakanlar Kurulu, 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanarak 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
İktisadi
Devlet
Teşekkülleri ve Kamu
İktisadi
Kuruluşlarının
yeniden
düzenlenmesini
kararlaştırmış
ve
bu
düzenleme ile Türkiye
Kömür
İşletmeleri
Kurumu
Genel
Müdürlüğü
(TKİ)
bünyesinde
faaliyet
gösteren Ereğli Kömür
İşletmeleri
Müessesesi
yerine, Kozlu, Karadon,
Armutçuk,
Üzülmez,
Amasra İşletmelerinden
oluşan
Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünün kurulması kararını almıştır.
Bu yasal düzenleme içinde Bakanlar Kurulu; yine 17.06.1982 tarih ve 2680
sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak, 28.10.1983 tarih ve 18205 Mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 96 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü kurulmasını
kararlaştırmıştır.
TTK’nun amacı ise; genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak
taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde
değerlendirmek, Yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak ve bu kapsamda aşağıdaki
faaliyetleri gerçekleştirmek şeklinde belirlenmiştir.
1) Gereken her türlü arama etüt plan proje ve programlar yapmak, bunları takip
etmek,
uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini
sağlamak,
2) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin
gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai
tesislerini kurmak işletmek veya işlettirmek,
3) Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömürler taşkömürü
havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türevleri üretmek,
ürettirmek tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek,
4) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli Şirketinden alınan liman
(Zonguldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının
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işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs
1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe
işlettirilmesi hakkındaki yasalarla Etibank’a ve Ereğli Kömürleri
İşletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan 6974 sayılı yasa ile TKİ
Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesisleri, liman ve
demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğli,
Armutçuk demiryolunu işletmek ve işlettirmek,
5) Taşkömürünü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde
edilen türevlerinin ithalat ve ihracatını yapmak,
6) İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek,
7) İşletme çalışmalarında çıkan ürün ve artıkları değerlendirmek,
8) İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya
yaptırmak,
9) Konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri
yapmak veya yaptırmak,
10) Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dahil her türlü ticari faaliyette
bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak,
11) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya
işlettirmek,
12) Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlâk işlerini yapmak,
13) Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve
arttırmak,
14) Gerektiğinde yurtiçinde veya yurtdışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye
etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,
15) Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
16) Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının
genel ekonomik ve madencilik sanayi ve enerji politikalarına uyumunu
sağlamak,
17) Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek, lehte, aleyhte rehin ipotek intifa, irtifak hakları
gayrimenkul mükellefiyeti vs. hakları tesis etmek,
18) İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma
programlarının uygulanmasını sağlamak,
19) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari
ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.
Kurum üretim faaliyetlerini halen; Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve
Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri ile yürütmektedir.
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Kurumun yönetiminde olan havzada ise toplam; 1.325.063.000 ton taşkömürü
rezervi belirlenmiştir.
Grafik 8: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 01.01.2009 tarihi
itibariyle rezervleri (1000 ton)

Kaynak: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
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Linyit Kömürünün Tarihçesi
Yurdumuzda linyit
kömürünün
ne
zaman
bulunduğu konusunda kesin
bir
tarih
bilinmemekle
beraber, Anadolu’nun pek
çok
yöresinde
linyit
kömürünün açıkta bulunmuş
olması (mostra vermesi) bu
kömürün uzun yıllardan beri
halk tarafından ısınma aracı
olarak
kullanılabileceğini
göstermektedir.
Ancak,
Kütahya-Tavşanlı
(Tunçbilek)
kömürlerinin
1906-1907
yıllarında
Mehmet Ağa tarafından
bulunduğu tahmin edilmektedir.
Linyit kömürünün ülkemizde büyük ölçeklerde kullanılması ise ilk defa, 19141918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı sırasında düşünülmüş ve savaş ihtiyacını
karşılamak amacı ile başta Soma linyitleri olmak üzere, Değirmisaz’da ve
Anadolu’nun birçok bölgesinde linyit işletmeleri kurulmuştur. Bu arada 1916 yılından
itibaren, Ağaçlı-Çiftalan linyit havzasında da düzenli bir yer altı işletmesi ile
çalışılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyetin
ilk
yıllarında linyit işletmelerinde
bir durgunluk olmuş ve işler
olduğu gibi bırakılmıştır. Kısa
bir duraklamadan sonra ise
Soma
İşletmesi
yeniden
çalışmaya başlamıştır. 1926
yılında
Kütahya
Kiremit
Fabrikasının açılması ile
Tunçbilek
kömürleri
işletilmeye
başlanmıştır.
Arama ve İşletmecilik, 1926
yılında kurulan İş Bankası
Türk Kömür A.Ş. ve 1927
yılında
kurulan
Amasya
Çeltek Kömür İşletmesi ile hız
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kazanmıştır. Bunlardan birkaç
yıl sonra, Değirmisaz, Yerköy
ve Gerenez linyit ocakları özel
sektörce verimli sayılabilecek
şekilde işletilmeye başlanmıştır.
O
yılların
kömür
talebine paralel olarak bu durum
1935 yılına kadar devam
etmiştir. Asıl arama faaliyetleri
ise 1935 yılında ETİBANK ve
MTA'nın
kurulmasıyla
başlamıştır.
Çeşitli arama ruhsatları ve özel sektör işletmeleriyle ilkel ve düzensiz bir
şekilde çalışılmakta olan Değirmisaz, Tunçbilek ve Soma İşletmelerinden, ilk önce 16
Şubat 1938 tarihinde Değirmisaz Linyit İşletmesi Etibank Genel Müdürlüğü tarafından
devlete bağlı olarak ve gerçek işletmecilik esasları ile kurulmuş ve buna 18 Mayıs
1938 tarihinde Tunçbilek Linyit İşletmesi eklenmiş ve son olarak 23 Eylül 1939
tarihinde de Soma linyit İşletmesi, imtiyaz sahibi Yunus Nadi İşletmesinden devir
alınarak bu topluluğa katılmıştır.
1 Ocak 1940 tarihinde bu 3 işletme bir1eştirilerek Etibank Mahdut Mesuliyetli
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine devredilmiştir.
Ülkemizdeki linyit kömürü rezervinin günümüzde; 3,8 milyar ton’u Elektrik
Üretim Anonim Şirketine,
2,5 milyar ton’u Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğüne ve 2
milyar ton’u da özel sektöre
ait olmak üzere toplam 8,3
milyar
ton
olarak
belirlendiği ve son yıllarda
yapılan
kömür
arama
projeleri ile de bu rakamın
12 milyar ton’a çıktığı
belirtilmektedir. Ancak son
yıllarda ortaya çıkarılan yeni
kömür rezervleri ile ilgili
çalışmaların halen devam
ettiği ve bu kömürlerin değerlendirilmelerine ilişkin raporların netleşmemesini göz
önüne aldığımızda bile, belirlenmiş olan 8,3 milyar ton’luk linyit kömür rezervinin,
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günümüzün yaklaşık 76 milyon ton’luk üretim miktarı düşünüldüğünde ülkemize 110
yıl yetebileceği görülmektedir.
Ülkemizde belirlenmiş linyit kömürü rezervinin ısıl değerleri açısından kalite
durumuna bakıldığında ise;
% 3,18’inin
1000
% 66,32’sinin
1000 – 2000
% 24,5’inin
2001 – 3000
% 5,16’sının
3001 – 4000
% 0,84’ünün de
4000
buna göre toplam linyit kömür rezervimizin
değerinden düşük olduğu söylenebilir.
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Kcal/kg’dan düşük,
Kcal/kg arasında,
Kcal/kg arasında,
Kcal/kg arasında ve
Kcal/kg’dan daha yüksek olduğu ve
yaklaşık % 94’ünün, 3000 Kcal/kg ısıl
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DÜNYADAKİ GELİŞMELER
İnsan ve Çalışma Eylemi
İnsanlığın varlığını koruyup geliştirmek amacıyla, doğa olaylarına ve vahşi
hayvanlara karşı savaşımı ile başlayan ve giderek gelişen çalışma eylemi, insanlığın
tarihsel gelişiminde büyük rol oynamıştır. İnsanlık, tarih boyunca yaşamını sürdürmesi
için gerekli olan yiyecek, içecek, giyecek, konut gibi temel ihtiyaçlarını ancak çalışma
eylemi ile sağlayabilmiştir. İnsanlığın kendi yaptığı iş aletlerini çalışma eyleminde
kullanmaya başlaması toplumsal yaşamda büyük bir aşama olmuştur. Böylece insanlar
yaptıkları iş aletleri ile doğayı denetim altına alma ve sürekli olarak dönüştürme
imkanına kavuşmuşlardır. Bu gelişmeler sonucunda insanlık, çalışma eylemi ile
doğada bulunan nesneleri kendi yaşamı için gerekli maddi varlıklara
dönüştürebilmiştir. Doğada bulunan aletlerin işlenmeden oldukları gibi kullanılışından
özel iş aletlerinin yapımına geçiş, çalışma yaşamında ve insanlığın doğayı dönüştürme
eyleminde çok büyük gelişmelere neden olmuştur. İnsanlığın temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla maddi servetlerin üretiminde kendine büyük faydalar
sağlayan iş aletlerine olan ihtiyacı giderek artmış ve bu da yeni üretim araçlarının
geliştirilmesine yol açmıştır. İnsanlığın tüm tarihsel süreci içerisinde çalışma ortamı,
üretim araçları ve çalışan insan sürekli etkileşim içinde olmuştur. Bunun sonucunda da
çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları gündeme gelmiştir.
Sanayi Gelişimi Öncesi
İlk insanla başlayan üretim süreci boyunca, üretim tekniği ve biçimleri de
değişikliğe uğramıştır. Taşın ve toprağın işlenmesi, madencilik tekniklerinin
geliştirilmesi, ateşin bulunması, giderek buhar gücünden yararlanma imkanları, iş
aletlerinin ve üretim araçlarının gelişiminde önemli etkiler yaratmıştır. Çalışma
yaşamındaki gelişmelerin yarattığı sorunların çözümü için yapılan çalışmalar, iş sağlığı
ve güvenliğinin gelişiminde de temel unsurlar olmuştur. Bu nedenle yapılan işle sağlık
arasında ilişki kurmanın tarihçesi oldukça eski çağlara dayanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine bakıldığında ilkel toplumlarda çalışanların
sağlıklarını korumaya yönelik neler yapıldığına ilişkin somut bulgulara
rastlanmamıştır. Kaldı ki o dönemlerde, işçi kavramı da bugünkü anlamından da
oldukça farklı olarak değerlendirilmekteydi. Nitekim M.Ö. 4000 ve sonrasındaki
dönemde, çalışanların ucuz ve hatta ücretsiz olarak, suçlarını çekmek için, köle, suçlu
ve esirlerden oluştuğu tarihsel kalıntılardan anlaşılmıştır. Bu nedenle, o dönemde, iş
riskleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunun da, herhangi bir anlamı bulunmamaktaydı.
Bugünkü anlamda iş sağlığı ve güvenliği olarak tanımlanabilecek çalışmalar,
ilk olarak köleci toplumlardan eski Roma'da gözlenmiştir. Bu dönemde birçok bilim
insanı bugün bile geçerli sayılabilecek çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik öneri
36

Mustafa BOZOĞLAN

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

ve görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan ünlü tarihçi Heredot, ilk kez çalışanların
verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir.
M.Ö. 460-370 yıllarında Hipokrat, ilk kez kurşun madeninin zararlı etkilerinden söz
etmiş, kurşun koliğini tanımlamış, halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları
gibi belirtileri saptamış ve bulguların kurşun ile ilişkisini açık bir biçimde ortaya
koymuştur. Platon (Eflatun) M.Ö. 428-348 yıllarında, sanatkarların çalışma
koşullarından kaynaklanan sorunları gündeme getirmiştir.
Roma İmparatorluğu döneminde ise toksikoloji oldukça ilerlemiş, birçok
bitkisel zehir, arsenik ve arsenik asidinin sülfit tuzları bulunmuştur. Dioscorides ise
zehirleri, bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olmak üzere, kökenine göre üçe
ayırmış ve bu ayrım yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
M.Ö. 200’lü yıllarda Hipokrat'ın çalışmalarını daha da geliştiren Nicander,
kurşun koliği ve kurşun anemisini incelemiş ve bunların özelliklerini tanımlamıştır. Bu
dönemde yapılan çalışmalar, sağlık ve güvenlik sorunlarının saptanması ve tanımı ile
sınırlı kalmamış, zararlı etkilerden korunma yöntemleri de geliştirilmiştir. Nitekim
M.S. 23 ile 79 yılları arasında yaşamış olan Plini, çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara
karşı çalışanların korunması amacıyla, maske yerine geçmek üzere başlarına torba
geçirmelerini önermiştir. Juvenal ise, özellikle demircilerde görülen göz yakınmaları
ve göz hastalıklarının yapılan işten kaynaklandığını, sürekli olarak ayakta çalışanlarda
da varislerin oluşabileceğini açıklamıştır.
Daha sonraki yıllarda feodal toplumlarda, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin
korunması yönünde ne tür çalışmalar yapıldığı
konusunda yeterince bilgi edinilememiştir. Oysa
bu dönemde de, uzun yıllar boyunca üretim araç
ve tekniklerinde önemli gelişmeler olmuş, üretim
sürecinde giderek daha çok sayıda yer alan
insanlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarına
maruz kalmışlardır. 1473 yılında kuyumcularla
ilgili bazı hastalıkları inceleyen Urlich
Ellenbrong yalnızca izlenimlerini bildirmekle
yetinmiştir. Daha sonraları ise, çalışanların sağlık
ve güvenlik sorunlarının çözümünde, Paracelsus,
Agricola ve Rammazzini önemli çalışmalarda
bulunmuşlar ve sorunların çözümüne katkı
sağlamışlardır.
1493 ile 1541 yılları arasında yaşayan
Alman düşünür ve hekimi Paracelsus Basel
Üniversitesi'nde verdiği derslerle, tıpta yeni bir
anlayışa öncülük etmiştir. 1528 yılında
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üniversiteden ayrılarak, hastalarını inceleme amacıyla geziye çıkmıştır. Tirol maden
işletmelerinde işyeri hekimi olarak çalıştığı yıllarda, o gün için dünyada ilk iş
hekimliği kitabı olan "De Morbis Metallicis"i yazmıştır. Kitapta, işletmenin çeşitli
bölümlerindeki çalışanlarda görülen belirtileri, büyük bir dikkatle tanımlamıştır. Bu
tanımların bir bölümü bu günkü pnömokonyoz tanısında da kullanılmaktadır. Ayrıca
zehirlerin kimyasal yapıları ile doz ve organizma arasındaki ilişkiyi saptayabilme gibi
çok önemli araştırmalar yapmıştır. Özellikle, “Bütün maddeler zehirdir. Zehir
olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz; zehir ile ilaç arasındaki farkı yaratır.”
sözleriyle, sağlıktaki toksikolojiye de dikkat çekmiştir. Bu nedenle Paracelsus modern
toksikolojinin başlangıcı sayılmaktadır.
Dünyada ilk mineraloji bilgini olarak bilinen
ve 1494 ile 1555 yılları arasında yaşayan Georgius
Agricola, bazı zehirlerin etkilerini belirlemiş,
koruyucu eylemler (ağız ve buruna mendil konulması
gibi) ileri sürmüştür. Ayrıca iş kazaları üstünde de
durarak sorunları ortaya koymuş ve önerilerde
bulunmuştur. Agricola, Jachymor'da hekimlik yaptığı
yıllarda, mineraloji ve maden izabelerinde çalışanların
sorunlarını incelemiş ve gözlemlerini 1530 yılında
"De Re Metallica" isimli eserinde yayınlamıştır.
Zamanın jeoloji, madencilik, metalurji bilgilerini de
kapsayan önemli bir yapıt olan söz konusu kitabında,
tozu önlemek için maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiş, iş kazaları
ve iş güvenliği yöntemleri konusunda da önerilerde bulunmuştur. Kitabın iş sağlığı ve
güvenliği yönünden önemi, iş ile sağlık arasındaki ilişkiyi açık olarak belirtmiş,
sorunların saptanması ile kalmamış, korunma yöntemlerini de önermiş olmasıdır.
1633 ile 1714 yılları
arasında yaşayan iş sağlığı
ve güvenliği konusunda
önemli çalışmalar yapan
İtalyan
Bernardini
Ramazzini ise felsefe ve tıp
okuyarak
yetişmiş
ve
Padova
Üniversitesi'nde
öğretim üyeliği yapmıştır.
Uzun incelemeler sonucu
1713 yılında yayınladığı
"De Morbis Artificum
Diatriba" isimli kitabında
özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu
güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir.
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Asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde meslek hastalıkları konusunda üne
kavuşmuş ve işçi sağlığının kurucusu sayılmıştır. Ramazzini, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili sayısız çalışmalar yapmış, çok önemli bilimsel görüş ve öneriler getirmiştir.
Hipocrates çağından bu yana hastalara sorulan gelenekselleşmiş sorulara iş sağlığı ve
güvenliği ilkesini eklemiştir. Bu ilke, kişinin karşılaştığı etkenlerin bilinmesi ile sonuca
kolayca ulaşılmasını sağlamıştır. Kurşun ve cıva zehirlenmelerini incelemiş ve
belirtilerini saptamıştır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili korunma yöntemleri üzerinde
durmuş, işyerlerinin sıcaklık derecesinden, işyeri havasında bulunabilecek zararlı
etkenlerden ve bunların giderilmesi için alınması gerekli önlemlerden ve havalandırma
yöntemlerinden söz etmiştir. İşyerlerindeki çalışma ortamından kaynaklanan olumsuz
koşulların düzeltilmesi ile iş veriminin artacağını ileri sürmüştür. İşyerlerinde işçinin
çalışma şeklinin, iş-işçi uyumunun sağlık ve iş verimi üzerinde etkili olduğu
düşüncesini ortaya koyarak ergonomi (fiziksel çevrenin insana göre uyumlaştırılması)
ilkelerini daha 17. yüzyılda açıklamıştır.
İş sağlığı ve güvenliğinde köklü ve çağdaş nitelikteki gelişmeler Bernardini
Ramazzini ile İtalya'da başlamış, bilimsel diyebileceğimiz iş hekimliği ortaya çıkmış
fakat gelişmelerin devamı, sanayi gelişimi sonrası İngiltere'de olmuştur.
Sanayi Gelişimi Dönemi
İnsanın doğa ile savaşımı ile başlayan, ilk aletin yapımı ile gelişen ve toprağı
ekip biçmek, madenleri çıkarıp
işlemek, iplik eğirip dokumak
şeklinde süren çalışma yaşamı
insanlık tarihinin uzunca bir
dönemi boyunca çok büyük
değişikliklere
uğramamıştır.
Çalışma koşul ve yöntemlerine
ilişkin
köklü
değişimler,
ekonomik ve toplumsal düzeni
de derin bir biçimde etkileyip
yeni bir yapı kazandıran teknik
gelişmelerle başlamıştır. Doğa
gücünün ve organik gücün
yerini makinenin ve buhar
gücünün alması olayı olan
sanayi gelişimi, 17. yüzyılın
ikinci
yarısından
önce
İngiltere'de başlamıştır. Sanayi
gelişimi ile insan, rüzgar, su,
hayvan enerjisi gibi doğa ve
Mustafa BOZOĞLAN
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organik gücün yerine buhar
gücünün harekete geçirdiği
makinelerin kullanılmasını ve
küçük zanaat, tezgah ve
atölye üretiminin yerine ise,
yeni
teknik
buluş
ve
makinelerle
donatılmış
fabrika üretiminin almasını
sağlamıştır.
Bu
durum;
çalışma
ortam
ve
koşullarında, üretim araç ve
yöntemlerinde
büyük
değişikliklere
neden
olmuştur.
Çalışma yaşamındaki
değişimlere kaynaklık eden etkenlerin başında, buhar makinesinin üretim sürecinde
kullanılmaya başlanması gelmiştir. Bu dönemde kömür madenciliğinin gelişmesi
sonucu, kömür yataklarında çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla biriken suyun dışarı
atılması gerekli olmuş ve ilk önceleri bu amaçla kullanılan buhar makinesi, daha
sonraları teknik buluşlar sonucu doğal güçlerle çevrilemeyecek ve çalıştırılamayacak
sanayi gelişiminin simgesi olan pamuklu
dokuma
makinelerinde
kullanılarak,
fabrika sistemlerinin ilk örneklerini ortaya
çıkarmıştır. Üretim sürecinde yaygın
olarak
kömür,
demir
ve
buhar
makinesinin kullanılabilmesi büyük bir
enerji olanağı yaratmış ve bu da çalışma
koşullarında büyük değişimlere yol
açmıştır.
Aile işletmelerinin yerini fabrika
üretiminin
alması
sonucu
üretim
sürecinde çalışacak insana ihtiyaç giderek
artmıştır. Bu nedenle kırsal bölgelerden
kentlere göçler başlamıştır. Alt yapı
ihtiyaçları bakımından büyük insan
kitlesinin barınmasına uygun olmayan bu
yeni kentlerde sağlıklı konut ve çevre
koşulları
sağlanamamış,
beslenme
sorunları ortaya çıkmış ve salgın
hastalıklar artmıştır.
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Sanayi gelişimi
sonucu
yaşanan
gelişmelerin
yarattığı
toplum üzerindeki bu
olumsuz etkiler çalışma
yaşamında
da
görülmüştür.
İşçiler
fabrika ve maden
ocaklarında çok kötü
koşullarda
iş
kazalarına ve meslek
hastalıklarına neden
olabilecek
etkilere
maruz kalarak günde
16-18 saat gibi uzun
süreler çalıştırılmışlardır. Üretim tekniği geliştikçe makinelerin hızı da artmış, buna
karşılık gerekli korunma önlemleri alınmamıştır.
Ayrıca çalışanların, o zamana göre çok gelişmiş makine ve aletleri
kullanmak için eğitilmemiş ve köyden göç eden deneyimsiz insanlardan oluşması
da iş kazalarının artmasına etken olmuştur. Evinde ve tarlasında istediği tempoda
çalışmaya alışmış ve çalışma yöntemini kendi düzenleyen işçi, fabrika üretiminde hızlı
çalışma düzenine girince kullandığı alet ve makinelere uyum sağlamakta zorluklarla
karşılaşmış ve bunun sonucunda oluşan iş kazalarında birçok işçi yaşamını yitirmiştir.
Sanayi gelişimi ile başlayan bilimsel teknolojik gelişmeler, sadece makine ve tezgah
yapımı ile sınırlı kalmamış, metalurji ve kimya sanayi alanında da büyük gelişmelere
neden olmuştur. Bu dönemde inorganik kimyadaki gelişmeler sonucunda, insanın ilk
çağlardan beri bildiği ve kullandığı metalurjide de büyük ilerlemeler meydana
gelmiştir.
Bu
gelişmeler
sonucu, çalışanların sağlığı
üzerinde olumsuz etkileri
olacağı hiç düşünülmeden
birçok
kimyasal
madde
üretimde
kullanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemdeki
üretim araç ve yöntemlerinin
niteliği, üretimde kullanılan
zararlı ve zehirli maddelerin
gaz ve dumanlarının çalışma
ortamına yayılmasına neden
Mustafa BOZOĞLAN
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olmuştur. İşyerlerinde sağlık ve
güvenlik yönünden hiçbir önlem
alınmadığından,
çalışma
ortamındaki yoğunluğu büyük
miktarlara varan bu maddelere
uzun süre maruz kalan işçilerin
sağlığı önemli ölçüde bozulmuş ve
meslek hastalıklarına yakalanarak
yaşamlarını yitirmelerine neden
olmuştur.
İş kazalarının ve meslek
hastalıklarının büyük boyutlara
ulaşmasında
iş
yerlerindeki
sağlıksız
çalışma
koşullarının
yanında uzun çalışma süreleri de
etken olmuştur. Sanayi gelişiminin
ilk yıllarında çalışma süreleri 16-18
saati bulmuştur. El dokumacılığı yapılan atölyelerde çalışma süreleri daha da uzun
olmuş, maden ocaklarında ise gece çalışması alışılmış çalışma düzeni haline
gelmiştir. İngiltere'de 19. yüzyıl başında kadın ve çocuklar dahil, çalışma süreleri
genellikle 18 saate kadar
yükselmiştir. Diğer Avrupa
ülkelerinde de aynı olaylara
tanık olunmuştur. Özellikle
dokuma sanayinde kadın ve
çocuklar
yoğun
olarak
çalıştırılmıştır. Çocuk ve
kadınlara ödenen ücretlerin
düşük olması nedeniyle
sanayide
kadın
ve
çocukların
çalıştırılması
giderek yaygınlaşmıştır. Bu
dönemde 8-10 yaşlarındaki
çocuklar ile kadınların
maden işletmelerinde ve
fabrikalarda 16-18 saat
gibi uzun süreler, çok kötü çalışma koşullarında çalıştırılmaları sonucu genç yaşta
ölümler çoğalmış, sakatlıklar artmış ve toplumsal huzursuzluk giderek büyümüştür.
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Sanayi Gelişimi Sonrası
Sanayi
gelişimi
sonrası çalışma yaşamındaki
niteliksel
değişimlerin
yarattığı sorunlar giderek daha
çok toplumsal huzursuzluklara
yol açmıştır. Uzun çalışma
süreleri,
düşük
ücretler,
sağlıksız ve güvensiz çalışma
koşulları, çok sayıda çocuk ve
kadının
ağır
işlerde
çalıştırılmaları her yerde
sanayileşmenin hızına ve
yoğunluğuna göre tepkiler
yaratmıştır. İşçiler sağlıksız
çalışma koşulları, düşük ücret,
işsizlik ve yoksulluğun sorumlusu olarak başlangıçta makineleri görmüşlerdir. Sanayi
gelişimi sonucu yaşanan hızlı makineleşmenin yarattığı olumsuz yaşam ve çalışma
koşullarına karşı işçilerin tepkileri önceleri makinelere yönelmiş, çok geçmeden
sorunların makinelerden değil, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu dönemde yaşama ve çalışma koşullarındaki
olumsuzlukların ortadan kaldırılması istemi ile grev, miting, gösteri gibi etkinlikler
yaygınlaşmıştır.
Bu tepkiler ve gelişmelerin etkileri ile
19. yüzyıl başlarından itibaren insancıl
görüşlü aydınlar, hekimler, teknik elemanlar
ve bazı işverenler çalışma koşullarının
düzeltilmesi için çaba göstermiş ve önerilerde
bulunmuştur. Sanayi gelişiminin yarattığı
olumsuz çalışma ve yaşam koşullarını
iyileştirmek, çalışanların sağlığını korumak ve
iş güvenliğini sağlamak amacıyla birçok
yasal, tıbbi ve teknik çalışma yapılmıştır. İş
sağlığı ve güvenliğinin bir bilim olarak
gelişmesi bu dönemde yapılan çalışmaların
sonucunda olmuştur.
Sanayi gelişiminin yarattığı sorunların
çözümü amacıyla yasal düzenlemeler
yapılması ve güvenlik önlemlerinin
Mustafa BOZOĞLAN
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geliştirilmesi
konularındaki
çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Bu
dönemde
İngiliz
parlamento
üyesi
Anthony
Ashley
Cooper
çalışma
koşullarını düzeltmek amacıyla,
çalışma saatlerinin azaltılması,
maden ocaklarında ve fabrikalarda
çalıştırılan kadın ve çocukların
korunmasını öngören yasaların
çıkarılması
konusunda
çaba
harcamıştır. 1740 ile 1804 yılları
arasında yaşayan hekim Thomas
Percival, genç işçilerin çalışma
saat ve koşulları ile ilgili olarak
bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor
bir işveren ve parlamenter olan
Sir Robert Peel'i etkilemiş ve
parlamentoda
girişimlerde
bulunarak
1802
yılında
"Çırakların Sağlığı ve Morali"
adlı
yasanın
çıkarılmasını
sağlamıştır. İngiltere'de iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili olarak
çıkartılan bu ilk yasa çalışma
saatini günde 12 saat olarak
sınırlamış,
işyerlerinin
havalandırılmasını öngörmüştür.
Sonraları kapsamı daha geniş ve
çalışma koşullarını düzeltmeye
yönelik
yasaların
yürürlüğe
konulması
gerçekleştirilmiştir.
1847 yılında çıkarılan "On Saat
Yasası" ile çalışma saatleri
sınırlandırılmıştır. Bu dönemde
gerçekleri
gören
ve
iyi
değerlendiren az sayıdaki işveren,
sorunu olumlu yönde ele almıştır.
Bunlar arasında Sir Robert Peel,
Robert Owen ve Michael Sadler
önemli çabalar göstermişler ve
parlamentoyu etkileyerek yasal
44

Anthony Ashley Cooper (1801-1885)
Lord Ashley hayatını, çocuk ve kadınların
tacize uğramaları ve işçilerin yaşadığı
sorunların giderilmesi için harcamış ve İngiliz
Parlamentosunda yasal adımların atılması
yönünde ciddi mücadelede bulunmuştur. Bu
çalışmaların
sonucunda
1840
yılında,
parlamentoda Çocuk İstihdamı Komisyonu
kurulmuştur.
Lord Ashley, 1842 yılında, ilk kez, kömür
madenciliğinde yeraltında istihdam edilen
çocuk ve kadınların durumunu ortaya koyan
bir rapor hazırlamış ve bu rapor, İngiltere de
bir hayli ses getirmiştir.
Raporda, özellikle çocuk ve kadın işçilerin
insanlık dışı şartlarda çalıştırıldıkları,
örneğin; ayaklarına zincirlerin bağlandığı ve
bu şekilde yük teknesini çektikleri, günde 18
saat çalıştırıldıkları ve sadece uyumak için işi
bıraktıkları, haftada sadece bir gün yer altı
kömür ocağından açık havaya çıkarıldıkları
ve bazı çocukların ise, 4-5 yıl süresince yer
altı
kömür
ocağından
açık
havaya
çıkarılmadıkları gibi, bilgiler yer almaktaydı.
Aynı yıl Lord Ashley, Kömür Madenleri
Kanununun çıkmasını sağlamış ve bu
kanunla, kadınlar ve çocukların yeraltında
kömür
madenlerinde
çalıştırılması
yasaklanmıştır.
Kaynak: http://www.victorianweb.org/
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düzenlemeler yapılmasını sağlamıştır.
Rebert Owen İskoçya'daki fabrikasında on yaşın altında
kimseyi çalıştırmamış ve çalışma saatlerini de azaltmıştır. Gençler
ve yetişkinler için ayrı ayrı eğitim programları hazırlamış ve
işyerinde çevre koşullarının düzeltilmesi için önlemler almıştır.
18. ve 19. yüzyıllarda yapılan işin, sağlık üzerine olumsuz etkileri olabileceği
iyice anlaşılmıştır. 1714 ile 1788 yılları arasında yaşayan Persival Pott, "Bel Kemiği
Eğriliklerinde Sık Görülen Alt Taraf Organlarındaki Felçler Üstüne" adındaki
kitabında özellikle baca temizleyicilerinde görülen skrotum kanserlerinin nedeni
olarak is üzerinde durmuş ve bunu bir meslek hastalığı olarak nitelemiştir.
1787 ile 1853 yılları arasında yaşayan Orfila ise, zehirli maddelerin analitik
yöntemlerle tanımlanabileceğini ileri sürmüş, yeni yöntemler geliştirerek,
toksikolojinin ilerlemesine öncülük etmiştir.
1795 ile 1832 yılları arasında yaşayan ünlü hekim Charles Turner Thackrah
iç hastalığı uzmanı iken sonradan meslek hastalıklarına yönelmiş ve bir kitap
yayınlayarak,
bu
konunun
İngiltere'de
öncülüğünü
yapmıştır. Ancak yaşamı çok
kısa sürdüğü için son derece
önemli ve verimli çalışmalarını
sürdürememiştir.
Bu
çalışmalardan etkilenen Michael
Sadler
1832
yılında
parlamentoya yeni bir yasa
önerisi getirmiş ve 1833 yılında
"Fabrikalar Yasası" adı altında
yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
Bu yasa ile fabrikaların
denetimi
için
müfettiş
atanması zorunlu kılınmış, 9
yaşın altındaki çocukların işe alınması ve 18 yaşından küçüklerin ise 12 saatten
fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 1842 yılında yapılan başka bir yasal düzenleme
ile de kadınların ve 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında çalıştırılmaları
yasaklanmıştır. 1844 yılında ise iş yerlerindeki hekimlerin sorumlulukları
genişletilerek sağlık açısından tehlikeli yerlerde çalışanların sağlık kontrolleri de bu
hekimlerin görevleri arasına alınmıştır. 1895 yılında ise bazı tehlikeli meslek
hastalıklarının bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda ünlü
İngiliz iş hekimi Thomas Morison Legge, ilk hekim iş güvenliği müfettişi olarak
atanmıştır.
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Çağımızdaki Gelişmeler
Yirminci yüzyılın başından başlayarak Thomas Legge kurşun zehirlenmesi
gibi şarbonun da meslek hastalığı olduğunu ileri sürmüş, iş müfettişliği ve bu konu ile
ilgili tüzüğün kabul edilmesinde etkili olmuştur. Sir John Simon ise, işyerlerinin
sağlık yönünden denetlenmesinin gerekliliğini belirtmiş, birçok zehirlenme ve bulaşıcı
hastalığın böylece önlenebileceğini ileri sürmüş ve bu tür hastalıkların bildiriminin
zorunlu olmasına öncülük etmiştir. İngiltere'deki bu gelişmelerin benzerleri diğer
Avrupa ülkelerinde de görülmüştür.
Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken,
Amerika'da ise hızlı sanayileşmenin yarattığı
olumsuz çalışma koşullarının önlenmesi için eyalet
hükümetleri kendi bünyelerinde gerekli gördükleri
önlemleri alma konusunda yetkilendirilmiştir. İş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarında Massachusetts
eyaleti öncülük etmiş ve 1836 yılında çocuk işçiler
ile ilgili bir yasa çıkarılmıştır. 1867 yılında ise
özel denetim yasasının uygulanmasını sağlayacak
örgüt kurulmuş, istatistik veri toplama
çalışmaları yoğunlaşmıştır. Daha sonra federal
hükümet işyerlerinin sağlık ve güvenlik yönünden
denetimi sorumluluğunu kendi üzerine almıştır.
ABD'deki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
gelişmelere 1869 ile 1970 yılları arasında yaşayan
Alice Hamilton'un çalışmaları büyük katkı
sağlamıştır. Alice Hamilton yaşamının 40 yılını mesleki risklerin incelenmesine
harcamıştır. 1910 yılında kurşun sanayinde görülen zehirlenmeleri incelemeye
başlamış, işverenlerin tepkilerine rağmen çalışmalarını sürdürmüş ve çalışma
koşullarının düzeltilmesi için uygulanacak kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini
sağlamıştır.
ABD'deki meslek hastalıkları konusundaki çalışmaların yoğunlaşması ise
yirminci yüzyılın başında Cornell Üniversitesi öğretim üyesi Gilmann Thomon'ın
Meslek Hastalıkları "The Occupatonal Diseases" adındaki kitabını, 1914 yılında
yayınlaması ile başlamıştır. C. Voegtlin ise, 1926 yılında arseniğin enzimlerinin SH
gruplarına etkisini incelemiştir. Daha sonraları P. Muller, DDT ve bazı insektisidleri,
G. Schrader ise orgonofosfat bileşiklerinin zararlı etkilerini araştırmıştır.
Sosyalist ülkelerde ise sistem kendi içinde denetim mekanizması kurmuş ve
denetimin çalışanlarca yapılması sağlanmıştır. SSCB ilk Sağlık Bakanı Alexander
Semashko bağımsız sağlık örgütleri kurulması ve bunların özellikle koruyucu sağlık
hizmetlerinde yoğunlaşması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. 1922 yılından
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sonra birçok eğitim, araştırma merkezi ile enstitüleri kurulmuş ve iş sağlığı ve
güvenliği konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır.
19. yüzyıldan itibaren sanayi gelişiminin yarattığı olumsuz çalışma
koşullarının düzeltilmesinin sağlanması amacıyla sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili yasaların hazırlanması ve yaptırımlar uygulanması konusunda çeşitli etkinliklerde
bulunmuşlardır. Daha 18. yüzyılda Avrupa'da gelişmeye başlayan sosyal güvenlik
ilkeleri 19. yüzyılda yaygınlaşmış, çeşitli sigorta kurumları kurulmuş ve iş kazaları ile
meslek hastalıkları sigortası uygulanmaya başlanmıştır.
Günümüzde; çalışanların işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal
etmenlerin zararlarına, üretim araç ve gereçlerinin tehlikelerine, kullanılan ham
ve yardımcı maddelerin çeşitli zararlı etkilerine maruz kalmalarını önlemek
olarak tanımlanabilecek olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılan adımlar ve
mevzuat durumları, aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.
Dünyadaki meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine yönelik
çalışmalarda, bilim insanları, bazı iş sahipleri ve sendikaların katkılarının yanında,
“Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi
ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil
edecektir.” temel yasa maddesi ile 1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma
Örgütünün (ILO) de oldukça fazla katkısı olmuştur. Bu örgüt; sosyal adaletin ve
uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş
Milletler ihtisas kuruluşu olarak görev yapmıştır ve özellikle sosyal adaletin, İnsan
haklarına saygı, yeterli yaşam standartları, insanca çalışma koşulları, istihdam
olanakları ve ekonomik güvence ile ancak mümkün olabileceği ilkesi ile hareket
etmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü, Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları yoluyla,
çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla
çalıştırmanın engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm
konuları düzenleyici uluslararası çalışma standartları oluşturmakta ve mesleki eğitim
ve rehabilitasyon, istihdam politikası, iş hukuku, endüstriyel ilişkiler, çalışma şartları,
yönetimin geliştirilmesi, kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, iş sağlığı
ve güvenliği konularında teknik yardım sağlamaktadır. Bağımsız iş ve işveren
örgütlerinin kurulmasını desteklemekte ve bunlara eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün, Birleşmiş Milletler sistemi içindeki
yönetim kurullarına, işçi, işveren ve hükümetlerin üyelerinin eşit olarak katıldığı,
kendine has üçlü bir yapısı vardır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bu
kuruluşlarla işbirliği yapan birçok kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülkemizin de 1932 yılından beri üyesi bulunduğu
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kimyasal maddeler için saptadığı "işyerlerindeki
maruz kalma değerleri" ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan kararlar ve
oluşturulan "uluslararası sözleşmeler" bu konudaki sorunların çözümüne katkılar
sağlamıştır.
Sanayi gelişimi sonrasında yaşanan bilimsel teknolojik gelişmelere benzer
nitelikteki gelişmeler, çağımızda da yaşanmış ve bu gelişmeler sonucunda toplum ve
çalışma yaşamında önemli değişimler ve dönüşümler ortaya çıkmıştır. İçinde
yaşadığımız yüzyılda devrim niteliği kazanan teknik gelişmeler sonucunda üretim
süreci de etkilenmiştir. Bilimsel teknolojik devrim olarak nitelenen bu gelişmeler
sonucunda bilim, bizzat üretim gücü haline dönüşmüştür. Bunun görünür ilk etkisi,
üretim sürecinde iş makinelerinin, giderek daha çok oranda çalışan insanın işlevlerini
yerine getirmesi olmuştur. Artık bu aşamadan sonra insanın üretim düzeni içinde
monoton, yaratıcılığa yer vermeyen işlevli makineler tarafından yerine getirilmeye
başlanmıştır. Otomasyonun gelişimi, robotların giderek yoğun bir biçimde üretimde
kullanılması, bilgisayarların karar verme ve kontrol etme işlevlerini yerine getirmeye
başlaması bu gelişmelerin somut belirtileri olmuştur.
Tablo 5: 2006 yılı bazı ülkelerde ekonomik faaliyetler sonucu meydana gelen
ve ölümcül yaralanmalara, ölümcül olmayan yaralanmalara ve iş günü
kaybına neden olan iş kazaları sayısı

Kaynak: International Labour Organization (ILO) (LABORSTA)
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Sanayi gelişimi ile başlayan gelişmelerin çalışma yaşamına, iş sağlığı ve
güvenliğine olumsuz etkilerinin tersine; bilimsel teknolojik gelişimle sağlanan
ilerlemeler, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önlenmesine çok
büyük olanaklar sağlamıştır.
Bilimsel teknolojik gelişim
sonucu
üretim
sürecinde
otomasyonun ağırlık kazanması
iş
kazaları
ve
meslek
hastalıklarının
azaltılmasına
yardımcı
olmuştur.
İnsan
sağlığına
uygun
olmayan
çalışma ortamlarında giderek
daha çok robotlar kullanılmaya
başlanmıştır.
Denizaltı
çalışmalarında, zehirli gaz
ortamında veya radyoaktif
çevrede yapılacak çalışmalarda
Uluslararası Çalışma Örgütü; 2008-2009
robotların
kullanılması
Yıllarında, Kadın ve İnsana Yakışır İş adıyla
yaygınlaşmıştır.
bir
Kampanya
düzenlemiş
ve
bu
kampanya’da,

iş

sağlığı

ve

güvenliği

konusunda erkek ve kadın işçiler arasındaki
Günümüzde sağlanan
eşitsizliği gündeme getirmiştir.
bilimsel teknolojik gelişmeler,
iş
kazaları
ve
meslek
Günümüzde kadınlar, 3 milyar’lık küresel iş
hastalıklarının
nedenlerini
gücü içinde, 1,2 milyar kişi ile küresel iş
ortadan kaldırma olanakları
gücünün yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır.
yaratmıştır.
Özellikle
Uluslararası Çalışma Örgütü ve
Kadınların iş gücü içindeki oranlarının
Dünya Sağlık Örgütünün de
sürekli artması, çalışma ortamlarının ağır
katkılarıyla olumsuz çalışma ve
fiziksel
koşullarda
olması,
işyerinin
sağlık koşullarının düzeltilmesi
ergonomik (fiziksel çevrenin insana göre
amacıyla yasal düzenlemeler ve
uyumlaştırılması) olarak yetersizliği ve
çalışma
saatlerinin
uzunluğu
gibi
bilimsel çalışmalarla başlayan
nedenlerden dolayı, kadınların bu etkilerden
bu süreç, gelişkin ve kapsamlı
erkeklere nazaran çok daha olumsuz
bir iş güvenliği mevzuatının
etkilendikleri görülmüştür. Bu etkilerin en
oluşmasına yol açmıştır. İş
önemlisi ise, tehlikeli maddeler ve/veya
sağlığı
ve
güvenliği
biyolojik ajanların üreme sağlığı üzerindeki
etkinliklerine hekim, hukukçu,
etkileri olarak öne çıkmaktadır.
sosyal bilimci, teknik eleman
ve diğer uzmanlık alanlarından
Kaynak: ILO, Nisan 2009
birçok bilim insanının katılması
ile iş sağlığı ve güvenliği
konusu, bir bilim dalı olarak gelişme göstermiş ve uygulama alanı bulmuştur.
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İnsanlığın, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaş’larından sonraki durumlarının
istikrarlı ve barışçıl sağlam temellere oturtulması
amacıyla, ülkelerin siyasal ortaklık açısından bir araya
gelerek 24.10.1945 tarihinde kurduğu ve ülkemizin de
aynı tarihte üye olduğu, Birleşmiş Milletler (BM)
Örgütü günümüzde, söz konusu faaliyetlerine ek
olarak; çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan
hakları, yoksullukla mücadele, ekonomik kalkınma,
tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet
yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için
kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda
çalışmalarını sürdürmektedir.



Birleşmiş
Milletler
Örgütü
bu
çalışmalarını gerçekleştirirken temel dayanağını
10.12.1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararı ile ilan
ettiği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden
almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili aşağıdaki maddeleri dikkat
çekicidir.
Madde 8: Herkesin, anayasa ya da yasayla
tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı, yetkili ulusal mahkemeler eliyle
etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
Madde 23:
1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda
çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı
vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü
sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir
ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma
hakkı vardır.
Madde 24: Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin
makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı
vardır.
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İş sağlığı ve güvenliği konusunda her ne kadar bilimsel ve yasal gelişmeler
olsa da, yaşanan problemler nedeniyle bu konu halen dünyada önemli bir problem
olarak görülmektedir. Her yıl azımsanmayacak sayıda insan çok rahatlıkla
engellenebilecek ve hukuken de engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek
hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir. Uluslararası
Çalışma Örgütünün (ILO) rakamlarına (Nisan, 2009) göre;
• Her yıl, yaklaşık 2 milyon 300 bin’den fazla insan (erkek+kadın) iş kazaları
ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Dünyada her yıl 330 milyon
iş kazası gerçekleşmekte ve 160 milyon insanda çalışmadan kaynaklı hastalık
meydana gelmektedir.
• Her gün, yaklaşık 6
bin 300’den fazla kişi iş
kazası
veya
meslek
hastalıkları
nedeniyle
yaşamını kaybetmektedir.
Yıllık toplamda 360 bin
kişi iş kazası, 1 milyon 950
bin
kişi
ise
meslek
hastalıklarından
dolayı
yaşamını yitirmektedir.
•
Yapılan
değerlendirmede; iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan ve dolaylı olarak
(kaybedilen zaman, işçi tazminatı, üretim kaybı ve sağlık giderleri gibi.) kayıplara
neden olduğu ve bu kayıpların ekonomik maliyet değerinin de yaklaşık; 1,25 Trilyon
ABD $’ı olduğu belirtilmektedir. Yine bunun yanında,
• Her yıl, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmekte ve
dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının % 10’unun iş yerlerinde zehirli
maddelerle temas yüzünden oluştuğu belirtilmektedir.
• Her yıl, asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin
edilmektedir. Üstelik dünyada asbest üretimi 1970’lerden bugüne sürekli azalmasına
rağmen, geçmiş dönemde temasta bulunanlar için risk hâlâ devam emektedir.
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• Her yıl, silis tozundan kaynaklanan ve
ölümcül bir akciğer hastalığı olan silicosis, on
milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir.
Latin Amerika’da maden işçilerinin % 37’si bu
hastalığa yakalanmış durumdadır ve bu oran 50
yaşın
üzerindeki
işçilerde
%
50’ye
yükselmektedir. Hindistan’da taş kalem
işçilerinin % 50’si ve taş kırma işçilerinin %
36’sı bu hastalığa yakalanmış durumdadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO);
kömür madenciliğinde ve özellikle yer altı
kömür madenciliğinde yaşanan iş sağlığı ve
Dünya’da her 14 saniye’de bir
güvenliği konusundaki sorunların tartışılıp
işçi, herhangi bir yerde ve
farkedilmeden, işkazası veya
çözüm önerilerinin ortaya konduğu ve ilkini
meslek hastalıkları nedeniyle
1986 yılında ve ikincisini de 2006 yılında
ölmektedir.
gerçekleştirdiği ve 23 kömür üreticisi ülkenin
(Avustralya, Çin, Kolombiya, Almanya,
Kaynak: ILO, Nisan 2009
Hindistan, Endonezya, Yeni Zelanda, Polonya,
Rusya Federasyonu, Güney Afrika, İspanya ve
Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler) uzmanlarının katıldığı, Uzmanlar
Toplantılarını yapmış ve bu toplantılar sonrasında da yer altı kömür madenciliğindeki
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaya yönelik pratik önerilerin içinde yer aldığı
raporları, üye ülkelere bu konuda yol göstermesi amacıyla yayınlamıştır.
Söz konusu bu raporlar; öncelikle üye ülkelerin yer altı kömür
madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görevlerinin neler olması
gerektiğini, iş sağlığı ve
güvenliği
yönetim
sistemlerinin nasıl olması
gerektiğini ve tehlikelerin
belirlenmesi ile önleme ve
koruma konusundaki risk
değerlendirmelerini, yer altı
kömür
madenciliği
faaliyetleri sırasında ortaya
çıkan fiziksel, kimyasal,
ergonomik ve güvenlik
risklerinin ve bunlardan
korunma önlemleri gibi
oldukça geniş kapsamdaki
değerlendirmeleri içermektedir.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş sağlığı
ve güvenliğinin tarihsel gelişimi çalışma yaşamındaki
gelişmelere bağlı olarak benzer aşamalardan
geçmiştir. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının
önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi
sanayileşmenin gelişimi ile yoğunluk kazanmıştır.
Sanayileşme sonucu üretim araçlarında ve üretim
yöntemlerinde sağlanan gelişmeler iş sağlığı ve
güvenliği sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu
sorunların yoğunluğuna ve toplumsal tepkilere bağlı
olarak da çözüm önerileri üretilmesi ve yaşama
geçirilmesine yönelik çalışmalar iş sağlığı ve
güvenliği
konusundaki
etkinliklere
ivme
kazandırmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de sanayileşmenin gelişim düzeyine bağlı olarak iş
sağlığı ve güvenliği konusunda yasal, tıbbi ve teknik
çalışmalar yapılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan sanayi gelişimi ile eski üretim ilişkileri
yıkılmış, üretim hızla artmış, maliyetler düşmüş ve sermaye birikimi hızlanmıştır.
Avrupa'da bu değişim ve gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmparatorluğunda ise, siyasi
ve
ekonomik
çözülme
dönemi
yaşanmaktadır.
Osmanlı
İmparatorluğunda
sanayileşmenin
kendisini gösterdiği
dönem olarak 16. ve
17.
yüzyıl
esas
alınmaktadır.
İmparatorluğun
ekonomik
yönden
güçlü olduğu bu
dönemde küçük el
sanatları,
çinicilik,
dokumacılık ve gemi yapımı ağırlık taşımaktadır.
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16. ve 17. yüzyılda Avrupa ülkelerinde sanayi, atölye ve fabrika üretimine
geçilirken ve bu yönde
gelişme
gösterilirken,
Osmanlı İmparatorluğunda
sanayi yapısı küçük el
sanatları ve tezgahlardan
öteye gidememiş ve bu
nedenlerle
Osmanlı
İmparatorluğunda
üretim
etkinlikleri daha çok iç
pazara tüketim maddeleri
sağlamaya yönelik olmuştur.
İlk sanayi kuruluşlarının II.
Mahmut döneminde savaş
sanayi ile birlikte başladığı
görülmüş ve Sinop, İzmit ve
İstanbul
tersanelerinde
buharlı gemi yapılmıştır. Bu
sanayi kuruluşları için kömüre ihtiyaç giderek artmış ve bu dönemde işletmeye açılan,
Ereğli Kömür İşletmeleri Osmanlı Sanayinde önemli bir yer tutmuştur. Ülkenin ilk
kömür havzası 1848 yılında işletmeye açılmıştır. 19. yüzyılın başlarında ülke
ekonomisi ve güvenliği bakımından kömürün önemi giderek artmış ve kömür üretimini
artırmak için çalışmalar yapılmıştır.
Osmanlı
İmparatorluğunda
kömür
üretimi dışında tersane,
baruthane, top arabası,
fişekhane, dökümhane gibi
askeri amaçlı işyerleri ile
dokuma
fabrikalarının
ağırlık taşıdığı görülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğunda
küçük zanaat ve atölye
üretimine dayanan işyerleri
sanayi
gelişimi
öncesi
oldukça yaygındır. Bu
işyerlerinde usta, kalfa ve
çırak olarak ücretle çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkileri ve çalışma koşullarını
"lonca"ların kuralları ve gelenekler belirlemiştir.
Tanzimat döneminde yapılan hukuki düzenlemelerin başında ise, “Mecelle-i
Ahkamı Adliye (1877)” gelmektedir. Dönemin Medeni Kanunu olan Mecelle, hizmet
sözleşmesini “icare-i ademi” yani günümüz deyimi ile “adam kirası” olarak
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düzenledikten
sonra;
işçiyi
“ecir”
olarak
adlandırmış
ve
onu
“nefsini kiraya veren
kimse” (md. 413) olarak
tanımlamıştır. Böylece,
Roma Hukukunda olduğu
gibi, Mecellede de insan
çalışması “kira akdi”
içinde
düzenlenmekte;
“nefsini kiraya veren
işçi” de sadece hizmet
bakımından değil, aynı
zamanda
şahsen
ve
manen emrinde çalıştığı işverene bağlı sayılmaktadır.
Bununla birlikte, Mecelle dönemine zamanının koşulları içinde bakmak,
sadece tezgah sanayine ve esnaf ticaretine dayanan bir ekonomik düzende daha ileri
sayılabilecek hukuki hükümlerin kabulünü beklememek gerekir. Gerçekte hukuki
düzenlemeler, toplumun mevcut bir ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır.
Zamanının toplumsal ihtiyacı da, iş sahibiyle (işveren) birlikte veya onun gözü önünde
çalışan işçinin sadece ekonomik bakımdan değil, aynı zamanda ahlaki ve şahsi
bakımdan da korunmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle,
devrin işçi-işveren ilişkisi
tıpkı bir aile ilişkisi gibi
(baba-oğul), sadece ekonomik
nitelik değil, aynı zamanda
şahsi ve ahlaki (moral) nitelik
de taşımaktadır. Bugün de
özellikle Anadolu’da küçük
esnaf ve sanatkarlar ekonomisi
içindeki çalışma hayatının bu
nitelikte sürdüğünü söylemek
yanlış olmaz.
Bu dönemde işçilere çeşitli kaynaklardan değişik yollarla sosyal yardımlar
yapılmış, ancak yardımlar yasal zorunluluktan değil vakıf ve esnaf kuruluşları
aracılığıyla yapılan yardımlar olduğundan süreklilik kazanamamıştır. Ancak,
Tanzimat'tan sonra bazı girişimler sonucu işçi yararına düzenlemeler yapılmış ve
bunlar içinde en önemlisi ise, özellikle Ereğli Kömür İşletmeleri'nin Deniz
Bakanlığı'na geçmesi ile kömür ocaklarında çalışan işçilerin çalışma koşullarını
düzenleyen yasalar olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile
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ilgili mücadele 1820'lerde
kurulan ilk işletmelerde
çalışan işçilerin yaşama ve
çalışma
koşullarının
düzeltilmesi
amacıyla
başlamış ancak, 1850
yılında çıkarılan Polis
Nizamnamesi ile bu tür
etkinlikler engellenmiştir.
İş
sağlığı
ve
güvenliği konusunda ilk
çalışmaların
başladığı
1850 yıllarında Osmanlı
İmparatorluğunda askeri
amaçlı üretimlerin yanı
sıra, daha çok el tezgahları
olarak gelişmeye başlayan
sanayileşme,
daha
sonraları kömür ocakları
“Maden emniyeti, devletin işgücünü
ve madenler, demir yolu
disipline etme ve daha geniş anlamda
yapımı,
tütün
uysal ve itaatkar vatandaşlar yaratma
işletmelerinin katılımı ile
çabalarının bir aracıydı. Gittikçe daha sıkı
sürmüştür. Bu dönemde
bir hale gelen emniyet talimatlarıyla
çalışma koşulları oldukça
amaçlanan
sadece
işçilerin
can
ağır olup, çalışma süresi
güvenliğinin
sağlanması
değildi.
Bunlar
günde 16 saate kadar
esas olarak Osmanlı Devletinin değişimi
çıkmaktadır. Ayrıca, ağır
yukarıdan dayatma çabalarının bir
işlerde
kadın
ve
parçasıydı.”
çocukların çalıştırılması
da yaygınlaşmıştır. Bu
(Alıntı: 256. Sayfa’nın son paragrafı)
yıllarda işçiler tezgah
başında uyuyup tezgah
başında yemek yemek
zorunda
kalmışlardır.
Ereğli Havzası'ndaki kömür ocaklarında çalışan işçiler kısa sürede meslek
hastalıklarına yakalanmışlar ve giderek artan iş kazalarında yaşamlarını yitirmişlerdir.
Fransızlar tarafından işletilen kömür ocaklarında 16 saat çalışan çevre köylerden
gelen işçiler, penceresiz ve sağlıksız barakalarda yatmışlardır. Beslenmeleri de son
derece yetersiz olan işçiler, kömür ocaklarındaki sağlıksız koşullar nedeniyle kısa
sürede kömür tozlarının yol açtığı pnömokonyoz hastalığına yakalanmışlardır.
Kömür ocaklarındaki çalışma koşullarının ağırlığı ve çok sayıda işçinin
akciğer hastalıklarına yakalanması üretimde düşmelere neden olmuştur. Üretimi
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artırmak amacıyla, 8 Bölüm
ve 100 maddeden oluşan ve
08.04.1867 yılında, Madeni
Hümayun Nazırı Dilaver
Paşa tarafından bir tüzük
hazırlanmıştır. Ancak padişah
tarafından
onaylanmadığı
için bir tüzük niteliği
kazanamamış olan Dilaver
Paşa Nizamnamesi, çalışma
koşullarına ilişkin olarak
getirdiği
düzenlemelerin
yanında, madende bir hekim
bulundurulmasını da hükme
bağlamıştır. Kömür madenlerinde o dönemde çok sık görülen iş kazalarına ilişkin
olarak ise, bir hüküm getirilmemiştir. Dilaver Paşa Nizamnamesi, kömür işçilerine
“çalışma mecburiyeti” getirmekte ve Ereğli Sancağına bağlı 14 kazadan toplanacak
13-50 yaş arasındaki erkeklerin de 12’şer gün ocaklarda çalışmasını öngörmektedir.
Nizamname, daha çok üretimin artırılmasına yönelik olmasına karşın ve onaylanmamış
ise de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge olması açısından, önemlidir.
Tanzimat'tan sonraki ikinci önemli belge olan ve 1869 yılında kabul edilen
Maadin Nizamnamesi, genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler
getirmiştir. Bu tüzüğün getirdiği yenilikler ve önemli hükümler şunlardır:
 İşveren
iş
kazasının oluşmasını önlemek
için gerekli önlemleri alarak iş
güvenliğini
sağlamak
zorundadır.
 Kazaya
maruz
kalanlara
veya
ailesine
mahkeme
tarafından
hükmedilecek tazminat işveren
tarafından ödenecektir. Kaza,
işverenin kötü yönetim ve
denetimi
veya
gereken
önlemlerin yasalara uygun
olarak yerine getirilmemiş olması nedeniyle meydana gelmiş ise, işveren ayrıca 15-20
altın tutarından daha fazla tazminat ödeyecektir.
 Havzada her işveren, diplomalı bir hekim çalıştırmak ve eczane
bulundurmak zorundadır.
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Dilaver Paşa Nizamnamesi'ne göre daha ileri ve kapsamlı hükümler getiren
Maadin Nizamnamesi de işverenler tarafından uygulanmamış ve tüzük hükümleri
yaşama geçirilememiştir.

 10 Temmuz 1324 (23 Temmuz 1908) tarihinde 'hürriyetin ilanı' ile
başlayan II. Meşrutiyet döneminin ilk aylarında ekonominin çeşitli kesimlerinde ve
özellikle Anadolu ve Rumeli Demiryollarında ortaya çıkan grevler, Osmanlı
Hükümetinin iş uyuşmazlıklarının çözümü, grevler ve sendikalar gibi önemli toplumsal
politika konularında belirli yasal düzenlemeler getirmesine ve yasaklar koymasına
neden olmuştur. Gerçekten, Osmanlı Hükümeti, 'hürriyetin ilanı'ndan ikibuçuk ay
sonra Ta'til-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat'ı çıkarmıştır. 1909
yılı içinde de Meclis-i Meb'usan'da ve Meclis-i A'yan'da yapılan görüşmeler sonunda,
bazı önemli değişikliklerle Ta'til-i Eşgal Kanununu 09.08.1909 tarihinde kabul
etmiştir. Ta'til-i Eşgal Kanunu 1936 yılına kadar da yürürlükte kalmıştır.
Bu kanun her ne kadar kömür madenciliğini doğrudan ilgilendirmiyor ise de
Osmanlı Hükümetinin ortaya koyduğu işçi ve işveren arasındaki ilişkileri
yönlendirmesi açısından önemli bir kanun olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu
Kanunun kapsamına madencilik ve bazı sanayi sektörlerinin de girmesi için değişiklik
teklifleri de yapılmış ve bu teklifler mecliste tartışılmıştır. Kanunun maddeleri aşağıda
olduğu gibi verilmiştir.
Madde 1 — Hükumet-i Seniyyeden ruhsat veya imtiyaz istihsâl ederek
demiryol ve tramvay ve liman muamelatile umur-ı tenviriyye gibi umuma
müteallik bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi müessesat ile müstahdemin ve
amelesi beyninde şerait-i istihdamlarına dair ihtilafât vukuunda müstahdemin ve
amele-i merkume üç vekil intihabına mecbur olup, bunlar Ticaret ve Nâfıa
Nezaretine nushateyn olarak takdim edecekleri isdidada ihtilâf-ı vakıanın mahiyet ve
esbabını izah edeceklerdir.
Madde 2 — Müstahdemin ve amelenin müsted'iyâtı miyanında müessesenin
muamelatına müdahaleye ve umur-ı idaresile nizamatını teftişe dair hiç bir talep
bulunmayacaktır. Ancak tekaüd ve iane sandıklarına ve kendi hukuklarına müteallik
ahval bundan müstesnadır.
Madde 3 — Nezaret istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet üç gün
zarfında bir nüshasını alâkadar olan müesseseye tebliğ edecek ve müessese idaresi bir
hafta zarfında kendisi tarafından üç zat tayin ve isim ve hüviyetlerini Nezarete ihbar
eyleyecektir. Müddeti mezkûre munkati olup da icap eden zevat ta'yin ve ihbar
olunmadığı halde müstahdemin ve amelenin metalibi bilâ-kayd-üşart kabul edilmiş
addolunacaktır.
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Madde 4 — Nezaret dahi mezkûr bir hafta zarfında kezalik bir memur tayin
edip memur-ı mümaileyh madde-i sabıka mucibince Nezarete ihbar vukuu tarihinden
itibaren üç gün zarfında tarafeyn vekillerini kendi nezareti altında bir hey'et-i itilâfiyye
suretinde içtimaa davet edecektir. Tarafeyn vekilleri davet-i vakıaya bilâ-mazeret
icabet etmedikleri halde gelmeyen taraf itilâfa talip olmamış addolunacaktır.
Madde 5 — Şerait-i itilafiyyenin müttefikan takarrürü halinde suret-i itilâfı
mübeyyin bir kıt'a zabıtname tanzim olunarak tarafeyn vekilleri canibinden imza ve
ziri memur tarafından tasdik edilecektir.
Madde 6 — Tarafeyn itilâf edemedikleri takdirde, müstahdemin ve amele
terk-i hizmette muhtar olup fakat serbesti-i a'mâle mugayir her bir fiil ve hareket ikaı
ve nümayiş icrası kat'iyyen memnudur.
Madde 7 — Heyet-i itilâfiyyenin zabıtnamesi gerek müessese ve gerek
müstahdemin ve amele hakkında mer'i ve muteber olup mahza müessese idaresi
zabıtname ahkâmını hüsniniyetle icra ve tatbikten imtina eylediği takdirde taraf-ı
Nezaretten kendilerine bir ihtarname tebliğ olunarak ahkâm-ı mezkûreyi icraya davet
edilecek ve işbu ihbarnamenin tarih-i tebliğinden sekiz gün sonra beher yevm-i teehhür
için sermaye-i itibarîsi ellibin liraya kadar olan müessese kendi hesabına yirmibeş ve
yüzbin liraya kadar olan müessese kezalik kendi hesabına olarak elli ve ikiyüzbin
liraya kadar olan yüz ve beşyüzbin liraya kadar olan yüzelli ve bir milyon liraya kadar
olan ikiyüz ve daha ziyade sermaye-i itibarisi bulunan müessesat üçyüz Osmanlı lirası
itasına mecbur olacaktır. Meblağ-ı mezkûr müstahdemin ve ameleye mahsus tekaüd ve
iane sandıklarına ait bulunacak ve bunlar olmadığı halde müstahdemin ve ameleye
maaş ve yevmiyeleri nisbetinde tevzi ve ita olunacaktır. Müessese idareleri işbu
tazminatı rızaen vermedikleri surette hükmen istihsal olunur. Ameleden herhangi
birinin mecmu tazminat-ı davâda hakk-ı husumeti vardır.
Madde 8 — Umuma müteallik hidemat ifa eden müessesatta sendika
teşkili memnudur. İşbu müesseselerde sendika teşkil eden ve diğerlerinin
çalışmasını men eyleyen ve tahrikat ve iğfalât icra veya tehdidat ika ve cebir ve
şiddet istimal ederek hizmetin ta'tiline sebebiyet veren kimselerden sendika teşkil ve
diğerlerinin çalışmasını men edenler ve tahrikat ve iğfalât icrasile ta'til-i eşgale
sebebiyet verenler bir haftadan altı aya kadar hapis veyahut kendilerinden bir liradan
yirmibeş liraya kadar ceza-yı nakdî ahzolunarak ve tehdidat ika ve cebir ve şiddet
istimalile hizmetin tatiline sebebiyet verenler de bir mahdan bir seneye kadar hapis ve
bir liradan elli liraya kadar ceza-yı nakdî ahzedilerek mücazat olunacaktır ve bu yüzden
emvâl ve emlâke zarar vukuunda zarar-ı vaki mütecasirlere tazmin ettirilecek ve işbu
cezalardan daha ağır bir cezayı müstelzim bir cürüm ika edenler hakında Ceza
Kanunundaki muayyen ceza ile mücazat edilecektir.
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Aralarında sendika teşkil eden müessesat-ı umumiyyenin her birinden elli
liradan üçyüz liraya kadar ceza-yı nakdî alınacaktır.
Madde 9 — İşbu Kanun dairesinde müracaat ve neticeye intizar etmeksizin
veya beşinci madde mucibince bir suret-i itilâfiyye kararlaştırılmış iken umuma
müteallik bir hizmetin ta'tiline iştirak edecek olan kimseler yirmi dört saatten bir
haftaya kadar hapis ve yirmibeş kuruştan yüz kuruşa kadar ceza-yı nakdî ahzile
mücazat olacaklardır.
Madde 10 — Hizmet-i umumiyyenin temin-i istikran için hin-i hacette kuvei umumiyye istimal olunacak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda Hükumet-i
Seniyye müstahdemin ve amele metalibinin tetkikini tehir ve ta'til hakkını haiz
bulunacaktır.
Madde 11 — Umuma müteallik bir hizmet ifa eden müessesatta işbu Kanunun
neşrinden evvel gerek amele ve müstahdemin ve gerek sermayedaran tarafından teşkil
edilmiş bulunan sendikalar işbu Kanunun neşrile mefsuhturlar.
Madde 12 — Vilayâtta icra-yı muamele eden müessesat ile müstahdemin ve
amelesi beynindeki ihtilâfat ledel hâce mahallinde ber-minvâl-i meşruh teşkil olunacak
heyet-i itilâfiyye tarafından hal ve fasl ve bu babda Ticaret ve Nafıa Nezaretine ait
muamelat mahallin en büyük mülkiye memuru canibinden ifa edilecektir.
Madde 13 — Dahilîye ve Adlîye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretleri işbu Kanunun
icrasına memurdur.
Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğunda sanayinin oldukça geri kalmış olması,
iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarında gelişmesini engellemiş ve yetersiz
düzeyde kalmasına neden olmuştur. 1913 ve 1915 yıllarını kapsayan sanayi sayımına
göre, işyerlerinin gıda, toprak, deri, ağaç, dokuma, kırtasiye, kimya, madeni imalat gibi
iş kollarında yoğunlaştığı görülmektedir.
Ülkede sanayi alanında 1913 yılında 16.975 ve 1915 yılında 14.060 kişinin
çalıştığı saptanmıştır. Uzun savaş yılları boyunca işçilerin askere gitmesi nedeniyle,
işletmelerde çalışan işçilerin büyük bir kısmı da düz (vasıfsız) işçilerden oluşmak
zorunda kalmıştır. Ayrıca bu dönemde, kadın işçilerin de yaygın olarak çalıştırıldıkları
görülmektedir.
Bu koşullar, Osmanlı İmparatorluğunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden
kapsamlı çalışmaların yapılmasına engel olmuş ve bu konuda olumlu gelişmeler
sağlanamamış ve o günleri değerlendiren belgeler ortaya konulamamıştır.
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Birinci Büyük Millet Meclisi Dönemi
Bu dönemde çalışma yaşamı ile ilgili ilk önlem 1921 yılında alınmıştır. Bu
yıllarda, Kurtuluş Savaşımızda kullanılan tek enerji kaynağı kömür olduğundan,
kömür üretiminin kesintisiz sürdürülebilmesi büyük önem kazanmıştır. Bu sürekliliğin
sağlanması amacıyla büyük bir işçi kitlesinin ağır çalışma koşulları içinde bulunduğu
Zonguldak ve Ereğli Kömür İşletmelerinde konunun üzerinde önemle durulmuştur.
Zamanın İktisat Vekili Mahmut Celal Bey meclis kürsüsünde bu işçilerin çalışma
koşullarını bütün yönleri ile ortaya koyarak işçilerin sağlık, sosyal ve ekonomik
durumlarının düzeltilmesine yönelik bazı kanunların çıkarılmasına öncülük etmiştir.
Bu gelişmeler sonucu arka arkaya iki kanun çıkarılmıştır.
Bunlardan ilki, kömür üretimi sırasında ortaya çıkacak maden kömürü
tozlarının maden işçilerine ayrılmasını ve söz konusu kömür tozlarının Devlet (İktisat)
Bakanlığı ile işçi temsilcilerinden oluşacak bir kurul tarafından ihale yoluyla satılması
ve elde edilecek gelirin işçiler yararına kullanılmak üzere Ziraat Bankasına
yatırılmasını hükme bağlayan, Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut
Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Füruhtuna dair 28 Nisan 1921
tarih ve 114 sayılı kanundur.

 Bu dönemde çıkarılan ikinci kanun
ise, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin
Hukukuna Müteallik 10 Eylül 1921 tarih ve 151
sayılı kanundur. Bu kanun ile kömür işçilerinin
çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik
hükümler getirilmiş ve ayrıca, İhtiyat ve Teavün
Sandığı adıyla yardımlaşma sandıkları kurulması ve
bunların Amele Birliği içinde birleştirilmesi
öngörülmüştür. Yine bu kanun ile hastalık ve iş
kazaları durumlarında gerekli yardımların yapılması
sağlanmış ve sigortalılığın iki ana ilkesi kabul
edilmiş, sermayesi işveren ve işçiden alınan aylık
paralar ile yardım sandığı oluşturulmuştur.
Bu hükümler, yıllar sonra çıkarılan 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu içinde varlığını
sürdürmüştür.
151 sayılı kanun ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen yeni
düzenlemeler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.
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Madde 1 - Maden ocaklarında müstahdem amelenin beytutetleri ve temini
istirahatleri için her ocak civarında İktisat Vekaletince tanzim edilen numunelere
tevfikan amele koğuşlariyle hamam inşasına ocak amilleri mecburdur.
Madde 2 - Maden işlerinde amelenin cebren istihdamı ve angarye suretiyle
her hangi bir işe sevki ve maden ocakları dahilinde on sekiz yaşından dun olanların
istihdamı memnudur.
Madde 3 - Her madenci istihdam ettiği amelenin miktarı ücretiyle
künyesini mübeyyin numunesine tevfikan muntazam defter tutmağa ve bu defteri
amele birliği müfettişine ve İktisat Vekaleti memurlarına berayı tetkik ibraza
mecburdur.
Madde 4 - Alelumum Madenciler Nizamnamei mahsusuna tevfikan amele
tarafından teşkil olunacak ihtiyat ve teavün sandıklarına beher mah zarfında
istihdam edecekleri amele ücuratı umumiyesinin yüzde birinden dun olmamak üzere
muaveneti nakdiyede bulunmağa mecburdurlar.
Madde 5 - Amelenin zatına ait olup esnayı ameliyatta kırılan alat ve
edevatiyle nakliyat esnasında telef olan hayvanatı madenci tarafından tazmin
olunur.
Madde 6 - Bilumum madenciler hasta ve kazazede olan ameleyi meccanen
tedavi etmeğe ve bunu teminen maden civarında hastane, eczane ve
şahadetnameli etıbba bulundurmağa mecburdurlar. Bunların tayini mahal ve adedi
ile muhtelif madencilerin arasında masarifin veçhi tevzi ve itasına dair ayrıca bir
nizamname tanzim olunacaktır.
Madde 7 - Havzai Fahmiyede sayü amelden dolayı kazazede olanlarla vefat
edenlerin varisleri veya amele müfettişliği veyahut İktisat Vekaleti tarafından
tazminat davası ikame olunur. İşbu tazminat davası miktarı kaç kuruştan ibaret
olursa olsun Sulh Hakimleri hakkındaki kanuna tevfikan sulh mahkemelerince kabili
temyiz olmak üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı tarafeynden alelusul müntehap
erbabı vukuftan teşekkül edecek heyetin vereceği rapora istinat eder.
(İkinci fıkra İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 31.10.1991 tarih ve E.1991/24,
K.1991/40 sayılı kararıyla.)
(Ek fıkra: 05.06.1930 - 1687/1 md.) A - Mahkeme bu maddenin tatbikında,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 üncü maddesine göre, aralarında irtibat
mevcut sayılan suçların davalarını birleştirmeksizin tetkik ile hükme rapteder.
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(Ek fıkra: 05.06.1930 - 1687/1 md.) B - İşten ve matlubattan mütevellit
davalarda, havzai fahmiye idaresi müşavir avukatı, amele birliğinde kayıtlı cüzdanlı
amelenin kanuni mümessili olarak, vekaletname ibrazına hacet kalmaksızın
mahkemede ameleyi temsil eder.
Madde 8 - Mesaii yevmiye alelitlak sekiz saattir. Bu müddetten fazla
çalışmağa hiç bir işçi icbar edilemez.
Saati mesai haricinde tarafeynin rıza ve muvafakatiyle iki kat ücrete
tabidir. Tahtezzemin mesafede nüzul ve suut için geçen müddet sekiz saate dahildir.
Madde 9 - Amelenin ahvali sıhhiye ve hayatiyeleriyle hukuku
umumiyelerine mütaallik işbu mevadı ifa etmeyen madenci ve mültezimlerin
ruhsatname, şartname ve imtiyazları fesholunur.
Madde 11 - Maden ocaklarında çalışan amelenin haddi asgari ücreti ocak
amil ve mültezimleriyle amele birliği ve İktisat Vekaleti tarafından müntahap üç zat
marifetiyle tayin olunur.
Madde 13 - Maden ocağı amilleri bir mesçit ve genç ameleye gece dersleri
vermek üzere bir mektep yapmağa ve muallim tutmağa mecburdurlar.
Her ne kadar bu Kanun 1921 yılında, Sakarya Savaşı’nın devam ettiği sırada,
TBMM’nce kabul edilmiş ve bazı tarihçiler tarafından da savaş ekonomisinin bir
zorunluluğu olarak çıkarılmış şeklinde değerlendirilse de; Zonguldak ve Ereğli kömür
bölgesinden çıkarılan kömürlerin çoğunlukla ihraç edilmesi, dış ülkelerden silâh ve
cephane alınmasında kullanılan dövizi sağlaması nedeni ve bölgede üretilen kömürün
işletme sisteminin düzene konarak, üretimin mümkün olduğu kadar teşvik edilmesini
sağlaması açısından, oldukça önemli bir kanundur.
Burada özellikle, Birinci
Türkiye Büyük Millet Meclisi
döneminde, 17 Şubat– 4 Mart
1923 tarihleri arasında, ülkenin
birçok yerinden gelen, toplumu
oluşturan
sınıfları
ve/veya
“grupları” temsil eden 1135
delege ile İzmir'de toplanan I.
İktisat Kongresi hakkında geniş
bir bilgi vermek gerekir çünkü
Kurtuluş Savaşından henüz
çıkmış bir ülkenin; bir taraftan
oluşturacağı yönetim biçimi
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hakkındaki görüş ve düşüncelerini ve diğer taraftan da ekonomik konularını tartıştığı
böyle bir Kongreyi o günkü şartlarda gerçekleştirmesi ve toplumun hemen hemen tüm
kesimlerini bu Kongrede toplaması ve buradan çıkan kararların da, ülkemizin
geleceğini belirleyen yasal süreçlere dayanak olması ve özellikle, işçi kavramı ile
hakları konusundaki kararları, iş sağlığı ve güvenliği açısından, ülkemizdeki büyük
değişimin bir başlangıcı olarak görmek gerekir.
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılan, I. İktisat Kongresinde;
“Ziraat, Sanayi, Ticaret ve İşçi zümreleri” temsilcileri ve konuşmacı veya yönetici
olarak katılan TBMM Hükümeti temsilcileri, tek vücut olarak, henüz oluşmamış
bulunan ve ileride oluşacak olan “kurulmuş iktidarın” (ki daha sonra ismi Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olacaktır) esasları, kurucu iktidarca belirlenmiş olan temel
niteliğinden vazgeçilemeyeceğine işaret edilmekte ve dünya kamuoyuna bugün de
geçerli olan,
“Uygar, başka uluslar kadar uygarız.”
“ Milletimiz mazisinden değil, artık istikbalinden mesuldür” mesajları
verilmiştir.
Yine bu Kongrede; “Türkiye halkı milli hakimiyetini, kanı ve canı pahasına
elde ettiğinden, hiç bir şeye feda edemez ve milli hakimiyete müstenit olan meclis
ve hükümetine daima zahirdir” esasına yer verilerek, her çeşit toplumsal, ekonomik,
siyasi ve hukuki (toplumsal oluşumun) temelinin halk olmasının, zorunluluğu ortaya
konmuştur.
Öte yandan Kongrede, ulusal yaşamı devlet gözetim ve denetimine bağlayan
devletçilik ilkesinin bir gereği olarak Atatürk, toplumsal güçler arasında sıkı bir
bağlılığın ve uyumun olması ve korunması gerektiğini vurgulamış ve bu kapsamda
ülkemizde çıkarları çatışan sınıfların bulunmadığını ve kalkınmanın, bütün toplumsal
güçler yararına gerçekleşmek zorunda olduğunu ifade etmiştir. Toplumsal güçleri de
sınıf olarak ayırmak yerine, onları milli birlik ve bütünlük içinde birleştirmek
gerektiğini belirtmiştir.
Nitekim Türkiye İktisat Kongresini açış konuşmasında Atatürk, bu görüşünü
şöyle dile getirmektedir: “... bizim halkımızın menfaatleri yekdiğerinden ayrılır
sınıflar halinde değil, bilakis mevcudiyetleri ve muhassala-i mesaisi yekdiğerine
lazım olan sınıflardan ibarettir...” “... halkımızı gözden geçirelim... kaç
milyonerimiz var? Hiç! Binaenaleyh biraz parası olanlara da düşman olacak
değiliz... Sonra amele gelir... Mevcut amelemizin miktarı yirmi bini geçmez.
Halbuki memleket “teali eylemek” (yüceltmek) için çok fabrikalara muhtacız.
Bunun için de amele lazımdır. Binaenaleyh tarlada çalışan çiftçiden farklı
olmayan ameleyi de himaye ve “siyanet etmek” (korumak)
icabeder...
Binaenaleyh,
muhtelif
meslekler
erbabının
menfaatleri
yekdiğerine
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memzuc(karışmış) olduğundan, onları sınıflara ayırmak imkanı yoktur ve heyeti
umumiyesi halktan ibarettir...”
I. İktisat Kongresi, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ve daha sonra
gerçekleştirilen devrimlerin ve özellikle
hukuk devriminin gayri resmi olarak
“meşruiyet” temelini oluşturmuştur.
Gerçekten, I. İktisat Kongresinde; bir
yandan tarım, orman, güvenlik, ulaştırma,
maliye ve vergi, bankacılık, sigortacılık ve
borsa, ticaret, sanayi ve gümrük, madenlerin
işletilmesi, tarım, ticaret ve sanayi odalarının
kurulması, işçi, işçilik ve işçi sendikaları,
ekonomi, tarım, ticaret ve sanayi eğitimi ve
öğretiminin şartları ve imkanlarına göre temel
esasları ve yönleri belirlenirken, öte yandan
tüm bu faaliyetlerin içinde yaşanacağı hukuk
düzeninin temel esasları ve yönleri
belirlenmeye çalışılmıştır.
Kendilerine “Amele” namıyla hitap edilmekte olan kadın ve erkek erbab-ı
say, yani “Emekçiler”, “işçi” sıfatını ilk kez, I. İktisat Kongresinde kazanmışlardır.
Kongrede, emeğin değerli kılındığı, işçilere sendika kurma hakkı tanınması
gerektiği, asgari ücret esası ile sekiz saatten fazla çalıştırılmama şartı, kadın
işçiler ile çocuklara dikkat çekilmiş, fazla mesai ve ücretli tatil hakkının kabul
edilmesi ve 1 Mayıs’ın “Türkiye İşçileri bayramı” ilan edilmesi tavsiye edilmiştir.
Böylece, Türkiye İşçileri, emeğin temsilcisi olarak ilk kez I. İktisat Kongresinde
ciddiye alınmıştır.
1923 yılındaki ülkemizin üretim durumuna bakıldığında ise; gayri safi
millî hasıla içinde sanayi payının % 13,2, imalat sanayisi payının ise % 12,3 olduğu ve
genel olarak hafif sanayi denilen gıda, dokuma, dericilik gibi alanlarda yoğunlaşmış bir
sanayinin mevcut olduğu görülmektedir. Bu işletmelerin hemen hemen hepsi küçük
işletmeler şeklinde çalışmaktadır.
Bu durum 1927 yılıyla karşılaştırıldığında ise ülkemizde o dönemde mevcut
65.245 işletmenin, tarım alanındaki payı % 43,59 oranındadır ve bunu % 22,61 ile
madeni eşya ve makina sanayi izlemektedir. Maden çıkarma ise sadece % 0,85
olarak belirlenmiştir. İşletmeler yönünden bakıldığında ise; 1 işçi çalıştıran işletme
oranının % 35,74, 2 ve 3 işçi çalıştıran işletme oranının % 35,76 olduğu görülmekte
ve buna karşılık 100’den fazla işçi çalıştıran işletme sayısının da % 0,24 olduğu
Mustafa BOZOĞLAN
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görülmektedir. 1927 sanayi sayımının sonuçlarına bakıldığında, işletme sayısında 1921
yılına göre % 30, işçi sayısında ise % 60 artış olduğu görülmüştür.
Cumhuriyet Dönemi
Sanayileşmede sağlanan gelişmelerin yarattığı sorunların giderilmesi amacıyla
Cumhuriyet döneminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek pek çok kanun,
tüzük ve yönetmelik çıkarılmıştır.

 Cumhuriyetin ilanından sonra ilk yasal düzenleme 21.01.1924 tarih ve
54 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 394 sayılı Hafta Tatili
Hakkında Kanun olmuştur. Bu kanunu, Cumhuriyet döneminin iş sağlığı ve güvenliği
konusundaki ilk olumlu düzenlemesi olarak kabul etmek de mümkündür.
Her ne kadar kanunun 1. Maddesiyle onbin veya onbinden fazla nüfusu olan
şehirlerdeki tüm fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane,
sanayi ve ticari tüm müesseselerin haftada bir gün işi bırakıp tatil yapmaları mecbur
tutulmuş olsa da ancak, kanunun 6. Maddesinde belirtilen ve içinde maden
ocaklarının da yer aldığı işyerlerinde ise, zorunlu olarak Pazar (27.05.1935 tarih ve
2739 sayılı Kanun ile Cuma günü olarak belirlenmiş olan hafta sonu tatili Pazar
gününe alınmıştır.) günü çalıştırılması gereken işçiye, bu gününe karşılık mutlaka,
hafta içinde ve 24 saatten az olmamak üzere, bir gün izin verilmesi gerektiği de
belirtilmiştir.



20.04.1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu(1924 Yılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)nun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olabilecek 5.
Bölüm, Türklerin Kamu Hakları başlığı altında yer alan maddeleri, aşağıda
belirtilmiştir.
Madde 69- Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak
ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve
yasaktır.
Madde 70- Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk,
bağıt, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma,
ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır.
Madde 73- İşkence, eziyet, zoralım ve angarya yasaktır.
Madde 74…
Olağanüstü hallerde kanuna göre yükletilecek para ve mal ve çalışma
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ödevleri dışında hiçbir kimse başka hiçbir şey yapmaya ve vermeye zorlanamaz.
Madde 79- Bağıtların, çalışmaların, mülk edinme ve hak ve mal
kullanmanın, toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların serbestlik sınırı
kanunlarla çizilir.

 13.03.1926 tarih ve 320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 765 sayılı Türk Ceza Kanununun aşağıda belirtilen maddesi ile işçi hakkının
yasal güvenceyle korunduğu görülmektedir. Bu hakkın korunması günümüze kadar bu
kanunla gelmiş ve günümüzde ise, 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak (bazı maddeleri farklı tarihlerde olmak üzere) yürürlüğe giren 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun yine aşağıda belirtilen genişletilmiş maddesi ile
korunmuştur.
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 201. Maddesi; (Değişik madde:
28.09.1971 - 1490/2 md.)
…
Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat
sahiplerini veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul edilen
şartlardan başka şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işin
tatiline veya nihayet bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamına amil olursa sekiz
aydan beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
…
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 117. Maddesi; (1) Cebir veya tehdit
kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl
eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî
para cezası verilir.
(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya
kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir
ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak
çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis
veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir.
(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik
veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp
çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar
kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına
neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.



29.04.1926 tarih ve 359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar Kanunu, aşağıda belirtilen maddeleri ile iş sağlığı
ve güvenliği konusunda o dönem için ciddi sayılabilecek hükümler içermektedir.
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Madde 45 - Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin
masraflarını da ihtiva eder. Ölüm, derhal vuku bulmamış ise zarar ve ziyan tedavi
masraflarını ve çalışmağa muktedir olamamaktan mütevellit zararı ihtiva eder. Ölüm
neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde,
onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.
Madde 46 - Cismani bir zarara(beden bütünlüğü bozulması zararı) düçar olan
kimse külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir olamamasından ve ileride iktisaden
maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve bütün masraflarını
isteyebilir. Eğer hükmün suduru esnasında, kafi derecede kanaat ile cismani zararın
neticelerini tayin etmek mümkün değil ise; hükmün tefhimi tarihinden itibaren iki sene
zarfında hakimin, tetkik salahiyetini muhafaza etmeğe hakkı vardır.
Madde 55 - Başkalarını istihdam eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği
kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür.
Şu kadar ki böyle bir zararın vuku bulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün
dikkat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın
vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz.
İstihdam eden kimsenin, zamin(kefil) olduğu şey ile zararı ika(yapmak) eden
şahsa karşı rücu(Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere
karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması) hakkı vardır.
Madde 112 - Başkasını istihdam eden bir kimse çalıştırdığı ameleye karşı
hukuki mesuliyetlerini temin için sigorta yapıpta amele, sigorta ücretinin en aşağı
yarısını tediyeye iştirak etmiş ise; sigortadan mütevellit haklar, münhasıran ameleye ait
olur.
Madde 123 - Aşağıdaki alacaklar, alacaklıların arzusu hilafında takas ile ıskat
edilemez.
…
2 - Nafaka ve iş ücreti gibi borçlunun ve ailesinin iaşesi için mutlak
surette zaruri olup hususi mahiyeti itibariyle fiilen alacaklının eline verilmesi icap eden
alacaklar.
…
Madde 126 - Aşağıdaki alacak veya davalar hakkında beş senelik müruru
zaman cari olur:
…
3 - (Değişik bent: 29.06.1956 - 6763/41 md.) Sanatkarların veya esnafın
emeklerinin karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki
hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin,
hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar,
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Madde 332 - İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından
hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle
maruz kaldığı tehlikelere karşı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma
mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine
mecburdur.
(Ek fıkra: 29.06.1956 - 6763/41 md.)İş sahibinin yukarı ki fıkra hükmüne
aykırı hareketi neticesinde işçinin ölmesi halinde onun yardımından mahrum kalanların
bu yüzden uğradıkları zararlara karşı istiyebilecekleri tazminat dahi akde aykırı
hareketten doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi olur.
Madde 334 - İş sahibi işçinin istirahati için mutat olan saat ve günlerde
müsaade vermekle mükelleftir.
Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü gibi 818 sayılı Borçlar Kanunu, bir
taraftan hizmet akdi ve işin düzenlenmesi ile ilgili hükümler getirirken diğer taraftan
da, özellikle iş ile ilgili kazalarda işverenin sorumluluğunu tanımlamakta ve kusur
şartına göre de tazminat hakkı saklı kalmak üzere, sözleşmeye aykırı hareketten doğan
tazminat davalarına da tabi olacağını belirtmektedir. Bu ise, Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluşunun ilk yıllarında; iş kazası ve hastalık hallerinde, işçi yararına bazı
hükümlerin ortaya konduğuna ilişkin örnekler olarak görülmektedir.
Yine buna benzer ülkemizde, o dönemde iş kanunu bulunmamasına karşı, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler taşıyan Belediye Kanunu ve Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, 1930 yılında yürürlüğe girmiştir.



14.04.1930 tarih ve 1471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
01.09.1930 tarihinde de yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu, İş sağlığı ve
güvenliği yönünden sayılabilecek bazı görevleri belediyelere vermiştir. Bu görevler
içinde özellikle çalışanlara yönelik olanlar aşağıda belirtilmiştir.
Belediyenin vazifeleri
Madde 15 — Belediyelerin kanunlar ve nizamnamelerle muayyen hukuku,
buna mukabil beldenin ve belde halkının sıhhat, selâmet ve refahını temin,
intizamını halelden vikaye maksadile yapacağı vazifeleri vardır.
Bu vazifeler aşağıda yazılanlarla, ayrıca kanun ve nizamname ve
talimatnamelerle muayyen hususlardır:
13 — Umumun selâmet, sıhhat ve huzur ve istirahatine tesiri melhuz olan
imalât, istihsalât, müdehharat ve tesisatın yerlerini; harman, kabristan, pazar, gaz
depoları, kömür depoları ve süprüntülük mevkilerini ve şartlarını evvelden tespit ve
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ilân etmek ve ona göre ruhsata bağlamak (belediye yeniden yapılacak umumî ahır ve
samanlıkların yerini tayin ve mevcut olanları sıhhî takyitlere tâbi tutar);
38 — Alelûmum sınaî müessese ve fabrikaların, elektrik, tenvirat ve
tesisatının, makine ve motör ve inbiklerinin kazan, ocak ve bacalarının gerek ilk önce
ve gerek sonradan muttariden ve muntazaman fennî muayenelerini icra etmek,
etrafındakilerin sihhatları huzur, rahat ve malları üzerine fena tesir icra edip
etmediklerini tetkik etmek, zararlarına mâni olmak;
76 — Fabrika ve iş evlerinin, amele ve meskenlerinin sıhhî teftişlerini
yapmak (bu teftiş, Devlet demiryolları için idarenin müfettişleri ve imtiyazlı şirketler
için de hükümet tarafından mansup komiserler marifetile yapılır).
Belediye vazifelerinin varidata göre belediyelere tevdii
Madde 16 — 1: 15 inci maddenin 1-39, 41-44, 47-52, 56, 57,74,76 ıncı
fıkralarında sayılan vazifeler her belediye için;
…
mecburidir.

 Yine 06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ikinci fasıl yedinci
kısmında İşçiler hıfzıssıhhası başlığı altında yer alan;
173. Maddesinde; oniki yaşından aşağı bütün çocukların fabrika ve
imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak
istihdamı memnudur(yasaktır). On iki yaş ile on altı arasında bulunan kız ve erkek
çocuklar günde azami sekiz saatten fazla çalıştırılamaz.
174. Maddesinde; On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat
yirmiden sonra gece çalışmaları memnudur.
175. Maddesinde; Bütün amele için gece hizmetleriyle yer altında icrazı lazım
gelen işler 24 saatte sekiz saatten fazla devam edemez.
177. Maddesinde; Gebe kadınlar doğumlarından evvel üç ay zarfında
çocuğunun ve kendisinin sihhatine zarar veren ağır hizmetlerde kullanılamaz.
Doğurduktan sonra 155 inci maddede tayin edilen muayyen müddet istirahatını
mütaakıp işe başlıyan emzikli kadınlara ilk altı ay zarfında çocuğunu emzirmek üzere
mesai zamanlarında yarımşar saatlik iki fasıla verilir.
178. Maddesinde; Her nevi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat
yerleri dahilinde veya yakınında ispirtolu meşrubat satışı veya umumi evler açılması
memnudur.
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179. Maddesinde; Aşağıdaki mevaddı ihtiva eylemek üzere işçilerin sıhhatini
korumak için İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletleri tarafından müşteken bir
nizamname yapılır.
1 - İş mahallerinin ve bunlara ait ikametgah ve saire gibi müştemilatın haiz
olması lazım gelen sıhhi vasıf ve şartlar.
2 - İş mahallerinde kullanılan alat ve edevat, makineler ve iptidai maddeler
yüzünden zuhuru melhuz kaza, sari veya mesleki hastalıkların zuhuruna
mani tedabir (tedbirler, çareler v.b.) ve vesait.
Kadınlarla 12 den 16 yaşına kadar çocukların istihdamı memnu olan sıhhate
mugayir ve muhataralı işlerin neden ibaret olduğu iş kanununda tasrih edilecektir.
180. Maddesinde; Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri,
işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi
murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya
kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında
bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde
bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar
ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahalli
ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabiyle hastane
açmağa mecburdurlar.
şeklinde belirtilen maddeleri ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden bugün bile
çok önemli olan hükümler getirilmiş ve işyerlerine sağlık hizmetinin götürülmesi
görüşü de bu kanun ile başlatılmıştır.

 17.01.1936 tarih ve 3208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olan Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan
Amelenin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Nizamname, ülkemizdeki kömür
madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği açısından o dönem içinde doğrudan atılmış en
önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle; gerek bu nizamname ve
gerekse sonraki yıllarda yeniden düzenlenen aynı amaçlı nizamname maddeleri,
yayımlandığı şekliyle ve tümüyle aşağıda belirtilmiştir.
Hasta olan ve kazaya uğrıyan işçilerin tedavisi
Madde 1 (Değişmiş madde: 23.05.1941-4815) — Ereğli Kömür Havzasında,
Zonguldak Mıntakası İktısad Müdürünün Reisliği altında baş mühendis, mahallî Sıhhat
ve İçtimaî Muavenet Müdürü, Ereğli kömür madenleri işletme müessesesinden
ayrılacak iki aza ve işçiler tarafından seçilecek diğer iki aza ile sağlık teşkilâtı baş
hekiminden mürekkeb olmak üzere bir sağlık komisyonu kurulmuştur.
Komisyon, işletme müessesesinden ve işçiler tarafından seçilecek azalardan
birer tanesi bulunmak üzere en az beş kişi ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların
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ekseriyeti ile karar verir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih
olunur.
Komisyon, havza dahilinde, umumî hıfzıssıhha ve iş kanunları ve işçilerin
sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesi esasları göz önünde bulundurulmak
üzere, mahallin ihtiyaçlarına, işin icaplarına göre nerelerde ve ne kadar hastahane,
dispanser, revir ve eczahane açmak lüzumlu olduğunu ve nerelerde, ne kadar hekim
bulundurulacağını tesbit eder ve yapılacak kadrolara göre tayin edilecek bütün
memurları çalıştırır.
Teşkilâta dahil başhekim ile diğer hekimler, eczacılar, ebeler ve küçük sıhhat
memurları. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin mütaleası alındıktan sonra, İktısad
Vekâletince ve diğer idare memurları ile muhasipler başhekimin teklifi ve Zonguldak
mıntakası İktısad Müdürünün inhası üzerine veya doğrudan doğruya İktısad
Vekâletince tayin olunur. Bunların haricinde kalan müstahdemler, başhekimin teklifi
üzerine, İktısad Müdürü tarafından tayin edilir.
Bu teşkilât, idare bakımından komisyonun ve tıbbî teknik bakımından Sıhhat
ve İçtimaî Muavenet Müdürünün ve baş hekimin daimî murakabesi altındadır.
Madde 2 (Değişmiş madde: 04.01.1937- 3498)— Komisyon sağlık
teşkilâtının kadrosuna göre maaş ve ücretlerile her türlü ihtiyacı göz önünde
bulundurarak senelik bütçesini hazırlar ve tasdik edilmek üzere İktısad Vekâletine
gönderir. Bu bütçenin bir sureti de malûmat olmak üzere komisyonca Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekâletine gönderilir.
Sağlık teşkilâtının kat'î hesapları bütçe senesinin hitamından en geç altı ay
sonra tasdik için İktısad Vekâletine gönderilir.
Madde 3 — Bu teşkilâta bağlı hekimlerden üç kişilik bir Sağlık Kurulu
yapılır. Bu kurul kendisine verilen sağlık işleri üzerinde çalışır ve mütaleasını
komisyona bildirir.
Madde 4 — Ereğli kömür havzasındaki madenlerde çalışan işçilerden
hasta olanlarla kazaya uğrıyanlar birinci maddede yazılı tedavi yerlerinde parasız
tedavi olunur ve ilâçları parasız verilir.
Madde 5 (Değişmiş madde: 04.01.1937- 3498)— İktısad Vekâletince tasdik
olunan sağlık teşkilâtı bütçesi yekûnunun dörtte üçünü madenciler ödemeye
mecburdur. Sağlık teşkilâtı masraflarından madencilerin hisseleri kullandıkları işçi
adedine göre hesap ve tayin olunur. Madenciler hisselerine isabet eden meblâğı on iki
taksitte öderler. Her taksitin ertesi ayın nihayet 15 ine kadar komisyona tediye edilmesi
mecburidir. Taksitlerini zamanında ödemiyen madenciler hakkında Kömür Havzası
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Müdürlüğünce kanunî takibat icra olunmakla beraber idarî tedbirler de ittihaz
olunabilir.
Bundan başka sağlık komisyonu, mecburiyet gördüğü takdirde, sağlık teşkilâtı
masrafını karşılıyacak mikdarda madencilerden ve amele birliğinden masraftan
hisselerine düşecek mikdarlarla mütenasib olarak avans almağa salahiyetlidir.
İşçi ailelerinin tedavisi
Madde 6 — Ereğli kömür havzasındaki madenlerde çalışan işçilerin havza
dahilinde oturan ve geçindirilmesi kendilerine aid olan ailelerinin tedavileri de
yukarıki maddelerde yazılı sağlık teşkilâtı tarafınan parasız olarak yapılır.
Madde 7 (Değişmiş madde: 04.01.1937- 3498)— Ailelerin tedavisi karşılığı
olmak üzere sağlık teşkilâtı bütçesinin baliğ olduğu yekûnun dörtte biri amele
birliği tarafından komisyona ödenir.
Madde 8 — Bu nizamname hükümlerinden faydalanacak işçi ailelerinin
vasıfları Havza Müdürlüğünce hazırlanarak İktısad Vekâletince tasdik olunacak bir
talimatname ile tesbit olunur.
Madde 9 — 10 Eylül 337 tarihli ve 151 sayılı kanunun 6 ncı maddesine
dayanarak kaleme alınmış ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname hükümleri
Resmî Gazetede yayımı gününden yürümeğe başlar.
Madde 10 — Bu nizamname hükümlerini İktısad Vekili yürütür.

 17.01.1936 tarih ve 3208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olan Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan
Amelenin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Nizamname, 8 Haziran 1936
tarihinde kabul edilen ancak 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 3008
sayılı İş Kanunu sonrasında revize edilmiş ve 25.08.1942 tarih ve 5193 sayılı Resmi
Gazetede, Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi
İhtiyaçlarının Teminine Dair Nizamname adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Genel anlamda ilkinden çok farklılık göstermeyen bu nizamnamenin maddeleri de
yayımlandığı şekliyle ve tümüyle aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 — Ereğli kömürleri işletmesinde çalışan bütün maden işçilerinin,
gerek iş başında ve gerek münavebe ile Havza hudutları dahilindeki köylerde
bulundukları zamanlarda, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 3008 sayılı İş
Kanunu ve 4268 sayılı madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki kanun hükümleri
dahilinde her türlü sıhhi bakımlarını ve hasta ve kazazede olanlarının muayene ve
tedavilerini temin etmek gayesiyle, lüzumlu olan (sağlık teşkilâtı) işletmece
kurulur.
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Madde 2 — Sağlık teşkilâtının senelik iş ve çalışma programı ve kadrosu ile
bütçeleri, işletmenin iş programı ve kadro ve bütçelerinde ayrı bir kısım olarak, 3460
sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim ve tasdik edilir. Kati hesapları da aynı usule
tabidir.
Madde 3 — Umumî Hıfzıssıhha ve İş Kanunları ile madenlerin aranma ve
işletilmesi hakkındaki kanunlar göz önünde tutularak ve işbu kanunda gösterilen
hadlerden aşağı olmamak üzere Havza dâhilinde nerelerde ne mikdar hastane,
dispanser, revir ve eczane açmak lüzumlu olduğu, nerelerde ne mikdar hekim
bulundurulacağı ve münavebeli işçiler için hangi mıntıkalarda dispanser ve köy sağlık
odaları kurulacağı iş ve çalışma programlarında gösterilir.
Madde 4 — Amele Birliğine dâhil bulunanlar ile bunların Havza dâhilinde
oturan ve geçimleri kendilerine ait olan aileleri efradı dahi, bu teşkilât tarafından
meccanen muayene ve tedavi olunur. Buna mukabil sağlık teşkilâtının, tesisat
bedelleri hariç olmak üzere, her ay tahakkuk edecek umumî masarıfının beşte biri,
ailelerinin tedavisi karşılığı olarak Amele Birliği tarafından ve beşte dördü Ereğli
kömürleri işletmesi tarafından ödenir.
Madde 5 — Sağlık teşkilâtına dâhil başhekim ve diğer hekimler ile eczacılar,
ebeler, hemşireler ve küçük sıhhat memurları İşletme Müdürlüğünün inhası üzerine,
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin muvafakati alındıktan sonra İktisat
Vekâletince tâyın olunurlar. Ve bunların vazifeden ayrılışları, sebepleri ile beraber,
İktisat Vekâletince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bildirilir.
Madde 6 — Sağlık teşkilâtı, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin daimî
murakabesine tabidir. Ve muntazaman, bu teşkilâtın bütçe ve iş programları ile katî
hesaplarından, İktisat Vekâletince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine malûmat
verilir.
Madde 7 — Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında çalışan amelenin sıhhi
ihtiyaçlarını temin için halen kurulmuş bulunan teşkilât, Ereğli kömürleri işletmesince
idare edilir.
Madde 8 — 31.12.1935 tarih ve 2/3811 sayılı kararname ile yürürlüğe
girmiş olan nizamname hükümleri ve bu nizamnamenin 22.12.1936 tarih ve
2/5704 sayılı ve 14.05.1941 tarih ve 2/15774 sayılı kararnameler ile yapılmış
bulunan tadilleri mülgadır.
Madde 9 — 151 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim ve Devlet
Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname, neşrini takibeden ay başından itibaren
yürürlüğe girer.
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Madde 10 —Bu nizamname hükümlerini İktisat ve Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekilleri yürütür.
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3008 sayılı İş Kanunu, 15.06.1936 tarih ve 3330 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmış, yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girmiş ve 1967
yılına kadar da uygulamada kalmıştır. Bu kanun ile sosyal güvenlik açısından yeni
bir anlayış getirilmiştir. Çalışma yaşamının birçok sorunlarını kapsayan 3008 sayılı İş
Kanunu ile ülkemizde ilk kez iş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıntılı ve sistemli
bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu kanun hükümlerine göre 1 yıl içinde çıkarılması
öngörülen sosyal sigortalar sisteminin kurulmaya başlanması ancak, 1945 yılında
gerçekleştirilebilmiştir. 3008 sayılı İş Kanunu, ülkemizdeki ilk iş kanunu olması
nedeniyle oldukça önemli bir kanundur. Bu kanunun iş sağlığı ve güvenliği konusuyla
ilgili olabilecek bazı maddeleri ise aşağıda belirtilmiştir.
Umumî hükümler
Madde 1 — Bir iş akdi dolayısile, başka bir şahsın işyerinde bedenen
veyahut bedenen ve fikren çalışan kimseye "işçi” denir.
Bir iş akdi dolayısile kendi işyerinde, başka bir kimseyi bedenen veyahut
bedenen ve fikren çalıştıran şahsa “İşveren” denir.
…
Madde 2 — A) Bu kanun, mahiyeti itibarile yolunda işliyebilmesi için günde
en az on işçi çalıştırmağı icab ettiren işyerlerine ve buralarda çalışan işçilerle
bunların işverenlerine tatbik olunur. İş Kanununun tatbikatını temin ve takibe
salâhiyettar makam tarafından bu hüküm mucibince tasnif edilmiş olmak vaziyetine
karşı işveren veya işçisi tarafından vukubulacak itirazlar İktısad Vekâletince
incelenerek kesin bir karara bağlanır.
…
Madde 3 — Bu kanuna göre sanayiden sayılacak işler şunlardır:
A) Her türlü madenleri veya diğer her hangi bir maddeyi topraktan
çıkarma ve taş ocakları işleri;
…
İş akdi
…
Madde 25 — 1) Kadın işçilerden gebe olanların, doktor muayenesi
neticesinde, doğumun vuku bulması muhtemel görülen tarihten üç hafta evvel ve
doğumdan sonra üç hafta müddetle çalışmaları yasaktır. Gerek doğumdan önce ve
gerek sonraki mecburî izin müddetleri sıhhî lüzum halinde altışar haftadan ceman on
iki haftaya kadar uzatılabilir.
Bu izinlerin devamınca, işveren, işçi kadına yarımşar ücret öder. Ancak
aynı işyerinde altı aydanberi en az üç ay çalışmış olmıyan işçi kadın hakkında işveren
buna mecbur değildir.
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2) Her işveren işten dolayı hastalanan işçilerini elli sekizinci madde
mucibince İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri tarafından hazırlanacak
olan nizamnamede tasrih edilecek müddetler ve şartlar dahilinde tedavi ettirmeğe ve
ücretlerini yarım vermeğe mecburdur.
…
Madde 28 — İşveren, işçinin kendisine aid olup iş dolayısile telef olan veya
sakatlanan alât ve edevatını ve hayvanlarını tazmin ile mükelleftir. Şu kadar ki,
işveren işbu telef veya sakatlanmanın işçi tarafından kasden yapıldığını isbat ederse
tazmine mecbur tutulmaz.
Madde 29 — 1 ) İşveren, iş şartlarını ve işçilerin tâbi tutulacakları inzibat,
sağlık koruma ve iş emniyeti icablarını gösterir bir dahilî talimatname yapmağa
mecburdur. Bu talimatnamelerde bulunması lâzım gelen hususlar, işbu kanunun
mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde İktısad Vekâletince tesbit ve ilân olunur.
(…)
…
4 - İşbu talimatnameler işyerinin işçiler tarafından görülebilecek yerlerine
asılır ve istiyen işçilere birer sureti verilir.
…
İşin tanzimi
…
Madde 36 — Sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat veya
daha az çalışılması icab eden işler, bu kanunun mer'iyete girmesinden itibaren altı ay
içinde, İktısad Vekâletile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin müştereken
hazırlıyacakları bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 40 — a) Madenlerde, taşocaklarında, yahut her ne türlü olursa olsun
yer altında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl
çalışma yerlerine inmeleri veya girmelerile bu yerlerden çıkmaları için geçen
zamanlar;
b) Demiryollarının veya sair yollar ve köprülerin yapılması, muhafazası, yahut
tamir veya tadili gibi işlerde vaki olduğu veçhile işçilerin, ikamet ettikleri
mevkilerden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte nakledilmeleri
icab eden her türlü işlerde bunların toplu ve mukannen surette götürülüp
getirilmeleri esnasında geçen zamanlar;
c)İşçinin, işinde ve işverenin her an emrine hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği zamanlar;
ç) Uhdesindeki işin asıl işyerinde görülmesi icab eden işçinin, işveren
tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde meşgul edilmesi suretile
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar;
d) Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için tayin edilecek olan
zamanlar;
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35, 36 ve 37 nci maddeler mucibince tesbit edilmiş bulunan günlük kanunî
çalışma müddetleri içinde sayılır ve bu sebeplerden dolayı işçi ücretleri hiç bir
türlü eksiltmeye uğratılamaz.
…
Madde 48 — 16 yaşı doldurmamış olan çocukların, her hangi işte olursa
olsun, günde sekiz saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır. Bunlardan ilk mektebe
devam edenlerin, iş saatleri mekteb saatlerine mâni olmıyacak şekilde tanzim
olunur ve ders saatleri sekiz saatlik çalışma müddetinin içinde sayılır.
Madde 49 — Maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel
inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde, 18 yaşı doldurmamış erkek
çocukların veya istisnasız her yaştaki kız ve kadınların çalıştırılmaları yasaktır.
Madde 50 — I - Sanayia aid işlerde 18 yaşı doldurmamış erkek çocuklarla
her yaştaki kız ve kadınların gece çalıştırılmaları yasaktır.
II - Bu kanunun mer'iyete girmesinden itibaren dört yıl müddetle, sosyal ve
ekonomik bakımdan görülecek lüzuma dayanarak, İktısad Vekâleti, bazı sanayi
işlerinde, istisnaî ve muvakkat mahiyette olmak üzere, 16 dan yukarı yaştaki kız ve
erkek çocuklarla daha büyük kadın işçilerin gece çalıştırılmalarına, izin verebilir.
Bu takdirde işçi kadınların veya kız ve erkek çocukların ne gibi şartlar altında
ve ne yolda gece çalıştırılabileceklerinin tayin ve tesbiti de aynı Vekâlete aiddir.
…
Madde 51 — Her işveren, işyerinde çalıştırdığı işçilerden:
a) 12 - 16 yaşlar arasındaki çocukların;
b) 16 dan yukarı ve 18 yaşı henüz doldurmamış çocukların;
c) 18 yaşı doldurmuş ve daha büyük yaştaki kadın işçilerin;
ç) 18 yaşı doldurmuş ve daha büyük yaştaki erkek işçilerin ayrı ayrı
cetvellerini yapmağa ve bu cetvellerde işçilerden her birinin isimleri ile doğum
tarihlerini, her gün işe başlama ve bitirme saatlerini, dinlenme zamanlarını,
emzikli kadınlar için çocuk emzirme zamanlarını, gebe kadınların vaziyetlerini
kaydetmeğe ve Hükümetin alâkadar makamınca vuku bulacak her isteyişte bu
cetvelleri ibraz eylemeğe mecburdur.
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti
Madde 54 — Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını koruma ve iş
emniyetini temin etmek için gerekli olan tedbirleri almakla ve bu husustaki
şartları ve tertibatı noksansız bulundurmakla mükelleftir.
İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymıyacak hareketler ve hallerde
bulunmamağa mecburdurlar.
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Madde 55 — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesinde yazıldığı
veçhile işyerlerinin ve işçilere aid ikametgâh ve saire gibi müştemilâtın haiz
olması lâzım gelen sıhhî vasıf ve şartları ve işyerlerinde kullanılan alât ve edevat,
makinalar ve iptidaî maddeler yüzünden zuhuru melhuz kazalara ve sarî veya
meslekî hastalıklara mâni tedabir ve vesaitin ve her sınıf müesseselerde iş
kazalarına karşı işyerlerinde bulundurulması mecburî olan tedavi levazımının
nelerden ibaret olduğunu tesbit etmek üzere İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekâletlerince bir nizamname yapılacaktır.
Kanunun mer'iyete girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak olan işbu
umumî nizamnameden başka, bazı işlerin kendilerine mahsus şartları ve mahiyetleri
dolayısile lüzum görüldüğü takdirde bu işlerin gerektirdiği özel tedbirleri göstermek
üzere yine iki vekâletçe birlikte hazırlanacak ayrı ayrı nizamnameler dahi çıkarılır.
Madde 56 — A - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesinin
neşrinden sonra yeni bir işyeri kurmak ve açmak istiyen her işveren, işin
yapılacağı mevki için İktısad Vekâletince bu kanunun tatbikına memur edilmiş
olan makama önceden müracaatla işyerinin ve burada bulunacak tesisat ve
tertibatın, makina ve cihazların ve sair teferruatın vasıflarını, cinslerini, vaziyet
ve şartlarını vazıhan gösteren müfredat ve tafsilâtlı bir beyannameyi ve buna aid
plânlar, krokiler, fotoğrafiler veya modeller gibi lüzumlu belgeleri ikişer nüsha
olarak makbuz mukabilinde tevdi edecek ve bunlara göre kuracağı işyerinin
nizamname hükümlerine uygun olup olmıyacağının tetkik ve tesbit edilmesini
istiyecektir.
İlgili makam, bu müracaatın yapıldığı tarihten itibaren, hafta tatili ve sair
genel tatil günleri sayılmaksızın en çok yirmi gün içinde bu evrakı inceliyerek
nizamname hükümlerine uygun bulduktan veya bunlar üzerinde icab eden tadilât ve
ıslahatı işverene yaptırdıktan sonra, beyannamenin ve müteferri belgelerin ikinci
nüshalarını tasdik ederek o işyerinin kurulmasına izin verir.
Bu izni aldıktan sonra işyerini kurmağa başlıyan işveren, tesisatını yaptırıp
bitirince, tekrar aynı makama baş vurarak muayene ve kontrol edilmesi talebinde
bulunur. Salâhiyettar memurlar bu talebin vukuundan itibaren en çok yirmi iş günü
içinde yeni kurulan işyerine giderek muayene ve kontrol ederler. Bu muameleler
neticesinde nizamî şartlara uygunluğu tesbit edilen işyerinin açılıp işletilmesi için
işverene resmî bir vesika verilir.
B - İşyeri kurulmazdan önce işverenin beyannamesi ve müteferri belgeleri
üzerindeki tetkik ve tasdik muamelesi, ilgili makamca (A) bendinde yazılı müddet
içinde neticelendirilmediği veya tadil ve ıslahı icab eden cihetler işverene
bildirilmediği takdirde, işveren kendi beyannamesine ve müteferri belgelerine göre
işyerini kurmak serbestisini haiz olabileceği gibi, işyeri kurulduktan sonra salâhiyettar
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memurlar tarafından yapılacak muayene ve kontrol dahi ikinci yirmi günlük mühlet
içinde yapılmayıp da işyerinin açılıp işletilmesine aid resmî vesika verilmezse veya
işyerindeki tesisatın, kurma izninin verilmesine esas olan plânlar ve sair belgelere
uygunsuzluğu sebebile, ne gibi cihetlerinin ıslah ve ikmali lâzım geldiği bildirilmezse,
bu defa da işveren artık o işyerini açıp işe başlamakta serbest olur.
Salâhiyettar makamın verdiği kurma izni ve işletme vesikası üzerine bir işyeri
kurularak işlemeğe başlatıldıktan sonra, o işyerinde başkaca yeni tesisat yapılmış
olmadıkça, diğer cihetlerden noksanlar müşahede olunduğu iddiasile iş durdurulamaz.
Ancak bu suretle bilâhara görülen noksanlar, nizamnamede yazılı mühletler içinde
ikmal ettirilir.
C - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesinde esasa aid ve
birinci derecede sayılmış olan şartları haiz bulunup da ikinci derecede sayılan şartları
henüz lâyıkile tamamlanmamış olan işyerlerinin derhal açılıp işletilmesinde ilgili
makamca bir mahzur görülmezse, işbu ikinci dereceden tedbirlerin yine
nizamnamede yazılı mühletler zarfında ikmal edilmesi şartına bağlı olmak üzere,
işverene bir muvakkat işletme izin kâğıdı verilebilir. Bu mühletler içinde
noksanların tamamlandığı tesbit edildiği takdirde, “muvakkat işletme izin kâğıdı”,
(A) bendinde yazılı asıl vesika ile değiştirilir. Aksi halde yine nizamname
hükümlerine tevfikan “izin kâğıdı” geri alınarak işyeri idareten kapatılabilir.
Ç - Yukarıki bendlerde yazılmış olduğu üzere yeni bir işyerinin kurulması
için önceden izin almak ve tesisat bittikten sonra işlemeğe başlamak için dahi
ayrıca vesika istihsal etmek mecburiyeti, mahiyetleri itibarile adı geçen
nizamnamede yalnız ikinci derecedeki şartlara tâbi tutulan işyerlerine şamil
değildir. Bu suretle işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından ehemmiyetleri birinci
derecede sayılmıyan işler için ilgili makama, işyerlerinin açıldığının üçüncü günü
akşamına kadar müracaat edilip muayene ve kontrollarının yapılması taleb
olunur. Salâhiyettar memurlar bu müracaat üzerine o işyerine giderek muayenesini
icra ve noksanlarını işverene tebliğ ederler. İşveren, bu noksanları kendisine vaki tebliğ
tarihinden itibaren nizamnamede yazılı mühletler içinde ikmal ve ıslah etmekle
mükelleftir.
D - 29 uncu madde mucibince dahilî talimatnamelerinin İktısad Vekâletince
tasdik edilmesi lâzım gelen işyerlerinin sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına
uygunlukları, bu müesseselerin bulundukları mevkide İş Kanunu tatbikatına
memur makam tarafından tetkik ve muayene edildikten sonra, bu hususa aid
evrak ve müteferri vesikalar bir raporla merkeze gönderilir. Bu gibi işyerlerinin
kurulmazdan önce beyanname, plân ve kroki gibi evrakının tasdik edilmesi ve gerek
kurma izninin, gerekse tesisat bittikten sonra mahallince yapılacak muayene ve
kontrol üzerine açılıp işletilmesine aid vesikanın verilmesi keyfiyetleri,
merkezdeki umumî salâhiyettar makama aiddir. Bu işyerlerinin bulundukları
mevkideki memurlar tarafından ifası icab eden muameleler için (A) bendinde yazılı
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mühletlerden başka, merkezdeki umumî salâhiyettar makamca yapılacak muameleler,
evrakın işbu makam tarafından alındığı tarihlerden itibaren yine iki defa yirmişer
günlük mühlet zarfında neticelendirilir, Bu vaziyette dahi ilgili makamca yukarıda
yazılı mühletler içinde muamele ikmal edilmediği veya noksanlar işverene tebliğ
olunmadığı takdirde “B” bendinin hükümleri cereyan eder.
E - Yukarıki bendlerde yazılı muayenelerin ifası için işyerlerine gitmeleri
lâzım gelen salâhiyettar memurların gidip gelme dolayısile vaki masrafları işveren
tarafından tesviye edilir. Bu masrafların ne gibi esaslara göre tesviye edileceği İktısad
Vekâleti tarafından ayrıca tayin ve adı geçen nizamname ile aynı zamanda ilân olunur,
F - İlgili makamca muamelesi ikmal edilip gerekli olan vesikası alınmadan
açılan işyerleri derhal idareten kapatılır.
G – “İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti nizamnamesi”nin
çıkmasından önce zaten mevcud olan eski işyerleri için bunları işleten işverenler,
işlemeyi durdurmaksızın işbu nizamnamede yazılı mühletler içinde sağlık koruma
ve iş emniyetine aid noksanlarını ikmal etmeğe ve yukarıki bendler mucibince
ilgili makama müracaatla vesika almağa mecburdurlar. Şu kadarki, nizamî
mühletler bittiği halde bu suretle muamelesi tamamlattırılmamış olan işyerleri
yine bu nizamnamenin hükümlerine tevfikan idarî surette kapatılabilir.
H - Vesikası alındıktan sonra her hangi bir işyerinde ve bunun tesisat ve
tertibatında, makina veya cihazlarında ilâveler, yenilenmeler veya değişiklikler
yapılmak halinde, bunlardan adı geçen nizamname hükümlerince esasa aid ve birinci
derecede şartlara dahil sayılanların muameleleri, (A) bendinde yazılı olduğu veçhile
yeni bir işyeri gibi önceden ifa olunur. İkinci derecede sayılan sağlık koruma ve iş
emniyeti şartlarına aid ilâveler, yenilenmeler veya değişiklikler hakkında ise (B) bendi
tatbik edilerek iş durdurulmaksızın gereği yapılır.
Madde 57 — İşyerine, ne sıfatta olursa olsun, her hangi bir kimsenin
ispirtolu içki getirmesi yahut sarhoş olarak gelmesi ve bu gibi içkileri işyerinde
kullanması veya başkalarına vermesi ve satması yasaktır.
İşveren veya işveren vekili ve işçilerin âmiri veya işin sevk ve idaresile
muvazzaf vaziyette bulunan kimseler işbu yasağa muhalif hareketlerin vuku
bulmaması için icab eden dikkat ve murakabeyi ifa ile mükelleftirler.
…
Madde 58 — Ağır ve tehlikeli işlerin nelerden ibaret bulunduğu ve
kadınların ve 18 yaşına kadar olan (18 dahil) çocukların çalıştırılması caiz
olmıyan ağır ve tehlikeli işlerin hangileri olduğu ve hangi işlerde çalışan işçilerin
ne gibi hastalıklarının işten mütevellid addolunacağı, bu kanunun mer'iyet
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tarihinden itibaren altı ay zarfında İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri
tarafından tanzim olunacak nizamnamelerle tesbit edilir.
Madde 59 — Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin vücutça bu işlere
elverişli ve dayanıklı oldukları hakkında müessese doktoru tarafından ve bunun
bulunmadığı yerlerde Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş bir
rapor olmadıkça bu gibi işlere alınmaları yasaktır. Bu raporlar her türlü resim ve
vergilerden muaftır.
Madde 60 — 12 den 18 yaşa kadar (18 yaşındakiler dahil) çocukların her
hangi bir işe alınmalarından önce müessese doktoruna ve bunun bulunmadığı
yerlerde Hükümet ve belediye doktorlarına muayene ettirilerek yapacakları işin
mahiyet ve şartlarına göre bünyelerinin dayanıklı olduğunun raporla tesbit
ettirilmesi mecburidir. Bu raporlar her türlü resim ve vergilerden muaftır.
Kanunun mer'iyete girdiği tarihte, işyerlerinde çalıştırılmakta olan ve yukarıda
yazılı yaşlarda bulunan çocuklar, altı ay içinde, birinci fıkra hükmünce hekim
muayenesinden geçirilerek işe elverişli olduklarını gösteren raporları, salâhiyettar
memurlar tarafından taleb vukuunda ibraz edilmek üzere, işverenin yanında saklanır.
Madde 61 — Gebe veya emzikli kadınların hangi devrelerde ne gibi
işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmaları caiz olan işlerde
hangi şartlar ve usullere tâbi tutulacakları ve hangi vasıf ve şartlardaki
işyerlerinde ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (Kreş) tesis
edilmek mecburiyeti bulunduğu İktısad ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri
tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. Bu nizamname,
ağır ve tehlikeli işlerle kadınların ve 18 yaşına kadarki çocukların çalıştırılması caiz
olmıyan işler hakkındaki nizamname ile aynı zamanda çıkarılır.
Madde 62 — İktısad veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletlerinden birinin
göstereceği lüzum üzerine, iki vekâletçe müştereken hazırlanmak suretile:
a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş olan işlerden başka işler için dahi
alınacak işçilerin ilk önce hekim muayenesine tâbi tutulmalarını;
b) Bazı işlerde çalışan işçilerin muayyen zamanlarda umumî bir hekim
muayenesinden geçirilmelerini;
c) Her türlü veya bir kısım işlerde çalışacak işçilerin sıhhî arızaları
itibarile, yaptıkları işin mahsullerine veya umumî sıhhate, yahut beraber
çalıştıkları diğer işçilere mazarratları dokunmak ihtimali takdirinde, bu gibilerin
o işlerden çıkarılmalarını;
ç) Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesile tesbit edilmiş olan
mecburiyetlerden başkaca ve bu mecburiyetlerin hükmü mahfuz kalmak kaydile, ne
vaziyette ve ne gibi şartlarda bulunan hangi işyerlerinde ayrı ayrı veya bunlardan bir
saha dahilinde bulunanlar için müşterek muayene ve ilk tedavi odaları veya
revirler, yahut hastaneler açılmasını yahut oralarda mevcud resmî hastanelerde
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bu
gibi
ihtiyaçları
tatmin edecek ilâveler
ve tadiller meydana
getirilmesini
ve
bu
takdirde bu gibi tadilât ve
tesisat
için
muktazi
masraflara tahsis edilmek
üzere
alâkadar
işyerlerinden
ne
nisbetlerde ve ne esas ile
yardım
aidatı
toplanacağını;
d) Ne vaziyette
ve ne gibi şartlarda
bulunan,
hangi
işyerlerinde banyolar, uyku yerleri, istirahat ve yemek yerleri, işçi evleri, bedenî
veya meslekî terbiye ve talim müesseseleri yapılmasını;
Tesbit eder mahiyette nizamnameler çıkarılabilir.
İş hayatının murakabe ve teftişi
Madde 91 — Ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında yürümesini
sağlamak üzere, iş hayatının kanun hükümlerine ve memleket menfaatlerine
uygunluğunu Devlet takib, murakabe ve teftiş eder.
Bu vazifenin yapılması için, İş Kanunu tatbikatını temin ve takibe salâhiyettar
olmak ve İktısad Vekâletine bağlı bulunmak üzere kurulacak “Genel teşkilât”ın
içinde, ihtiyaca yetişecek sayı ve vasıflarda teftiş ve murakabe memurları
bulunur.
Madde 92 — 91 inci madde hükmünün tatbikı için, iş hayatının takib,
murakabe ve teftişile mükellef olan makamlar veya memurlar, işyerlerini, işin
yürütülme tarzını, her türlü defterler, evrak, hesaplar ve saire gibi iş ve ticarete
müteallik vesikaları ve muameleleri ve alât, edevat, cihaz, makina, iptidaî
maddelerle iş için gerekli olan malzeme ve teferruatı ve işçilerin hayatına,
sağlığına, emniyetine, tekâmülüne, istirahatine veya ikametine aid olan tesisat ve
tertibatı, her gün ve her hangi bir saatte görmek, gezmek, araştırmak, muayene
ve tetkik etmek salâhiyetini haizdirler.
Gerek işverenler veya vekilleri, gerek işçiler ve gerekse keyfiyetle ilgisi
görülen sair şahıslar, takib, murakabe ve teftiş ile muvazzaf makamlar veya
memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve malûmat vermek,
gerekli olan vesika ve delilleri getirip göstermek, ve icabı halinde tevdi etmek, ve
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birinci fıkrada yazılı salâhiyetleri dahilinde vazifelerini ifa etmeleri için
kendilerine karşı her türlü kolaylıkları yapmak ve bu yolda vaki emir ve
taleblerini taallülsüz yerine getirmekle mükelleftirler.
Madde 93 — İş hayatını takib, murakabe ve teftişe salahiyetli olan makamlar
veya memurlar, bu vazifelerini ifa ederlerken, işin normal gidişini ve işyerinin
işlemesini, tetkik ve muayene ettikleri keyfiyetin verdiği imkân dahilinde, sekteye veya
arızaya uğratmamak ve güçleştirmemekle ve ancak resmî muamelenin yürütülüp
neticelendirilmesi için aleniyete çıkarılması zarureti hasıl olmadıkça, işverenin ve
işyerinin meslekî sırları ve şartları, iktisadî ve ticarî hal ve durumları hakkında
gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen mahrem tutmakla ve kendileri tarafından
malûmat ve ifadeleri alınan yahut kendilerine müracaat veya ihbarda bulunan işçilerin
ve diğer şahısların isimlerini ve hüviyetlerini ifşa etmemekle mükelleftirler.
Madde 97 — İşverenler, işlettikleri işyerlerinde ve bunların alâkalı
kollarında, salâhiyettar memurlar tarafından yapılan teftişlerin neticelerini
yazmağa mahsus bir defter bulundurmakla mükelleftirler. Bu defterin şekli, ne
yolda doldurulacağı ve buna ilgili muamelelerin usulleri “iş murakabe ve teftiş
nizamnamesi”nde gösterilir. Bundan başka, iş murakabe ve teftişini kolaylaştırmak
üzere, işverenlerin senede kaç defa, muayyen suallere gerekli olan cevaplar için, ilgili
makam tarafından kendilerine gönderilecek beyannameleri doldurup vermek
mükellefiyetinde bulundukları dahi yukarıda anılan nizamname ile tesbit edilir. Bu
beyannameleri, işverenlerin hakikate uygun ve eksiksiz doldurmaları mecburidir.
Madde 98 — İş murakabe ve teftişile muvazzaf makamlar veya memurlar
tarafından ifade ve malûmatlarına müracaat edilen işçilere, işverenlerin veya
vekillerinin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısile telkinlerde bulunmaları,
işçileri hakikati saklamağa yahut değiştirmeğe sevk veya her hangi bir suretle
icbar etmeleri veyahut işçilerin ilgili makamlara vaki olan ihbar, müracaat veya
ifadeleri üzerine bunlara karşı fena muameleler yapmağa kalkışmaları yasaktır.
İşçilerin de çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerlerile işverenler hakkında, ilgili
makamlar ve memurlara hakikate uygun olmıyan ihbar veya müracaatta bulunarak
bu makamlar ve memurları lüzumsuz muamelelere sevketmeleri, işverenleri haksız
yere kanunen muateb vaziyette göstermeğe kalkışmaları ve ilgili makamlarca
kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmıyan cevaplar vererek murakabe ve
teftişin ifasını karıştırmak, güçleştirmek veya yalnış bir neticeye vardırmak gibi
kötü niyetli hareketlerde bulunmaları yasaktır.
Madde 99 — Bu kanunun hükümlerinin tatbikatını temin ve takibe salâhiyettar
makamlar veya memurlar tarafından lüzumu halinde vaki olacak taleb üzerine, zabıta
kuvvetleri, işbu makamlar veya memurların vazifelerini tam ve kâmil bir surette ifa
etmeleri esbabını temin eylemekle mükelleftirler.
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Sosyal yardımlar
Madde 100 — İş hayatında, “iş kazalarile meslekî hastalıklar”, “Analık”,
“İhtiyarlık”, “İşten kalma”, “Hastalık” ve “ölüm” hallerine karşı yapılacak sosyal
yardımlar, Devlet tarafından tanzim ve idare edilir.
Bu vazifenin ifası için, işbu kanunun mer'iyete girdiği tarihten bir yıl sonra,
Devlet müessesesi olmak üzere, bir “işçi sigorta idaresi” kurulur.
“İşçi sigorta idaresi”, İş Kanunu tatbikatını temin ve takib ile muvazzaf genel
teşkilâta bağlıdır.
Madde 101 — İşçiler, işyerlerine alınmalarile beraber kendiliğinden
sigorta olunmuş olurlar. Bunlar bu suretle “sigortalı” olmak hak ve vecibesinden
feragat veya istinkâf edemezler.
“İşçi sigortası”
hak
ve
vecibesini
azaltmak
veya
başkasına devir ve
ferağ etmek yolunda
sigortalı
işçinin
işverenle
yahut
üçüncü bir şahısla
vukubulacak her türlü
akidleri
de
hükümsüzdür.
Bu
kanunun
tatbik
edildiği
işyerlerinde işçi tarifine
dahil olmaksızın çalıştırılmakta olan müstahdemler hakkında dahi işçi sigortası
hükümlerinin hak ve vecibeleri cari olur.
Madde 103 — “İşçi sigortası”nın işçilere veya hak sahibi haleflerine temin
ettiği haklardan istifade edebilmek için bunların Türkiyede yaşamaları şarttır.
Türkiyeden muvakkaten ayrılan bu gibi işçiler ve halefleri ancak bir yıl müddetle
sigorta haklarını muhafaza ederler. (…)
Madde 106 — İşveren, işçi sigortası için kanunen kendisine terettüb eden
mükellefiyetlerden ve sair masraflardan dolayı işçi ücretlerinden tenzilât
yapamaz.

Mustafa BOZOĞLAN

85

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

Madde 107 — İşçi sigorta idaresi, ilk önce “iş kazasile meslekî hastalıklar”
ve “Analık” sigortalarını yapar. İşbu sigortalara aid hükümleri havi kanunlar en geç
bu kanunun mer’iyetinin altıncı ayı sonuna kadar ve diğer sigorta kollarına aid
kanunlar ise o sigortaların tatbikına imkân hasıl oldukça, Hükümet tarafından Büyük
Millet Meclisine sevkedilir.
Ceza hükümleri
…
II. İşin tanziminde cezayı müstelzim haller
Madde 110
…
2) 36 ncı madde mucibince sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz
saat veya daha az çalışılması lâzım gelen işlerde işçileri nizamnamede yazılı
müddetlerden daha fazla çalıştıran işveren veya işveren vekiline yirmi liradan yüz
elli liraya kadar;
…
9) 43 üncü madde mucibince geceleri işçi çalıştırmalarına cevaz verilen
işyerlerinde işçileri geceleri sekiz saatten fazla çalıştıran veya işçilere işin
ortalama zamanında dinlenme vermiyen, veyahut gece işçi çalıştırmıya aid
nizamname hükümlerine riayet etmiyen veya nöbetleşe işçi postaları kullanılan
işlerde aynı maddenin “İV”, numaralı fıkrası hükümlerine uygun hareket
etmiyen işveren veya işveren vekiline on liradan yüz liraya kadar; ve aynı
maddenin “II” numaralı fıkrası hükmünce çıkarılacak nizamnamede, gece işletilmeleri
yasak edilmiş olan işyerlerinde işçileri geceleyin çalıştıran işveren veya işveren
vekiline yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere;
…
13) 48 inci madde hükümlerine uymıyacak bir tarz ile 16 yaşını doldurmamış
çocukları çalıştıran işveren veya işveren vekiline on liradan yüz liraya kadar;
14) 49 uncu madde ile yasak edilmiş olan işlerde on sekiz yaşını
doldurmamış erkek çocukları veya her yaştaki kız veya kadınları çalıştıran
işveren veya işveren vekiline yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere;
...
III - İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerinden
dolayı cezayı müstelzim haller
Madde 112 — 1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasındaki esas hükme riayet
etmiyerek 55 inci madde mucibince çıkarılacak olan “İşçilerin Sağlığını Koruma ve
İş Emniyeti Nizamnamesi”nde veya bazı işlere aid özel tedbirleri gösteren ayrı
ayrı nizamnamelerde esasa müteallik ve birinci derecede sayılmış olan şartları
tam ve mükemmel bir halde tutmıyan işverene yüz liradan aşağı olmamak üzere
hafif para cezası verilir ve noksanların ikmaline kadar işyeri kapattırılır. İşbu
nizamnamelerde ikinci derecede sayılan şartları tamamlıyan işverene ise elli liradan
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yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve noksanların ikmaline kadar işyerinin
kapatılmasına dahi karar verilebilir.
2) 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere sağlık koruma ve iş
emniyeti şartlarına riayet etmiyerek başka işçilerin emniyetini yahut sağlığını
tehlikeye düşüren işçiye (Dahilî Talimatnamede Sağlık Koruma ve iş emniyeti
şartlarına mugayir hareketler için 30 uncu madde mucibince tesbit edilmiş olan ve
doğrudan doğruya işyerinde işveren veya işveren vekili tarafından tatbik edilen ücret
kesintilerinden başka) beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası verilir.
Madde 113 — 1) 56 ncı maddenin A bendinin üçüncü fıkrası mucibince
“İşletme vesikası” almaksızın açtığı işyerinde işçi çalıştıran işveren veya işveren
vekiline:
a) Vesikasız açtığı işyerinde “işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti
nizamnamesi”nin veya özel nizamnamelerin bütün şartları noksansız olarak yerine
getirilmiş bulunuyorsa, beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası
hükmolunur.
b) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin yalnız ikinci
derecedeki şartları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunuyorsa, on liradan
yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur ve bu şartların ikmaline kadar iş yeri
kapattırılabilir.
c) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin birinci derecedeki
şartları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunursa, yirmi liradan aşağı
olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve her halde bu şartların ikmaline
kadar işyeri kapattırılır.
…
Madde 114 — 1) 57 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı olduğu veçhile;
işyerine içki getiren veya sarhoş olarak gelen, yahut bu gibi içkileri işyerinde
kullanan kimseye beş liradan elli liraya kadar ve bu içkileri başkalarına veren veya
satan şahsa ise yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
2) Yukarıki fıkrada yazılı suçlardan birini yapan, bizzat işveren veya işveren
vekili, yahut, işçilerin sevk ve idaresile, yahut bunlar üzerinde murakabe veya nezaret
ile muvazzaf bir kimse ise, buna verilecek ceza iki katına çıkarılır.
3) Aynı maddenin 2 nci fıkrası mucibince ispirtolu içkiler hakkındaki yasağa
muhalif hareketlerin vuku bulmaması için icab eden dikkat ve murakabeyi ifa
etmiyenlere yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezası verilir.
Madde 115 — 58 inci madde mucibince ağır ve tehlikeli işler hakkındaki
nizamnamenin hükümlerine muhalif olarak bu işlerde kadınlar ve on sekiz yaşını
tamamlamamış çocukları çalıştıran, işveren veya işveren vekiline yüz liradan aşağı
olmamak üzere ağır para cezasile beraber bir haftadan bir aya kadar ağır hapis
cezası verilir.
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Madde 116 — 59 uncu madde mucibince ağır ve tehlikeli işlerde, doktor
raporu olmaksızın işçi çalıştıran, işveren veya işveren vekiline yirmi beş liradan
yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
Madde 117 — 60 ıncı madde mucibince 12 den 18 yaşa kadar (18
yaşındakiler dahil) çocukları doktor raporu olmaksızın her hangi bir işte
çalıştıran veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yazıldığı üzere eski işyerlerinde
çalışmakta olan bu yaşlardaki çocukları altı ay içinde hekim muayensinden
geçirmiyen ve bunlar hakkındaki raporları taleb vukuunda ibraz etmiyen işveren
veya işveren vekili elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına
çarptırılır.
Madde 118 — 1) 61 inci madde mucibince çıkarılacak olan nizamname
hükümlerine uygun olmıyarak, gebe veya emzikli kadınların çalıştırılması yasak olan
işlerde bunları çalıştıran işverene veya işveren vekiline yüz liradan aşağı olmamak
üzere ağır para cezası ve bunların çalıştırılmaları caiz olan işlerde ise nizamnamede
tesbit edilmiş olan şartlar ve usullere riayet etmiyen işverene veya işveren vekiline elli
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
2) Aynı maddede anılan nizamname hükmünce emzirme odası veya çocuk
bakım yurdu tesis edilmesi icab eden işyerinde bu tesisatı nizamen muayyen mühlet
zarfında yapmıyan işverene yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası verilir.
VI. İş hayatının murakabe ve teftişi hakkındaki hükümlerden
dolayı cezayı müstelzim haller
Madde 138 — 97 nci madde mucibince teftiş defteri bulundurmıyan veyahut
aynı maddede yazılı beyannameleri nizamen muayyen zamanlarda doldurup ilgili
makama vermiyen işveren veya işveren vekili, beş liradan elli liraya kadar hafif para
cezasına mahkûm edilir.
İşbu beyannameleri hakikate uymaz veya eksik bir tarzda dolduran
işveren veya vekiline, bir haftadan bir aya kadar hapis cezasile birlikte elli
liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezası verilir.
Son hükümler
Madde 147 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren, 1325 tarihli
“Tatili Eşgal Kanunu” ile “Ereğli havzai fahmiyesi amelesi” hakkındaki 10 eylül
1337 tarihli ve 151 numaralı kanunun, “İş Kanunu” hükümlerine muhalif olan
hükümleri mülgadır.

 Yine bu dönemde, dönemin çalışma hayatına yenilik getiren ve
Atatürk’ün ölümünden yaklaşık 4,5 ay önce yayımlanmış çok önemli bir düzenleme
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de, 28.06.1938 tarih ve 3945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına
Dair Kanundur. Bu kanunun iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili olan bazı
maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 — Bürolarında çalışan memurlar hariç olmak üzere bir senede
kullandığı işçi ve müstahdemin sayısının gündelik vasatisi yüz den daha fazla olan
maden ocaklarile teşviki sanayi kanununda tarif edilen sınaî müesseselerde çırak,
kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini arttırmak üzere kurslar açılacaktır.
Kursa gireceklerin katedecekleri mesafe iki kilometreyi geçmemek üzere ayni
sanayia mensub müesseseler müşterek kurs açabilirler.
İşçi sayısı bu maddede gösterilen mikdardan aşağı olsa bile yukarıki fıkrada
yazılı mesafe dahilinde ayni sanayiden birkaç müesseseye sahib olanlar kurs
açmağa mecburdurlar.
Madde 3 — Açılacak kurslarda tedrisat, çalışma zamanı dışında olmak
üzere haftada en çok altı saattir.
Kursa devam edenler kurs nihayetinde imtihana tâbi tutulur. İmtihanda
muvaffak olamayanlar o müesseselerde çalışmağa devam ettikleri takdirde
müteakib kurslara devama mecburdurlar.
Madde 5 — Kursların tedris ve idare masrafları müessese sahibleri
tarafından tediye olunur.
Müşterek kurs tesisi halinde masraf her müessesenin işçi ve müstahdemininin
adedi nisbetinde olmak üzere taksim edilir.
Madde 6 — Kurslara devam mecburidir. Mazeretsiz olarak kursa
gitmeyenler hakkında her gelmediği gün için iş veren veya vekili tarafından
gündeliğinin yarısını geçmiyecek bir mikdarı kesilir. Bir ay içinde beş defa kursa
devam etmiyenlerin hizmetlerine nihayet verilir.
…
Madde 7 — Kurs açmakla mükellef tutulan müesseseler bu kanuna göre
tanzim edilecek nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde bu mükellefiyeti ifa
etmedikleri takdirde 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır.
Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak tertib olunmakla beraber kurs
açılıncaya kadar müessesenin kapatılmasına da hükmolunur.
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Bu maddeye göre verilecek cezaî hükümlere Sulh Mahkemelerince karar
verilir.
Yukarıda genel olarak bazı maddeleri belirtilen 3008 sayılı İş Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonra, Türk İş Güvenliği Mevzuatında genel olarak önemli bir
adım atılmış ve adı geçen kanuna dayanarak, sonradan değişikliğe uğramış olsa da
detaylı ve teknik nitelikte birçok tüzük yürürlüğe girmiştir. Bu dönemde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili olarak tarih sırasına göre çıkarılan tüzükler aşağıda belirtilmiştir.

 3008 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesine dayanarak hazırlanan ve
06.11.1939 tarih ve 4354 sayılı Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe
girmiş olan Fazla Saatlerle Çalışma Nizamnamesi, bazı iş kollarında fazla saatlerle
çalışma şartlarını ve bunların nasıl ücretlendirileceğine ilişkin hükümler içermektedir.
Bu nizamnamenin bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 — Fazla saatlerle çalışma, herhangi bir işte, memleketin
ekonomik menfaatleri bakımından yahud mahiyetleri itibarile veya istihsal
mikdarlarını mutat olan seviyenin yukarısına çıkarmağa ihtiyaçları dolayısile, İş
Kanununun 35 inci maddesinin (A) fıkrası hükmünün dışında kalarak, günlük çalışma
müddetlerinin, muvakkat zamanlar için, o hükümden daha fazla hadlere arttırılmasıdır.
Memleketin ekonomik menfaatleri bakımından fazla saatlerle
çalışılabilmesi keyfiyeti İktısad Vekâletinin ve işin mahiyeti icabı veya istihsal
ihtiyacı dolayısile fazla saatlerle çalışılabilmesi ise, her bir işyerinin bulunduğu
mevkie göre, o sahada İş Kanunu tatbikatını teftiş ve takibe salahiyetli olan makamın
takdir ve tasvibine bağlıdır.
Madde 2 — Birinci maddenin ikinci fıkrası mucibince salahiyetli makamca
onaylanmış olan fazla saatlerle çalışmalar, ancak bu onaylama kâğıdında açıkça yazılı
şart ve tarzlara göre ilgili işyerinin bütününe teşmil edilebileceği gibi bu işyerinin bazı
kısımlarına da hasrolunabilir.
Bundan başka, işin yürütülmesine aid icaplar dolayısile vaki olacak talebe
göre, fazla saatlerle çalışma keyfiyetinin işçiler arasından muayyen şahıslara veya
muayyen gruplara mahsus olarak tatbikına dahi salahiyetli makam tarafından izin
verilmesi caizdir.
Fazla saatlerle çalışma müsaadeleri istinat ettikleri sebeplerden başka
hususat için kullanılamaz.
Madde 3 — Aşağıda sayılmış olan işlerde, İş Kanununun 35 inci maddesinin
(B) ve (C) bentleri mucibince türlü işler hakkındaki nizamnameler veya genel emirlerle
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tesbit edilmiş bulunan günlük çalışma müddetlerinden fazla saatlerle çalışılması
caiz değildir:
1 - Adı geçen kanunun 36 ncı maddesine göre sağlık kaideleri bakımından
günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması lüzumu tesbit edilecek işlerde.
2 - Aynı kanunun 43 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki tarife göre gece
addedilen gün devresinde yürütülen işlerde (Günlük kanunî çalışma müddetinin
yarısından fazlası gece devresine tesadüf ettiği takdirde, iş, “gece işi” sayılır. Şu
kadarki bu suretle gündüz işi sayılan çalışmalara ilâveten işbu nizamname mucibince
tatbik edilen fazla çalışma saatlerinin kısmen veya tamamen gece devresinde cereyan
etmesi tecviz edilebilir.).
3 - Maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi
yer altında veya su altında çalışılacak işlerde.
Madde 4 —
I - Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 173 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile İş
Kanununun 48 inci maddesi hükümlerince günde 8 saatten fazla çalıştırılmaları caiz
olmayan 16 yaşını doldurmamış kız ve erkek çocuklar hakkında, işbu kanunî
çalışma müddetine ilâveten fazla saatlerle çalıştırma usulü tatbik edilemez.
II - Gerek iş mukavelesindeki şartlarla veya işyerinin dahilî talimatnamesinde
yazılı hükümlerle önceden, gerekse sonradan, fazla saatlerle çalışmaya
muvafakatleri alınmış olan işçilerden sıhhatlerinin müsait olmadığı hekim raporu
ile sabit olanlar, işbu muvafakatlerine müsteniden fazla çalışmaya icbar edilemezler.
Madde 5 — Kanunî günlük çalışma müddetine ilâveten yapılacak fazla
çalışmalar günde en çok üç saat olabilir.
Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, fazlası
ise bir saat sayılır.
Fazla çalışma saatleri ile çalışılacak günlerin yekûnu bir takvim yılında
doksan iş gününü geçemez. Muayyen bir takvim yılı içinde kullanılmak üzere istihsal
edilen fazla saatlerle çalışma müsaadesi o takvim yılı içinde kullanılmazsa sukut eder.
Madde 9 — Seferberliğe hazırlık veya seferberlik esnasında İcra Vekilleri
Heyeti, memleket müdafaasının ihtiyaçlarını temin eden işyerlerinde fazla
çalışmağa lüzum görürse işlerin cinsine ve ihtiyacın şiddetine göre günlük iş
müddetini işçinin azamî çalışma kabiliyetine çıkarabilir.
Bu suretle fazla çalıştırılan işçilere, Millî Müdafaa Vekâletine bağlı
işyerlerinde fazla çalıştıkları saatler için kanunî çalışma müddetine aid ücretin her
saatine tekabül eden mikdarı nisbetinde fazla ücret verilir. (…)
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Madde 11 — Fazla saatlerle çalışmağa işçilerin muvafakati alınmak
lâzımdır.(…)
Madde 12 — I - İşçilerini fazla saatlerle çalıştırmak isteyen işverenler veya
işveren vekilleri fazla saatleri tatbika başlamadan önce ve nihayet başladıkları gün
işyerinin bulunduğu mevkie göre, o sahada İş Kanunu tatbikatını teftiş ve takibe
salahiyetli olan makama müracaat etmeğe ve fazla çalışma şart ve tarzlarını
onaylandırmak üzere aşağıdaki hususları bildirmeğe mecburdurlar:
A - Müsaadenin işyerinin bütününe mi yoksa muayyen kısımlarına mı veya
muayyen bir işi gören işçi gruplarına mı şamil olacağı,
B - Fazla saatlerle çalışmağı icab ettiren sebepler,
C - Fazla çalışmağa ne günü başlanacağı,
Ç - Fazla saatlerle çalışılacak günlerin mikdarı ve günde kaçar saat fazla
çalışılacağı ve saat başına ne nisbette munzam ücret verileceği,
D - Yukarıda yazılı şartlarla yapılacak fazla çalışmalarda işçilerin
muvafakatlarının işbu nizamnamenin II nci maddesinde yazılı tarzlardan hangisine
göre alınmış olduğu ve şayet bu muvafakat mümessil işçilerin aracılığı ile alınmış ise
buna aid olan zabtın tarih ve numarası.
II - Bu nizamnamenin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere
şayet işçiler arasında muayyen şahısların fazla saatlerle çalıştırılmaları matlup ise, bu
işçilerin isimleri, soyadları, varsa işçilik numaraları ve yaptıkları işin nevi de
salahiyetli makama bildirilmelidir.
Madde 13 — Fazla saatlerle çalışma müsaadesi 90 iş gününe şamil olarak bir
defada alınabileceği gibi daha az günlere münhasır kalmak üzere muhtelif zamanlarda
da alınabilir.
İşyerinin abara devir ve temliki sureti ile iş verenin veya ticaret unvanının
değişmesi, evvelce aynı işyeri için alınmış bulunan müsaadenin iptalini veya yıllık
azamî had dahilinde yeniden müsaade verilmesini icap ettirmez.
Müteaddid işyerlerinin veya iş şubelerinin birleşmesi halinde dahi hüküm
aynıdır.(…)
Madde 16 — İktısad Vekâleti, memleket ekonomisinin umumî veya mahallî
icapları bakımından bütün memlekete veya bazı mıntakalara şamil bulunmak veyahud
muayyen iş sahalarına münhasır kalmak üzere işbu nizamnamenin hükümleri
dairesinde fazla saatlerle çalışılmasına umumî izin verebilir.
Madde 17 — Fazla saatlerle çalışılması salahiyetli makamca onaylanmış
bulunan işyerlerinde, bu onaylanmada tasrih edilmiş olan şartlara riayet edilmediği
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takdirde, o iş yerindeki fazla çalışmaların devamı anılan makam tarafından
menedilebilir.
Madde 19 — İşbu nizamnamenin tatbikatını temin ve takibe salahiyetli
makam veya memurlar tarafından lüzumu halinde vaki olacak talep üzerine, zabıta
kuvvetleri işbu makam veya memurların vazifelerini gereği gibi ifa etmeleri esbabını
temin ile mükelleftirler.
Madde 20 — İşbu nizamnamenin hükümlerinden herhangi birine muhalif
harekette bulunan işveren veya işveren vekili hakkında İş Kanununun sekizinci ceza
hükümleri faslının 110 uncu maddesinin (3) numaralı bendi mucibince takibat icra
olunur.

 3008 sayılı İş Kanununun 36 ncı maddesine dayanarak hazırlanan ve
12.11.1940 tarih ve 4658 sayılı Resmi Gazetede yayımlandıktan üç ay sonra yürürlüğe
girmiş olan Günde Ancak Sekiz Saat Veya Daha Az Çalışılması İcabeden İşler
Hakkında Nizamname, iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı iş kollarında sekiz
saatten fazla çalışılmaması ve bazı ortamlarda da kaç saat çalışılması gerektiğini
belirtmesi nedeniyle oldukça önemli bir yasal düzenleme olarak görülmektedir.
Nizamnamenin dikkat çekici bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 — Sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat veya
daha az çalışılması icabeden işler bu nizamnamede gösterilmiştir.
Madde 2 — Bir işçinin günde ancak sekiz saat çalıştırılması icab eden işler
şunlardır:
I - Kurşun ve arsenik işleri:
II Cam sanayii işleri:
III - Cıva sanayii işleri:
IV - Çimento sanayii işleri (Değişmiş bent: 08.07.1941-4854) :
V - Havagazı ve kok fabrikalarındaki işler:
VI - Tazyik edilmiş hava içinde çalışmağı icabettiren işler:
VII - Tutya sanayii işleri:
VIII - Bakır sanayii işleri:
IX - Alüminyom fırınlarında yapılan işler:
X - Demir ve çelik sanayii işleri:
XI - Yüksek izabe fırınları işleri:
XII - Kauçuk imalâtı işleri:
XIII - Yeraltı işleri (Ek bent: 08.07.1941-4854):
Maden ocakları işleri, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında çalışılan
işler.
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Madde 3 — Bir işçinin günde sekiz saattan daha az çalıştırılması icab eden
işler ile bunların her birinde en çok kaçar saat çalışılabileceği aşağıda gösterilmiştir.
I- Tazyik edilmiş hava içinde çalışmayı icabettiren işler:
a) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 2-2,5 kilogram olduğu
takdirde, (6) saat;
b) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 2,5 den ziyade (3 kilograma
kadar) olduğu takdirde, (5) saat,
c) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 3 ten ziyade (3,5 kilograma
kadar) olduğu takdirde, (4) saat,
ç) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 3,5 kilogramdan ziyade
olduğu takdirde, (2) saat.
…
Madde 4 — İkinci ve üçüncü maddelerde yazılı işlerde çalıştırılan
işçilerin, işbu maddelerde tesbit edilen günlük azamî iş müddetlerinden sonra, diğer
herhangi bir işte çalıştırılmalarına devam edilemez.
Madde 5 — İkinci ve üçüncü maddelerde tesbit edilen işler için, İş
Kanununun 37 nci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma müsaadesi verilmez.
Madde 6 — Yürüttükleri işlerde veya işlettikleri iş yerlerinde, bu
nizamnamede sayılan işlerden her hangi birini veya bir kaçını devamlı bir surette
veya zaman zaman icra eyleyen iş verenler, bu işlerin nevi ve mahiyetlerini, icra
zamanlarını, bunlarda çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek
ve on sekizden küçük ve büyük yaştakiler de ayırt edilmek suretile sayılarını,
bunların her günkü işe girme, işden çıkma ve ara dinlenmeleri saatlerini ve günde
birden fazla işçi postası ile çalışılıyorsa bu postaların ne tarzda ve hangi saatlerde
nöbet değiştirdiklerini, işin yürütüldüğü mevkide İş Kanunu tatbikatını temin ve takib
ile mükellef makama, yazı ile bildirileceklerdir. Bunların doğrudan doğruya ilgili
makama bildirilmesi imkânsız, yahut gecikmeyi mucip ise mahallin en büyük mülkiye
amirine bildirilmesi de caizdir. Bu takdirde mülkiye amiri keyfiyeti, tezelden o
makama tebliğ eder.
Madde 7 — İşbu nizamname hükümlerine muhalif harekette bulunan işveren
veya işveren vekilleri hakkında, İş Kanununun 110 uncu maddesinin 2 numaralı
bendinde yazılı ceza tatbik olunur.

 3008 sayılı İş Kanununun 55 ve 56 ncı maddeleri ile 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 uncu maddesine dayanarak hazırlanan ve
17.02.1941 tarih ve 4736 sayılı Resmi Gazetede yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe
girmiş olan İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Nizamnamesi 92 maddeden
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oluşmaktadır. Bu maddelerden konumuzla ilgili olabilecek bazı maddeler ise aşağıda
belirtilmiştir.
Madde 1 - İş Kanununun şümulü dahilinde bulunan her türlü iş yerlerinin
ve işçilere aid ikametgâh ve saire gibi müştemilâtın haiz olması lâzım gelen sıhhî
vasıf ve şartların ve iş yerlerinde kullanılan alât ve edevat, makina ve iptidaî
maddeler yüzünden zuhuru melhuz kazalara ve sari veya meslekî hastalıklara
mâni tedbirlerin ve vasıtaların ve her sınıf müesseselerde iş kazalarına karşı iş
yerlerinde bulundurulması mecburi olan tedavi levazımının nelerden ibaret
olduğu ve bu esaslara göre iş yerlerinin ne suretle kurulacağı ve açılacağı
hakkındaki umumî hükümler bu nizamnamede tesbit edilmiştir.
Madde 3 - Mahiyetleri itibarile, sağlık koruma ve iş emniyeti bakımından
özel şart ve tedbirleri icab ettiren maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, dalga
kıran, tünel, kanalizasyon inşaatı ve saire gibi yer altında veya su altında yapılan işler
ile her türlü kara nakliyatı ve diğer lüzum görülecek iş zümreleri için ayrıca hususî
hükümleri havi nizamnameler çıkarılıncaya kadar, işbu Nizamname
hükümlerinden bu kabil iş yerlerinde dahi hal ve vaziyetlerine göre tatbiki kabil
olanları tatbik olunur.
Birinci Bölüm
İş yerlerinin ve işçilere aid ikametgâh vesair müştemilâtın haiz olması
lâzım gelen sıhhî vasıf ve şartlar
I: İş yerleri
A) Kapalı iş yerleri
Madde 4 - Tavan irtifaı:
Madde 5 - Hava hacmi:
Madde 6 - Çalışma sahası:
Madde 7 - Mesaha cetvelleri:
Madde 8 - Dam:
Madde 9 - Bölmeler ve tavanlar:
Madde 10 - Zemin döşeme ve kaplamaları:
Madde 11 - Kapılar:
Madde 12 - Pencere ve menfezler:
Madde 13 - Işık:
Madde 14 - Hararet:
Madde 15 - Havalandırma:
Madde 16 - Temizlik:
Madde 17 - İçilecek su:
Madde 18 - Yemek yerleri:
Madde 19 - İş elbise ve levazımı ve soyunma yerleri:
Madde 20 - Yıkanma ve temizlenme yerleri:
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Madde 21 - Tükürük hokkaları:
Madde 22 - Abteshaneler:
B) Yarı kapalı veya açıkta iş yerleri
…
II: İşçilere aid ikametgâh vesair müştemilât
Madde 27 - İşçi ikametgâhları:
Haiz bulundukları vaziyet ve şartlar dolayısile işçi ikametgâhları vücuda
getirmeleri lâzım gelen iş yerlerinde, yeniden yapılacak veya zaten evvelce mevcud
bulunan bu kabil meskenlerde aranılacak sıhhî vasıf ve şartlar şunlardır:
I -İşçi ikametgâhları, ihtiyaca göre, bekâr işçiler için müşterek koğuşları
havi umumî binalar halinde yahud ailelerile birlikde oturan işçilere mahsus
müstakil evler veya apartımanlar şeklinde ve mesken olmaları bakımından
gereken tesisat ve tertibatı havi olarak, güneş ve hava alma ve haricî müessirata
karşı mahfuziyet itibarile sıhhî icablara uygun bir tarzda inşa edilecektir.
II - Bekâr işçilere mahsus umumî binalarda:
a) Koğuşların zemini her gün kolaylıkla silinip temizlenebilecek evsafta, duvar
ve tavanlarının sathı da icabında kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek
şekilde yapılmış olacaktır.
b) Koğuşların pencerelerinin üst kısımları her zaman açılıp kapanabilecek
şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca, koğuşlardaki havayı devamlı bir surette çekmek
üzere, baca ve menfezler de bulunacaktır.
c) Koğuşlarda adam başına düşecek hava hacmi mikdarı en az (12) metre
mik'abı olacak ve her koğuşta yatırılacak işçi sayısı bu esasa göre tesbit edilerek bir
cedveli (koğuşun hava hacmi ile yatabilecek azamî işçi sayısı gösterilmek suretile) iş
veren veya iş veren vekilinin imzası altında koğuşlara asılacaktır.
ç) Yataklar, zeminle irtibatı kesilecek surette karyola veya kerevetler üzerine
yayılacak ve aralarında en az (80) santimetrelik bir mesafe bırakılarak buralara,
işçilerin çamaşır ve sair şahsî eşyalarının muhafazası için dolaplar konulacaktır.
İki katlı karyola kullanıldığı takdirde katlar arasındaki mesafe, karyola boş
iken, yine (80) santimetreden aşağı olmayacaktır.
d) Bilûmum yatak levazımının, mevsim ve iklim icaplarına göre temini ve
bunların temiz bir halde bulundurulması keyfiyeti esas itibarile iş verenlere aid
bir vazifedir. Bilhassa çarşaf ve örtülerin en az ayda bir defa yıkanıp değiştirilmesi ve
her hangi bir sebeble yatakta başka bir işçi yatacağı takdirde bu değiştirmenin derhal
yapılması lâzımdır.
e) Koğuşlara kışın, bacası damı aşan bir ocağa merbut ve sıhhî şartlara
uygun teshin vasıtaları konulacaktır. Ancak mangal kömürü gibi açık ateşle veya
petrol yahud hava gazı sobaları ile teshin yasaktır.
g) İşçiler arasında bekâr kadınlarla (18) yaşından küçük çocuklar varsa,
bunlar, binanın bekâr erkeklerle münasebeti olmıyan ayrı kısımlarında
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yatırılacağı gibi hastalanan işçiler de, hastalığına göre, hastahaneye veya başka bir
odaya nakledilmek suretile diğer işçilerin yanında yatırılmıyacaktır.
h) Koğuşların civarında, işçilerin yatarken veya kalktıkları zaman el, yüz ve
ayaklarını yıkamaları için, içinde akar su ve sabun bulunan yıkanma yerleri ve
binanın münasip bir mahallinde, işçilerin kendi çamaşır ve elbiselerinin de
yıkanabileceği, bir çamaşırhane bulunacaktır.
…
III - Ailelerile birlikte oturan işçilere mahsus müstakil ev veya apartıman
dairelerinde:
a) Bu kısım ikametgâhlar, bekâr işçilere mahsus umumî binalardan ayrı
ve kabil olduğu kadar sakin mahallerde yapılacak ve her işçiye tahsis edilecek ev
veya dairede, ailesinin kalabalığına yetecek mikdarda oda ile bir mutfak ve bir
abteshane bulunacaktır. Bunların tenvir, teshin, su ve mecra işleri, iş verenlerce sıhhî
bir şekilde tanzim olunacaktır.
b) Aile sahibi işçiler, kendilerine tahsis edilen ev veya daireyi, gerek
içindeki aileleri efradının gerekse komşularının sıhhati bakımından, gereği veçhile
temiz tutmakla ve harap olmasına meydan vermemekle mükelleftirler.
…
c) Bu ikametgâhların temiz ve iyi bir halde muhafazasına itina gösterilip
gösterilmediğini iş veren veya iş veren vekilleri, bizzat yahut salâhiyet verecekleri
kimseler vasıtasile, münasib zamanlarda muayene ve kontrol ederek icap eden
tedbirleri alacaklardır. Bu kontrolun icrası için, ilgili işçinin haberdar edilmesi ve
kendisinin de huzuru şarttır.
IV - İş yerlerinde işçilerin içinde çalıştıkları mahallerin veya iş yerine
müteferri depo ve ambar gibi yerlerin, aynı zamanda işçi ikametgâhı olarak
kullanılması ve buralarda işçi yatırılması yasaktır. Ancak bekçi ve nöbetçi gibi
kimselerin, vazifelerinin icap ettirdiği şekilde, iş yerlerinde yatmaları caizdir.
Madde 29 - Banyo, duş yerleri ve hamamlar:
Haiz bulundukları vaziyet ve şartlar dolayısile banyolar, duş yerleri veya
hamamlar vücude getirmeleri lâzım gelen iş yerlerinde, yeniden yapılacak veya zaten
evvelce yapılmış bulunan bu kabil tesisatta aranılacak vasıf ve şartlar şunlardır:
a) Bu tesisat, vaziyet ve ihtiyaca göre, bekâr işçilere mahsus umumî binaların
münasip kısımları ile ailece oturan işçilere mahsus müstakil ev veya apartman
dairelerinde vücude getirilebileceği gibi işçi ikametgâhları civarında bu işe tahsis
edilecek hususî binalar dahilinde de yapılabilir.
Hamam ve banyo yapılmayıp sadece duş yerleri vücuda getirildiği takdirde, bu
tertibatın iş yerlerinin münasib bir mahallinde tesisi de caizdir.
b) Banyo, duş ve hamam daireleri, haricî ve havaî müessirata karşı tamamen
mahfuz bir halde inşa edilecek, zemin, tavan ve duvarlar daimi rutubet ve sıcak su
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temasına mukavim şekilde yapılacak, ayrıca zemin, su birikmiyecek surette meyilli ve
akıntılı olacaktır.
c) Umumî şekilde yapılacak yıkanma yerlerile banyo ve duş tesisatının, işçi
sayısına göre kâfi mikdarda olması, bunların ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsu tertibatını
haiz bulunması ve lüzumu veçhile ısıtılması lâzımdır.
Kurnalı hamamlarda müteaddit kurnalar bir arada bulunabilirse de, duş ve
banyo mahallerinin bölmelerle ayrılmış bir şekilde yalnız birer kişilik olması şarttır.
ç) Umumî şekildeki hamam, banyo veya duş yerlerinde ayrıca soyunma
mahalleri vücuda getirilecek ve her işçiye sabun, peştemal ve silinecek levazım
verilecektir.
Bu levazım sık sık yıkanıp daima temiz bir halde bulundurlacak ve yıkanma
yerlerile banyoların ve soyunma mahallerinin temizliğine de itina gösterilecektir.
d) Erkek ve kadın işçilerle 18 yaşından aşağı çocuk işçilerin yıkanma gün veya
saatleri ayrı ayrı tayin ve tanzim olunacağı gibi ailelerile birlikte oturan işçilere mahsus
ev veya apartıman dairelerinde banyo tertibatı bulunmadığı takdirde, bu işçilerin
aileleri için de ayrıca yıkanma günleri tahsis edilecektir.
İşçi ailelerine aid hamam levazımı, doğrudan doğruya kendileri tarafından
tedarik edilir.
Madde 30 - Emzirme odaları ve çocuk bakım yurdları:
Haiz oldukları vasıf ve şartlar dolayısile, emzirme odaları ve çocuk bakım
yurdları (kreşler) tesisi mecburiyetinde bulundukları hususî nizamnamesinde tesbit
edilecek olan iş yerlerinde yeniden vücuda getirilecek veya zaten evvelce vücuda
getirilmiş bulunan bu kabil müesseselerin tâbi olacağı hususî sağlık şartları, anılan
nizamname ile tayin olunur.
Madde 31 - Sair müştemilât:
İş Kanununun muhtelif hükümlerine tevfikan veya iş hayatile ilgili diğer
mevzuat icabı olarak yahud iş verenlerin kendi ihtiyarlarile, iş yerlerinde işçiler
için vücuda getirilmiş veya getirilecek bulanan gazino, lokanta, sinema gibi
istirahat, yemek ve eğlence yerleri ile bedenî veya meslekî terbiye ve talim
muhallerinde ve iş yerlerine müteferri sair bilûmum müştemilât ve tesisatında
gerek umumî hıfzıssıhha kaideleri gerekse işçilerin sağlığını koruma bakımından
bütün sıhhî icab ve tedbirlere riayet olunması mecburidir.
İkinci Bölüm
İş yerlerinde sari veya mesleki hastalıklara karşı alınacak tedbirler
I: Sari hastalıklar
Madde 32 - Umumî Hıfzıssıhha Kanununda yazılı sarî hastalıkların zuhuru
ihtimaline karsı, iş yerlerinde ve işçilere mahsus ikametgâh vesair müştemelâtta
alınması gerekli sıhhî tedbirler şunlardır:
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a) İşbu nizamnamenin birinci bölümde yazılı olduğu veçhile, iş yerlerile
müştemilâtının ve bilhassa işçi ikametgâhlarının ve abdesthanelerin temizliğine
itina edilecek iş yerlerinde, işçi ikametgâhlarında ve yemekhanelerinde
bulundurulacak içme suları hıfzıssıhha kaidelerine uygun vasıf da olacaktır.
b) İş yerlerile işçi ikametgahlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve
emsali haşaratın imhası için, sık sık icab eden temizleme tedbirleri alınacağı gibi fenni
usül dairesinde kükürt, formol vesair mevad ile tütsü dahi yapılacaktır.
Sivrisinekli mıntakalarda iş yerlerile işçi ikametgâhlarının pencerelerine
haricen tel kafesler konulacaktır.
Farelere karşı da, istiriknin, arsenik, fosfor gibi zehirler karıştırılmış maddeler
istimal etmek veya kapan vesaire kullanmak suretile, bunların imhası için icab eden
tedbirler alınacaktır.
c) İşçiler zaman zaman temizlik ve bilhassa bit muayenesine tâbi tutulacakları
gibi bekâr işçilere mahsus umumî ikametgâhlardaki yataklar da aynı suretle kontrol
edilecektir.
ç) İş yerleri ve müştemelatı etrafında gübre, süprüntü vesair muzahrafat
biriktirilmeyerek muntazaman kaldırılacaktır.
d) Abteshane çukur ve lâğımları ile kullanılarak pislenmiş suların akıtıldığı
diğer mecralar, temiz su yollarından uzakça bulunacak ve bu pis mecralar kanalizasyon
olan yerlerde buraya ve olmıyan yerlerde ise Umumî Hıfzıssıhha Kanununun (245) inci
maddesine müstenid talimatnameye uygun surette yapılmış çukurlara bağlanacaktır.
e) Sarî hastalıkların zuhuruna sebebiyet veren bazı yiyecek maddelerinin iş
yerlerinde sarf ve istihlaki, lüzum görüldüğü takdirde, iş veren veya iş veren
vekillerince menedilecektir.
f) Her hangi bir iş yerine yeniden girecek işçilerden, sarî bir hastalığı
bulunmadığına dair, sıhhat raporu ile çiçek aşısı kâğıdı alınarak saklanacaktır.
Madde 33 - İşçiler arasında sarî bîr hastalık çıktığı yahud çıkan hastalığın sari
olmasından şüphe edildiği takdirde, derhal en yakın Hükümet veya belediye
doktorluğuna haber verilerek resmî sağlık teşkilâtının işe el koyması temin olunur.
Hastalığın mahiyetine göre işçilere aşı tatbiki veya bunların tecridi ve
eşyalarının etüvden geçirilmesi yahud iş yeri ve müştemelâtının umumî
dezenfeksiyonu vesaire gibi sıhhî tedbirlerin tatbikatında, iş veren veya iş veren
vekilleri ile işçiler resmî doktorların tavsiyeleri dairesinde harekete mecburdurlar.
II: Meslekî hastalıklar
Madde 34 - Yapılan işin mahiyet ve hususiyetinden doğması itibarile,
meslekî olarak kabul edilen hastalıklar şunlardır:
…
ç) Silis tozlarının teneffüsünden ileri gelen ve ciğer veremile müterafik olan
veya olmıyan silikoz hastalığı ile diğer muhtelif tozların teneffüsünden hasıl olan asm,
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iltihabı kasabat ve şalikoz, antrakoz, tabakoz, asbestoz, fırıncı veremi gibi
pnömokonyoz sınıfına dahil sair teneffüs cihazı hastalıkları.
(Silikoz hastalığı silis, kömür ve diğer madenlerde ve cam fabrikalarında
çalışan işçilerde; şalikoz taş yontucularda; antrakoz kömür madenleri işçilerinde ve
ocak dumanı veya îzabe yerlerinde grafit tozu yutanlarda; asbestoz yanmaz taş
işçilerinde; tabakoz tütün işçilerinde; fırıncı veremi ise fırın ve değirmenlerde
çalışanlarda görülebilir.)
…
ı) Muharriş tozlar, mayiler ve gazlerden ağız ve burun gışayı muhatilerile
ellerde ve vücudun sair kısımlarında husule gelen muhtelif çıban ve yaralar ve ekzama
gibi müzmin cild iltihapları.
(Kimya sanayii, yaldızcılık, çamur banyosu, maden ve taş ocakları ile taş
yontma, öğütme ve kırması gibi işlerde çalışanlarda görülebilir.)
i) Ankilostom ismindeki kurdun bağırsaklarda yerleşmesile husule gelen
ankilostomyaz hastalığı.
(Bilûmum madencilik ve taşçılık işlerile tuğla ve kiremitçilik ve tünel
kazılması gibi işlerde çalışanlarda görülebilir.)
j) Cam fabrikaları ve maden izabesi işlerinde görülen perde (katarakt) ve diğer
göz arıza ve hastalıkları.
Madde 36 - Meslekî hastalıkların tekevvününe sebep olan işlerde
çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı, bu işlerin
hususiyetine göre alınacak başlıca koruyucu tedbirler şunlardır:
…
ç) Silikoz hastalığı ile diğer pnömokonyoz sınıfı hastalıkların melhuz
bulunduğu işlerde, her türlü tozların intişarını azamî derecede önlemek üzere,
yapılan işin hususiyetine uygun tedbirler alınacak ve iş yerlerindeki
havalandırma tertibatının esaslı bir şekilde olmasına itina edilecektir.
…
ı) Muharriş tozlar, mayiler ve gazlardan husule gelen müzmin cild
hastalıklarına karşı, bu maddelerin tabiatlarına ve işlerin yapıldığı mahallere göre,
toz ve gaz çekici menfezler, vantilatörler, iyi havalandırma tertibatı vücuda
getirilmesi, fazla toz çıkaran işlerin mazbut hücrelerde kapalı bir şekilde yaptırılması,
işçilerin lâstik eldiven, başlıklı iş elbisesi veya maske ile teçhiz edilmesi gibi
tedbirler alınmak suretile böyle muharriş maddelerin iş yerlerine yayılmasının men'ine
ve işçilere vereceği zararların önüne geçilmesine çalışılacaktır.
Bu kabil işlerde çalışanların sık sık yıkanmasının temini, cild çatlaklarına
gliserin sürülmesi, sıyrıntı ve çıbanlarının hemen tedavi edilmesi hususlarına itina
edilecektir.
i) Ankilostom hastalığına karşı, bilûmum madencilik ve taşçılık işlerile tuğla
ve kiremitçilik ve tünel kazılması gibi işlerde, zeminin çamur halinden kurtarılarak
kabil olduğu kadar kuru bulundurulması için icab eden tedbirler alınacak, yerlere sık
sık toz halinde tuz serpilecek, galerilerde havanın serince olması temin edilecektir.
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Bu kabil işlerde çalışanların vücud temizliğine ve yemeklerden evvel güzelce
ellerini yıkamalarına itina gösterilecek, ayrıca işyerlerinde, içinde (%5) nisbetinde
tuzlu suyu muhtevi kâfi mikdarda kaplar bulundurularak, işçilerin gerek arasıra iş
esnasında ve gerekse işten çıkarken elleri bu suya daldırtılıp yıkattırılacaktır.
Bundan başka, zaman zaman bir kısım işçilerin pislikleri muayene ettirilerek
bunlarda ankilostom yumurtası görüldüğu takdirde, bu muayenenin diğer işçilere de
teşmili ve hasta olanların tecrid ve tedavisi suretile mücadeleye girişilecektir.
j) Perde (katarakt) ve diğer göz arıza ve hastalıklarına karşı, iş yerlerinin
gözlere ziyan veren toz, gaz, buhar ve dumanlardan kurtarılması için gereken tedbirler
alınacak, fırın ağızları iyi havalandırılacak, bu ağızlar, çabuk ve kolay açılıp kapanması
için tam veya yan otomatik kapaklarla teçhiz olunacaktır.
Erimiş cam ve madenlerin keskin ziyalarına bakmak için de, işçilere münasip
evsafta gözlük veya maske verilecektir.
…
Madde 37 - Meslekî hastalıkların tekevvününe sebep olan işlerden herhangi
birinde çalışanlar hakkında (36) ncı maddede yazılı hususî korunma tedbirlerinden
maada, ayrıca şu umumî esaslara da riayet olunacaktır:
a) Bu kabil işlere alınacak işçilerden, (32) nci maddenin f bendinde yazılı
sıhhat raporile birlikte, girecekleri işin hususiyetine göre, bünyelerinin o işe
elverişli ve dayanıklı bulunduğuna dair ayrı bir rapor istenecektir.
b) Bu kabil işlerde çalışan işçiler, en az altı ayda bir, varsa müessese doktoruna
ve bunun bulunmadığı yerlerde hükümet veya belediye doktorlarına muayene
ettirilerek, işçilerden meslekî hastalık arazı görülenler derhal tedavi altına
alınacaklardır.
c) İş veren veya iş veren vekilleri, bu kabil işlerde çalışanların sıhhatile
devamlı surette alâkadar olacaklar ve meslekî hastalık alâmetleri gösteren işçileri,
b bendinde yazılı altı aylık mühleti beklemeksizin hemen muayene ve tedaviye
sevkeyliyeceklerdir.
ç) Bu kabil işlerde çalışanların iş elbise ve levazımı, bunların sokak elbiselerile
temas etmiyecek surette ayrı ayrı yerlerde bulundurulacaktır.
d) Bu kabil işlerin yapıldığı iş yerlerinde, orada yapılan işin meslekî hastalık
bakımından arzettiği hususî tehlikeleri ve bunlardan korunma tedbirlerini
gösteren ve gerekli tavsiyeleri ihtiva eden afişler veya levhalar taliki suretile ve
buna imkân olmıyan yerlerde ise şifahî telkinler ve nasihatlar ile, işçilerin daima tenvir
ve irşad edilmesi lâzımdır.
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Üçüncü Bölüm
İş yerlerinde iş kazalarına karşı bulundurulması mecburî olan tedavi
levazımı ve sıhhî tesisat
…
Madde 40 - Yapılan işin mahiyeti itibarile kaza ve tehlike ihtimali çok olan iş
yerlerinde, aşağıda yazılı ilk yardım levazımını muhtevi (3 numaralı) kutu veya çanta
ile bir sedye bulundurulacaktır:
100 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (cam kapaklı bir şişe
içinde)
25 gram amonyak (lâstik veya cam kapaklı bir şişe içinde)
1000 gram saf alkol
900 gram oksijenli su
15 paket idrofil pamuk (25,50 ve 100 gramlık beşer paket)
10 paket gaz idrofil
10 aded muhtelif büyüklükte sargı bezi
4 aded 0,50 x 1,25 metre eb'adında sargılık eşarp (dış sargı bezi)
2 düzüne çengelli iğne
2 kutu flâster (yapıştırıcı yakı)
1 aded makas
1 aded pens
1 aded ağız açacak pens
3 aded küvet veya çukur tabak
1 aded 2 santimetre mik'ablık enjeksiyon şırıngası
1 aded 10 santimetre mik'ablık enjeksiyon şiringası (6 şar tane paslanmaz iğne
ile)
10 aded ampul kafein
5 aded ampul morfin
10 aded ampul ergotin
10 aded ampul eter
10 aded ampul vil kanfre
10 aded ampul adrenalin
5 aded ampul uabain
1 aded lâstik band
4 Şişe tetanos seromu, (onar santimetre mik'ablık serül şeklinde)
2 tüp vazelin
2 kutu yanık merhemi
250 gram toz halinde tebeşir (karbonat dö şo) cam kavanozda (asid yanıkları
için)
250 gram sert sirke (kalevi yanıklar için)
500 gram toz halinde sönmüş kireç (madenî bir kutu içinde)
1 aded nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı.
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Madde 41 - (38), (39) ve (40) ıncı maddelerde yazılı (1), (2) ve (3) numaralı
kutu veya çantaların muhteviyatı, işçi sayılarının (25) kişiye kadar olması esasına
göre tertib edilmiş bulunduğundan, iş yerlerindeki işçi adedi (25) kişiyi geçtiği
takdirde bu levazımdan ıcab edenlerinin mikdarları o nisbette arttırılacak ve
sarfolundukça tamamlanacaktır.
Meslekî arıza ve hastalıkların tekevvününe sebep olan işlerin yapıldığı
yerlerde, bu arıza ve hastalıklara karşı (36) ıncı maddenin ilgili bendlerinde yazılı ilk
tedbir ve tedavi levazımı dahi ayrıca bulundurulacaktır.
Madde 43 - Hastahanesi olmıyan mahallerde veya şehir ve kasabalar
haricindeki yerlerde kurulmuş olup da devamlı surette en az (50) işçi çalıştırılan
iş yerlerinde, umumî hıfzıssıhha kanununun (180) inci maddesi mucibince ihzarı
icab eden hasta odalarında, (40) ıncı maddede yazılı (3) numaralı yardım sandığı
muhteviyatından başka, aşağıdaki malzeme de bulundurulacaktır:
1 adet dil çekme pensi
2 adet lâstik mesane sondası
1 adet cam irigatör
2 adet böbrek şeklinde küvet
2 adet su ve alet kaynatmak için emaye kap
6 adet eşarp (dış sargı bezi)
1 metre murabbaı cerrahî muşamba
Kol ve bacak kırıklarında kullanılmak üzere muhtelif büyüklükte tahta ateller
İki adet battaniyeyi havi bir karyola ve yatak takımı
Madde 44 - Devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısı (100) den (500) e kadar olan
iş yerlerinde, umumî hıfzıssıhha kanununun (180) inci maddesi mucibince tesisi icab
eden revir mahallerinde, (43) üncü maddeye tevfikan hasta odalarında bulundurulan ilk
yardım ve tedavi malzemesinden başka, aşağıda yazılı vasıtalar da mevcut olacaktır:
50 gram toz halinde iyodoform
100 gram toz halinde rıvanol
25 gram süblime pastili
Mevziî veya umumî anestezi için gerekli levazım
(1 adt 20 santimetre mik'ablık enjeksiyon şırıngası (6 adet iğne ile)
1 adet tansiyon ölçme cihazı
1 adet istetoskop (misma)
6 adet muhtelif numarada madenî sonda
6 adet muhtelif numarada lâstik sonda
3 tub muhtelif numarada katküt
3 tip muhtelif numarada ipek iplik
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1 adet nisaî trus takımı (iş yerinde kadın işçi mevcud veya çalıştırılması
muhtemel ise)
1 adet göz ve kulak için küçük trus takımı
(Nikel bir mahfaza içinde (küçük cerrahî) ameliyatlarını icra edebilecek alât
takımı
1 adet muayene masası
1 adet ufak ameliyat masası
1 adet camlı alât dolabı
Her biri ikişer bataniyeyi havi karyola ve yatak takımı (100 kişiye bir yatak
hesabile)
Madde 46 a) Umumî hıfzıssıhha kanununun (180) inci maddesi mucibince, devamlı
olarak en az (50) işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir veya muteaddit doktorun sıhhî
murakabesi temin edileceği ve büyük müesseselerle kaza ihtimali çok olan işlerde
ise doktor daimî olarak iş yerlerinde yahut civannda bulunacağı cihetle, bu kabil
hususî doktorları olan iş yerlerinde, gerek ilk yardım kutu veya çantaları muhteviyatı,
gerekse hasta odaları yahut revir mahalleri bulunduğu takdirde buralardaki levazım ve
vesait, o iş yerinde yapılan işin hususiyeti bakımından müessese doktorlarınca
gösterilecek lüzuma göre, kemiyet ve keyfiyet itibarile tezyit ve ikmal ettirilecektir.
b) Doktorun daimî olarak bulunduğu iş yerlerinde, ilk yardım kutu veya
çantalarının ve diğer tedavi levazımının mevzu bulunduğu mahallerin anahtarları bizzat
doktorda veya kendisine yardımcı olan kimselerde duracaktır.
Madde 47 - Devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısı (500) kişiden yukarı olan
iş yerlerinde, umumî hıfzıssıhha kanununun (180) inci maddesi mucibince, (100)
kişiye bir yatak hesabile açılması icab eden hastahaneler, aşağıda yazılı usuller ve
şartlar dairesinde tesis ve idare edilir:
a) Hastahane açacak olan iş veren veya iş veren vekilleri, ilgili sıhhat ve
içtimaî muavenet müdürlüğü vasıtasile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine bir
beyanname göndererek, iş yerinin isim ve adresile çalıştırılan işçi sayısını ve
yapılan işlerin nevini, açılacak hastanenin mevkiini, yatak adedini ve hangi tedavi
şubelerini muhtevi bulunacağını, yalnız işçilere mi yoksa bunların ailelerine de mi
bakılacağını bildirecekler ve hastahanenin krokilerile dahilî plânlarını da ikişer nüsha
olarak bu beyannameye rapteyleyeceklerdir.
Bu müracaat üzerine, keyfiyet Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince
incelenerek ve icabı halinde gereken tadiller ve ıslahlar yaptırılarak hastahanenin tesis
ve küşadı için bir ruhsat kâğıdı verilir.
…
c) Bu hastahanelerin kadrolarında bulundurulacak doktorlar ile eczacı
veya kalfa, hemşire, hastabakıcı ve diğer müstahdemlerin sayısı ve evsafı,
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hastahanedeki yatak adedile tedavi şubelerine vesair ihtiyaçlara göre tesbit
olunacaktır.
…
d) Bu hastahanelerde bulundurulacak ilâçlarla cerrahî aletlerin ve diğer
tedavi vasıtalarının mikdar, nevi ve cinsleri hastahanenin bağlı bulunduğu iş yerinde
yapılan işin hususiyetine, mahallî icab ve ihtiyaçlara ve yatak adedi nisbetine
nazaran, başhekim tarafından bir liste halinde tesbit edilerek Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekâletinin tasdikına arzedilir.
e) Hasta odalarının bol güneş görmesi, duvarlarının kolay temizlenebilecek
şekilde düzgün satıhlı ve boya veya badanalarının da beyaz yahud açık renkli olması ve
hava hacminin her hasta için (25) metre mik'abından aşağı düşmemesi lâzımdır.
Erkek ve kadınlara aid hasta odaları, ayrı ve mümkün mertebe bir
birlerinden uzakça bulunacak ve hastahanenin vaziyeti müsaid ise, on sekizden aşağı
yaştaki erkek çocukların odaları da erkeklerin koğuşlarından ayrılacaktır.
Güneş ziyası görmiyen odalarla zemin sathından en az (30) santimetre
yüksek olmıyan ve rutubete karşı mahfuz bulunmıyan odalarda hasta
yatırılmıyacaktır.
ı) Erkek ve kadın hastalar için, ihtiyaca kâfi gelecek adette ayrı ayrı
abdesthaneler bulunacak ve bunlar, iş yerlerindeki abdesthaneler hakkında (22) nci
maddede yazılı vasıflara uygun bir tarzda yapılmış olacaktır.
i) Bu hastahanelerde ihtiyaca göre ayrıca, banyo odaları, çamaşır yıkama
mahalli, etüv yeri, bulaşık yıkanacak kısımları havi mutfak gibi müştemelât ile ölü
koyma ve yıkamağa mahsus bir oda bulunacaktır.
Çamaşır yıkama mahallerile ölü odalarının mutfaklardan uzak bulunması
ve zeminlerinin, kirli suların doğrudan doğruya umumî mecra veya çukura akmasına
müsait bir şekilde olması lâzımdır.
k) Bu hastahanelere yatırılan hastalar için, aşağıdaki haneleri muhtevi
muntazam bir kayıd defteri (protokol) tutulacaktır:
1 - Sıra numarası
2 - Hastanın adı ve soyadı
3 - Hastanın yaşı ve doğduğu yer
4 - Babasının adı
5 - Hastahanenin bağlı bulunduğu iş yeri ile alâkası
6 - Hastahaneye girdiği tarih
7 - Hastahaneye girmesine sebep olan hastalık veya arızanın ne olduğu
8 - Hastahane idaresine tevdi ettiği emanet varsa cinsi ve mikdarı
9 - Hastahaneden çıktığı tarih
10 - Hastahaneden ne halde çıktığı
11 - Mülâhazat.
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l) k bendinde yazılı kayıd defterinden başka, her hasta için, hastalığına ne
teşhis konulduğunu ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığının seyrini,
yapılan tedavi tarzlarını, verilen ilâçları ve mühim bir cerrahî ameliye
yapılacaksa, müdahaleyi mucip olan sebebi gösteren bir müşahede kâğıdı
tutulacaktır.
Ayrıca her hasta için, üzerinde hastanın hüviyeti ve kayıt defterindeki sıra
numarası yazılı, bir fennî müşahede dosyası teşkil edilecek ve bu dosyaya, hastanın
müşahede kâğıdı ile derece kâğıdı, tahlil ve muayene raporları gibi fennî vesikalar
konularak saklanacaktır.
n) Başhekimler, her sene kânunusani ayı içinde, hastanenin geçen takvim
senesi zarfındaki faaliyetini gösteren ihsaî malûmatı havi bir cedveli ilgili iktısad ve
sıhhat müdürlüklerine gönderecekleri gibi, hastanede herhangi bir sari hastalık
zuhurunda veya vefat vukuunda keyfiyeti usulü dairesinde icab eden mercilere
bildireceklerdir.
Dördüncü Bölüm
İş yerlerinde vukuu melhuz kazalara karşı alınacak emniyet tedbirleri
II: İş yerlerinde kullanılan makinelerle alât ve edevat ve ibtidaî maddelere
aid tedbirler
…
Madde 69 a) İş yerlerinde bütün parlayıcı ve patlayıcı maddeler, hususiyetlerine
göre, mahfuz mahallerde duracaktır. Bu gibi maddelerle çalışılan yerlere çivili ve
nalçalı ayakkabılarla girmek ve buralarda sigara içmek veya açık ateş ve alev
bulundurmak ve işçilerin üzerlerinde kibrit ve çakmak taşımak yasaktır.
…
c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan yerlerde, bu maddelerden işçilere
verilecek mikdarların asgarî ihtiyaç nisbetinde olması ve daha fazlasının ortada
bulundurulmaması lâzımdır.
Beşinci Bölüm
İş yerlerinin kurulma ve işletilmesine müteallik hükümler
Madde 77 I - İşbu nizamnamede yazılı sağlık koruma ve iş emniyeti şart ve
tedbirlerinden, ehemmiyetleri itibarile esasa müteallik ve birinci derecede
sayılanlar şunlardır:
a) İş yeri ittihaz edilmiş veya edilecek binalarla müştemilâtında, inşa ve tesise
müteallik bulunan aslî ve sabit mahiyetteki şart ve tedbirler.
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b) İş yerlerinde buhar kazan ve makineleri, motorler, dinamolar,
transmisyon tertibatı, yüksek voltaj tesisatı, asansör ve elevatörler gibi teknik
tertibat ve cihazlar bulunduğu veya bulunacağı takdirde, bunlara aid inşaî veya aslî ve
sabit mahiyetteki şart ve tedbirler.
II - İşbu nizamnamede yazılı sağlık koruma ve iş emniyeti şart ve
tedbirlerinden, yukarıda gösterilenlerden gayrisi ikinci derecede sayılır.
Madde 79 I - İşbu nizamnamenin neşrinden sonra yeniden kurulacak olan sabit ve kapalı
iş yerleri için, bunların iş veren veya iş veren vekilleri, o mıntakada İş Kanunu
tatbikatını temin ve takib ile muvazzaf makama önceden müracaat ederek kurulacak iş
yerinin adını ve mevkiini, yeniden inşa edilecek müstakil bir binada mı, yoksa mevcud
herhangi bir binanın tamamında veya bir kısmında mı kurulacağını ve her iki takdirde
de binanın cinsini, ne gibi müştemilâtı ihtiva eyliyeceğini, iş yeri kurulduktan sonra
yapılacak işlerin nevi ve mahiyetini, bu işleri yapmak için iş yerinde ne gibi tesisat
ve tertibat vücuda getirileceğini, tahminen günde ne kadar işçi çalıştırılacağını ve
muteaddid postalarla çalışılacağı takdirde her bir postayı teşkil edecek işçi
sayısını, muharrik kuvvet, makine vesair cihazlar kullanılacaksa bunların vasıf ve
cinslerini gösteren ve kurulacak iş yerinin bu nizamname hükümlerine uygun olup
olmıyacağının tetkik ve tesbit edilmesini isteyen bir beyannameyi iki nüsha olarak
makbuz mukabilinde verecekler veyahud posta ile iadeli taahhüdlü olarak
göndereceklerdir.
Yapılacak işin nevi ve mahiyetine göre, kurulacak iş yerinin bina vaziyet ve
şartlarına ve buradaki aslî ve esasî tesisat ve tertibata aid plân, kroki, fotoğraf
veya model gibi lüzumlu belgeler dahi, ikişer nüsha olarak, bu beyannameye
eklenecektir.
II - Bu müracaat üzerine, İş Kanunu tatbıkatile muvazzaf makam, tatil günleri
hariç olmak üzere en çok (20) gün içinde bu evrakı inceliyerek nizamname
bükümlerine uygunluğunu tesbit eyledikten veya bunlar üzerinde icab eden tadil
ve ıslahları iş veren veya iş veren vekiline yaptırdıktan sonra, beyannamenin ve
buna ekli belgelerin ikinci nüshalarını tasdik ederek, o iş yerinin kurulmasına izin
verildiğini yazı ile bildirir.
Bu izni aldıktan sonra iş yerini kurmağa başlıyan iş veren veya iş veren
vekilleri, tesisatı yaptırıp bitirince tekrar yazı ile aynı makama müracaatla,
kurulan iş yerinin muayene ve kontrol edilmesini istiyecekler ve salahiyetli
memurlar bu talebin vukuundan itibaren en çok (20) iş günü içinde yeni kurulan iş
yerine giderek muayene ve kontrolde bulunacaklardır. Bu muamele neticesinde
nizamî şartlara uygunluğu tesbit edilen iş yerine, açılıp işletilmesinde bir mahzur
görülmediğine dair bir “işletme vesikası” verilir.
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Madde 80 I - İşbu nizamnamenin neşrinden sonra yeniden kurulacak olan iş yerlerinden:
a) Her türlü kara nakliyatı işleri ve yeraltı veya su altında yapılacak işler için
(bunlar hakkında “3” üncü maddede yazılı hususî nizamnameler çıkarılıncaya kadar)
ve,
b) Yarı kapalı veya açıkta iş yerleri için, önceden müracaatla kurma izni ve
işletme vesikası almağa hacet olmayıp bu kabil iş yerlerinin kurulup işlemeğe
açıldığının (3) üncü günü akşamına kadar, iş veren veya iş veren vekilleri, o
mıntakada İş Kanunu tatbikatını temin ve takib ile muvazzaf makama yazı ile
müracaat ederek açılan iş yerinin adını ve mevkiini, faaliyete geçirildiği tarihi,
yapılan ve yapılacak işlerin nevi ve mahiyetini, günde ne kadar işçi çalıştırıldığını
bildirecek ve bu nizamname hükümlerine uygunluğunun muayene ve kontrolünü
isteyecektir.
…
Madde 82 - İşbu nizamnamenin neşrinden önce zaten mevcud eski iş yerleri
ve müştemilâtı için iş veren veya iş veren vekilleri, işletmeyi durdurmaksızın, en çok
(1) sene zarfında kendiliklerinden bu nizamname hükümlerine intibakı temin
eyledikten sonra, mıntakasında bulundukları ilgili makama yazı ile müracaat
ederek iş yerinin muayene ve kontrolünü isteyeceklerdir.
…
Son hükümler
Madde 87 - İşbu nizamnamede yazılı işçi sağlığını koruma ve iş yerlerinin
sıhhat ve emniyet şartlarını ikmal için, iş kanunu tatbikatını takibe memur mahallî
makamca taleb vukuunda, vilâyetlerdeki sıhhat ve nafıa teşkilâtile belediye sıhhat
ve fen memurları veyahut devlet, vilâyet veya belediyelerle ilgili müesseselerde
müstahdem fennî salâhiyeti haiz zatlar, merbut bulundukları makamların
muvafakatile, bu nizamname hükümlerine uygunluk bakımından kendilerine tevdi
edilecek hususları inceliyerek neticeyi anılan makama yazı ile bildirirler ve
hissolunacak ihtiyaca göre nizamname tatbikatının teminine müteallik faaliyetlere
iştirak ederler.
…
Madde 88 - İşbu nizamnamenin tatbikatını temin ve takibe salahiyetli
makam veya memurlar tarafından lüzumu halinde vaki olacak talep üzerine,
zabıta teşkilâtı, bunların vazifelerini gereği gibi ifa etmeleri esbabını temin
edeceklerdir.
Madde 89 - Devlet, vilâyet veya belediyelerin bilûmum sıhhat, fen ve teftiş
teşkilâtı mensuplarile zabıta memurlarından, iş yerlerinde bu nizamname
hükümlerinden her hangi birine muhalif bir hareketin vukuunu müşahede
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edenler, aslî vazifeleri icabı olan muameleleri yapmakla beraber ayrıca, İş
Kanununun (96) ncı maddesi mucibince, bu kanunun tatbikatile muvazzaf
mahalli teşkilâtı dahi keyfiyetten haberdar etmekle mükelleftirler.
Madde 90 - İşbu nizamname hükümlerinden her hangi birine muhalif
harekette bulunanlar hakkında, İş Kanununun (112) ve (113) üncü maddelerinde
yazılı cezalar tatbik olunur. Bu maddelerin haricinde kalan hallerde, fiilleri Türk
Ceza Kanununun diğer maddelerine nazaran daha ağır bir cezayı mustelzim
değilse, anılan kanunun (526) ncı maddesi mucibince takibat yapılır.
2 nci Dünya Savaşı, bütün ülkelerin olduğu gibi ülkemizin de ekonomisini
sarsmış, savaş öncesine kıyasla büyük kitlelerin yaşam düzeylerinde gerilemeler
olmuştur. Bu nedenle bir sosyal güvenlik sistemine her zamandan daha fazla ihtiyaç
duyulmaya başlanmıştır. Savaş sonrasının sosyal politika anlayışları ülkemize de
yansımış, iş kazaları meslek hastalıkları ve analık sigortaları kurulmuştur.

 Ülkemizde; 27.06.1945 tarih ve 6042 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile iş hayatiyle ilgili hususların düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi
sağlanmış ise de, söz konusu bu kanunda sosyal güvenlik ve işçi sağlığı konusunda
herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle yaklaşık 6 ay sonra kanun yeniden
düzenlenmiştir. Yeniden düzenlenen ve 30.01.1946 tarih ve 6219 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak 29.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çalışma
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile de sosyal güvenlik
konusu, mevzuatımıza ilk kez girmiştir. Bu kanun ile ilgili bazı maddeler ise aşağıda
belirtilmiştir.
Madde 1 - Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesi,
çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar
arasındaki münasebetlerin memleket yararına ahenklendirilmesi, memleketteki
çalışma gücünün genel refahı artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma
ve sosyal güvenin sağlanması ile görevlidir.
Madde 2 - Çalışma Bakanlığı merkez kuruluşu, Çalışma Bakanının emri
altında bir müsteşarla;
1- Özel Kalem Müdürlüğü;
2- Araştırma Kurulu;
3- Teftiş Kurulu;
4- Hukuk Müşavirliği;
5- Çalışma Genel Müdürlüğü;
6- İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü;
7- Zatişleri Müdürlüğü;
8- Levazım Müdürlüğü;
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9- Seferberlik Müdürlüğü;
10- Kâğıtişleri Müdürlüğü,
kuruluşlarından ibarettir.
Madde 10 - İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
A) İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti, iş ve işçi bulma
ve sosyal yardımlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasını sağlamak;
B) Anılan kanun şümulü dışında kalan işyerlerinde çalışanların iş kazaları
ve meslek hastalıklarının tazmini hakkındaki kanun hükümlerinin
uygulanmasiyle ilgili işlemleri yürütmek;
C) Çalışma gücünü artıracak ve enerji israfını önliyecek usulleri
araştırmak.
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla
Çalışma Bakanlığının kurulması sonrasında bu görev İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne
verilmiş ve bunun sonucunda 81 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 9uncu
maddesinin onanmasına dair Sanayii ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı
Milletlerarası Sözleşme, 13.12.1950 tarihli ve 5690 sayılı Kanunla yürürlüğe
girmiştir. Bu kanun gereği olarak işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden
denetimini yapmak, çalışma yaşamını düzene koymak, yol gösterici uyarılarda
bulunmak üzere hekim, kimyager ve mühendis gibi teknik elemanların
görevlendirilmesi ile ilgili 174 sayılı Kanun çıkarılmıştır.
Adı geçen kanunun onayından sonra ilk kez 12 Ocak 1963 tarihinde İstanbul
ve sonrasında Ankara, Zonguldak, İzmir illerinde İş Güvenliği Müfettişleri Grup
Başkanlıkları kurulmuştur. Daha sonra Bursa, Adana, Erzurum gibi illerde de kurulan
ve sayıları artırılan Grup Başkanlıkları ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden
denetimi
çalışmaları
yoğunlaştırılmıştır.



3008 sayılı
İş Kanununun 58 inci
maddesine
dayanarak
hazırlanan ve 27.08.1948
tarih ve 6993 sayılı Resmi
Gazetede
yayımlandıktan
altı ay sonra yürürlüğe
girmiş
olan
Ağır ve
Tehlikeli İşler Tüzüğünün,
kömür madenciliğindeki iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili
olabilecek maddeleri aşağıda
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belirtilmiştir.
Madde 1 -Ağır ve tehlikeli işler bu tüzüğe bağlı cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı
işlerden
kadınların
çalıştırılması caiz olmıyan
işler (K) harfiyle ve 18
yaşına kadar (18 yaş dâhil)
çocukların
çalıştırılması
caiz olmıyan işler de (Ç)
harfiyle işaret edilmiştir.
(16)
yaşını
doldurmamış çocuklar işçi
olarak ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılamaz.
Madde 2 -Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçiler, en az altı ayda bir,
müessese doktoruna ve bunun bulunmadığı yerlerde Hükümet veya belediye
doktorlarına muayene ettirilerek sağlık durumları tesbit edilir.
İşçilerin gerek ilk işe alınmada ve gerekse ara muayenelerinde tesbit
edilen sıhhi durumları sağlık sicil defter veya kartlarına kaydedilir.
Bu raporlar ve sağlık sicil defter veya kartları ilgili makamın her isteğinde
gösterilmek üzere, işveren veya vekili tarafından saklanır.
…
Madde 4 -Ağır ve tehlikeli işleri dolayısiyle ilgilendirip bu tüzüğe bağlı
cetvelde gösterilmiyen ve ayrı kısımlarda görülen işler bu tüzük hükümlerine bağlı
değildir.
Son hükümler
Madde 5 -Bu tüzüğün uygulanışını sağlamağa ve kovuşturmağa yetkili
makam veya memurların, gerekli gördüklerinde istekleri üzerine, kolluk
kuruluşları, bunların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlar.
Madde 6 -Kadınlar, ay hali günlerinde genel olarak (ağır ve tehlikeli işlerde)
çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı üç gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için tabip
raporuna göre işlem yapılır.
Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.
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18 yaşına kadar çocukların
çalıştırılması caiz olmıyan işler
Kadınların çalıştırılması
caiz olmıyan işler

Genel olarak ağır ve tehlikeli işlere ait cetvel

K

I. Kömür, petrol ve sair maden ihraç ve istihsali:
1- Kömür, petrol ve sair maden arama ameliyeleri (yerüstü işleri)

Ç

K

2- Kömür, petrol ve sair maden arama ameliyeleri (yeraltı işleri)

Ç

K

3- Ocaklarda kömür ve diğer maden cevherlerinin ihracı, nakli,

K

kırılması, yıkanması ameliyeleri.
4- Muhtelif usullerle kömür ve maden istihsali ve bu işler için

Ç

kullanılan fırınlar, ocaklar ve benzerlerindeki ateş cüruf ve
temizleme işleri.

 3008 sayılı İş Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak
hazırlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş
Yerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 15.11.1952 tarih ve 8258 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.
Bu Tüzüğün özellikle çalışanlar açısından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı
maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Genel Hükümler
Şümulü:
Madde 1 — 3008 sayılı İş Kanununa tabi olup:
A - İçerisinde katı veya mayi veya gaz halinde parlayıcı veya patlayıcı veya
tehlikeli veya zararlı maddeler imal veya istihsal veya muhafaza edilen veya
ambalajları yapılan veya depolanan ve bu münasebetle içinde parlama veya
patlamalara veya tehlikeli veya zararlı muhit husulüne sebebiyet verecek gazlara veya
buharlara veya dumanlara veya tozlara rastlanan;
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C-…
İş yerlerinde zuhuru melhuz iş kazalariyle meslek hastalıklarını önleyici
tedbirler, bu Tüzük hükümlerine göre alınır.
Tarifler:
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen terimler aşağıda tarif edilmiştir:
…
b) “Toz” terimi, kömür, hububat, madenler, maden cevherleri, maden
ocaklarından çıkarılan taşlar ve ağaçlar gibi uzvi veya gayriuzvi maddelerin
doldurulma ve boşaltılmaları, delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları,
püskürtülmeleri, ince toz haline getirilmeleri, infilâkları veya dağıtılmaları ile
meydana gelen ve kendisinden hâsıl oldukları madde veya maddelerle aynı terkipte
olan veya olmayan ve hava içerisine dağılma veya yayılma istidadı gösteren katı
cüzüleri,
…
ifade eder.
Koruma usulleri:
Madde 3 — Büyük tehlike istidadı gösteren işler, umumiyetle meskûn
mahaller dışında ve tecrit edilmiş yerlerde veya binalarda, mümkün olduğu kadar
az işçi ile ve lüzumlu tedbirler alınarak yapılır.
Madde 5 — İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Tüzüğü hükümleri
gereğince, işin mahiyetine göre işveren tarafından işçilere verilecek şahsi
koruyucu elbise ve teçhizatın, işçiler tarafından kullanılması mecburidir.
Kapların işaretleri:
Madde 6 — Tehlikeli maddeleri ihtiva eden kapların dış yüzüne:
a) Şiddetli zehirli veya çok tehlikeli maddelere ait bulunanlarda, kırmızı
zemin üzerine “ölüm işareti” konur. Ve ayrıca muhteviyatının ismi yazılır.
b) Tehlikeli veya zehirli maddelere ait bulunanlarda ise, sarı zemin üzerine
muhteviyatının ismi ile birlikte “Tehlikeli” veya “Zehirli” yazıları konur.
c) Tehlikesiz veya zehirsiz maddelere ait kaplara da yeşil zemin üzerine
sadece muhteviyatının ismi kaydedilir.
Ateşli maddeler yasağı:
Madde 19 — İş yerlerinin emniyet mıntıkası içinde sigara ve benzeri
şeyler içilmesi, kibrit, çakmak, çıplak ateş, nari beyza halinde veya kızgın cisimler
yahut bir infilâk veya yangın doğurabilecek diğer her türlü maddelerin taşınması,
kullanılması yasaktır.
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Bu maksatla kolay ve iyi görülen yerlere lüzumlu ilânlar asılır.
Bu hususu sağlamak üzere gerekli kontrol tedbirleri alınır.
Yangın muhbirleri:
Madde 25 — İş yerleri, özelliklerine göre kifayet tesirleri fennen kabul ve
tasdik edilmiş bulunan tipte otomatik yangın muhbirleriyle teçhiz edilir.
Bundan başka, aynı zamanda el ile de işleyecek alarm cihazları bulundurulur.
Madde 27 — Yeter sayıda işçi, yangın söndürme malzemesinin kullanılması
hususunda muayyen vazifeleri taksim edilmiş ve “Yangın Ekibi” halinde talim ve
terbiye edilir.
Patlayıcı maddelerin imali, işlenmesi, depolanması
…
Madde 40 — Yüksek tehlike istidadı gösteren patlayıcı maddelerin imal
olunduğu veya depo edildiği yerlerde, işin mahiyetine göre iş yerinin teknik
salahiyetli elemanı tarafından tehlikeyi önleyici gerekli tedbirler alınır.
A — Tahriş edici veya zehirleyici kuru maddeler.
Tecrit:
Madde 263 — Madenlerin veya diğer kuru maddelerin işlendiği veya izabe
olunduğu veyahut tahriş edici veya zehirleyici diğer kuru murekkebatın imal ve
istimal olunduğu atelyeler toz husule getirmeyen bir karakterdeki usul ve
ameliyelerle çalışan bilûmum diğer mahallerden tecrit edilmiş olmalıdır.
Havanın bozulmasını önleyici tedbirler:
Madde 264 — Mahiyeti yukarki maddede yazılı maden ve emsalinin bir
cihazdan ötekine taşıma ve ambalaj da dâhil olmak üzere, eritilmesi ve diğer bütün
ameliyeleri mekanik vasıtalarla yapılacaktır. Bu vasıtaların, etrafı münasip
surette çevrilmekle beraber, intişar eden bütün tozları, dumanları toplayarak
bunları toz kollektörlerine sevk edecek davlumbazları bulunacaktır.
Temizlenme müddeti:
Madde 268 — İşçilerin, çalışırken ciltlerine yapışan arsenik, krom,
manganez, civa, fosfor, kurşun, bakır, çinko ile bunların mürekkepleri, süperfosfat ve
diğer madenî gübreler, zift kurumu gibi toz neşreden katran ve taşkömürü
müştakatı mahsulleri, zehirleyici boyaların renkli maddeleri gibi tahriş edici ve
zehirleyici mahiyetteki madenî veya uzvi kuru maddelerden temizlenmeleri için iş
müddetine mahsup edilmek üzere, öğle yemeklerinden ve akşam paydoslarından
evvel onar dakikalık yıkanma ve temizlenme zamanı verilir.
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İşçilere verilecek bilgi:
Madde 340 — Yaptıkları işin, sağlıkları bakımından arzeylediği
tehlikelere karşı alınacak korunma tedbirleri hakkında işçilere resimli afişler ve
benzeri yazılı vasıtalarla veya şifahen gerekli bilgiler verilir.
Tıbbi tedbirler:
Madde 341 — Enfeksiyona sebep olucu, tahriş edici veya zehirleyici
maddeler üzerinde çalışan kimseler, vücutlarında duyacakları herhangi bir ağrı
ve sızıyı, nekadar ehemmiyetsiz olursa olsun en küçük bir yaralanmayı, gerekli
sıhhi tedbirler alınmak üzere derhal en yakın âmirine haber verirler.

 3008 sayılı İş Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak
sekiz bölüm halinde hazırlanan ve biri geçici madde olmak üzere toplam 487
maddeden oluşan Maden İşletmelerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri Hakkında
Nizamname, 18.08.1953 tarih ve 8487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve
yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. O dönem için oldukça detaylı
olarak hazırlanmış olan bu nizamnamenin özellikle çalışanlar açısından, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Umumi hükümler
Madde 3 -Bir ocağın veya ocağın ehemmiyetli bir kısmının her ne suretle
olursa olsun terkinden, Ekonomi ve Ticaret ve Çalışma Vekâletleri en geç bir ay
zarfında haberdar edilir.
Yukardaki fıkra gereğince bir ocak veya bunun ehemmiyetli bir kısmı terk
edildiği zaman aynı işverene ait olan veya olmıyan yakın ocaklarda veya aynı ocağın
çalışmalara devam olunan kısımlarında, emniyeti tesis için gerekli ihtiyat tedbirleri
alınır.
Madde 5 -Bir ocağın heyeti umumiyesini veya mühim bir kısmını veya
orada çalışan işçilerin emniyetini ihlâl edecek (Ocak yangını, grizu ve kömür
yanma ve patlamaları, su patlaması, mühim göçükler, tehlikeli gazların
mevcudiyeti vesaire) fevkalâde hallerde, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ile Çalışma
Vekâleti derhal keyfiyetten haberdar edilir.
Madde 6 -Ocaklarda çalıştırılacak işçiler, işe alınmadan önce, İş
Kanununun 59 ve 60 ıncı maddeleriyle Ağır ve Tehlikeli İşler Nizamnamesinin
hususi hükümleri gereğince tıbbi muayeneye tabi tutulurlar.
Ocağa alındıktan sonra bedeni, akli veya ruhi maluliyete uğrayan işçiler,
çalışabileceklerine dair sıhhi rapor ibraz ettikleri takdirde ancak yerüstünde gerek
kendilerine gerekse diğer işçilere tehlike iras etmeyecek yerlerde çalıştırılabilirler.
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Madde 7 -Ocağın emniyeti, işçilerin hayat ve sağlığı ile alâkalı bütün tesis
ve cihazlar, arızasız surette çalışır bir halde tutulur ve her zaman bu durumda
teftişe müheyya bulundurulur.
Madde 8 -Her türlü emniyet tertibatı, teçhizat ve tesisatı ile işçinin şahsi
sağlığı ve hayatının korunması ile alâkalı ve işin mahiyetine göre bulundurulması
zaruri bütün giyim ve koruyucu malzeme ve teçhizat, işveren tarafından
noksansız olarak temin edilir. Bunların ilgili personel tarafından ihtimamla
kullanılması mecburidir.
Madde 9 -İşverenin veya vekilinin müsaadesi ve ocak âmirinin yazılı
muvafakati olmadıkça, emniyet, tertibat, teçhizat ve tesisatı, hiç bir kimse
tarafından herhangi bir şekilde olursa olsun tadil edilemez ve bunların çalışma
şekillerine müdahale olunamaz.
Madde 10 -Bütün nezaretçilerin, ocağın dışarıya çıkan veya komşu bir
ocakla bağlı bulunan mevcut giriş ve çıkış yollarını; işçilerin ise, kendilerinin
istifade edecekleri dışarıya çıkan giriş ve çıkış yollarını öğrenmeleri mecburidir.
Ocak idaresinin lüzum gördüğü esaslı yerlere; takip edilecek yolları gösteren
işaretler konur ve bunlar daima iyi bir halde muhafaza edilir.
Madde 11 -İşçilerin hayatı, sağlığı veya ocak için bir tehlike gören
personel, derhal tehlikeyi önleyecek tedbirlere tevessül eder.
Buna muvaffak olamadığı takdirde alâkalıları tehlikeden haberdar ederek
tehlike mıntıkasından çekilmeleri lüzumunu bildirir; kendisi de uzaklaşarak nezaretçiyi
keyfiyetten haberdar eder.
Madde 12 -İşçiler kendileri için aşikâr ve ağır bir tehlike ihtimali gösteren
iş yerlerinden derhal çıkarılır.
Yukardaki fıkra hükmü, herhangi bir tehlikenin bertaraf edilmesi için hususi
surette vazifelendirilmiş ve bir nezaretçinin emri altında gerekli ihtiyat tedbirleri
alınmış olarak çalışan ekiplere tatbik edilmez.
Madde 13 -İşyerini terk eden ekibin nezaretçileri, kendilerinden sonra
çalışacak olan ekip nezaretçilerini, nezaretleri altında yapılacak işlerde dikkat
edilmesi icabeden tehlikelerden haberdar ederler.
G - Savrulan parçalara karşı korunma:
Madde 60 -Barutçu, ateşleme hattını ateşleme makinesine bağlamadan
veyahut fitil kullanılmasına müsaade olunan yerlerde bunlar ateşlenmeden önce,
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lâğım atılacak işyerine gelen bütün yol ağızlarına nöbetçi koyarak işçilerin
geçişlerine kapatılıp kapatılmadığını kontrol ve tesbit edecektir.
Bu işle tavzif edilecek kâfi sayıda işçi bulunamazsa yol ağızları muvafık bir
şekilde kapatılacaktır.
Barutçu, lâğım atmadan evvel o civardaki bütün işçilerin muvafık şekilde
sığındıklarından emin olacak ve münasip bir sığınağa geçmek üzere işyerini en son
kendisi terk edecektir.
Yol ağızlarına konan nöbetçiler ve manialar, barutçu müsaade etmedikçe
kaldırılmayacak ve gidiş gelişe açılmıyacaktır.
Madde 62 -Çalışmaların tarzı, atılan lâğımdan savrulacak maddelere karşı
korunmaya müsait bulunmayan yerlerde, muvafık sığınaklar veya başka türlü korunma
tesisleri yapılır.
H - Ateşlemeden sonra alınacak tedbirler:
Madde 63 -Lâğım atıldıktan sonra dumanlar iyice dağılmadan barutçu
veya salahiyetli kimse tarafından dikkatle muayene edilip işe devam etmekte
tehlike olmadığı bildirilmeden, işyerine girilmesine müsaade edilmez.
Madde 64 -Patlamamış lâğım veya lâğım deliğinin içinde kalmış patlayıcı
maddenin mevcudiyeti görüldüğü veya bundan şüphe edildiği takdirde; bu gibi lâğım
deliklerinin tehlike arzedecek derecede yakınlarına yaklaşılmayacaktır. Elektrikle
ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ile ateşlemede en az bir saat geçmeden
ateşleme sahasına kimse giremez (…).
…
Yeni lâğım deliğinin delinmesi ve postanın kaldırılması esnasında, bu işle
vazifeli olanlardan gayrisinin o işyerine girmesi yasaktır.
Barutçu, patlamamış lâğımı veya noksan patlamış lâğımı veya delikte kalan
parçaları zararsız bir hale sokamazsa, bu tehlikeli bacayı derhal kapatır ve mütaakıp
vardiya barutçusunu bundan haberdar eder ve vazifedar nezaretçiye icabeden malûmatı
bizzat verir.
C - İşçilerin mekanik vasıtalarla taşınması:
Madde 145 -İşçilerin mekanik vasıtalarla normal nakli, Ekonomi ve
Ticaret Vekâletinin yazılı emir ve müsaadesiyle yapılır.
Madde 146 -İşçilerin taşınmalarında kullanılan bütün mekanik teçhizat;
sağlam yapılmış olacak, en az haftada bir defa muayene edilecek, iyi ve emin şerait
içinde muhafaza olunacaktır.
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Madde 147 -İşveren veya vekili, yolları ve nakil vasıtalarının taşıma
kabiliyetlerini de nazara almak suretiyle her hususi durum için, bir vagonda, bir
arabada veya bir katarda taşınabilecek âzami işçi miktarını, katarın âzami
süratini tesbit eder.
Madde 148 -İşçi taşıyan her katar, hususi surette tâyin edilmiş bir
nezaretçinin emri altına verilir ve bunun vereceği emre riayet olunur.
Madde 149 -Troley lokomotifleriyle çekilen trenlerde işçi nakli; Ekonomi
ve Ticaret Vekâletinin müsaade ettiği esas ve şartlar dahilinde yapılır. Bu nakliyat,
ancak çatısı muvafık bir şekilde topraklanmış (Toprak teli ile teçhiz edilmiş) elektrik
cereyanı taşıyan nâkillerle her türlü teması önleyen lüzumlu korunma tertibatını haiz
özel vagonlarla yapılır.
İşçilerin toplu olarak arabalara binip indiği bütün istasyonlarda, iniş ve
biniş müddetince troley hattından ceryan kesilir ve troley hattının ceryansız olup
olmadığını gösterecek hususî bir ışık bulundurulur.
Her katar önünde kuvvetli bir projektör ve arkasında kırmızı bir işaret lâmbası
bulundurulur.
Madde 150 -İşçi nakli devamınca, bütün yol boyunca arabalara binilip inilen
yerler, iyice aydınlatılır ve bilhassa göçmelere mâni olacak şekilde hususi ve esaslı
tedbirler alınır ve tahkim edilir.
Hareket halindeki arabalara binip inmek yasaktır.
Madde 151 -İçinde işçi bulunan arabalarla aynı zamanda malzeme veya
takım taşınması yasaktır. İşçi nakledilen katarlarda, arabaların içinden taşacak hiçbir
şey taşınmaz.
L - Personelin naklinde riayet olunacak hususlar:
Madde 200 -Normal personel nakli devamınca kuyunun herhangi bir
kompartımanında malzeme nakli yapılamaz.
...
Madde 201 -İhraç makinesinde bulunması icabeden otomatik hız
ayarlayıcısı ile molet koruma tertibatından herhangi birisi bulunmadığı takdirde,
işçilerin normal nakli devamınca, bu işe memur makinistin mâruz kalabileceği
herhangi âni bir rahatsızlık vesair sebeplerle vazifesini ifa edemeyecek hale gelmesi
gözönünde bulundurularak makinenin normal çalışmasını devam ettirecek veya
durduracak ehliyetli bir yardımcı, makinistin yanında ve emrinde bulundurulur.
…
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Madde 208 -İhraç makinistliğinde çalıştırılacakların; ancak bünyevî, ruhî
ve ahlâki bakımdan gerekli vasıfları haiz emin ve ehliyetli kimseler olması
lâzımdır.
Havalandırma
Madde 209 -İşçilerin çalıştırıldığı bütün yeraltı işyerlerinde, çalışma
şartlarını ve işçilerin çalışma kabiliyetlerini hüsnü muhafazaya ve bilhassa
hararetin lüzumundan fazla yükselmesini önlemeye, grizu ve diğer zararlı gazları
ve dumanları normal faaliyet şartları bakımından zararsız bir nispet derecesine
indirmeye kâfi, devamlı ve emniyet icaplarına uygun temiz bir hava cereyanı
temin edilir.
Madde 210 -Normal personel ve malzeme naklinde kullanılmayan kuyular
ve bu kabil ana lâğımlar ve ana nefeslik yolları müstesna, Ekonomi ve Ticaret
Vekâletinin müsaadesi olmadıkça mütebaki kuyularda hava sürati saniyede 10
metreyi, diğer meyilli ve düz yollarda da 8 metreyi geçemez.
Madde 211 -Yüzde on dokuzdan az oksijen, yüzde ikiden fazla grizu,
binde beşten fazla karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar ihtiva eden yerler
çalışmaya elverişli sayılmazlar.
Oksijen miktarı azalan veya diğer yanıcı, zararlı gazların karışmasiyle bozulan
veyahut fazla miktarda ısınan hava cereyanları, diğer çalışılan bacalardan geçilmesine
meydan verilmeden derhal en kısa yoldan ocak dışına sevkedilir.
İşçileri, havanın çok fazla bozulmasından ve ısınmasından ileri gelen fena
tesirlerden korumak için icabında işyerlerinin sahası tahdit edilir.
Madde 223 -Terkedilmiş olan veya kâfi derecede havalandırılmayan yollar ve
işyerleri, işçilerin girmesini önleyecek surette kapatılır.
A - Grizuya karşı alınacak tedbirler:
…
Madde 235 -Kömür ve kükürt ocaklarında, çıplak alevli veya tek kafesli
lâmba kullanılması yasaktır.
Kaynak yapılması, çelik kesilmesi veya herhangi başka bir maksatla çıplak ateş
veya ark kullanılması; ancak Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından tasvip edilecek
esaslar dairesinde mümkündür.
Madde 236 -İşveren veya vekili, her havalandırma kartiyesinde, nezaretçiler
tarafından kullanılan emniyet lâmbaları ve diğer grizu detektörlerine ilâveten Ekonomi
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ve Ticaret Vekâletince tâyin edilen hallerde kullanılmak üzere bu Vekâletçe kabul
edilmiş tipten olmak şartiyle, kâfi miktarda emniyet lâmbası ve diğer hassas grizu
detektörü temin eder.
…
D -Grizu ve boğucu gaz tehdidi altında bulunan ocaklardan veya bunların
bazı noktalarından işçilerin çıkarılması:
Madde 245 -Yapılması zaruri işlerin ifası ve muhakkak bir tehlikeye mâruz
işçilerin kurtarılma keyfiyeti hariç, alevli bir emniyet lâmbasiyle veya modeli kabul
ve tasdik edilmiş diğer bir grizu detektörü vasıtasiyle, havasında yüzde iki
nispetinden fazla grizu olduğu anlaşılan ocaklarda veya ocak kısımlarında
çalışmak, dolaşmak, durmak yasaktır. Grizu miktarının yüzde ikiyi tecavüz
ettiğini ilk gören, bacanın tahliyesini temin ile keyfiyeti nezaretçiye bildirir.
Kurtarmak, vukuu muhakkak bir tehlikeyi önlemek veya mevcut bir tehlikeyi
ortadan kaldırmak maksadiyle çalışma zarureti olan ve içinde tehlikeli derecede
grizu teraküm etmiş bulunan yerlerde yapılacak işler, doğrudan doğruya ocak
âmiri veya vekilinin emir ve talimatına uygun olarak bu iş için yetiştirilmiş ve
seçilmiş kimseler tarafından, hususi surette tavzif edilen nezaretçinin devamlı
nezareti altında ifa edilir.
Vukuu melhuz tehlikeler karşısında gereken tedbirler alınmakla beraber
keyfiyet, işveren veya vekili tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâletine derhal
bildirilir.
A - Kömür ocaklarında kömür tozlarına karşı alınacak tedbirler:
Madde 248 -Bir ocağın infilâka müsait kömür tozlu olup olmadığını,
işveren veya vekili tesbit ederek bu hususta lüzumlu tedbirleri almakla beraber
keyfiyeti, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirir.
Madde 249 -Kazı yapılan kömür ocaklarında lüzum görülen yerlerde, tozları
önlemek ve bastırmak üzere su kullanılır veya bu maksatla diğer müessir tedbirler
alınır.
Madde 250 -Arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek şekilde yapılır ve
bu halde muhafaza edilir.
İnce ve tehlikeli toz hâsıl eden arabalar en geç ana nakliyat yollarına girerken
su ile veya ıslak tutucu diğer bir madde ile birlikte bolca ıslatılır.
Madde 251 -İçlerinde devamlı surette nakliyat yapılan ve dolaşılan
galerilerle havalandırma ana yollarındaki tehlikeli toz birikintileri, muayyen
fasılalarla toplanıp kaldırılır.
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C - Kömür ocaklarında infilâkların yayılmasına karşı tedbirler:
Madde 261 -Kömür ocaklarında infilâkları tecrit ve başka kartiyelere
yayılmalarını önlemek maksadiyle iki veya daha fazla kartiyeyi birbirine
bağlayan ana hava giriş ve dönüş (nefeslik) yollarının münasip yerlerine işletme
usullerinde kabul edilmiş olan taş tozu ile durdurucu barajlar yapılır.
Su baskınlarına karşı alınacak tedbirler
Madde 274 -İşveren veya vekili, eski işlerin ve ocak içinde veya civarında
bulunması muhtemel su ihtiva eden arazi tabakaları, faylar ve su kaynakları gibi
tabii ve ayrıca arızi su birikintilerinin vaziyetine, genişliğine ve derinliğine
mütaallik bütün faydalı mamûmatı mümkün mertebe toplamak ve plânlarına
kaydetmekle mükelleftir.
Madde 275 -Çalışılmakta olan yerlerin yakınında su toplantıları veya eski
imalâtın bulunduğundan şüphe edildiği takdirde damarda veya taşta ve cevherde
yoklama sondajları yapılır.
Çalışılmakta olan yerler yakınında su toplantıları, eski imalât ve sularda
zehirleyici gazların bulunduğu malûm ise veya bundan şüphe ediliyorsa böyle
yerlere 25 metrelik bir nısıf kutur dahilinde yaklaşıldığı zaman gerek kömürde ve
gerekse taştaki ilerleme alınlarında, mütaaddit yoklama sondajları yapılır. Bu
sondajlar uzunlukları 5 metreden aşağı olmamak üzere alın istikametinde ve bu
istikametten 45 derece değişik istikametlerde bacanın tavan, taban ve yanlarına doğru
yapılır. Ayak alınlarında yapılacak sondajların aralıkları ikişer metre olmalıdır.
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin müsaadesi olmadıkça, herhangi bir
ocakta, malûm bir su seviyesinin altında, setler inşa ederek veya sun'i veya tabii
vasıtalarla suyu tutmaya teşebbüs ederek faaliyete devam edilemez.
Madde 277 -Su baskınından veya akıcı kumun mevcudiyetinden korkulan
hallerde işçilerin emniyet şartları işveren veya vekili tarafından tesbit olunarak
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasdikına arzedilir.
A - Kömür ocaklarında yangınların önlenmesi ve söndürülmesi:
Madde 279 -Ocakların hazırlanmasında ve işletilmesinde yangınları
önleyecek lüzumlu tedbirler, işveren veya vekili tarafından alınır.
Madde 280 -Tabii olarak rutubetli olan veya diğer bir sebep ve hususiyetiyle
yangına müsait olmayan ocaklar hariç, bütün ocaklarda yangınları önlemek ve
gerekli tedbirleri almak için lüzumlu yangın söndürme tertibatı bulundurulur.
Ayrıca 24 saatte 50 işçiden fazla işçi çalıştırılan ocaklarda çalışan işçilerden tefrik
edilmek üzere bir yangın ekibi vücuda getirilir.
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İşveren veya vekili yangın söndürme tertibatı, yangın söndürme ekibinin
faaliyet tarzı, sevk ve idaresi hususlariyle alâkalı talimat ve esasları tesbit eder.
B - Damar yangınları (kömürün kendi kendine yanması):
Madde 283 -Kendiliğinden yanmaya müsait ocaklarda, işveren veya vekili,
teknik emniyet esaslarına uygun olarak alınacak tedbirlere ve bilhassa çalışma
metodlarına, rambleye, yangın barajları için kâfi miktarda malzeme tedarikine,
su tesisatına ve bu tesisatın iyi işler bir halde muhafaza edilmesine mütaallik bir
talimat tanzim ederek Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasvibine arzeder.
Ayrıca ocak dahilinde gerek ocağın ana giriş yolunda ve nefesliğinde gerekse
ayrı ayrı kartiyelerin, panoların hava giriş ve çıkış yollarında bekleme barajları yapılır
ve bunların yerleri plânlarda gösterilir.
Bu barajların icabında kapatılması için gerekli bütün malzeme, baraj yanında
hazır bulundurulur.
E - Grizu veya kömür tozu veya her ikisinin patlama tehlikesi olan kömür
ocaklarında tatbik olunabilecek hususi tesislere ait hükümler:
Madde 378 -Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin hususi bir müsaadesi ve
muayyen bir talimatı olmadıkça, grizunun anî intişarı ihtimali olan ocaklarda,
portatif emniyet lâmbaları hariç, elektrik cereyanı kullanmak yasaktır.
Madde 379 -İçindeki grizunun iştialini harice intikal ettirmeyecek şekilde
tertibat ve teçhizatı haiz antigrizutö cihazlar bu Nizamnamede tesbit olunan emniyet
şartları dairesinde kullanılır.
Madde 380 -Grizu veya kömür tozu veya her ikisinin birden patlama
tehlikesi olan yerlerde kullanılacak bütün elektrik cihazları, Ekonomi ve Ticaret
Vekâletinin kabul ettiği bir deneme istasyonundan, antigrizutö evsafta
bulunduklarına dair bir belgeyi haiz olacaktır. Takat transformatörleri, fazla yüke
ve kısa devreye karşı iyice korunmuş olacaklardır.
Madde 383 -Grizu ve kömür tozunun infilâk tehlikesi mevcut olan ocak
veya ocak kısımlarında bütün cihazlar ve nâkiller mümkün mertebe ark, şiddetli
kıvılcım veya ateş çıkarmayacak tipten olacaktır. Bunların monte edilmelerinde ve
çalışmalarında bu hususlar nazarı dikkate alınacağı gibi bu vasıfları daima muhafaza
etmelerine de dikkat edilir.
Cihazların üstünde veya civarında bunları tutuşturmak ihtimali olan kömür
tozlarının birikmesine mâni olunur.
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Madde 385 -Yapılan muayene neticesinde havada grizu bulunmadığı
tesbit edilmiş olmadıkça, devre kapalı iken, hiçbir cihazın mahfazası açılamaz ve
hiçbir nâkil çıplak olarak hava ile temas ettirilmez.
Yukarki fıkra hükümleri grizuyu ateşlemeyecek şekilde yapılmış olan telefon
veya işaret devreleri gibi devrelere tatbik edilmez.
Makineler ve muhtelif mekanik malzeme
…
Madde 405 -Makinelerin birbirleri ve makinelerle yan duvarlar
arasındaki mesafe, şartların müsaadesi nispetinde geniş olacaktır.
İşçiler, makinelerin idare cihazlarına veya motörlerine kendileri için
tehlike arzedebilecek bir mesafeden gelip geçtikleri veya bu makineleri böyle bir
mesafeden kullandıkları takdirde, geçenler için dikkati çekici işaretler tesis edilir;
kullananlar içinde bu cihaz ve motörleri durdurmalarına yardım edecek vasıtalar
konur.
A - İşveren veya vekili:
Madde 410 -Her maden işletmesinin bütün idari ve teknik hususlarının
yürütülmesinden işveren veya vekili mesuldür.
İşveren bir yüksek maden mühendisi veya maden mühendisi değilse
veyahut bunlardan biri olduğu halde işletmenin idari ve teknik mesuliyetini
bizzat deruhte etmemişse, bu salâhiyeti aynı meslekî vasıfları haiz olmak şartiyle
tâyin edeceği müessese müdürü, işletme müdürü gibi unsurlardan birine tevdi
edebilir. Bu takdirde yapılan tâyinler, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir.
Madde 411 -Her ocak için, ocağın bütün idari ve teknik hususlarının
yürütülmesinden mesul olmak üzere bir ocak âmiri tâyin olunur. Ve keyfiyet
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir.
24 saatte çalıştırılan işçi sayısı 300 kişiyi tecavüz eden ocaklarda, her ocak
âmirine yardımcı olarak bir ve her artan 300 işçi için ayrıca birer yardımcı tâyin
edilir.
Bu yardımcıların, maden mühendisi olması lâzımdır.
Yardımcı tâyinini gerektiren ocakların ocak amirleriyle işçi sayısı ne
olursa olsun icabında aynı günde aynı mesul mühendis tarafından idare ve kontrolü
mümkün olacak derecede birbirine yakın birden fazla ocaklardan terekküp eden veya
grizu intişarı, kömür tozu infilâkı, bizatihi yanma istidadı olan damarların
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mevcudiyeti ve anormal tabaka tazyikleri gibi, ağır faaliyet şartlarını haiz olan
yahut temizleme, kıymetlendirme ve mümasili sanayi tesisleri bulunan veya istihsal
işleri geniş ölçüde makineleştirilen ocak işletmelerinin mesulyetini deruhte eden
ocak amirliğinde “Yüksek Maden Mühendisi” tavzif olunur.
Madde 412 -Ocak amirliğine tâyin edilecek yüksek maden mühendisi veya
maden mühendisinin herhangi bir ocağın teknik işlerinde en az beş yıllık bir
hizmet devresi geçirmesi şarttır.
B - Nezaretçiler, makine ve elektrik mühendisleri ve maden işçileri:
Madde 414 -İşveren veya vekili, yeraltı çalışmalarının matluba muvafık
şekilde idare ve kontrolünü temin maksadiyle kâfi miktarda ehliyetli nezaretçi
temini ile mükelleftir.
Madde 418 -Mevcut mevzuata nazaran ocak içinde çalıştırılmalarına
cevaz bulunan ve ocak içinde herhangi bir işte, en az altı ay çalıştıktan sonra, bu
işi yalnız başına yapabileceğine ve ocağın umumi emniyet ve faaliyet şartlarına
intibak ettiğine amirlerince kanaat hasıl olan işçiler, ancak, tecrübeli işçi
addolunur.
Tecrübesi ve mesleki bilgisi olmayan hiçbir kimse, meslekte bilgisi olan bir
kimsenin nezareti ve rehberliği olmadan kendisi veya diğer işçiler için
ehemmiyetli derecede tehlikeli olabilecek ocak işlerinde çalıştırılamaz.
Madde 419 -Maden ocaklarında yeraltında çalışan bütün personel
işçilerin ve ocağın emniyeti bakımından bu Nizamnamenin koyduğu hükümleri ve
işveren veya vekillerinin bu hükümlere uygun surette verdiği emir ve talimatı
yerine getirmeye mecburdur.
C - Ocak âmirleri ve yardımcıların ve nezaretçiler tarafından yapılacak
kontrol:
Madde 420 -Her vardiyada ocağın bütün kısım ve kartiyelerinde
nezaretçiler tarafından emniyet kontrolü yapılır.
Bu kontrolde, kömür kazısı, grizu ve diğer tehlikeli gazların bulunup
bulunmadığı, yangın emareleri, umumi olarak havalandırma ve tahkimat,
lâmbaların kullanılması, tehlikeli yerlerin yasağı, nakliyat tesislerinin normal
faaliyet durumları gibi hususlar tetkik edilir.
Ocak âmiri veya yardımcıları tarafından tehlikenin bertaraf olduğu
bildirilinceye kadar işçilerin ileri geçmemeleri icabeden noktaları nezaretçi tesbit
ve bariz surette işaret eder.
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Madde 422 -Her vardiyada işçilerin çalışmak üzere ocağa, kartiyeye ve
bunların kısımlarına girmelerinden iki saat önce bu Nizamnamede sözü geçen
kontrollara ilâveten bütün işyerleri, ocağın bir nezaretçisi marifetiyle iş emniyeti
bakımından, işveren veya vekili tarafından tesbit edilen esaslar dairesinde kontrol
edilir ve kontrol neticeleri, hususi bir rapor defterine kaydolunur.
Grizu bulunmadığı katiyetle bilinen ocaklar müstesna, kontrol esnasındaki
grizu ve muayeneleri alevli emniyet lâmbası veya bir grizu detektörü ile yapılır.
Kontrolden evvel buralara, herhangi bir maksatla müsaadesiz hiç kimse
giremez.
Ocak, kartiye ve bunların kısımlarındaki işyerleri, emniyet bakımından
her vardiyada en az iki defa kontrole tabi tutulur.
A - Kazaların ve tehlikeli hadiselerin ihbarı:
Madde 424 -Hayat kaybına veya ağır yaralanmaya veya zehirlenmeye
sebep olan bütün kazalar, işveren veya vekili tarafından derhal ve en seri vasıta
ile Ekonomi ve Ticaret ve Çalışma Vekâletlerinin mahalli teşkilâtlarına, bu
teşkilât bulunmayan yerlerde doğrudan doğruya bu Vekâletlere bildirilir. Bu
ihbar, mahallî adlî ve idari makamlara umumi hükümler dairesinde yapılması
gerekli ihbar mecburiyetini ortadan kaldırmaz.
İşten mütevellit olup üç günden fazla iş görememezliği intaç eden kazalar
da ayrıca sebepleriyle birlikte yazılı olarak yukarki fıkrada yazılı makamlara
bildirilir.
Madde 425 -Yeraltı yangını, ihraç halatının kopması, kafesin molete çarpması,
su baskını gazların veya tozların yanması veya kaplaması, işletmenin normal faaliyetini
kısmen veya tamamen sektedar edecek mahiyetteki göçükler gibi tehlikeli hâdiseler,
herhangi bir kimse yaralanmış olsun veya olmasın, teknik incelemelere esas teşkil
etmek üzere, derhal yukarıki maddede yazılı makamlara ihbar edilir.
Madde 426 -İşveren veya vekili ocakta zuhur eden kazaların ve
neticelerinin kaydını tutar ve bu kayıtların aylık ve senelik neticelerini ayrıca
alâkalı makamlara birer cetvel halinde bildirir.
B - İlk sıhhi yardım ve kurtarma:
Madde 427 -Her maden işletmesinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180
nci maddesi ve İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Emniyeti Nizamnamesinin umumi
hükümlerine uygun surette lüzumlu sıhhi tesisat vücuda getirilir.
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Madde 428 -Ocakta çalışan işçilerden üç kişiden az olmamak üzere, en az
yüzde beşi sıhhi yardım kurslarına tabi tutularak bu işte yetiştirilecek ve imkân
nispetinde daima aynı işçi grupu ile birlikte çalışmaları temin edilecektir. İlk sıhhi
yardım ile vazifeli olanlar, ayrıca ayda bir defa olgunlaşma kursuna tabi
tutulacaktır.
İlk sıhhi yardım ekibine dâhil olanların isimleri, ilk sıhhi yardım odasına
veya ocak dışındaki münasip yerlere bir liste halinde asılır.
Madde 429 -Ocak içinde kullanmaya mahsus gaz, pamuk, sargı gibi sıhhi
malzeme ve antiseptik maddeler, sıhhi vasıfları haiz kaplar içerisinde ve alâkalı
memurların muhafazası altında bulundurulur.
İlk sıhhi yardım levazımı haftada bir defa ocak dışına çıkarılarak kontrol
edilir ve noksanları tamamlanır. Bu malzeme, kullanılmadığı takdirde, en geç üç
ay zarfında ocak dışındaki yeni malzeme ile değiştirilir.
Bu suretle ocaktan çıkarılan malzeme, sıhhi mahzuru görülmediği takdirde,
ocak dışı hallerde kullanılabilir.
Madde 430 -Sedyeler, tahta veya madenî aletler ve kan akmasını önleyecek
her nevi sargılar, ihtiyaç nispetinde temin edilerek münasip yerlerde hazır bulundurulur
ve temiz bir halde muhafaza edilir.
Battaniyeler toz geçirmez elverişli teneke veya çinko kutularda ayrıca
muhafaza edilir.
Bu teçhizatın iyi bir şekilde muhafazası ile icabında ihzar ve ikmali için,
işveren nezdinde teşebbüste bulunmakla ilk sıhhi yardım memuru mükelleftir.
Madde 431 -Ocakta ehemmiyetli bir yaralanma, zehirlenme ve
hastalanma gibi haller vuku bulur bulmaz ilk yardım odası derhal, mümkün ise
telefonla haberdar edilir, bir doktor veya hastabakıcıya ihtiyaç bulunup bulunmadığı
ve yaralının ocak dışına nakledilmekte olup olmadığı bildirilir.
İşveren veya vekili, hasta veya yaralının hastahaneye veya evine nakli için
en seri bir vasıtayı temin ile mükelleftir.
Madde 432 -Düz konmuş bir sedyeyi almayacak kadar kafesleri dar olan bütün
kuyu ve dahili kuyularla içlerinde yalnız kafesten başka bir vasıta ile insan nakledilen
kuyu ve dahili kuyularda ve kazı halinde bulunan yeni kuyularda kazaya uğrayanlar
dışarı çıkarılırken bunların, sıhhi durumlarının daha ziyade ağırlaşmasına meydan
vermeyecek şekilde tesbitleri için uygun tedbirler önceden alınır.
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Madde 433 -Yaralanan bir kimse, yarası hafif ve hatta içeride pansıman
edilmiş olsa bile ocağı terk etmeden önce mâruz kaldığı durumu haber vermek,
muayene veya tedavi edilmek üzere ilk sıhhi yardım odasına bizzat müracaatla
mükelleftir.
Madde 434 -Ocağın sıhhi âmir ocaktaki bütün sıhhi yardım tesisatını,
teçhizat ve levazımını ve ocağın ilk yardım ve yaralı nakli teşkilâtının işlemesini,
en az ayda bir defa kontrol eder.
Görülen bütün arıza ve noksanlar vakit geçirilmeksizin ıslah edilir ve
tamamlanır.
A - Kurtarma:
Madde 435 -Her maden bölgesindeki ocaklarda vukua gelen bir
patlamada veya yangında veya benzeri mühim hadiselerde kurtarma hususunda
alâkalı resmî makamların yetkileri dahilinde yapabilecekleri yardımlardan başka
işçilerin hayat ve sıhhatlerini tehlikeye koyabilecek fena şartlar içinde
kurtarmanın veya lüzumlu diğer işlerin iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak
gayesiyle, gerekli tedbirleri ittihaza, işveren veya vekili mecburdur.
Bu gibi kaza mahallerinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin teknik
mümessilinin bulunduğu ve tedbirin nevini tâyin ve tatbikte işverenle mümessil
arasında ihtilâfa düşüldüğü takdirde, Vekâlet mümessilinin derpiş edeceği tedbir, onun
teknik sevk ve idaresi altında, tatbik olunur.
Madde 436 -Bir işletmeye ait her ocağın kendine mahsus bir kurtarma
istasyonu bulunmadığı takdirde münasip merkezlerde, kurtarma ve bu
mevzudaki yetiştirme işlerini noksansız olarak sağlayacak şekilde teçhiz edilmiş
kâfi miktarda merkez kurtarma istasyonları bulunur. Bu istasyonların faaliyet
sahasının, nısıf kutru 35 kilometre olan bir sahayı geçmemesi ve kifayetlerinin
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince kabul edilmiş olması lâzımdır.
Madde 437 -Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından istisna edilmiş
olmadıkça, hususi kurtarma istasyonu bulunmayan madenlerin işveren veya
vekilleri, mevcutsa ocak bölgesindeki merkez kurtarma istasyonu ile icabında
yardım istemek ve bütün imkânlarından istifade etmek hakkına da malik
olabilecek şekilde münasebet tesis eder. Her ocak, mevcutsa kendi merkez kurtarma
istasyonuna, değilse civar ocağın merkez kurtarma istasyonuna telefonla bağlanır.
Madde 438 -Her ocakta, adedi 10 dan aşağı düşmemek ve çalışan
personelin yüzde üçünden az olmamak üzere, kurtarıcılar bulundurulur.
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Bunlardan ocakta ekip halinde kalacaklarla merkez kurtarma istasyonunda
daimî olarak çalıştırılacakların sayısı, ocak idaresince tesbit ve Ekonomi ve Ticaret
Vekâletinin tasvibine arzolunur.
Her ocakta, yardımlarına ihtiyaç hâsıl olan kurtarıcıları derhal
celbedilmek üzere gerekli tedbirler alınır.
Madde 439 -Merkez kurtarma istasyonları, kurtarma işlerinde yetişmiş ve
ocak içinde en az üç yıl amelî tecrübe görmüş bir şefin bizzat idare ve murakabesi
altında bulunur.
Madde 440 -Kurtarma işinde yetiştirilecek kimseler, sıhhi durumları,
soğuk kanlılıkları, tahammül kabiliyetleri, bu işe elverişli olmaları ve umumi
bilgileri bakımından dikkatle seçilir. Seçileceklerin, gerek daimi kurtarıcılar ve
gerekse ocaklardaki mütebaki personelle işbirliği yapmak kabiliyetleri gözönünde
bulundurulur.
Kurtarıcılar, bilhassa ocak içi işlerinde en az iki yıl tecrübe görmüş
olacaklar ve kendilerine işveren veya vekili tarafından musaddak bir belge
verilmiş olacaktır.
Her kurtarıcının yılda bir defa sağlık muayenesi yapılarak bu işe elverişli
olduğu tesbit edilmedikçe, kurtarıcılık vazifesi devam ettirilmez.
Madde 441 -Her merkez kurtarma istasyonunda kurtarıcıları yetiştirecek
ehliyetli öğretmenler bulunur.
Kurtarma işinde yetiştirilmek üzere seçilenler, kurslara devama ve
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tesbit edeceği talimat dairesinde gösterilecek
nazarî ve amelî kursları görmeye mecburdur.
Ehliyet belgesi kazanmış kurtarıcılar en az altı ayda bir defa nazarî ve
amelî tamamlayıcı kurslara tabi tutulur.
B - Kurtarma cihaz ve malzemesi:
Madde 442 -Her kurtarma veya merkez kurtarma istasyonunda, Ekonomi
ve Ticaret Vekâletinin kabul edeceği cins ve tiplerden kâfi miktarda suni teneffüs
cihazları ve inalâsyon maskeleri ile malzemesi, oksijen cihazları ve bunların
karbojenli olanları ve benzerleriyle tahlisiye işlerinde kullanılan karbon
monoksid detektörleri, lüzumlu ölçü aletleriyle ilk sıhhi yardım kutuları
bulundurulur.
Bir merkez kurtarma istasyonuna bağlı bulunan ve daimî olarak en
kalabalık vardiyasında en az 50 işçi çalıştıran ocaklarda, Ekonomi ve Ticaret
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Vekâleti ile Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin müştereken lüzum gösterecekleri
müessir karbojen veya suni teneffüse yarayan diğer kurtarma cihazları ve
mümasili diğer teçhizat bulundurulur.
Bu teçhizat, merkez kurtarma istasyonunda bulunan teçhizat tipinden olacaktır.
Madde 443 -Teneffüsü temin ve tenblh ve tanzim edecek her nevi suni
teneffüs cihazları ve bütün ölçü âletleri, hergün muayyene ve tecrübe edilir.
Madde 444 -Suni teneffüs cihazlarının, duman maskelerinin ve bunlara benzer
cihazların kullanılmasında tesadüf edilecek arızalar ve vuku bulacak kaza ve tehlikeler,
hemen ocak idaresine haber verilir ve lüzumlu tedbirler alınır.
C - Emniyet teşkilâtı:
Madde 448 -Her maden işletmesinde, ocakların emniyetle işleme şartlarını
derpiş ve temin etmek ve bu hususta ocaklarda lüzumlu tetkik ve kontrolleri yapmak ve
bunların neticelerine göre lüzumlu tedbirleri tâyin ile bunların ittihazı hususunda
alâkalı işletme idaresine gerekli tekliflerde bulunmak üzere:
1 -İşletme bir ocaktan ibaret ve burada çalıştırılan işçi sayısı 300 den az
ise, işveren veya vekilinin tensip edeceği bir teknisyen,
2 -300 den fazla işçi çalıştırılan ve keza tek ocaktan ibaret işletmelerde
müstakil bir emniyet mühendisi,
tâyin olunur.
3 -Mütaaddit ocaklardan teşekkül eden işletmelerde ise 300 den fazla işçi
çalıştırılan ocaklara birer emniyet mühendisi tâyin edilmekle beraber bunların
bağlı bulunacağı bir merkez emniyet servisi ihdas olunur.
Merkez emniyet servisine tâyin edilecek âmirle ocaklara tâyin edilecek
emniyet mühendisinin, yüksek maden mühendisi veya maden mühendisi olması
şarttır.
Emniyet mühendisi, ocak faaliyetinin emniyet bakımından muntazam ve
yolunda devamı için icabeden hallerde, ocak âmiri ile teşriki mesai edeceği gibi
emniyete mütaallik müşahedelerini gerek ocak amirliğine ve gerekse bağlı
bulunduğu merkez emniyet servisine aynı zamanda bildirir.
Madde 449 -Her ocak idaresi; kartiyedeki nezaret derecesinin kifayetini,
metodlarda değişiklik yapılmasını icabettiren tipik tehlikeleri ve çaresi
araştırılacak tipik hataları tesbite medar olmak üzere, Ekonomi ve Ticaret
Vekâletince tesbit olunacak esaslara uygun olarak ocakta vukua gelen kazaların
altı ayda bir istatistik ve analizini yapar ve bunların birer suretini altı ayda bir
Ekonomi ve Ticaret ve Çalışma Vekâletlerine gönderir.
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Ocaklara ait müteferrik hükümler
Madde 450 -Devamlı olarak bir vardiyasında en az 50 işçi çalıştıran ve
ocak ağzından itibaren 1000 metre uzaklara kadar yayılmış olan ocaklarda
münasip yerlere, ocağın muhtelif kısımları ve ocak içiyle dışı arasında muhabereyi
temin edecek yeter sayıda telefon konur.
Telefon santralı bulunduğu takdirde bu santral, hava giriş kısmında tehlikeye
karşı mahfuz emniyetli bir yere konur.
Madde 451 -Herhangi bir kısmında alevli emniyet lâmbası kullanılmak
mecburiyetinde olan ocaklara; sigara, pipo, tütün, sigara kâğıdı, kibrit, çakmak,
silâh ve alev husule getirebilen diğer her türlü alet, madde ve malzeme yahut
emniyet lâmbalarını gayri nizamî olarak açmakta kullanılabilecek aletler sokmak
yasaktır.
Ocak âmiri, yukarki fıkra ile menedilen şeylerin ocağa sokulup
sokulmadığını anlamak için ocağa girenlerin üstlerini arattırabilir.
Üstlerinin aranmasına mümanaat edenler ocağa sokulmaz.
Madde 452 -İşveren veya vekili, türkçe okuma yazma bilmeyen işçilerin
çalıştırıldığı kartiyelerde bu işçilerin, işlerini emniyetle yapabilmeleri ve ocakta
emniyet şartlarına uygun şekilde hareket etmeleri hususlariyle ilgili kaide, talimat
ve emirleri anlayabilmelerini temin için gerekli tedbirleri alır.
Madde 453 -Kuyularda tesis, tahkim ve tamir işleri, personelin iyi bir
surette korunmaları sağlanarak yapılır.
Kuyu içindeki sabit ve seyyar döşemeler tam bir emniyet arzedecek ve bilhassa
âzami yüke karşı elverişli bir emniyet emsalini haiz olacak şekilde yapılır ve kullanılır.
Bu döşemelerin inşaasında ahşap malzeme kullanıldığı takdirde bunlar
nezaretçi tarafından en az ayda bir defa muayene edilir.
Kuyu tahkimi ve tamiri işlerinde işçilerin münferiden çalıştırılması
yasaktır.
Madde 457 -Kömür cevher ve ramble kelebe ve ferelerinin (meyilli küçük
galeri ve kuyucuklar) oluk ve konvayyörlerin boşaltma ağızları ve benzeri yerler,
kömür, taş veya diğer cisimlerin düşmesinden hiç kimsenin tehlikeye mâruz
kalmayacağı şekilde tertiplenir.
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Boş olmayan kömür, cevher veya taş silo, kelebe ve ferelere ve bunlara
mümasil yerlere yahut oluklara girmek icabettiği takdirde, ancak ehliyetli ikinci bir
işçinin mevcudiyeti ile ihtiyat tedbirleri alınmak şartiyle girilebilir.
Madde 458 -Kılıç damarlarındaki çalışma yerleri, kömür, cevher ve taş
parçalarının düşmesine karşı hususi surette korunur.
Madde 459 -Ocaktaki merdivenler, sahanlıklar ve tehlikeli geçitler,
işçilerin korunması için trabzan, parmaklık veya kapılarla teçhiz edilir.
Madde 460 -Herhangi bir kaza vukuunda kolayca görülemiyecek ve
yardımına koşulamayacak derecede tehlikeli veya uzak olan yerlerde, yalnız
başına bir işçi çalıştırılmaz.
Madde 461 -Her ocak, toprak altında çalıştırılan personelin herhangi bir
anda mümkün mertebe nerede bulunduklarını gösterebilecek tarzda her vardiya
için günlük bir kayıt tutar.
Usulüne uygun olarak kaydedilmiş olmadıkça, hiçbir kimse ocağa
giremez.
Madde 462 -Vardiyanın mesul nezaretçisi, vardiyanın sonunda ekibindeki
işçilerden herhangi birisinin başka bir nezaretçinin murakabesi hali müstesna olmak
üzere ocak içinde kalmamasını sağlar.
Madde 463 -Terk olunmuş iş yerleri, hiçbir kimsenin girmesi mümkün
olmayacak şekilde barajlar veya emsali manialarla ve faaliyeti geçici olarak
durdurulmuş işyerleri ise, vazifeli veya müsaadeli olanlardan gayrısı girmemek
üzere yasak tertibatı ile kapatılır.
Gidiş ve geliş emniyeti ve sağlık:
…
Madde 468 -Yer üstünde işçilerin çalıştıkları bütün saha ve tesisler,
bunların çalışma emniyetini ve sağlığını ihlâl etmeyecek tarzda, tertiplenir ve bu
suretle idamesine çalışılır.
Buraların zemini, tavanı ve duvarları ve bilhassa buralara yerleştirilen cihaz ve
tesisat, daima temizlenir ve temizleme ameliyesi, toz kaldırmayacak şekilde ve
mümkün olduğu kadar iş müddetleri haricinde yapılır.
Madde 469 -İşyeri havasının, her nevi pis ve sıhhate zararlı koku ve gaz
neşreden maddelerden mümkün olduğu kadar âri tutulmasına dikkat edilir.
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Teneffüs maskeleri kullanılmadığı takdirde, pis su, gaz, duman ve lâğım
kanallarına, tehlikeli gaz ve mayileri ihtiva eden sarnıç ve yakıtların bulunduğu
depolara; işçiler ancak havalandırılıp temizlendikten sonra girebilirler.
Buraların havası, işçinin çalıştığı müddetçe daimî surette kontrol altında
bulundurulur.
Makine tehlikelerine karşı alınacak tedbirler
…
Madde 480 -Cereyan voltajı, alçak voltajı tecavüz eden maden
ocaklarında veya bu ocakların bir kısmında elektrik cereyanına tutulmuş
kimselerin ilk yardım ve tedavi usullerini gösteren izahatı haiz levhalar
hazırlanarak münasip yerlere asılır.
Müteferrik hükümler
Madde 482 -Maden işletmelerindeki parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı
maddelerle çalışılan işyerlerinde bu Nizamname hükümlerinden başka; (Parlayıcı,
Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak
Tedbirler Hakkındaki Nizamname) hükümleri de tatbik olunur.
Madde 484 -Bu Nizamname hükümlerine riayet etmeyenler hakkında 3008
sayılı İş Kanununun 112 nci maddesine göre takibat yapılır.
Geçici madde -Bu Nizamnamenin meriyete girmesinden evvel idarî ve teknik
formaliteleri ikmal edilerek kurma ve işletme müsaadesinin alınmış bulunması
keyfiyeti, bu Nizamname hükümlerine müddetinde intibak mükellefiyetini bertaraf
etmez.
…
Bununla beraber bu intibak, Nizamname hükümlerine tam uygun olarak
yapılıncaya kadar ocak idaresi, faaliyette olan işyerlerinde, iş emniyeti ve işçi sağlığı
bakımından alınması zaruri görülen tedbirleri derhal almakla mükelleftir.

 08.03.1954 tarih ve 8652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Öğle Dinlenmesi Kanununun, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili olabilecek maddeleri aşağıda verilmiştir.
Madde 1 - Nüfusu on bin ve daha fazla olan şehir ve kasabalardaki
fabrika, imalathane, mağaza, dükkan, yazıhane, büro ve bunların benzerleriyle
bilümum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere bir
saatten aşağı olmamak üzere öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir.
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Dinlenme devresinin başlama ve bitme saatleri, mevsimlere göre, o mahallin
Belediye Meclisi tarafından tesbit ve ilan olunur.
Madde 5 - Bu kanun hükümlerinin tatbiki müstahdem ve işçi kazançlarının ve
bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesi için sebep tutulamaz.
Madde 7- (Değişik madde: 23.01.2008-5728 S.K./176.mad)
Bu Kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle
dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine yüz Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren
vekiline, müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha
aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki
katı kadar idarî para cezası verilir.
Bu maddedeki idarî para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir.

 11.03.1954 tarih ve 8655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6309 sayılı Maden Kanununda, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili maddeler;
Tehlike halinde ihbar
Madde 90 — Bir madende arazinin ve işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı
ve hayatiyle ilgili büyük tehlike hallerinde maden arama veya işletme hakkı sahibi
veya mesul müdür veyahut madenin işletmesine nezaret eden kimse Ekonomi ve
Ticaret Vekaletinin o mahaldeki selahiyetli memuruna ve mahalli hükümete vaziyeti
vakit kaybetmeksizin ihbar etmeye mecburdur.
Kaza vukuunda bu ihbar derhal selahiyetli memura ve mahalli Hükümete en
seri vasıta ile yapılır. Ve aynı zamanda keyfiyet telgrafla Vekalete bildirilir.
Bu hükümlere riayetsizlik, daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, 100
liradan 500 liraya kadar hafif para cezasını muciptir.
Emniyet ve işçi sağlığını koruma tedbirleri
Madde 91 — Bir madende arazinin ve işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı
veya hayatı tehlikeye maruz kaldığı takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekaleti gerekli
tedbirlerin alınmasını maden arama veya işletme hakkı sahibine emreder.
Tehlikenin büyük veya ani olması halinde Vekaletin selahiyetli maden
mühendisi lüzumlu talimatı maden arama ve işletme hakkı sahibine verir. Ve keyfiyeti
derhal Vekalete bildirir.
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Alakalı, yukarıdaki fıkralarda yazılı emir ve talimatı hemen yerine getirmekle
mükelleftir.
Kaza ve tedbirler
Madde 92 — Bir madende yeraltında veya yerüstünde çalışan kimseler
arasında ölümü veya ağır surette yaralanmayı intaç eden bir kaza vukuunda veya iş
emniyetini ağır surette sarsacak herhangi bir hadisenin oluşunda Vekaletin selahiyetli
maden mühendisi hadise mahalline gelinceye kadar o madenin mesul fen adamı fennin
icabettirdiği şekilde gereken tertibatı derhal almak mecburiyetindedir. Vekaletin
salahiyetli maden mühendisi hadise mahalline gelince bidayeten alınmış olan tertibatı
muvafık ve kafi görmediği takdirde icabeden fenni tedbirleri alır ve yaptırır. Maden
arama veya işletme hakkı sahibi bu tertibatın alınması için muktezi amele, vasıta ve
masrafı madenin mesul fen adamının veya Vekaletin salahiyetli maden mühendisinin
emirlerine amade bulundurmaya mecburdur.
Kaza ve sıhhi yardım
Madde 93 — Bir madende yer altında veya yer üstünde çakışan kimseler
arasında ölümü veya yaralanmayı intaç eden bir kaza vukuunda ilk sıhhi yardımın
yapılabilmesi için her işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibi maden sahasında, bu
husustaki mevzuat hükümleri dairesinde lüzumlu sıhhi tesisat ve teşkilatı kurmaya ve
gerekli iç ve malzemeyi bulundurmaya mecburdur.
Maden işletme sahalarında kurulacak sıhhi tesisat ve teşkilatın şekli ve ne
suretle çalışacağı, bulundurulacak ilaç ve malzemenin cinsi ve miktarı Sağlık ve Sosyal
Yardım ve Çalışma Vekaletleri ile Ekonomi ve Ticaret Vekaleti tarafından müştereken
hazırlanacak talimatnamede gösterilir.
İşletme hakkı sahibi, yukarıda yazılı mükellefiyeti, yerine getirmediği takdirde
işletme faaliyetinde bulunmaktan memnnudur.
Emniyet tedbirlerinin tatbiki
Madde 94— Ekonomi ve Ticaret Vekaletince veya Vekaletin salahiyetli
maden mühendisi tarafından bir madende arazinin ve işletmenin emniyeti veya işçinin
sağlığı ve hayatı ile İlgili olarak veya cevher yatağının hüsnü istismarına mütaallik
alınması emir olunan tedbirlerin verilen mehil içinde maden arama veya işletme hakkı
sahibi tarafından yerine getirilmemesi halinde mehlin hitamında, emir olunan tedbirler
meyanında yoksa, madendeki istihsal Vekaletçe kısmen veya tamamen durdurulur.
Arama veya işletme hakkı sahibinden, bu tedbirler yerine getirilinceye kadar, mehlin
hitamından itibaren geçecek her gün için işin mahiyetine göre 10 liradan 50 liraya
kadar ağır para cezası alınır.
Vekaletçe yapılacak son ihtara rağmen tedbirlerin yerine getirilmemesinde
ısrar olunursa, arama veya işletme hakkının iptal veya feshi yoluna gidilir.
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Alınan tedbirlerin ihlali
Madde 95 — Bir madende arzın ve işletmenin emniyetinin veya işçinin
sağlığının ve hayatının tehlikeye maruz kalmasını önlemek maksadiyle madende alınan
tedbirlerin ihlal edilmesi halinde bu fili daha ağır bir suça müntehi olmadığı takdirde
dahi failinden 200 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası alınır.
Ayrıca keyfiyet maden sahibine yazı ile ihtar edilir. Buna rağmen alman
tedbirlerin tekrar ihlalli takdirinde arama hakkı iptal veya işletme hakkı fesih olunur.
57nci maddeye müsteniden faaliyette bulunan madenlerde de bu hükümler
tatbik olunur. şeklinde belirtilmiş ve bunun yanında; o güne kadar uygulanmakta olan
madencilik ile ilgili mevzuattan da aşağıda belirtilenler, yürürlükten kaldırılmıştır.
Kaldırılan hükümler
Madde 158— Aşağıda yazılı mevzuat, içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı
sıcak ve soğuk maden sulariyle kaplıcalar hakkındaki hükümleri hariç olmak üzere, bu
kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren kaldırılmıştır.
1- Ereğli Kömür Madeni Hümayunu İdaresi hakkındaki 26 Nisan 1283
tarihli Nizamname,
2 - 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi,
3 - Maadin Nizamnamesinin 49 uncu maddesi ile 58 inci maddesine müzeyyel
1 Kanunuevvel 1329 tarihli Fıkaratı Nizamiye,
4 - Maadin Nizamnamesinin 5, 10, 17 ve 23 üncü maddelerini muaddel 30
Nisan1331 tarihli Kanunu Muvakkat,
5 - Maden harç ve resimlerinden teçhizatı askeriye tertibi alınması hakkındaki
mevzuat ve madenin hasılatı safiyesi ile Darülaceze tanesinden mübeddel olarak ayrıca
alınmakta olan Teçhizatı Askeriye Tertibinin istifası hakkındaki 6 Nisan 1334 tarihli
Kanun;
6 - Maadin Nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadiline dair 26.03.1931 tarihli
ve 794 sayılı Kanun,
7 - 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanununun 7 nci maddesi,
8 - 2805 sayılı Etibank Kanunu’nun 5 inci maddesi,
9 - Maadin Nizamnamesi ile 608 numaralı kanunun bazı maddelerini değiştiren
14.06.1935 tarihli ve 2818 numaralı kanun,
10 - Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 17.06.1942 tarihli ve 4268
sayılı kanun;
11- 28 Nisan 1337 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Hayzai
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak
Füruhtuna dair Kanun.

 Yine bu dönemde ülkemiz; 19.03.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan
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Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve buna Ek Protokolün tasdiki
hakkında Kanun)’ne taraf olmuş ve bu nedenle konu ile ilgili olabilecek aşağıda
belirtilen hükümleri de kabul etmiştir.
Madde 4 - Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz.
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya mecburi çalışmaya tabi tutulamaz,
3. Aşağıdaki haller bu maddede kasdolunan "zorla çalıştırma veya mecburi
çalışmadan" sayılmazlar:
a) İşbu Sözleşmenin 5. maddesinde derpiş edilen şartlar altında mevkuf
tutulan bir kimseden mevkufiyeti veya şartla salıverilmesi süresince yapması mûtat
olarak istenilecek çalışma,
b) Askeri mahiyette her hizmet yahut inançları gereğince askerlik vazifesini
yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru telâkki eden memleketlerde, bu inanca
sahip kimselere mecburi askerlik yerine gördürülecek başka bir hizmet,
c) Topluluğun hayat veya refahını tehdit eden buhran ve âfet hallerinde
talep olunan her hizmet,
d) Normal medeni mükellefiyetler şümulüne giren her türlü çalışma veya
hizmet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Madde 19 - Mahkemenin kuruluşu
İşbu Sözleşmeye ve Protokollerine Yüksek Taraf Devletlerce kabul edilen
taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla, aşağıda "Mahkeme" olarak anılacak bu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulur. Mahkeme daimi olarak görev yapar.
Madde 34 - Kişisel başvurular
İşbu Sözleşme ve Protokollerinde tanınan hakların Yüksek Taraf Devletlerden
biri tarafından ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet
dışı her teşekkül veya her insan topluluğu, Mahkemeye başvurabilir Yüksek Taraf
Devletler bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir suretle engel olmamayı
taahhüt ederler.
Madde 46 - Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması
1. Yüksek Taraf Devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai
kararlarına uymayı taahhüt ederler.
2. Mahkemenin nihai kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan
Bakanlar Komitesine gönderilir.
Ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 1954 yılında taraf olması, o
tarihten sonraki iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirleyeceği mevzuatın temelini de
oluşturmuştur.
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 20.07.1961 tarih ve 10 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 1961 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının iş sağlığı ve güvenliği ve
madencilikle ilgili hükümleri ise;
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Madde 40 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı
amacıyla sınırlayabilir. Devlet özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak
tedbirleri alır.
Çalışma hakkı ve ödevi
Madde 42 - Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve mali
tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.
Angarya yasaktır. Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi
niteliği alan beden veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun
olarak kanunla düzenlenir.
Çalışma şartları
Madde 43 - Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte
çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak
korunur.
Dinlenme hakkı
Madde 44 - Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir. Ücretli hafta ve bayram
tatili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.
Sosyal güvenlik
Madde 48 - Herkes; sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için
sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin
ödevlerindendir.
Sağlık hakkı
Madde 49 - Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve
tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin
sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.
Tabii servet kaynaklarının aranması ve işletilmesi
Madde 130 - Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. şeklinde belirtilmiştir.
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 29/30/31.07.1964 tarihleri ile 01.08.1964 tarihi ve 11766 ile 11779
sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak, Kanunun 126ncı maddesinin 01.11.1964
tarihinde, diğer hükümlerinin ise yayımını takibeden aybaşından altı ay sonra
yürürlüğe giren, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu her ne kadar, 16.06.2006 tarih
ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinin farklı tarihlerde
yürürlüğe girdiği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından,
142 ve 143üncü, ek 36ncı, geçici 20nci, geçici 81inci ve geçici 87nci maddeleri hariç
olmak üzere, diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış ise de, yürürlükte olduğu
dönemler içinde ülkemizdeki sosyal sigortalar ve uygulamalarına örnek
gösterilebilecek, kömür madenciliği ile iş sağlığı ve güvenliği konusuyla doğrudan
ve/veya dolaylı olarak ilgili olan hükümleri aşağıda belirtilmiştir.
Kanunun amacı:
Madde 1 – İş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük,
yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları
sağlanır.
Sigortalı sayılanlar:
Madde 2 – (Değişik: 11.05.1976 1992/1 md.)
Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar
bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.
…
Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş
ve çocukları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri
yararlanırlar.
Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu:
Madde 6 – Çalıştırılanlar, işe alınmalariyle kendiliğinden "Sigortalı" olurlar.
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri
sigortalının işe alındığı tarihten başlar.
Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına
devretmek yolunda hükümler konulamaz.
İş kazası ve meslek hastalığının tarifi:
Madde 11 – A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır:
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
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c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi
yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan
zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu
olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar,
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.
Sağlanan yardımlar:
Madde 12 – İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar
A) Sağlık yardımı yapılması,
B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
C) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi,
D) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve
yenilenmesi,
E) (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere
gönderilmesi,
F) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedeni veya ruhi bir arızaya
uğrıyanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede
kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve meslekinde uğradığı iş
göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu
ile tesbit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek
kimselerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi
masraflarının ödenmesi (Sağlık Kurulunca verilen rapora Kurum (Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı) veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunca karara bağlanır),
G) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
H) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.
Sağlık yardımlarının tarifi:
Madde 13 – İş kazalariyle meslek hastalıkları halinde sigortalıya yapılacak
sağlık yardımları, sigortalının:
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için
gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık
müessesesine yatırılması ve her türlü tedavisinin yapılması,
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B) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarının sağlanması, şeklinde
olur.
Yukarıki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını
koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini
artırma amacını güder.
Sağlık yardımlarının süresi:
Madde 14 – Sağlık yardımı, iş kazasına uğrıyan veya meslek hastalığına
tutulan sigortalıların sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.
Sigortalı, tedavi gördüğü müessese sağlık kurulunca veya Kurum sağlık
kurullarınca gerekli görülürse, Kurumun dinlenme evlerine yatırılabilir.
Bu yardımlar, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının
Kurumca tedaviye alındığı tarihten başlar. Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı,
Kurumca tedaviye alınmadan önce herhangi bir suretle işverene ait yahut resmi veya
Kurumca uygun görülen ücret tarifesini kabul eden özel sağlık müesseselerinden
birinde tedaviye alınmış ise, yardımlar bu tedavinin başladığı tarihten başlamış sayılır
ve belgelere dayanan masraflar Kurumca ödenir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olan
veya bu geliri sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunanlardan, aynı iş kazası
veya meslek hastalığı dolayısiyle yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık tesisleri
sağlık kurulu raporu ile gerekli gösterilenler de sağlık yardımlarından yararlanırlar.
İşverenin yükümü:
Madde 15 – İşveren, iş kazasına uğrıyan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya
kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu
amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından
işverene ödenir.
Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve
gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya
malûllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrıyacağı her
türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
Geçici iş göremezlik ödeneği:
Madde 16 – İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle geçici iş göremezliğe
uğrıyan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Hekim tavsiyelerine uymazlık:
Madde 17 – İş kazası, en geç kazadan sonraki gün içinde işverene veya
Kuruma bildirilir.
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İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle hekimin bildirdiği tedbir ve
tavsiyelere uyulmaması yüzünden tedavi süresinin uzamasına, malûl kalmasına veya
malûllük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin
veya sürekli iş göremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek kusurun rapor da
belirtilen oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar ki, bu düşürme %
50 yi geçemez.
Kurumun yazılı bildirisine rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen
sigortalıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmıyacağı
gibi geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri de verilmez.
Meslek hastalığının tespiti
Madde 18 – (Değişik: 29.07.2003 4958/27 md.)
Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için,
sigortalının çalıştığı işte veya iş yerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal
Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık
kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.
Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak
işten veya iş yerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise sigortalının bu Kanunla
sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya iş yerinden fiilen
ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte
belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir. Ancak, meslek
hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol
açan etkenin, iş yeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış
olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile
meslek hastalığı sayılabilir.
Sürekli iş göremezlik hali:
Madde 19 – Geçici iş göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun
sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen
arızalarına göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en
az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik
gelirine hak kazanır.
Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek
ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma
gücünü ne oranda yitirdiği, yukardaki fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak
raporlara göre yeniden tespit olunur.
İşverenin sorumluluğu:
Madde 26 – (Değişik birinci fıkra: 20.06.1987 3395/2 md.) İş kazası ve
meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili
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mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu
olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileride
yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu
gelirlerinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri
toplamı Kurumca işverene ödettirilir.(Ek cümle: 29.07.2003 4958/28 md.) İşçi ve
işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
İş kazası veya meslek hastalığı, 3 üncü birkişinin kasıt veya kusuru yüzünden
olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3
üncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine
göre rücu edilir.
(Ek: 24.10.1983 2934/3 md.) Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları
sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım
ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı
veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen
sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez.
İş kazasını bildirme:
Madde 27 – İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da
en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme
örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıtları doldurulup verilerek yapılır.
İşverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince
Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kağıdında yazılı bilginin
eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurum zararlarından
işveren sorumludur.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısiyle,
bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.
Meslek hastalığını bildirme:
Madde 28 – İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse
veya durum kendisine bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıdı
ile ve öğrendiği günden başlıyarak iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber verme kağıdında belirtilen bilgiyi
kasten eksik veya kasten yanlış bildiren işveren hakkında 27nci maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanır.
Durumu 18 inci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve
gerekli belgelerle doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder.
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İş kazasının soruşturulması:
Madde 29 – Haber verme kağıdın da bildirilen olayın iş kazası sayılıp
sayılmıyacağı hakkında bir karara varılabilmesi için, gerekirse Kurumca soruşturma
yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, haber verme kağıdın da yazılı hususların gerçeğe
uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurumca bu olay için yersiz olarak
yapılmış bulunan masraflar işverenden alınır. İlgililer hakkında genel hükümlere göre
ayrıca kovuşturma yapılır.
Meslek hastalığının incelenmesi:
Madde 30 – Meslek hastalığı ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli incelemeler
doğrudan doğruya Kurumca yapılır.
Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanlar:
Madde 41 – Çalışma mevzuatına göre sağlık raporu alınması gerektiği halde
böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli
bulunmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girişinden önce var olduğu tesbit edilen
veya bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı
için Kurumca yapılan hastalık sigortası masraflarının tümü işverene ödettirilir.
İş kazalariyle meslek hastalıkları prim oranının tesbiti:
Madde 74 – İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi, yapılan işin iş
kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir.
İş kolları, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve
tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır.
Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine
ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar,
ilgili bakanlıkların düşünceleri sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konacak bir tarife ile tespit olunur.
…
Tehlike sınıf ve derecelerinin belli edilmesi:
Madde 75 – Yapılan işin 74 üncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi
tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazalariyle meslek hastalıkları
sigortası primi oranı Kurumca belli edilerek işverene yazı ile bildirilir.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önliyecek tedbirler hakkındaki mevzuat
hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen işler, Kurumca daha yüksek primli
derecelere konulabilir.
Kurum, tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini, yaptıracağı
incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işverenin isteği üzerine değiştirebilir.
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Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi:
Madde 110 – (Değişik: 29.07.2003 4958/46 md.)
Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan
veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri
verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.
Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına
tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş
göremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.
Sigortalının bağışlanmaz kusuru:
Madde 111 – Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek
hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği
veya sürekli iş göremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar
eksiltilebilir.
Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı bilinen yahut yetkili kimseler
tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir
gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya
yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur.
Maden işçileri:
Madde 113 – Maden işçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde gerek
bakımları, gerekse kendilerine veya bunların hak sahibi kimselerine verilecek
ödenekler hakkında 10.09.1337 tarihli ve 151 sayılı kanun hükümleri yerine bu kanun
uygulanır.
151 ve 1593 sayılı kanunlarla ilgili hükümler:
Madde 114 – Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümlerinin
uygulandığı yerlerde çalışan ve hastalanan sigortalıların tedavileri hakkında, 151
sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütaallik Kanunun
6ncı ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180inci maddeleri hükümleri
uygulanmaz. Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesinin,
hastalanan işçilerin tedavileri ile ilgili hükümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi
durumlarının denetlenmesinin sağlanmasına, işyerlerinde hekim çalıştırılmasına, hasta
odası ve ilk yardım araçları bulundurulmasına ve diğer hususlara ilişkin hükümleri
saklıdır. Bu maksatla çalıştırılan hekim, Kurumun yapmakla yükümlü olduğu
muayene, tedavi ve ilk yardım hizmetlerinde Kurumca kullanıldığı takdirde buna ait
ücretler ve harcanan ilk yardım malzemesi bedelleri Kurumca ödenir.
Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması:
Geçici Madde 16 – Bu kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümleri, Havzai
Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütaallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı
yerler için, Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarihten başlanarak uygulanır.
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Bir taraftan 2nci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler ve diğer taraftan da
paralelinde imzalanan uluslar arası sözleşmeler nedeniyle günün ihtiyaçlarına cevap
veremez duruma geldiği düşünülen 3008 sayılı İş Kanunu’nun yerine, 1967 yılında
931 sayılı İş Kanunu çıkarılmış ve bu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından usul
yönünden bozulmuştur.

 Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden iptal edilen 931 sayılı
İş Kanunu, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden kabul edilmiş ve
01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1475 sayılı İş
Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir.
1475 sayılı İş Kanununun, kömür madenciliği ile iş sağlığı ve güvenliği
açısından incelenmesinde, doğrudan ve dolaylı olabilecek maddeleri aşağıda
belirtilmiştir.
Tarifler
Madde 1 - Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan
kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri
denir. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim
yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev
alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele
ve yüklemlerinden doğrudan doğruya işveren sorumludur.
Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar
işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve
vecibeleri ortadan kaldırmaz.
Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve
işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan
yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorumludur.
Uygulama alanı
Madde 2 - Bu kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet
konularına bakılmaksızın uygulanır.
İstisnalar
Madde 5 - Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz:
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1. Deniz ve hava taşıma işlerinde,
2. 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde,
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışardan başka biri
katılmıyarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
4. Ev hizmetlerinde,
5. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesinin
tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında,
7. Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde,
8. Konutların kapıcılık hizmetlerinde,
9. Sporcular hakkında,
10. Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlar
hakkında,
11. Rehabilite edilenler hakkında,
Sanayi, ticaret ve tarım işleri
Madde 6- I. Bu kanunun uygulanması bakımından sanayiden sayılacak işler
şunlardır:
a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma işleriyle taş, kum ve
kireç ocakları gibi işler,
…
Kıdem tazminatı
Madde 14 - (Değişik fıkra: 29.07.1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin
hizmet akitlerinin:
…
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; feshedilmesi veya
kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi
veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten
itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30
günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı
oran üzerinden ödeme yapılır.
5. …(Aşağıdaki değişik fıkralar: 17.10.1980 - 2320/1 md.)
İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı,
kanuni mirasçılarına ödenir.
Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta
şirketlerine sigorta ettiremez.
İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm
ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu
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kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda
işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.
İşçinin bildirimsiz fesih hakkı
Madde 16 - Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akidlerinde işçi,
aşağıda yazılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini
beklemeksizin feshedebilir.
I - Sağlık sebepleri:
a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında
bilinmeyen ve işin mahiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için
tehlikeli olursa,
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü
işveren, yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamayan bir hastalığa
tutulursa,
…
İşverenin ödeme sorumluluğu
Madde 23 - İşveren, işçinin iş sebebiyle yok olan veya bozulan alet, taşıt ve
sakatlanan hayvanlarını ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki; işveren, işçinin kendi
kusur ve ihmali ile sebep olduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bozulmaları
ödemekle yükümlü değildir.
Ara dinlenmesi
Madde 64 - I - Çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin adet ve işin
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere:
a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
b) (Değişik bent: 29.11.1983 - 2965/1 md.) 4 saatten fazla ve 7,5 saate
kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) (Değişik bent: 29.11.1983 - 2965/1 md.) 7,5 saatten fazla süreli işlerde
bir saat ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği
göz önünde tutularak toplu iş sözleşmesi veya hizmet akidleri ile aralı olarak
kullanılabilir.
…
Gece süresi
Madde 65 – I - İş hayatında (Gece) en geç saat 20 de başlayarak en erken
sabah 6 ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren gün dönemidir.
…
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III. (Değişik bent: 29.07.1983 - 2869/14 md.) İşçilerin gece çalışmaları 7,5
saati geçemez.
IV - Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, en
fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz
çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur.
Çalışma Bakanlığı, gece ve gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleşmeye
de izin verebilir.
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Madde 67 - (Değişik madde: 29.07.1983 - 2869/15 md.)
15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak, çocukların sağlık
ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim ve mesleğe yöneltme programlarına
devamlarına yahut öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki
hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılmaları mümkündür.
Yer ve su altında çalıştırma yasağı
Madde 68 - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı
gibi yeraltında veya sualtında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her
yaştaki kadınların çalıştırılmaları yasaktır.
Gece çalıştırma yasağı
Madde 69 – Sanayi’ye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her
yaştaki kadınların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır.
Şu kadar ki; işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını
doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlıkları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müştereken
hazırlayacakları bir tüzükte gösterilecek şartlar çerçevesinde izin verilebilir.
Sağlık ve güvenlik şartları
Madde 73 - (Değişik madde: 29.07.1983 - 2869/17 md.)
Her İşveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli
olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla
yükümlüdür.
İşçiler de, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymakla
yükümlüdürler.
İşverenler, makinelerin kullanılmasından doğacak tehlikelerden ve bu hususta
önceden alınabilecek tedbirlerden işçileri münasip bir şekilde haberdar etmek
zorundadırlar.
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İşverenler işyerlerinde meydana gelecek kazaları en geç, kazadan sonraki iki
gün içinde yazı ile ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
Sağlık ve güvenlik tüzükleri
Madde 74 - Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179uncu maddesinde yazıldığı
gibi işyerlerinde ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında
bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar
ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,
işyerlerinde işkazalarını önlemek üzere bulundurulması lüzumlu olan araçların ve
alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere Çalışma Bakanlığı ile
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden fazla tüzük çıkarır.
İşçi sağlığı ve güvenliği kurulu
Madde 76 - Çalışma Bakanlığınca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve
iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer "işçi sağlığı ve iş güvenliği
kurulu" kurulur. Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, çalışma
usulleri, ödev ve yetkileri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte tespit edilir.
Ağır ve tehlikeli işler
Madde 78 - 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamaz.
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını
doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılabilecekleri Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlanacak
bir tüzükte gösterilir.
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
Madde 79 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya
işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanaklı oldukları; işyeri hekimi,
işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal
Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilmiş
muayene raporları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları
yasaktır.
İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal
Sigortalar Kurumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor
kesindir.
Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek
zorundadır.
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Onsekiz yaşından küçük işçiler için rapor
Madde 80 - (Değişik madde: 29.07.1983 - 2869/20 md.)
13 den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukların herhangi bir işe alınmalarından
önce; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri; bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile
en yakın sosyal sigortalar kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine
muayene ettirilerek işin niteliğine
ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı
olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar en az her altı
ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında
bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde
muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi
zorunludur.
Çeşitli tüzükler
Madde 82 - Çalışma veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarından birinin
göstereceği lüzum üzerine, bu bakanlıklar tarafından beraberce hazırlanmak suretiyle,
a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş işlerden başka işler için de işçilerin ilk
önce doktora gösterilmelerini,
b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık
muayenesinden geçirilmelerini,
c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması,
yaptıkları işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı
olursa, bu gibilerin o işlerden çıkarılmalarını,
ç) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme
ve yemek yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını,
Tespit eden tüzükler çıkarılabilir.
Devletin yetkisi
Madde 88 - Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını Devlet izler,
denetler ve teftiş eder.
Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve
denetlemeye yetkili memurlarca yapılır.
Yetkili makam ve memurlar
Madde 89 - 88 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi,
denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan makamlar veya yetkili memurlar, işyerlerini işin
yürütülmesi tarzını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, edevat, cihaz ve makinaları
ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzeme ve müştemilatı 90ıncı
maddede yazılı esaslara uyularak, gerektiği zamanlarda ve işçilerin hayatına,
sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine veya oturup yatmasına
ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu
kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma Bakanlığı
tarafından çıkarılacak "İş Teftişi Tüzüğü"nde açıklanan şekillerde yalnız bu halleri
önlemek yetkisine sahiptirler.
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Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka
kişiler izleme, denetleme ve teftişle ödevli makamlar veya memurlar tarafından
çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri
getirip göstermek ve vermek ve 1 inci fıkrada yazılı yetkilerin içinde görevlerini
yapmak için kendilerine karşı her çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki emir ve
isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ödevlidirler.
İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili memurlar tarafından tutulan
tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.
Sair merciler tarafından yapılan teftişler
Madde 92 - (Değişik madde: 29.07.1983 - 2869/23 md.)…
Kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerinde yapacakları işçi sağlığı ve iş
güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını ve bu yolda yapacakları işlemleri
o yer için yetkili bölge çalışma müdürlüğüne bildirirler.
İşçi ve işverenin sorumluluğu
Madde 94 - İş denetimi ve teftişine yetkili makamlar veya memurlar
tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan
doğruya ve gerek dolayısiyle telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya
yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili
makamlara başvurmaları haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü
davranışlarda bulunmaları yasaktır.
İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili
makamlar ve memurlara gerçeğe uygun olmayan haberler vererek ilgili makam ve
memurları lüzumsuz işlemlerle uğraştırmaları veya işverenleri haksız yere kötü
duruma düşürmeye kalkışmaları ve ilgili makamlarca kendilerinden sorulan hususlar
için doğru olmayan cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek
veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
yasaktır.
İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar
Madde 101 - (Değişik madde: 03.11.1988 - 3493/20 md.)
Bu Kanunun 73üncü maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 74üncü maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan,
74üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüzüklerdeki hükümlere uymayan işveren
veya işveren vekiline, alınmayan her işçi sağlığı veya iş güvenliği tedbiri için
birmilyon lira para cezası verilir. Alınmayan tedbirler oranında takip eden her ay için
aynı miktar ceza uygulanır.
Madde 103 - (Değişik madde: 03.11.1988 - 3493/22 md.)

Mustafa BOZOĞLAN

151

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

76ncı
maddede
öngörülen tüzükteki "İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği
Kurulu"nu
işyerinde
kurmaktan kaçınan veya
kurup da çalışmasına engel
olan işveren veya işveren
vekiline birmilyon lira para
cezası verilir. Bu cezanın
kesinleşmesinden
sonra
maddede belirtilen suçun
tekrar
işlenmesi
halinde
belirtilen ceza yarısı oranında
artırılarak uygulanır.
Madde
104
(Değişik madde: 03.11.1988 - 3493/23 md.)
Bu Kanunun 77nci maddesi hükümlerine aykırı davrananlara yüzbin lira, ağır ve
tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran veya 78inci maddede belirtilen tüzükte
gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline
birmilyonbeşyüzbin lira, 79uncu madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu
almayan veya istek halinde ilgili memura göstermeyen veya 80inci madde gereğince
alınması gereken raporu almayan veya bu raporları istek halinde yetkili memurlara
göstermeyen işveren veya vekiline beşyüzbin lira, 81inci maddede öngörülen tüzükte
gösterilen şartlara ve usullere uymayan ve 82nci maddede anılan tüzük hükümlerini
yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline birmilyonbeşyüzbin lira para cezası
verilir. Bu cezanın kesinleşmesinden sonra yukarıda sayılan suçların tekrar işlenmesi
halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artırılarak uygulanır.
1475 sayılı İş Kanununun sağlık ve güvenlik ile ilgili tüzüklerin hazırlanmasını
öngören maddelerine dayanılarak düzenlenen tüzüklerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.



01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 1475 sayılı İş Kanunun 76. Maddesine dayanılarak düzenlenen ve
19.02.1973 tarih ve 14453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün, kömür madenciliğindeki iş
sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili olabilecek maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Kapsam:
Madde 1 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların
kuruluş tarzları çalışma usulleri, ödev ve yetkileri bu Tüzükte belirtilmiştir.
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Kurulların kurulacağı işyerleri:
Madde 2 — İş Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca sanayiden sayılan ve
devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran (Elli dahil), altı aydan fazla sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde, her işveren, bir işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmakla
yükümlüdür.
İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok
işyeri bulunduğu hallerde de, bunların herbirisinde ayrı birer işçi sağlığı ve iş
güvenliği kurulu kurulur.
Kurulların kuruluşları:
Madde 3 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, aşağıda belirtilen
kimselerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İşyeri güvenlik şefi, yoksa işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği
konularında görevli teknik bir kişi,
c) İşyeri hekimi,
d) Sosyal işler danışmanı, yoksa personel veya sosyal işleri yürütmekle görevli
bir kişi,
e) Varsa sivil savunma uzmanı,
f ) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
g) 274 sayılı Kanunun değişik 20 inci maddesi hükmü uyarınca işyerinde
bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri bir işçi, işyerinde
sendika temsilcisi yoksa, o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda
açık oyla seçilecek bir işçi,
Kurulun başkanı işveren veya vekili, sekreteri ise (b) bendinde sözü edilen
kişidir.
(b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler, işveren veya işveren vekili
tarafından atanır.
(f) bendinde belirtilen üye, o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustalar
tarafından seçilir.
(f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin, aynı usullerle birer de
yedekleri seçilir.
Kurulların ödev ve yetkileri:
Madde 4 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının ödev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:
a) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol
göstermek, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri tespit etmek ve
işveren veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak, işyerinin niteliğine uygun bir
işçi sağlığı ve iş güvenliği iç yönetmeliği taslağı hazırlamak ve işverenin veya
vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulamasını izlemek,
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b) Makina ve tezgâhlarla gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde
yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel korunma
araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde, işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlıyacak
bir düzen kurulması için işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,
c) Ölüm veya sürekli işgörememezlikle sonuçlanan her iş kazası veya
meslek hastalığında yahut işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde,
gerekli araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri
bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
d) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu
konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin
onayına sunmak ve uygulanmasını izlemek,
e) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanıp yerleştirilmesi ve
geliştirilmesi, bu konudaki ilgilinin devamı ve pekiştirilmesi için yayınlar yapmak,
konferanslar verdirmek ve benzeri çalışmalarda bulunmak,
f) Tesislerin bakım ve onarımlarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve
kontrol etmek,
g) İşyerlerinin özelliklerine göre işçilerin periyodik sağlık muayene ve
kontrollarının yapılıp yapılmadığını izlemek,
h) İşyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliğini ve ekiplerin çalışmalarını
izlemek, bu konuda işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,
ı) Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izlemek, bu konudaki bilgileri
toplamak ve değerlendirmek ve bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasını teklif etmek,
j) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili, yıllık bir rapor
hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre
ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işverene
teklifte bulunmak.
İşveren veya işveren vekilinin yükümlülüğü:
Madde 7 — İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç, gereç
vb. ihtiyaçları sağlamakla yükümlüdür.
Kurulların yükümlülüğü:
Madde 8 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, yapacakları teklif ve
tavsiyelerde, işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde
bulundururlar.
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki, teknik ve çalışma
metodlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
Kurullar, işçi sağlığı ve iş güvenliğini denetime yetkili memurların kendi
işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar.
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İşçilerin yükümlülüğü:
Madde 9 — İşçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca kendilerini
ilgilendiren konularda alınan kararlara, uygulanan tedbirlere, konulan yasaklara
uymak zorundadırlar. Uygulamada karşılaştıkları güçlüklerden kurula bilgi
verirler.

 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 1475 sayılı İş Kanunun 61. Maddesinin (b) bendine dayanılarak
düzenlenen ve 19.02.1973 tarih ve 14453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat Veya Daha
Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzüğün, kömür madenciliğindeki iş sağlığı
ve güvenliği konusu ile ilgili olabilecek maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 — Sağlık kuralları bakımından günde ancak sekiz saat veya daha az
çalışılması gereken işler bu Tüzükte belirtilmiştir.
Madde 2 — Bir işçinin günde ancak sekiz saat çalıştırılması gereken işler
şunlardır:
I — Kurşun ve arsenik işleri:
II — Cam sanayii isleri:
III — Cıva sanayii işleri:
IV — Çimento sanayi işleri:
V — Havagazı ve kok fabrikaları ile termik santrallardaki işler:
VI — Çinko sanayi işleri:
VII — Bakır sanayii işleri:
VIII — Alüminyum fırınlarında yapılan işler:
IX — Demir ve çelik sanayii işleri:
X — Döküm sanayii işleri:
XI — Kaplamacılık işleri:
XII — Karpit sanayii işleri:
XIII — Asit sanayii işleri:
XIV — Akümülatör sanayii işleri:
XV — Kaynak işleri:
XVI — Madenlere su verme işleri:
XVII — Kauçuk işlenmesi işleri:
XVIII — Yeraltı işleri:
Maden ocakları işleri (elemanter cıva bulunduğu saptanan cıva maden
ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında çalışılan işler.
XIX — Radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler ile yapılan işler:
XX — Gürültülü işler:
XXI — Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:
XXII — Pnömokonyoz yapan toslu işler:
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.
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Madde 4 — 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı işlerde çalıştırılan işçiler, anılan
maddelerde belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte
çalıştırılmazlar.
Madde 5 — 2 nci ve 3 üncü maddelerde tespit edilen işler için İş
Kanununun 35 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma izni verilmez.
Madde 6 — Yürüttükleri işlerde veya işlettikleri işyerlerinde bu Tüzükde
sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan
işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde
çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek ve 18 den küçük ve
büyük yaştakiler de ayırt edilmek süratiyle sayılarını, bunların her günkü işe girme,
işten çıkma ve ara dinlenme saatlerini ve günde birden fazla işçi postası ile çalışılıyorsa
bu postaların ne tarzda ve hangi saatlerde nöbet değiştirdiklerini, işin yürütüldüğü yerin
bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Bunların doğrudan doğruya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesi imkânsız
veya gecikmeye sebep olacaksa, söz konusu bildirim o yerin en büyük mülkiye amirine
yapılabilir. Bu takdirde mülkiye amiri durumu derhal ilgili bölge çalışma müdürlüğüne
bildirir.

 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 1475 sayılı İş Kanunun, Ağır ve tehlikeli işler başlığı altındaki 78.
Maddesine dayanılarak düzenlenen ve 09.04.1973 tarih ve 14502 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün konu ile
ilgili olabilecek maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların, hangi çeşit ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabilecekleri bu Tüzükte belirtilmiştir.
Madde 2 - Ağır ve tehlikeli işler, bu Tüzüğe bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Ç) harfi bulunmayan
işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar çalıştırılmaz.
16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması
yasaktır.
Şu kadar ki, ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip o konudaki işi
meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını doldurmuş çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılabilir.
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İlgili Bakanlıklarca yeterliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş
olan bu gibiler cetvelin 35inci sırasından 62nci sırasına kadar (62 dahil) belirtilen
işlerde çalıştırılabilir.
Madde 3 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ile 16
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, işin niteliğine
ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile
saptanması zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir
sakınca olmadığının;16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için en az
6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile saptanması
zorunludur. Bu raporlar; işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı
yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri ve hekimleri,
sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilir. Raporlarda hangi
bilgilerin bulunacağı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte
saptanır.
Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu
olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe
girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir.
Bu raporlar, teftişe yetkili memurların her istediğinde gösterilmek üzere
işveren veya yetkili tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işlerindeki
kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz
halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca
muayeneye tabi tutulur; verilen rapor kesindir.
İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya
örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.
Madde 4 - Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim
raporuna göre hareket edilir.
Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.
Madde 5 - İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin
nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları teftiş ve denetlemeye
yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermekle ödevlidir.
Madde 6 - Bu Tüzükte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde
kadın ve çocuk işçi çalıştırıldığı veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir
işte çalıştırılmamasının gerektiği saptandığında, bunlar, çalışmaktan alıkonur.
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Bu tüzüğün ekinde yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Cetvel’de kömür
madenciliğine ait işler olarak da,
“(a) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların
çalıştırılabilecekleri işler
(b) Kadınların çalıştırılabilecekleri işler
(a)
(b)
Arama ve sondaj işleri
----1- Kömür, petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden filizleri ve
minarelleri arama ve her çeşit sondaj işleri(Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan
yardımcı hizmetlerinde kadın ve çocuk çalıştırılabilir.), Kömür, petrol, tabii gaz, su
maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması
ve üretimi işleri.
----2- Kömür, petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden filizleri
minarelleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ve üretimi ve bu
işlerin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme,
taşıma, depolama ve benzeri işler. (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın
çalıştırılabilir.) Metalürji Sanayi ile ilgili işler.
----38- Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları
ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.”
şeklinde belirtilerek, kömür madenciliğinde genel olarak, kadın ve çocukların
çalıştırılamayacağı ortaya konmuştur.

 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 1475 sayılı İş Kanunun 74. Maddesine dayanılarak düzenlenen ve
24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün, kömür madenciliğindeki iş sağlığı
ve güvenliği konusu ile ilgili olabilecek maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Kapsam ve deyimler
Madde 1 — 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve
güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen:
…
b) «Toz» deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, mineraller, metaller, cevherler ve
maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin
doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları,
püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen ve
kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava
158

Mustafa BOZOĞLAN

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

içerisinde dağılma veya yayılma özelliği gösteren 0,5 -150 mikron büyüklükte olan
katı parçacıkları,
…
belirtir.
İşyeri binalarında alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde 3 – Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya
işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz
maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan
pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya
fırlamıyacak malzemeden yapılmış olacaktır.
Madde 15 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli
kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman
aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, maddelerin işyeri havasında bulunmasına
müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok
miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri havalandırma tesisatı
yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.
Kontrol sırasında bu Tüzüğe ekli 1, 11, 111, numaralı çizelgelerdeki hususlara
uyulup uyulmadığı nazara alınacaktır.
Madde 19 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin
üretimine, kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz
veya boru donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması
veya havalandırma sisteminin arızalanması, halinde; iş kısmen veya tamamen
durdurulacak ve arıza giderilinceye kadar onarım ekibi ve görevliler dışındaki
bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi bilen ve gerekli
her türlü koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın
gözetimi altında yapılacaktır.
Madde 22 — Patlayıcı maddelerin bulunduğu binaların meskûn binalara,
demir yollarına ve karayollarına ve birbirlerine uzaklıkları, bu Tüzüğe ekli IV a, IV b,
IV c ve IV d numaralı çizelgelere, içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yerüstü
kaplarının meskun yerlerden ve birbirlerinden uzaklığı ise V numaralı çizelgeye göre
sağlanacaktır.
İşyerlerinde alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde 52 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği,
işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş
ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacaktır. Yabancı şahıslar, ancak sorumlu
memur refakatinde içeriye girebileceklerdir.
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Madde 54 — Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli işler, genellikle meskûn yerler
dışında veya tecrit edilmiş bina ve mahallerde, mümkün olduğu kadar az işçi ile,
kapalı bir sistem içinde, tekniğin icaplarına göre gerekli tedbirler alınarak
yapılacaktır.
Madde 55 — İşyerlerinin güvenlik alanı içinde, sigara ve benzerlerinin
içilmesi; kibrit, çakmak, ateş, kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek
veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması yasaktır.
Bu hususları sağlamak için giriş-çıkış kapılarında gerekli kontrollar
yapılacak, kolay ve iyi görülen yerlere gerekli uyarma levhaları konacak, işçilerin
sigara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle çalışılmasına müsaade edilen bölümler,
güvenlik alanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun levhalarla belirtilecektir.
Madde 56 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen işlenen
ve depolanan işyerlerinde;
a) İzinsiz içeriye girmenin ve kibrit, çakmak, ateş ve kıvılcım veren alet ve
benzeri cisimlerin içeriye sokulmasının yasak olduğu ayrı ayrı levhalar halinde ana
giriş kapılarına,
b) Binada veya bölümde bulundurulabilecek en çok işçi sayısı, madde miktarı
ve binada yapılmasına izin verilen işin ne olduğu ayrı ayrı levhalar halinde işin
yapıldığı kısmın kapısına,
c) Diğer hususları kapsayan gerekli levhalar, uygun yerlere konulacaktır.
Madde 58 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan
kap ve ambalajların dış yüzüne;
a) Maddenin çok tehlikeli ve çok zararlı olması halinde kırmızı zemin
üzerine içindekinin adı ve (çok tehlikeli) kelimeleri,
b) Maddenin tehlikeli ve zararlı olması halinde, sarı zemin üzerine
içindekinin adı ve (tehlikeli) kelimesi
c) Maddenin az tehlikeli ve az zararlı olması halinde yeşil zemin üzerine
içindekinin adı,
d) Maddenin radyoaktif olması halinde örneği bu Tüzüğe ekli 2 numaralı
(sarı zemin üzerine mor renkli) özel işaret,
e) İçindeki kullanma, taşıma ve içindekinden korunma usulleri hakkında
kısa bilgi ve diğer gerekli hususlar uygun şekilde yazılacak, işaretlenecek veya
etiketlenecektir.
Madde 59 — İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili olabilecek
tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.
Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde
olacaktır. Cihazların işyerindeki tertip ve tanzimi, icabında kolayca kullanılmasını
mümkün kılacak şekilde yapılacak ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene
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edilerek saptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete muntazaman
kaydedilecektir.
…
Madde 61 — Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının
kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil
etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaktır.
Madde 62 — İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun
tipte elle veya elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm cihazları
bulundurulacaktır.
Madde 67 — Patlayıcı maddeler depolarını çevreliyecek toprak setler,
binanın yüksekliğini en az bir metre geçecek ve tepe noktasında en az bir metre
genişlikte olacaktır.
Madde 70 — Toz veya parça halinde kömür, yağ veya herhangi bir
parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntılar, paçavralar, pamuklar, üstüpü veya
kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde bulundurulmıyacak veya
biriktirilmiyecektir.
Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe ayrılmış belirli
bir yere taşınacak ve orada etkisiz hale getirilecektir.
Madde 73 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan
işyerlerinde işçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler, yangın
halinde alınması gereken tedbirler, artıkların etkisiz hale getirilmesi, yüklemede,
boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim,
alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli bilgi verilecek ve bu hususlar
işçinin işyeri dosyasında belirtilecektir.
İşçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bu bilgileri
uygulama yeteneğine sahip oldukları, işveren veya işyeri sorumlusu tarafından
saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.
Madde 117 — Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında,
boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan transportörler, eyimli yollar, huniler,
asansörler, ayırıcılar ve ayırıcıların menfezleri, elekler, kırıcılar, öğütücüler,
kurutucular, ambalaj makinaları ve diğer araçlar toz toplayıcılarına uygun şekilde
bağlanacaktır.
Madde 118 — Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında,
boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan sabit tesis halindeki toplayıcılar,
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dışarda veya yalnız bu işe ayrılmış yerlerde bulunacak, buralara girecek işçilere
kişisel korunma araçları verilecektir.
Madde 234 — Bir işyerinde zararlı ve tehlikeli miktarda karbon oksitleri
yayılması mümkün olan hallerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
a) İşyeri, gazın işçiler için tehlikeli olmadan dışarı çıkmasını sağlayacak
şekilde tesis edilmiş bulunacak veya çıkan gaz yakılacak veya uygun bir çekme
tertibatiyle dışarı atılacaktır.
b) Karbonmonoksitli ortamda çalışmak zorunda olanlara, temiz hava maskesi
verilecek ve bu maskeye uygun bir boru ile dışarıdan temiz hava sağlanacaktır.
Madde 254 — Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri esasa
ilişkin ve 1475 sayılı İş Kanunun 75 inci maddesinin A bendinde sözü edilen birinci
derecede tedbirlerdir.

 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren ve 1475 sayılı İş Kanunu’na dayanılarak hazırlanan İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü hakkında, aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
Tüzüğün 1. Kısmında; Genel Hükümler başlığı altında;
Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait
yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının
ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden,
çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde işkazalarını
önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin
neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.
Madde 2 - Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini
sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız
bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
İşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.
Madde 3 - İşveren, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli
sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği
bilgileri vermek zorundadır.
Madde 4 - İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun
sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde
tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin
özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla
değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli
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tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi
esastır.
Tüzüğün 2. Kısmında; Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri başlığı
altında yer alan, İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik
Tedbirleri alt başlığı altında, binalar ve eklentilerinin ne özelliklerde olması gerektiği,
bu binalardaki yerlerin hava hacimleri, döşeme kaplamaları, koridorların yükseklik ve
genişlikleri, kullanılacak motor alet ve aksamlarının yerleşme durumları, kapı ve
pencerelerin genişliği ve yüksekliği, doğal ve alan ışıklandırmasının nasıl olması
gerektiği, merdiven ve korkulukların nasıl olması gerektiği, çalışma ortamı ısısı, ortam
gürültüsü, insan ve yük asansörlerin durumu, koku ve alınması gereken tedbirler, uyarı
levhaları, böcek ve haşerelerden korunma, içme ve kullanma suyu temini, yemek ve
yemek yeri durumu, tuvalet ve durumları, el ve yüz bakımları için uygun tuvalet ve
lavaboların durumu, duş alma yerleri ve kabinlerinin durumu, soyunma ve giyinme
yerleri ve durumu gibi konular, detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Yine bunun yanında, İşçilere Ait Yatıp Kalkma Yerlerinde ve Diğer
Müştemilatında Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri alt
başlığı altında, evli ve bekar işçilere ayrı bölgelerde olmak üzere, evli işçilerin
aileleriyle birlikte yaşayabilecekleri yapıda ve özellikte bekar ve evli işçi konutlarının
nasıl olması gerektiği, içinde nelerin ve hangi özellikteki malzemelerin olması
gerektiği, çocuklarının oynayabilecekleri park ve bahçelerin yapılmasının gerektiği,
geçici çalışma yerinin uzaklığına göre işçilerin yatıp barınabileceği baraka ve çadırların
nasıl olması gerektiği, evlerde bulunması gereken banyo, duş ve hamamların yapısı,
malzemesi ve havlu gibi kullanılan malzemeleri ve özellikleri yine detaylı bir şekilde
belirtilmiştir.
Tüzüğün 3. Kısmında; İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine ve
Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler
başlığı altında, bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler, meslek hastalıklarına karşı
alınacak tedbirler, kimyasal etkilerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı
alınacak özel tedbirler, tozlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak
özel tedbirler, fizik ve mekanik nedenlerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına
karşı alınacak özel tedbirler, kullanılan hammaddelerden veya işyerinin özelliğinden
ortaya çıkabilecek bulaşıcı meslek hastalıklarına karşı alınacak özel tedbirler alt
başlıkları altında 34 madde ile konular detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Tüzüğün 4. Kısmında; İşyerlerinde İşkazalarına Karşı Alınacak Tıbbi
Tedbirler ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi
Levazımı İle Sıhhi Tesisat başlığı altında,
Madde 91 - Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal
Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık
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durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık
hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren, Umumi Hıfzıssıha Kanununun 180 inci ve
Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına
ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır. Bu
hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde
gösteren bir yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde
çıkarılır.
Madde 92 - İşverenler, işin niteliğine, özelliğine, çeşidine ve çalıştırdıkları işçi
sayısına ve hekim ve sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre, zamanında gerekli
tedbirleri almak amacıyla aşağıda belirtilen sağlık tesisleri ile ilk yardım ve tedavi
levazımını, işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdürler.
Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini, ilk yardım kutularını veya
çantalarını veya dolaplarını, ilk yardım ve ilk müdahale odalarını veya ilkyardım
istasyonlarını kapsar.
Madde 103 - İşyerlerindeki ilk yardım odalariyle ilk mücadele odaları ve ilk
yardım istasyonları, bol ışıklı ve kolayca havalandırılıp ısıtılır, temizlenir ve yıkanır
şekilde yapılmış olacak, içlerinde akar sıcak su hela ve yıkanma yerleri bulunacaktır.
Akar sıcak su sağlanamayan yerlerde, su ısıtmak için gerekli tedbirler alınmış
olacaktır.
Yatakların bulunduğu oda ile muayene ve müdahale odaları, yeteri kadar geniş
ve birbirinden uygun şekilde ayrılmış olacak ve buralarda, acil durumlar için, yedek
aydınlatma tesisleri bulundurulacaktır.
Madde 105 - Sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hastalanan
veya iş kazasına uğramış işçilerin, işyerine en yakın sağlık tesislerine taşınmaları için
gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.
Madde 106 - İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım
istasyonları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet muhafazaları için, bir
hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı hallerde, bu
görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacaktır.
Madde 107 - Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde, bir sağlık memuru
veya hemşireden başka ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş en az bir kişi de
bulundurulacaktır.
Madde 108 - Gece ve gündüz sürekli çalışan işyerlerinde, ilk yardım odaları,
ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli personeli ve araç ve
gereçleri ile her an kullanılır halde hazır bulundurulacaktır. İşveren bu yönden, gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür.
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Tüzüğün 5. Kısmında; İşyerlerinde İşkazalarını Önlemek Üzere Alınacak
Güvenlik Tedbirleri ve Bulundurulması Gereken Araçlar başlığı altında,
işyerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik tedbirleri, işyerlerindeki makinalarda ve
tezgahlarda alınacak güvenlik tedbirleri, kazanlarda basınçlı kaplarda ve
kompresörlerde alınacak güvenlik tedbirleri, fırınlarda ve ocaklarda alınacak güvenlik
tedbirleri, elektrik tesisatında alınacak güvenlik tedbirleri, el aletlerinin
kullanılmasında alınacak güvenlik tedbirleri, kaldırma makinalarında alınacak güvenlik
tedbirleri, taşıyıcılarda transportör de alınacak güvenlik tedbirleri, motorlu arabalarda
alınacak güvenlik tedbirleri, boru tesisatında alınacak güvenlik tedbirleri, malzemenin
kaldırılma, taşınma, istiflenme ve depolanmasında alınacak güvenlik tedbirleri ve
bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri alt başlıkları altında konular
detaylandırılmıştır.
Tüzüğün 6. Kısmında ise; Kişisel Korunma Araçları başlığı altında,
“Madde 522 - Bu kısımda sözü geçen :
1) Baret; içinde bir ayar kayışı, file veya bantlar bulunan ve başı, ve
darbelere karşı koruyan sert bir başlık,
2) Koruyucu gözlük; kullanan kimsenin her durumda ve işin özelliğine göre
gözlerini korumak üzere yapılmış değişik tipteki gözlükler,
3) Yüz siperi; ayarlı bir bantla başa tespit edilebilen, mafsallı şekilde
indirilip kaldırılabilen ve yüzü, kısmen veya tamamen dış etkilere karşı koruyan
saydam yüz siperi,
4) Başlık; işçilerin başlarına giydikleri ve gözlerini, yüzlerini boyunlarını
koruyan araç,
5) Siper; el ile tutulan veya işçinin müdahalesi olmadan lüzumlu bir yere
tespit edilerek gözleri ve yüzü koruyan saydam siper,
6) Filtreli toz maskesi; yüze takılan ve kullanan kimseye, çevresindeki tozlu
havayı, bir filtreden geçirerek veren maske,
7) Süzgeçli gaz maskesi; havanın ihtiva ettiği zararlı gaz ve buharları
süzmek üzere kimyasal maddeler ihtiva eden bir süzgeci bulunan maske,
8) Basınçlı temiz hava maskesi; kullanan kimsenin başına takılan spiralli bir
hortumla uygun bir sistemden alınan basınçlı temiz havayı veren maske,
9) Hortumlu temiz hava maskesi; kullananın yüzüne takılan ve ucundaki
hortum vasıtası ile normal atmosfer basıncındaki temiz havanın solunmasını sağlayan
maske,
10) Basınçlı oksijen solunum cihazı; yüze takılan bir maskeye bağlı, oynak
bir hortum vasıtasıyla oksijen ihtiva eden uygun bir sistemle bağlantılı cihaz,
11) Basınçlı hava solunum cihazı; yüze takılan bir maske ile oynak bir
hortum vasıtasıyla basınçlı hava ihtiva eden tüple bağlantılı cihaz,
12) Oksijen üretimli solunum cihazı; yüze takılan bir maske ile kimyasal bir
yolla üretilen oksijenin solunumunu sağlayan cihaz, anlamındadır." denilerek bu araç
ve gereçlerin tanımları yapılmış ve hangi özellikte olmaları gerektiği birçok madde ile
açıklanmıştır.
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Yukarıdaki paragraflarda kısaca belirtmeye çalıştığım ve 1475 sayılı İş
Kanununa göre yayımlanmış olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 537 ana ve 3
adette Geçici Maddeler olmak üzere toplam 540 maddeden oluşan ve iş sağlığı ve
güvenliği konusunda o günkü yıllara göre oldukça detaylı hazırlanmış bir tüzük olarak,
ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği tarihine geçmiştir.

 01.09.1971 tarih ve 13943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 1475 sayılı İş Kanunun 88, 89, 90, 92, 93, 94 ve 95 inci
Maddeleriyle 5690 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onanmasına dair Kanuna dayanılarak
hazırlanan ve 28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, İş Teftişi Tüzüğünde, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği
konusu ile ilgili olabilecek maddeler aşağıda belirtilmiştir.
Kapsam:
Madde 1 — Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet
adına yapılacak izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin
örgütlenmesine ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne
yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının
görev, yetki ve nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri bu Tüzükte
gösterilmiştir.
Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin
denetim ve teftişi kendi tüzüğüne göre yürütülür.
Deyimler:
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen;
...
B) «Çalışma mevzuatı» deyimi, çırak yada işçilerle işverenler arasında
çalışmadan doğan ilişkileri düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili, yasa, tüzük ve
yönetmelikler,
C) «Teftiş» sözcüğü, görmek, izlemek, incelemek, araştırmak ve önlemek,
D) «Müfettiş» sözcüğü, işyerlerinde işin yürütümü ve işçi sağlığı ve iş
güvenliğiyle ilgili teftiş yapan müşavir müfettişler, başmüfettişler, müfettişlerle
teftiş yetkisi verilmiş müfettiş yardımcıları, anlamına gelir.
Örgüt:
Madde 3 — İş teftiş hizmetleri Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca
yürütülür.
Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup teftişe yetkili bir başkanla müşavir
müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.
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Kurul başkanı, en az beş yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından atanır.
...
Teftişin işlevi:
Madde 10 — Teftişin işlevi;
A) Çalışma mevzuatının işyerinde uygulanmasının denetimi,
B) İşverenlere ve işçilere mevzuat hükümlerine uymayı sağlayacak en
etkili yollar hakkında bilgi ve öğüt verilmesi,
C) Mevzuatta saptanan boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için alınması
gerekli önlemler konusunda görüş bildirilmesidir.
Müfettişlerin görevleri:
Madde 13 — Müfettişlerin görevleri şunlardır:
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri
yapmak,
B) Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek,
C) Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat işçi sağlığı
ve iş güvenliği yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda,
kendilerinden ve derhal işe el koyarak gereğini yapmak ve durumu grup başkanına
bildirmek,
D) Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için
önerilerde bulunmak,
E) İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen
istatistik bilgileri derlemek,
F) Teftiş programı gereğince yapacağı işlerin yer ve gününü belirleyen aylık
çalışma çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek,
G) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin yetkileri:
Madde 15 — Müfettişlerin yetkileri şunlardır:
A) Bu Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma
koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek,
B) İşveren ve işçileri veya konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da
işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve
imzalı ifadelerini almak,
C) Mevzuatın, tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj
cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilân vb. nin
işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını saptamak, bunları işveren veya işveren
vekilinden incelemek üzere istemek, gerektiğinde örnek ve özet çıkarmak,
D) İşyerinde inceleme olanağı bulunmayan veya işyerinde bırakıldığında
inceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi olasılığı bulunan
durumlarda, ilgili belgeleri, üzerlerinde silinti, kazıntı ve ek yapılmadan geri vermek
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koşuluyla bir örneğini işyeri yetkilisine vereceği imzalı ve mühürlü bir saptama
tutanağı düzenleyerek geçici olarak almak,
E) İşyerinde kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb, ile yapımda
kullanılan veya işlenen ham madde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı
ve iş güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup
olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen
hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz vb. den örnekler alıp tahlil
ve muayene etmek veya ettirmek, (örnekler, işveren veya işveren vekili,
bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durum bir tutanakla
belgelenmek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle alınır.)
F) Görevlerini yaptıkları sırada İş Kanununa göre suç sayılan eylemlere
rasladıklarında;
1 — Bu eylemler, işçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu
durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak,
2 — İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en
az etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya
bölümlerini mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek,
kullanılması yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına
kadar belirli bir kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını
yasaklayarak önlemek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B
bendlerinde yazılı hallerde de bu bendlerde ve aynı maddenin D bendine göre
çıkarılmış bulunan «İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin
Kapatılmasına Dair Tüzük» hükümleri uygulanıncaya kadar bu önlemleri almak,
G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işverlerine ve
eklentilerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya
işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine
getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca
olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli
gördüğü incelemeyi yapmak.
İş teftişinin zamanı:
Madde 18 — Teftişler, işin ve işyerlerinin niteliğine göre etkili sonucu
sağlayacak zamanlarda yapılır.
Gece ve gündüz çalışılan işyerlerinin teftişleri, gece devresini de kapsayacak
biçimde düzenlenir.
Bazı dönemlerde çalışmalarını durduran veya azaltan işyerlerinin teftişi, tam
çalışma dönemlerine rastlatılır.
Açıklanamayacak hususlar:
Madde 19 — Müfettişler;
A) İşyerlerinin yapım ve üretim koşulları, teknikleri ve sırlarıyla ticari ve
ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini,
B) Bilgi ve ifade veren, ihbar ve yakınmada bulunan kişilerin kimliklerini,
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C) Teftişin bir ihbar veya yakınma üzerine yapıldığını,
D) İşyerlerinden alınan hammadde, gereç vb. örneklerin tahlil, muayene ve
inceleme sonuçlarını,
Resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça
açıklayamazlar.
Müfettişlerin teftiş edemeyecekleri işyerleri:
Madde 21 — Müfettişler, eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve sıhri hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya
bunların ortağı bulundukları işyerlerinde teftiş yapamazlar.
İşverenlerin, işçilerin ve diğer ilgililerin yükümlülükleri:
Madde 25 — İş müfettişleri, teftişe başlamadan önce veya duruma göre teftiş
sırasında, işveren veya işveren vekiline kimlik, belgeleriyle kendilerini tanıtırlar.
İşverenler, işveren vekilleri, işçiler ve diğer ilgililer, iş müfettişlerinin
görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylığı göstermek ve bu yoldaki
istemlerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
Güvenlik kuvvetlerinin yardımı:
Madde 26 — Görevlerinin yapılmasına zorluk çıkartılması, engel olunması
gibi durumlarda, müfettişler, en yakın güvenlik makam veya memurlarından yardım
isterler.
Güvenlik makam ve memurları, bu durumda İş Kanununun 95 inci maddesi
uyarınca iş müfettişlerinin görevlerini yapmalarını sağlamak üzere, hemen gerekli
önlemleri almak ve müfettişlere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler.
Bu yükümlülükler, sokulmadıkları işyerlerine girmelerini veya istenilen
belgeleri görmelerini sağlamak gibi hususları ve bu Tüzüğün 15 inci maddesinin F
bendinde yazılı halleri kapsar.
Yukarıda da görüldüğü gibi iş sağlığı ve güvenliği yönünden 1475 sayılı İş
Kanunu, çağdaş ve geniş anlamda ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. 1475 sayılı İş
Kanununun bazı maddelerinde 29 Temmuz 1983 tarih ve 2869 sayılı yasa ile
değişiklikler yapılmıştır. 1475 sayılı İş Kanunu ve bu kanun hükümlerine göre
çıkarılmış olan tüzük ve yönetmelikler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kapsamlı ve
geniş bir mevzuat oluşturulmuştur. Ancak, Kanunun uygulanmasının denetimi eksik
kaldığından, mevzuatın gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği önlemleri yeterince yaşama
geçirilememiştir.
Bu arada ülkemizde, sosyal güvenlik içerikli kanunlar da yürürlüğe girmiş ve
09.07.1946 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu, 1950 yılında
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5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu, 27.06.1954 tarihinde 4772 sayılı İş
Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kanunu, 1957 yılında ise 6700 sayılı
İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkarılmıştır.
Sosyal sigorta uygulamasının bu şekilde değişik kanunlarla dağınık bir biçimde
düzenlenmiş olması nedeniyle, bu dağınık kanunları bir araya getirerek sosyal
sigortalar sistemini tek bir kanunda toplamak amacıyla 1964 yılında, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
Türkiye'de meslek hastalıkları üzerine resmi çalışmalar kağıt üzerinde 1964
yılında çıkarılan Sosyal Sigortalar Kanunu ile başlamışsa da, 1964 yılına kadar ciddi
ve kapsamlı hiçbir çalışma yapılamamış ve olumlu gelişmeler olmamıştır. 1965 yılında
506 sayılı SS Kanunu’nun uygulanmasına değin daha çok iş kazaları üzerinde
durulmuştur. Zonguldak kömür ocaklarında çalışan işçilerde yaygın olarak
pnömokonyoz
meslek
hastalığının ortaya çıkması
ile meslek hastalıkları da
istatistiklerde yer almaya
başlamıştır.
506
sayılı
SS
Kanunu’nun
yürürlüğe
girmesinden sonra Türk
Hükümeti ile Birleşmiş
Milletler Özel Fon İdaresi
İşbirliğinden yararlanılarak
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Araştırma Enstitüsü (İSGÜM) kurulmuştur. İSGÜM, kuruluşundan bu güne kadar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Yine bu dönemde Dr. Engin TONGUÇ, Dr. Haldun SİRER ve Dr. İsmail
TOPUZOĞLU'nun katkılarıyla TÜMSAB adı altında kurulan enstitü, iş sağlığı ve
güvenliği konusunda araştırma çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu işçi
sağlığını etkileyen çevresel etkiler üzerinde durulmuş ve periyodik sağlık muayenelerin
önemi ortaya çıkarılmıştır.
1975 yılında ise İtalyan Üniversitesi örneği esas alınarak İstanbul ve
Anadolu'da birer meslek hastalıkları kliniği kurulmuştur. 1980 yılında da Ankara'da 50
yataklı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Kartal'da ise 300 yataklı
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Özel Fon
İdaresinin katkıları ile İSGÜM ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri gerekli araç, gereç
ve cihazla donatılmış olmasına karşın, bu kuruluşların kapsamlı çalışmalar
yapamadıkları, sorunların çözümüne katkılarının sınırlı kaldığı ve giderek
etkisizleştikleri görülmektedir.
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Ülkemizin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İle İlgili Durumu
Türkiye, 1932 yılında Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) üye olmuş ve
günümüze kadar madencilikle ilgili doğrudan veya dolaylı olan ve aşağıda genel olarak
adları ve sayıları belirtilen sözleşmelere taraf olmuştur. Ülkemiz bugüne kadar taraf
olduğu ILO Sözleşmelerin gereğini yerine getirerek, sözleşme hükümlerini başta
Anayasa’sına dahil etmiş ve buna dayanarak da gerekli mevzuatı yayınlamıştır. Her ne
kadar çalışma hayatı ile ilgili uluslararası sözleşmelere zaman zaman taraf olsa da, bazı
sözleşmelere ise henüz taraf olmamıştır.






























2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi.
14 No’lu Sanayi’de Haftalık Dinlenme Sözleşmesi.
15 Nol’lu Ayarcılar ve Ateşçilerde Asgari Yaş Sözleşmesi.
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi.
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi.
42 No’lu Meslek Hastalıkları İçin İşçinin Tazmini Sözleşmesi (Revize).
45 No’lu Kadınlar İçin Yeraltı İşleri Sözleşmesi.
59 No’lu Sanayi’de Asgari Yaş Sözleşmesi (Revize).
77 No’lu Sanayi’de Gençlerin Tıbbi Muayenesi Sözleşmesi.
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi.
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması
Sözleşmesi.
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi.
94 No’lu Kamu Sözleşmeleri İçin Çalışma Şartları Sözleşmesi.
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi.
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi.
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi.
102 No’lu Sosyal Güvenlik’te Asgari Standartlar Sözleşmesi.
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi.
111 No’lu İş ve Meslek’te Ayırımcılık Sözleşmesi.
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi.
118 No’lu Sosyal Güvenlik’te Uygulama Eşitliği Sözleşmesi.
119 No’lu Makinelerin Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi.
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi.
123 No’lu Yeraltı İşleri Asgari Yaş Sözleşmesi.
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi.
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi.
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi.
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi.
144 No’lu Uluslararası Çalışma Standartları İçin Üçlü Danışma
Sözleşmesi.
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 151 No’lu Kamu Hizmeti’nde Çalışma İlişkileri Sözleşmesi.
 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme
Sürelerine İlişkin Sözleşme.
 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin
Sözleşme.
 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi.
 159 No’lu Özürlüler İçin Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi.
 161 No'lu İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme.
 182 No’lu En Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi.
Ülkemiz, yukarıda taraf olduğu sözleşmelerin dışında, aşağıda amacı ve adları
belirtilen ve özellikle madencilik ile ilgili ILO sözleşmelerine ise, henüz taraf
olmamıştır.
-

13.12.1967 tarihinde yürürlüğe giren ve 21 yaş altı gençlerin, çalışma
ortamlarına, sağlık açısından uygun olup olmadığının, her yıl tespit edildiği
ve 18 yaş altı çocukların da bu tür işyerlerinde çalıştırılmamasına yönelik
hazırlanan, 124 No’lu Yeraltı İşlerinde Çalışan Gençlerin Tıbbi
Muayenesi Sözleşmesi,

-

11.07.1979 tarihinde yürürlüğe giren ve tüm faaliyet dallarında geçerli
olan ve ayrıca, tüm çalışma ortamlarındaki insan sağlığını olumsuz
etkileyen, ortam hava kirliliğinin, işitme kaybına veya işitme
rahatsızlıklarına neden olan gürültünün ve katı malzeme veya yapılar
aracılığı ile insana geçerek sağlığına zarar veren titreşimin önlenmesine
yönelik hazırlanan, 148 No’lu Çalışma Ortamındaki Hava Kirliliği,
Gürültü ve Titreşimin Zararlarının Giderilmesi Sözleşmesi,

-

24.04.1988 tarihinde yürürlüğe giren ve ayrıca, her ülkenin aşağıda
detaylandırılan işgücü istatistiklerini, hazırlama ve yayınlama
zorunluluğunu getiren, 160 No’lu İşgücü İstatistikleri Sözleşmesi ile,
a) İstihdam, ekonomik anlamda aktif nüfus, muhtemel eksik istihdam
ve işsiz bölgelerin tespiti,
b) Aktif nüfusun dağılım yapısı ve detaylı analizi ile ilgili
kullanılabilen veriler,
c) Ortalama kazanç ve çalışma saatleri ile ilgili veriler (fiilen çalışma
saati, çalışma saati için ödenen ücret),
d) Çalışanların ücret yapısı ve dağılımı,
e) Emek maliyeti,
f) Tüketici Fiyat Endeksi,
g) Hane halkı geliri veya olası geliri ve bunun uygun harcama yerleri,
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h) Mümkün olduğunca, mesleki yaralanmalar ile meslek hastalıkları
ve
i) Endüstriyel anlaşmazlıkların, sözleşmeye taraf olan ülkelerce
raporlanması, istenmektedir.
-

05.06.1998 tarihinde de yürürlüğe giren, madencilik faaliyeti olarak
yeraltı ve açıkocaklardan; maden üretimi, ayıklanması, yıkanması,
öğütülmesi gibi faaliyetlerde ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde
kullanılan, tüm makine, teçhizat, cihazlar, tesis, bina ve inşaat yapılarında
geçerli olan ve ayrıca, işveren olarak da, bir veya daha fazla işçi çalıştıran
operatör, ana yüklenici, müteahhit veya taşeron gibi herhangi bir kamu
veya tüzel kişi anlamında değerlendirilen iş yerlerinde geçerli olan, 176
No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi,

-

09.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve işyerlerindeki, iş kazalarının,
meslek hastalıklarının, tehlikeli olayların, ölüm ve yaralanmaların,
istatistiki olarak, doğrudan veya sigorta şirketlerinden elde edilen bilgiler
doğrultusunda raporlanması ve sunulabilmesi için, uygulama
prosedürlerinin belirlenmesini amaçlayan ve 2002 yılı protokolüne
dayanan, 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi,

-

20.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 155 No'lu İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme’nin hükümlerini
genişleten, 187 No’lu Çerçeve İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi.

Günümüzdeki Gelişmeler
Ülkemizde, dayanağını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan almayan
mevzuatın uygulanması mümkün değildir. Ancak, TC Anayasası’nın 90. maddesinin
son fıkrası, usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası andlaşmaların da, ülkemizdeki
kanun hükmünde olduğunu belirtmekte ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağını ifade etmektedir. Ayrıca, yine bu
fıkrada (Ek cümle: 07.05.2004-5170/7 md.) usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların, aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda ise, milletlerarası andlaşma
hükümlerinin esas alınacağının da hükme bağlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili, ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmaların (BM
İnsan Hakları Beyannamesi, ILO Sözleşmeleri v.b. gibi) dışındaki mevzuatı,
Anayasamızın ilgili maddelerinden başlayarak aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.



Mükerrer

Halkoylamasına sunulduktan sonra 09.11.1982 tarih ve 17863
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
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Cumhuriyeti Anayasasının iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili olabilecek
maddelerinin değerlendirilmesinde;
Kanun önünde eşitlik, başlığı altındaki 10. Madde; “Herkes, dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 07.05.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği, başlığı altındaki 12. Madde; “Herkes,
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev
ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, başlığı altındaki 13. Madde:
“(Değişik: 03.10.2001 - 4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine
aykırı olamaz.”
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması, başlığı altındaki 14.
Madde: “(Değişik: 03.10.2001- 4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden
hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan
haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan
faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş
şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler,
kanunla düzenlenir.”
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Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması, başlığı altındaki
15. Madde: “ (Değişik: 07.05.2004 - 5170/2,3 md.) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim
veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal
edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada
öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu
meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının
bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez;
suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”
Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, başlığı altındaki 17.
Madde’nin 1. Fıkrası: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahiptir.
Zorla çalıştırma yasağı, başlığı
altındaki 18. Madde: “Hiç kimse zorla
çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek
üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri
içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde
vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda
öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki
beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma
sayılmaz.”
Dernek kurma hürriyeti, başlığı
altındaki 33. Madde: “(Değişik: 03.10.20014709/12 md.) Herkes, önceden izin almaksızın
dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç
kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma
hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık
ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla
sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller
kanunda gösterilir.
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Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini
veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede
sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu
merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten
kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine
engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.”
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, başlığı altındaki 34. Madde:
“(Değişik: 03.10.2001-4709/13 md.) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”
Çalışma ve sözleşme hürriyeti, başlığı altındaki 48. Madde: “Herkes, dilediği
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”
Çalışma hakkı ve ödevi, başlığı altındaki 49. Madde: “Çalışma, herkesin
hakkı ve ödevidir.
(Değişik: 03.10.2001- 4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini
yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak,
çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve
çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”
Çalışma şartları ve dinlenme hakkı, başlığı altındaki 50. Madde: “Kimse,
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları
bakımından özel olarak korunurlar.
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Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla
düzenlenir.”
Sendika kurma hakkı, başlığı altındaki 51. Madde: “(Değişik: 03.10.20014709/20 md.) Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın
sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe
çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten
ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller
kanunda gösterilir.
Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam,
istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin
temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.”
Toplu iş sözleşmesi hakkı, başlığı altındaki 53. Madde: “İşçiler ve işverenler,
karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
(Ek: 23.07.1995-4121/4 md.) 128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren
kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu
maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan
sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle
amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya
varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni,
uygun idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun
takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma
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ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun
takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.
Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve
uygulanamaz.”
Grev hakkı ve lokavt, başlığı altındaki 54. Madde: “Toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu
hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam
ve istisnaları kanunla düzenlenir.
Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve
milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
Grev
esnasında
greve
katılan işçilerin ve sendikanın
kasıtlı veya kusurlu hareketleri
sonucu, grev uygulanan işyerinde
sebep oldukları maddi zarardan
sendika sorumludur.
Grev
ve
lokavtın
yasaklanabileceği
veya
ertelenebileceği haller ve işyerleri
kanunla düzenlenir.
Grev
ve
lokavtın
yasaklandığı
hallerde
veya
ertelendiği durumlarda ertelemenin
sonunda,
uyuşmazlık
Yüksek
Hakem
Kurulunca
çözülür.
Uyuşmazlığın
her
safhasında
taraflar da anlaşarak Yüksek
Hakem Kuruluna başvurabilir.
Yüksek Hakem Kurulunun kararları
kesindir ve toplu iş sözleşmesi
hükmündedir.
Yüksek hakem kurulunun
kuruluş ve görevleri kanunla
düzenlenir.
Siyasi
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amaçlı

grev

ABD’nin Batı Virjinya eyaletindeki
kömür ocağında; 28.07.2009 tarihinde 6
yıl madencilik deneyimi olan 27
yaşındaki
dozer
sürücüsü,
yüklü
kamyonla
dar
yoldan
giderken
kamyonun suya devrilmesi sonucu
kamyonun altında kalmış ve boğularak
ölmüştür.
Kaynak: http://www.msha.gov
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lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma,
verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiç bir
şekilde engellenemez.”
Ücrette adalet sağlanması, başlığı altındaki 55. Madde: “Ücret emeğin
karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer
sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
(Değişik: 03.10.2001-4709/21 md.) Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim
şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.”
Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, başlığı altındaki 56. Madde: “
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde
yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”
Sosyal güvenlik hakkı, başlığı altındaki 60. Madde: “Herkes, sosyal güvenlik
hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”
Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, başlığı altındaki 62. Madde:
“Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının
eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla
bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri
alır.”
Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları, başlığı altındaki 65. Madde:
“(Değişik: 03.10.2001-4709/22 md.) Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile
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belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.”
şeklinde yer alan Anayasa maddelerinin, ülkemizdeki son yıllarda yeterli
olmasa da yaşanan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki iyileştirmelerin temelini
oluşturduğu görülmektedir.

 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan,
Danıştay’ca incelenen ve 22.10.1984 tarih ve 18553 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük, 9 Ana
Kısım ve toplam 384 madde’den oluşan ve kömür madenciliği açısından o dönemde
oldukça detaylı olarak hazırlanmış ve yayımlanmış bir tüzüktür. Bu tüzüğün dikkat
çekici bazı maddeleri ise aşağıda verilmiştir.
Kapsam
Madde 1 - Doğada element,
bileşik veya karışım halinde bulunan
maddelerin araştırılması, işletmeye
hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması
ve zenginleştirilmesinde çalışan
işyerlerinde, taş ocaklarında ve tünel
yapımında, işçi sağlığı ve iş güvenliği
mevzuatında
genel
olarak
öngörülenler yanında alınması gerekli
sağlık ve güvenlik önlemleri bu
Tüzükte gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2- …
Fenni nezaretçi, işçi sağlığı
ve iş güvenliği gereklerinin yerine
getirilmesinden ve işletmenin teknik
esaslar
çerçevesinde
çalıştırılmasından sorumlu, maden
mevzuatına göre görevlendirilmiş
maden mühendisini veya maden
yüksek mühendisini,

ABD’nin Illinois eyaletindeki yeraltı
kömür
ocağında;
16.10.2008
tarihinde meydana gelen kazada, 45
yaşındaki makine operatörü, makine
ile yan duvar arasında sıkışarak
ölmüştür.
Kaynak: http://www.msha.gov

Fenni Nezaretçinin Denetimi
Madde 4 - Fenni nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini
denetlemek, sonucunu, noterce onaylı fenni nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri
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ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. Denetimin yapılmamasından, öneri
ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumludur.
Yollar
Madde 5 — Ocakların giriş ve çıkış yollarının sürekli olarak açık ve bakımlı
durumda bulundurulması, çalışanlara öğretilmesi, gerekli yerlerde yolların gittiği
yerleri gösterir levha ve işaretlerin konulması ve bunların korunması zorunludur.
İki yol zorunluluğu
Madde 6 — Hazırlık devresi dışında, yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler, en
az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır. Bu yollar arasındaki topuk, 30 metreden aşağı
olamaz; yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulamaz.
Kullanılabilecek patlayıcı maddeler
Madde 14 — Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, Bakanlığın
izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.
Grizulu, kömür tozlu ocaklarla kükürt ocaklarında kullanılacak patlayıcı
maddelerin, bu ocakların güvenliğinin gerektirdiği nitelikte olması gerekir.
Patlayıcı maddelerin teslim alınması vb. işler
Madde 15 — Patlayıcı maddelerin teslim alınması, taşınması, depolanması,
dağıtılması, geri alınması vb. işler, bu amaçla eğitilmiş ve fenni nezaretçi tarafından
görevlendirilmiş kimseler tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Ocakta kullanılacak patlayıcı maddeler, güvenlik önlemleri altında, yetkili ve
sorumlu bir kimse nezaretinde, derhal, patlayıcı madde deposuna taşınır.
Patlayıcı maddelerin ateşlenmesi
Madde 16 — Patlayıcı maddeleri, bu amaçla eğitilmiş, fenni nezaretçi
tarafından görevlendirilmiş ve en az ilkokul mezunu, yeterlik belgesine sahip
ateşleyicilerden başkasının alması ve ateşlemesi yasaktır.
Patlayıcı Madde Depolarında Güvenlik Önlemleri
Madde 18 - Yeraltındaki patlayıcı madde depoları, bir patlama halinde,
işçilerin çalıştığı yerlere, yollara ve ana havalandırma yoluna zarar vermeyecek ve
işçiler için tehlike yaratmayacak uzaklıkta olacaktır.
Bu depolara, Bakanlıktan izin alınmadan 150 kilogram dinamit ve 300 adet
kapsülden fazlası konulamaz.
Patlayıcı maddeler, depolar arasında orijinal ambalajlarında taşınır ve
depolarda orijinal ambalajlarında bulundurulur.
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50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik
bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan bir
yolla girilecek; patlayıcı madde, deponun son kısmına konacaktır. Bir patlama
olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az üç metre
derinlikte hız kesici cepler yapılacaktır.
Depo çatlak ve göçük yapmayacak, olabildiğince su sızdırmayacak, alt ve üst
kattaki çalışmalara zarar vermeyecek ve çalışmalardan zarar görmeyecek bir yerde
yapılacaktır.
Deponun bulunduğu galerinin ağzından 50 metre ötesine kadar, ahır kurulması,
yanıcı ve yangına yol açabilecek maddelerin konulması yasaktır.
Yeraltı deposunda, sıcaklık, 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı
olmayacaktır.
Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkışındaki özel bir cepte yapılacak buralarda
statik elektrik boşalmasına karşı gereken önlemler alınacaktır. Patlayıcı maddeler,
yapım ve ocağa geliş tarihlerine göre dağıtılacak ve kullanılacaktır.
Depoya girme yasağı
Madde 21 — Fenni nezaretçi tarafından görevlendirilmemiş veya izin
verilmemiş kimselerin patlayıcı madde deposuna girmesi yasaktır.
Patlayıcı maddelerin korunması
Madde 24 — Patlayıcı maddeler, depolanma ve kullanma yerinden başka yere
götürülemez.
Ateşleyiciler, patlayıcı madde sandıklarını, nezaretçinin de uygun göreceği
güvenilir bir işçiye teslim eder veya ocak içinde bu iş için özel olarak hazırlanmış
ceplerdeki kilitli sandık veya dolaplara koyarlar.
Patlayıcı maddenin kaybı veya çalınması fenni nezaretçi ve daimi nezaretçiye
derhal haber verilecek; sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
Sığınaklar ve korunma tesisleri
Madde 31 — Atılan lağımla savrulacak parçalara karşı korunmaya elverişli
bulunmayan yerlerde, uygun sığınaklar ve korunma tesisleri yapılır.
Lağım atılan yere girilmesi
Madde 33 — Lağım atıldıktan sonra duman ve gazlar iyice temizlenmedikçe
ve ateşleyiciyle yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı
bildirilmedikçe, bu yere, hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
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Eski delikler
Madde 34 — Geri tepmeyle boşalmış veya patlamaya rağmen kalmış lağım
deliklerini, kısmen veya tamamen kazımak, oyarak temizlemek veya daha fazla
derinleştirmek yahut yakınlarında bu deliklere rastlayacak biçimde yeni delikler açmak
yasaktır.
Patlayıcı madde kullanma yasağı
Madde 40 — a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan
ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni
imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bur ve siloların açılmasında,
d) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
patlayıcı madde kullanılması yasaktır.
Grizu ölçümü
Madde 41 — Ateşleyici, grizulu ocaklarda, lağım deliklerini doldurmadan
önce, 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar
ve oyuklarda grizu ölçmesi yapar.
Bu ölçmede, % 1 metan tespit edilirse, lağımlar doldurulamaz.
Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce, ölçmeyi
tekrarlar. Metan oranı % 1 in altındaysa, lağımları ateşler, üstündeyse, % 1 in altına
düşünceye kadar ateşlemez. Kömür tozu bulunan, kömür tozu bulunmamakla birlikte
tehlikeli kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda
ateşlenecek yerlerde, lağım delikleri doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak
gibi koruyucu önlemler alınır.
Tahkimat zorunluluğu
Madde 42 — Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb.
maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır.
Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler
düşürülür veya tahkimatla düşmeleri önlenir. Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa,
bunlar sıkıca doldurulur ve sıkıştırılır.
Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında, parça
düşmelerini önleyecek özel önlemler alınır.
Bu tahkimat, fenni nezaretçilerin, işin özelliğine göre belirleyeceği teknik
esasları kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır.
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Tahkimatın denetimi
Madde 45 — Nezaretçiler, çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini,
gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak önlemleri
alırlar.
Nezaretçiler ve ilgili işçiler, sık sık ve özellikle uzunca bir duraklamadan
sonraki işe başlamalarda, çalışılan
yerin tavanını ve tahkimatını
muayene ederler.
Yönerge
Madde 54 — Fenni
nezaretçi, ocaklarda kullanılacak
mekanik taşıt sistemine, sistemin
çalışmasına,
özel
işaretleşme
kurallarına, arabaların yönetimine
ve
durdurulmasına,
arabalara
binmesine izin verilen kancacıların
uymak zorunda oldukları kurallara,
yoldan çıkan ve devrilen arabaların
yola konulmasında uygulanacak
esaslara, asılacak uyarı levhalarına
ilişkin hükümleri kapsayacak bir
yönerge hazırlar.
Yönerge ve yönergenin
öngördüğü uyarı levhaları, uygun
yerlere asılır ve tüm ocak
personeline öğretilir.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki yeraltı
kömür ocağında; 22.01.2010 tarihinde,
yaklaşık 2,6 m genişliğinde, 1,75 m
yüksekliğinde ve 1,6 m uzunluğundaki
kömür parçasının tavandan, 12 yıllık
deneyimli 29 yaşındaki kömür işçisinin
üzerine düşmesi sonucu, kömür işçisi
hayatını kaybetmiştir.
Kaynak: http://www.msha.gov

Araçlara binme yasağı
Madde 58 — Fenni
nezaretçinin belirleyeceği özel durumlar dışında, dolu ve boş arabalara, bunlara bağlı
araçlara ve bağlama yerlerine (koşumlara), tamponların üstüne, hiç kimse binemez.
Toplu araba sürme yasağı
Madde 64 — Elle sürülen arabalar arasındaki uzaklık, en az 15 metre
olacaktır. Elle yapılan manevralar, bu hükmün dışındadır.
Kömür ve kükürt ocaklarında kullanılacak lokomotifler
Madde 65 — Kömür ve kükürt ocaklarında benzinli lokomotiflerin ve
benzinle çalışan araçların kullanılması yasaktır.
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Elektrikli lokomotiflerin kullanılma koşulları
Madde 80 — Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek
miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı % 0,3 ü geçen kömür ocaklarıyla
kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılamaz. Bunlar
dışındaki ocaklarda elektrikli lokomotifler;
a) Demiryolları ve trolley telleri arasındaki uzaklığın yönetmeliğine uygun
bulunması,
b) Manevra yerleri, katarların karşılaştığı yerler ve makaslarda trolley tellerinin
akım taşıyıp taşımadığının iyice görülür ışık sistemli işaretlerle belirtilmiş,
olması koşuluyla kullanılır.
Özel taşıma galerisi
Madde 97 — Olanak varsa, işçilerin gidiş gelişleri ve taşınmaları için, cevher
ve malzeme taşıma galerilerinden başka galeriler ayrılır.
Yolların güvenliği
Madde 98 — İşçilerin taşınmasına ve gidiş gelişine ayrılan galeriler, yollar ve
geçitler, yeter genişlikte ve yükseklikte olacak; sürekli olarak denetlenecek ve güvenli
olmaları sağlanacaktır.
İşçilerin binemeyecekleri araçlar
Madde 99 — Bakanlığın izni olmadıkça, işçilerin maden ve malzeme taşınan
araçlarla taşınmaları yasaktır. Bu yasak, galerilerin dip ve baş kısımlarına, ızgaralara ve
fenni nezaretçinin gerekli göreceği diğer yerlere yazılır. Buna aykırı davranışlardan,
ilgisine göre, makinistler, vinççiler, saççılar ve işaretçiler sorumludurlar. işbaşında
hastalananlar, kazaya uğrayanlar, kurtarma ekipleri ve fenni nezaretçinin bakım,
muayene ve deneme işleriyle görevlendirdikleri hakkında bu yasak uygulanmaz.
Girilmesi yasak yerler
Madde 100 — Ocakların girilmesi yasaklanan kısımları, uyarı levhalarıyla
belirtilir.
Bu levhaların, tüm işçiler tarafından kolayca görülecek ve anlaşılacak biçimde
yapılmış ve yerleştirilmiş olmaları gerekir.
Yasaklar
Madde 110 — Hareket halindeki araçlara binip inmek ve içinde bulunan
vagonlarla dışarıya taşacak türde malzeme taşımak yasaktır.
Hava akımı sağlanması
Madde 160 — İşçilerin çalıştırıldığı bütün yeraltı işyerlerinde, çalışma
koşullarını ve işçilerin çalışma yeteneklerini korumaya, hava sıcaklığının sağlığa
zararlı düzeye yükselmesini önlemeye, grizu ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız
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bir orana indirmeye yeterli, sürekli, güvenlik gereklerine uygun, temiz hava akımı
sağlanır.
Bunun için üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma
sistemi kurulması zorunludur.
Hava hızı
Madde 161 — İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda,
lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8
metreyi geçemez.
İçinde çalışılamayacak hava
Madde 162 — Havasında % 19 dan az oksijen, % 2 den çok metan, % 0,5 den
çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.
Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların
karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden
geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
İşçileri, havanın bozulmasından, ısınmasından ve oksijen azalmasından ileri
gelen olumsuz etkilerden korumak için, gerekirse, çalışma alanı ve zamanı sınırlanır.
Havalandırma sisteminde değişiklik
Madde 163 — Fenni nezaretçinin izni olmadan ve görevli nezaretçi ve işçiler
dışındaki işçiler dışarı çıkarılmadan, ocağın genel havalandırma sisteminde esaslı
herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Acil durumlarda, sorumlu nezaretçiler, gerekli ve zorunlu önlemleri hemen
alırlar ve durumu, derhal, fenni nezaretçiye bildirirler.
Hava geçiş yolları
Madde 165 — Bütün hava geçiş yollarının yeterli kesitte yapılması ve sık sık
denetlenmesi zorunludur.
Hava ölçümü ve analizi
Madde 171 — Ocaklarda yeterli sayıda hava ölçme istasyonu yapılır ve daha
sıkı hükümlere bağlanan ocaklar dışında, bu istasyonlarda, ayda en az bir kez, ana ve
kısmi hava akımlarının hızı, geçen hava miktarı ölçülür. Numune alınmasına ve analiz
yapılmasına kesin olarak gerek olmayan durumlar dışında, her havalandırma
bölgesinde, ayda birden az olmamak üzere, düzenli aralıklarla, hava numunesi alınır ve
analizi yapılır.
Bu ölçü ve analizlerin sonuçları, havalandırma defterine yazılır.
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Havalandırma sisteminin denetimi
Madde 174 — Fenni nezaretçi, havalandırma sisteminin genel denetimi ve
hava ölçüm ve analizleri için yeterli sayıda ve nitelikte nezaretçi görevlendirerek, söz
konusu denetim, ölçüm ve analizlerin düzenli olarak yapılmasını sağlar.
Grizulu ocaklar
Madde 176 — Ocağın bütün kısımlarında, her gün, her vardiyada, fenni
nezaretçi veya bu hususta yetiştirilmiş yetkili kimseler tarafından, emniyet lambası
veya metan dedektörüyle, grizu ölçmeleri yapılır. Bu ölçmelerde, eser miktarda bile
olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak kabul edilir ve buralarda, Tüzüğün bu tür
ocaklarda alınmasını öngördüğü tüm önlemler alınır.
Grizu ölçmelerinin sonuçları, noterce onaylı emniyet defterine, ölçmeyi
yapan tarafından yazılır ve imzalanır.
Kontrol sondajları
Madde 177 — Bacalar, grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde veya ani
grizu boşalabilecek yönlerde devam ettirildiği takdirde, ilk önce, yukarıdaki maddede
sözü edilen kimselerin gözetiminde en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılır.
Diğer zararlı gazların bulunduğu ocaklarda yapılacak kontrol sondajlarının
boyu, 5 metredir.
Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya diğer zararlı gazların varlığı
anlaşılırsa, iş durdurulur; işçiler söz konusu yeri terk ederler; giriş yeri kapatılır,
durum yetkililere derhal bildirilir.
Çıplak alev, çıplak ateş ve ark
Madde 182 — Kömür ve kükürt ocaklarında veya patlayabilecek gaz ve toz
saptanan diğer ocaklarda, çıplak alevli veya tek kafesli lamba kullanılamaz.
Bu ocaklarda kaynak yapılması, kaynakla kesim yapılması veya başka bir
amaçla çıplak ateş veya ark kullanılması Bakanlığın onaylıyacağı esaslara uygun
olarak yürütülür.
Emniyet lambaları ve dedektörler
Madde 183 — İşveren, her havalandırma bölgesinde, emniyet lambalarına ve
metan dedektörlerine ek olarak, bilgi ve deneyimine güvenilen işçiler ve nezaretçiler
tarafından kullanılacak olan ve diğer zararlı gazları ölçen dedektörler sağlamakla
yükümlüdür.
Emniyet lambaları veya dedektörleri kullanacaklara, bunların kullanılma
yöntemleri önceden öğretilecektir.
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Ölçüyü yapanlar, sonuçlarını, derhal, özel cep defterlerine yazacak ve rapor
defterine aynen işleyerek imzalayacaklardır.
Karbonmonoksit maskesi
Madde 186 — Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu
ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi taşımak
zorundadırlar. Alınması gerekli görülen diğer güvenlik önlemleri, Bakanlıkça, bu
Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikte
belirtilir.
Yerüstü önlemleri
Madde 187 — Yerüstünde, ocaktan çıkan grizu veya diğer zararlı gazların
tehlike yaratmalarını önlemek üzere gerekli güvenlik önlemleri alınır.
İki havalandırma grubu zorunluluğu
Madde 188 — Bütün grizulu ocaklarda, herbiri tek başına ocağın
havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde,
diğeri derhal çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.
Vantilatör ve aspiratörlerin arızalanması
Madde 189 — Vantilatör ve aspiratörlerin arızalanması halinde, durum, derhal
fenni nazeretçiye, yoksa, görev başında bulunan sorumlu nezaretçiye bildirilir.
Nezaretçi, işçilerin güvenliği için gerekli bütün önlemleri derhal alır ve
gerektiğinde ocağın tamamını veya bir kısmını boşaltır.
Boşaltılan ocaklara veya kısımlarına, ancak, fenni nezaretçi veya görev başında
bulunan en üst dereceli sorumlu nezaretçinin izniyle öngöreceği güvenlik önlemlerine
uyularak girilebilir.
İki enerji kaynağına bağlanma
Madde 190 — Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle
durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji
kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını
aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.
Havasında % 2 den çok metan bulunan yerler
Madde 191 — Havasında % 2 den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak
kısımlarında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak
yasaktır. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan
oranına göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulacak
veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulacaktır.
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Metan oranının % 2 yi aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu
sorumlu nezaretçiye bildirir.
Kurtarma, bir tehlikeyi önleme veya giderme amacıyla çalışılması gereken ve
içinde tehlikeli derecede grizu birikmiş bulunan yerlerdeki işler, fenni nezaretçinin
emir ve yönergesine uygun biçimde, özel olarak görevlendirilen nezaretçinin sürekli
denetimi altında, bu iş için yetiştirilmiş ve seçilmiş kimseler tarafından yapılır.
Grizu Ölçümleri
Madde 193 - Bütün grizulu ocakların, havalandırma planında saptanan
istasyonlarında, en geç 10 günde bir hava ölçmeleri yapılır. Havada % 1 den çok metan
saptandığında, bu oran, % 1 in altına düşünceye kadar, ölçümler aralıksız sürdürülür.
Hava akımını etkileyecek yeni bir galeri delinmesi, kapılarda değişiklik
yapılması, vb. nedenlerle hava akımının ana kollarından birinin yönünde veya
miktarında önemli bir değişikliğin veya değişiklik ihtimalinin söz konusu olması
halinde, hava ve grizu ölçmeleri yenilenir.
Genel hava ölçmelerine ek olarak, hava çıkış yollarında, metan miktarı, her
gün ölçülür ve bütün ölçümler havalandırma defterine yazılarak imzalanır.
Patlamaya Elverişli Kömür Tozlarının Saptanması
Madde 194 - Fenni nezaretçi, bir ocakta patlamaya elverişli kömür tozu
bulunup bulunmadığını saptayarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Tozumaya Karşı Önlemler
Madde 195 - Kömür ocaklarında, gerekli görülen yerlerde, tozumayı önlemek
ve tozu bastırmak üzere su kullanılır; taş tozu serpilir veya başkaca etkili önlemler
alınır.
Toz birikintilerinin yokedilmesl
Madde 197 — İçlerinde sürekli taşıma yapılan ve dolaşılan galerilerde, ana
hava yollarındaki tehlikeli toz birikintileri, belirli zamanlarda, ıslatılarak toplanır veya
başka yollarla yokedilir.
Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde, tozun havaya
yayılmasını önlemek için, pulverize su fisketeleri konur.
Yerüstündeki önlemler
Madde 198 — Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere
yerüstünde gerekli önlemler alınır.
Ayrıca, kuyular ve çevreleri, belirli aralıklarla, toz birikintilerinden temizlenir.
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Tozların havaya karışmasına engel olacak önlemler alınmadıkça, ocak dışında,
hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulamaz.
Aylık denetim
Madde 199 — Tozlu kömür ocaklarının tavan, taban ve çevresindeki toz, ayda
en az bir kez denetlenerek gerekli önlemler alınır.
Taş tozu serpme
Madde 201 — Taş tozu serpme işlemi (şistleme), bu iş için özel olarak
yetiştirilmiş ve görevlendirilmiş bir nezaretçinin gözetiminde yapılır.
Patlamaya elverişli kömür tozu varsa, bütün vardiya suresince taş tozu serpilir.
Ayak alınlarındaki taş tozu serpme işleri dışında, diğer bütün şistlemeler, en az
sayıda işçi çalıştırılan vardiyada, makinalarla şistleme ise, çevrede kimsenin
bulunmadığı zamanlarda ve havanın gidiş yönünde yapılır. Şistlemede çalışan bütün
işçilere kişisel koruyucular verilir.
Patlamanın Yayılmasına Karşı Önlemler
Madde 204 - Kömür ocaklarında meydana gelecek patlamaların başka
kısımlara yayılmalarını önlemek için iki veya daha çok üretim panosunun bağlı olduğu
ana hava giriş ve dönüş (nefeslik) yollarının uygun yerlerine taş tozuyla durdurucu
barajlar yapılır veya galeri tavanına, patlamanın etkisiyle boşalabilecek su kapları
yerleştirilir.
Ocaklarda kullanılacak lambalar
Madde 207 — Grizulu veya grizu ihtimali bulunan ocaklarda kullanılacak
emniyet lambalarıyla elektrik lambaları, Bakanlıkça kabul edilen tipte olacaktır.
Emniyet lambası kullanılması zorunlu olmayan grizusuz kömür ve kükürt
ocaklarında, ancak, alevi muhafazalı lamba kullanılabilir.
Ocaklarda kullanılacak bütün lambalar numaralandırılır. Bacalarda ve
ateşleyicilerde, yanar durumda, birer emniyet lambası bulundurulur.
Nezaretçiler, elektrik lambası kullandıkları takdirde bile, yanlarında metan
dedektörü veya yanar halde bir emniyet lambası bulundurmak zorundadırlar.
İşçiler, aldıkları lambayı, lambahaneye geri verirler. Başka bir lamba verdikleri
takdirde bunun nedenini açıklarlar.
Emniyet lambalarında, yakıt olarak, yalnız benzin kullanılır.
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Sulara İlişkin Bilgilerin Haritalara İşlenmesi
Madde 215 - Fenni nezaretçi, eski çalışma yerlerini ocak içinde veya
çevresinde su bulunması muhtemel tabakaları, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve
arızi su birikintilerinin durumunu genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgileri, ayrıntılı
olarak toplamak ve yıllık imalat haritalarına işlemek zorundadır.
Kontrol sondajları
Madde 216 — Çalışılmakta olan yerler yakınında, su birikmelerinden, eski
çalışma yerleri ve sularda zararlı gazların bulunduğundan kuşkulanılıyorsa, bu gibi
yerlerde, uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere, alın yönünde, kontrol sondajı
yapılır.
Deniz, göl, nehir altında bulunan madenlerdeki çalışmalar, Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
Öngörülen önlemlerin Bakanlıklara bildirilmesi
Madde 218 — Su baskını veya akıcı kum tehlikesi bulunan ocaklarda, işçi
sağlığı ve iş güvenliği yönünden öngörülen önlemlerin neler olduğu, işverence
belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına bildirilir.
Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar
görmeyecek yerlerde seçilir. Durumdaki değişiklikler nedeniyle yeni tehlikelerle karşı
karşıya kalan ocaklarda, gerekli güvenlik önlemleri, ayrıca, alınır.
Yangın Önlemlerinin Alınması
Madde 220 - Fenni nezaretçi, ocaklarda yangınlara karşı gerekli bütün
önlemleri alır. Bunun için gereken araç ve gereçler ocaklarda hazır bulundurulur.
24 saatte 50 den çok işçi çalıştıran her ocakta, işçiler arasından, bir yangın
ekibi oluşturulması zorunludur.
Ayrıca, fenni nezaretçi tarafından, yangın söndürme düzeninin ve yangın
söndürme ekibinin çalışma şekli ve yöntemiyle ilgili esasları kapsayan bir yönerge
hazırlanır.
Çalışma Yapılmayan Zamanlar ve Devreler
Madde 223 - Kömür ve kükürt ocaklarıyla yangına elverişli ocaklarda, çalışma
yapılmayan zamanlarda bile, kendiliğinden kızışma veya yanma olup olmadığı
yeterlikli bir nezaretçi tarafından denetlenir.
Tatil gibi herhangi bir nedenle çalışılmayan bir devreyi izleyen günlerde ise, bu
muayene yapılmadan çalışmaya kesinlikle başlanamaz.
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Yangın söndürme araç ve gereçleri
Madde 225 — Ocak içinde kullanılacak yangın söndürme araç ve gereçleri,
kapalı yerlerde kullanılmasına Bakanlığın izin verdiği tiplerden olacaktır. Bunlar, 6
ayda bir muayene edilerek, çalışır durumda olmaları sağlanacak; muayene ve doldurma
tarihleri üzerlerine yazılacaktır.
Öğretim
Madde 226 — Yangın söndürme araç ve gereçlerinin kullanılış biçimi, yangın
ekiplerine ve bunların konulduğu yerde çalışanlara öğretilir.
Malzemenin denetimi
Madde 227 — Yangına karşı kullanılmak üzere bulundurulan malzemeler,
ayda en az bir kez, sorumlu nezaretçiler tarafından denetlenir.
Düşmelere Karşı Önlemler
Madde 234 - Kuyularda, işçilerin iskele, döşeme veya sahanlıklardan kuyubaşı
ve röset ağızlarından düşmelerine ve yukardan düşecek şeylerin isçilere ve
havalandırma sistemine zarar vermesine karşı bütün önlemler alınır.
Mevzuata ve standartlara uygunluk
Madde 252 — Bütün elektrikli aygıtlar, iletkenler ve elektrik hatları, ilgili
mevzuata ve standartlara uygun olacaktır.
Bunların her türlü dış etkenlere dayanabilecek biçimde yerleştirilmesine ve
güvenlikle çalıştırılmasına dikkat edilecektir.
Telefon bağlantısı
Madde 257 — Yerüstündeki ana dağıtım istasyonuyla gerekli görülen ocakiçi
istasyonları birbirine telefonla bağlanır.
Projelerin Bakanlıkça onaylanması
Madde 258 — Tesisat projesi Bakanlıkça onaylanmayan ocaklarda elektrik
enerjisi kullanılamaz.
Aşırı güçlere karşı koruma
Madde 264 — a) Her şebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstüne
çıkmasına karşı gerekli otomatik koruma aygıtları (devre kesiciler) kullanılacaktır.
b) Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle
kesebilecek biçimde seçilmiş olacaktır.
c) Devre kesiciler, dış etkilere karşı korunmuş bulunacaktır.
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Patlama tehlikesi bulunan ocaklardaki aygıtlar
Madde 281 — Grizu veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan ocaklarda
kullanılacak bütün elektrikli aygıtlar, alev sızdırmaz nitelikte olacaktır.
Grizulu ocaklarda elektrik enerjisi kullanılması
Madde 287 — Ani grizu boşalması olasılığı bulunan ocaklarda, onaylı belgesi
olan, taşınabilir elektrik lambaları dışında elektrik enerjisi, ancak, Bakanlıkça
yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre kullanılır.
Alev sızdırmaz aygıtlar
Madde 288 — Grizulu ocaklarda, ancak, özel belgesi bulunan alev sızdırmaz
özellikte aygıtlar kullanılır. Kullanım sırasında, bu Tüzükte öngörülen güvenlik
koşullarına uyulması zorunludur.
Elektrikli aygıtların belgeleri
Madde 289 — Grizu veya kömür tozu veya her ikisinin birden patlama
tehlikesi olan yerlerde kullanılacak bütün elektrikli aygıtların, Bakanlıkça kabul
edilmiş bir test istasyonundan verilmiş, alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli
nitelikte olduklarına ilişkin belgeleri bulunacaktır.
Metan oranının % 1,5 u geçmesi
Madde 296 —Genel havasındaki metan oranı % 1,5 u geçen yerlerdeki
iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe
yeniden verilmez.
Makinaların ve Mekanik Malzemelerin Genel Nitelikleri
Madde 310 - Yeraltı işlerinde kullanılan makinalar ve mekanik malzemeler,
olabildiğince ocakların gerektirdiği niteliklere sahip olacak; bu Tüzükte belirtilmeyen
nitelikleri yönündense, sınai kuruluşlarda, bunların plan, yapım, kuruluş, bakım,
kontrol ve deneme çalışmalarına ilişkin olarak uygulanmakta olan teknik esaslara
uygun bulunacaktır.
Günlük ve haftalık kontrol
Madde 312 — Ayak alınlarında, ayak dip yollarında ve mekanik taşıma
yapılan ana yollarda çalışan makinaların koruyucu düzenleri hergün, diğer bütün
makinalar ve mekanik düzenler ise haftada en az bir kez, yetkili bir nezaretçi tarafından
kontrol edilir.
Tehlike Halinde Yapılacak İşler
Madde 318 - İşçilerin hayatı, sağlığı veya ocak için tehlikeli bir durum gören
herkes, olanak varsa, bunu giderecek önlemleri, derhal alır. Başaramazsa, burada
çalışan işçilere durumu ve tehlikeli bölgeden çekilmeleri gereğini bildirir ve en yakın
nezaretçiye hemen haber verir.
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İşçilerin çıkarılması
Madde 319 — Tehlikenin giderilmesi için özel olarak görevlendirilmiş bir
nezaretçinin emri altında çalıştırılanların dışında, işçiler, tehlike belirtisi görülen
yerlerden derhal çıkarılırlar.
Tehlike Durumunun Bildirilmesi
Madde 320 - İşi biten vardiyanın nezaretçileri, kendilerinden sonraki
nezaretçilere denetimleri altında yapılacak işlerdeki tehlike ihtimalleri ve alınması
gerekli önlemler hakkında bilgi verirler ve durumu rapor defterine yazarlar.
Fenni Nezaretçiye Duyurma
Madde 321 - Ocakta meydana gelen ölümler, ağır yaralanmalarla işçi
sağlığını, iş güvenliğini ve iş düzenini sarsacak nitelikteki olaylar, hemen fenni
nezaretçiye duyurulur.
Tehlike sırasında ve sonrasında alınacak önlemler
Madde 322 — Tehlike sırasında işçilerin ileri geçmemeleri gereken noktalar,
fenni nezaretçi veya yardımcıları tarafından, belirlenerek açıkça işaretlenir.
Tehlikenin giderildiğinin bildirilmesinden sonra, fenni nezaretçi tarafından, söz
konusu yerde, tehlikenin niteliğine göre gerekli denetimler yapılıp güvenliğin
sağlandığı belirlenmeden çalışmaya başlanamaz.
Tehlikelerin ve Kazaların Bakanlıklara Bildirilmesi
Madde 323 - İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sarsacak tehlikeler, can kaybına,
ağır yaralanmaya veya zehirlenmeye neden olan kazalar, işveren tarafından, derhal,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
bildirilir.
Bu bildirim, yerel makamlara, genel hükümler çerçevesinde yapılması gerekli
bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
7 günden çok iş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları, nedenleriyle birlikte,
yazılı olarak, yukarıda belirtilen makamlara bildirilir.
Teknik İncelemelere Esas Olacak Bildirim
Madde 324 - Yeraltı yangını, taşıyıcı halatın kopması, kafesin molete
çarpması, su baskını, gazların veya tozların yanması veya patlaması, işletmenin normal
çalışmalarını kısmen veya tamamen durduracak nitelikteki göçükler vb. nitelikteki
olaylar, yaralanma olmasa bile, teknik incelemelere esas olmak üzere, derhal,
yukarıdaki maddede yazılı makamlara bildirilir.
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İlk Yardım Kursu
Madde 325 - Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere, en az % 5'i
ilk yardım kurslarında yetiştirilir. Olanak varsa, daima, aynı işçi grubuyla birlikte
çalışmaları sağlanır. Bunlar yılda bir kez, geliştirme kursuna gönderilir ve bu husus
kurs belgesine yazılır.
İlk yardım ekibinde bulunanların adları, ilk yardım odasına ve ocak dışındaki
ilan tahtalarına bir liste halinde asılacaktır.
İlk yardım malzemesi
Madde 326 — Yeraltında kullanılacak ilk yardım malzemesi, uygun kaplar
içerisinde, ilk yardım görevlileri tarafından korunur.
İlk yardım malzemesi, haftada bir kez, ocak dışına çıkarılarak denetlenir ve
eksikleri tamamlanır. Bu malzeme, en geç 3 ay içinde ocak dışındaki malzemeyle
değiştirilir.
Ocaktan çıkarılan malzeme, sağlık yönünden sakıncası yoksa, ocak dışında
kullanılabilir.
İlk Yardım Odası
Madde 327 - Ocağın merkezi bir yerinde bağımsız bir ilk yardım odası
kurulur. Önemli yaralanma, zehirlenme ve hastalanma gibi durumlarda, bu ilk yardım
odasına, derhal, olanak varsa, telefonla haber verilir. Bir doktor veya hastabakıcı
istenip istenmediği ve yaralının ocak dışına taşınmakta olup olmadığı bildirilir.
İşveren hasta veya yaralının hastaneye veya evine taşınması için uygun bir araç
sağlamakla yükümlüdür.
Kazada Yapılacak İşler
Madde 331 - Ocaklarda meydana gelen patlama, yangın vb. önemli olaylarda,
kurtarmanın ve gerekli diğer işlerin iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla, fenni
nezaretçi gerekli önlemleri alır.
Bu gibi olayların meydana geldiği işyerlerinde, fenni nezaretçi ve işverenler,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mühendisleri olay yerine gelinceye kadar, gerekli
önlemleri alarak kurtarma çalışmalarını yapmak zorundadırlar.
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Önlemin niteliğini belirlemede fenni nezaretçiyle Bakanlık mühendisleri
arasında anlaşmazlık olursa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin
öngördüğü önlem ve öneriler, onun yönetimi altında uygulanır. Durum tutanakla
saptanır.
İşveren, bu önlemlerin alınması için gerekli işçi, araç, malzeme ve parayı fenni
nezaretçinin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin emirlerine hazır
bulundurmak zorundadır.
Kurtarma İstasyonları
Madde 332 - Maden
ocaklarında,
bir
kurtarma
istasyonu
kurulması
zorunludur. Ancak, yarıçapı en
çok 50 kilometre olan alan
içinde
bulunan
maden
işletmeleri, merkezi bir yerde,
ortaklaşa
bir
kurtarma
istasyonu kurabilirler.
Bu
hüküm,
aynı
işletmenin çeşitli ocakları için
de geçerlidir.
İşletmeler
merkez
kurtarma
istasyonlarının
kuruluş ve yönetim giderlerini,
çalıştırdıkları işçilerin sayısına
göre, aralarında paylaşırlar.

17.12.2006 tarihinde, ABD’nin Batı
Virjinya eyaletindeki yeraltı kömür
ocağında; 17 aylık madencilik deneyimi
olan 26 yaşındaki makinistin üzerine, 6 m
uzunluğunda, 7,5 m genişliğinde ve 1,8 m
yüksekliğinde ocak tavanı çökmüş ve
makinist hayatını kaybetmiştir.
Kaynak: http://www.msha.gov

Kurulacak
kurtarma
istasyonlarının
kuruluş
yerlerine, yöneticilerine, kurtarma ekiplerinin oluşumuna, kurtarıcıların niteliklerine
ilişkin esasların ve belgelerin Bakanlıkça uygun görülmesi gereklidir.
Kurtarma Eğitimi
Madde 333 - Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az
% 3 ü, gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.
Bunlardan, kurtarma istasyonunda görevlendirilmeyenler, normal işlerine
devam ederler.
Kurtarma istasyonunda ve ocaklardaki kurtarma ekibinde bulunanların sayıları,
adları, adresleri ve çalıştıkları vardiyaları gösteren listeler, kurtarma istasyonlarında
bulundurulur.
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Kurtarıcıların Seçilmesi
Madde 335- Kurtarma işinde yetiştirilecek elemanlar, sağlık durumları,
soğukkanlılıkları, dayanıklılıkları, bu işe yatkınlıkları, genel bilgileri, daimi kurtarıcılar
ve ocaklardaki personelle işbirliği yapma yetenekleri bakımından dikkatle seçilir.
Kurtarıcılar, en az ilkokul mezunu ve özellikle ocakiçi işlerinde 2 yıl veya daha
çok deneyimli olacaklar ve kurtarma istasyonu yönetimi tarafından verilmiş bir belgeye
sahip bulunacaklardır.
Yılda bir kez yapılacak sağlık muayenesinde, işe elverişli oldukları tesbit
edilmeyenler, kurtarıcılık görevinde çalıştırılamazlar.
Kurtarma
istasyonu
yönergesi
Madde 339 — Kurtarma
istasyonu
nezaretçisi
veya
mühendisi tarafından, istasyonun
yönetimine, kurtarma ekiplerinin
oluşumuna ve eğitimine, kazanın
duyurulmasına, kazada yapılacak
işlere, yararlanılacak araçlara, araç
ve gereçlerin onarım, bakım ve
korunmasına ilişkin bir yönerge
hazırlanır.
Merkez
kurtarma
istasyonlarına ilişkin yönergenin
birer örneği bağlı ocaklara
gönderilir.
Kurtarma planı
Madde 340 — Her ocakta
kurtarıcıların yararlanması için
belli başlı kapıları, barajları, hava
köprülerini, hava akımını ayarlayan
düzeni ve telefon istasyonlarını
gösterir bir plan bulundurulur, bir
örneği
kurtarma
istasyonuna
gönderilir.

08.01.2008
tarihinde,
ABD’nin
Kentucky eyaletindeki açıkocak kömür
sahasında;
dış
döküm
sahasına
malzeme dökerken, sürücünün saha
kenarına aşırı yaklaşması, 3 yıllık
deneyimli
29
yaşındaki
kamyon
şoförünün kamyonuyla beraber 42
metreden düşmesine neden olmuş ve
olayda sürücü hayatını kaybetmiştir.
Kaynak: http://www.msha.gov

Planda, hava giriş ve çıkış yolları değişik renklerde gösterilir.
Güvenlik Başmühendisliği, Mühendisliği ve Nezaretçisi
Madde 342 - İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında inceleme ve denetimleri
yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak üzere,
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işveren tarafından, 300 den az işçi çalıştırılan her ocağa bir güvenlik nezaretçisi, 300
den çok işçi çalıştırılan her ocağa bir güvenlik mühendisi atanır. Birden çok güvenlik
mühendisi bulunan işletmelerde, ayrıca, bu güvenlik mühendislerinin bağlı bulunacağı
bir güvenlik başmühendisliği kurulur.
Güvenlik başmühendis ve mühendislerine güvenlik işleri dışında görev
verilemez.
Bunların maden yüksek mühendisi veya mühendisi olmaları, güvenlik
başmühendisinin en az 3, güvenlik mühendisinin ve nezaretçinin en az 2 şer yıllık ocak
çalışmalarının bulunması ya da bu süre kadar güvenlikle ilgili bir görev yapmış
olmaları zorunludur.
Güvenlik mühendisi, çalışmaların, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine
uygun olarak sürdürülmesi için fenni nezaretçiyle işbirliği yapar; görüş ve önerilerini
fenni nezaretçiye ve bağlı bulunduğu güvenlik başmühendisliğine bildirir.
Kaza İstatistikleri
Madde 343 - Ocak yönetimi, iş kazalarını, nedenleriyle birlikte, işyerindeki
kaza defterine, günü gününe yazacak ve istatistiklerini, yılsonun da, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gönderecektir.
Ocaklara girme yasağı
Madde 345 — Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa
giremezler. Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa, ancak, yetkili bir kişinin eşliğinde
girebilirler.
Ocağa Sokulamayacak Maddeler
Madde 346 - Ocaklara kesici, yaralayıcı, öldürücü silahlarla alkollü içki
sokulamaz. Kömür ve kükürt ocaklarıyla yangın tehlikesi olan ocaklarda tütün
içilemez. Bu ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, çakmak vb. madde ve malzemeler
sokulamaz.
Fenni nezaretçi, bunların ocağa sokulup sokulmadığını anlamak için, ocağa
girenlerin üstlerini arattırır. Üstlerinin aranmasına engel olanlar, ocağa sokulamaz.
Emniyet kemerleri ve düşmelere karşı önlemler
Madde 348 — Silolara, bürlere, ferelere (eğimli küçük galeri ve kuyular) vb.
yerlere, ancak, emniyet kemeri bağlamak gibi güvenlik önlemleri alınarak girilir.
Dik damarlardaki çalışma yerleri, kömür, cevher ve taş parçalarının düşmesine
karşı özel olarak korunur.
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İşçilerin tek başına çalıştırılamayacağı yerler
Madde 349 — Bir kaza meydana geldiğinde kolayca görülemeyecek ve
yardıma koşulamıyacak yerlerde, tek başına işçi çalıştırılamaz.
Ocağa girenlerin deftere yazılması
Madde 350 — Çalışmak üzere yeraltına gidenlerin adları, her gün, özel bir
deftere yazılır. Bulundukları yerler olanak ölçüsünde bu defterde gösterilir. Deftere
yazılmayanlar ocağa sokulmaz.
Vardiya sonu
Madde 351 — Vardiyanın sorumlu nezaretçisi, kendisinden sonraki
nezaretçinin haberi bulunması durumu dışında, vardiyanın sonunda, ekibindeki her
işçinin, ocaktan çıkmasını sağlamakla yükümlüdür.
Maden ve Taş Ocakları Açık İşletmeleri
Kitle ve blok kayması ve parça düşmesi
Madde 353 — Kazı yapılan ve lağım atılan kademe cepheleri, şantiyeler,
işçilerin geçtiği bunlara yakın yollar, taşım yolları, kitle ve blok kayması ve parça
düşmesi olasılığı yönünden ilgili nezaretçi tarafından sürekli olarak denetlenir. Varsa,
tehlike giderilmeden bu işle görevlendirilen işçilerden başkası buralarda çalıştırılamaz.
Yıldırım düşmesi tehlikesi
Madde 354 — Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa, elektrikli kapsülle ateşleme
yapılan yerüstü işletmelerinde, lağım delikleri, gerekli önlemler alınmadan
doldurulamaz. Tehlike lağımın doldurulması sırasında meydana gelmişse, doldurma
işlemi derhal durdurulur; patlamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike
geçinceye kadar bu alana kimsenin girmemesi için gerekli önlemler alınır.
Kademe dipleri
Madde 355 — Kademe diplerinde, işçilerin yemek yemeleri, dinlenmeleri,
patlayıcı maddeleri ve sandıklarını koymaları yasaktır.
Malzeme yığınları ve artıkları
Madde 358 — Kademe düzlüklerinde, malzeme yığınları ve artıkları, işçilerin
tehlike anında kaçarak kurtulmalarını engellemeyecek biçimde düzenlenecektir.
Kademe yüksekliği ve şev
Madde 360 — Elle kazı ve yükleme yapılan açık işletmelerde, kademe
yüksekliği, 3 metreyi, şev sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum,
çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde,
parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi
geçemez.
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Pis sular, gazlar, dumanlar
Madde 368 — Kapalı devre solunum maskeleri kullanılmıyorsa, pis su, gaz ve
dumanların bulunduğu depolara işçiler, ancak, iyice havalandırılıp temizlendiğine emin
olduktan sonra sokulurlar.
Buraların havası, işçinin çalıştığı surece, denetim altında bulundurulur.
Fenni nezaretçi yardımcısı
Madde 370 — Çalıştırılan işçi sayısı, 24 saatte 300'ü geçen ocaklarda, fenni
nezaretçiye yardımcı olmak üzere bir ve artan her 200 işçi için, ayrıca bir yardımcı
atanır. Bunların maden mühendisi olması gereklidir.
Fenni nezaretçilerin nitelikleri
Madde 371 — Fenni nezaretçi görevini üstlenecek maden yüksek
mühendisi veya mühendisinin bir maden işletmesinin teknik işlerinde, en az 5
yıllık deneyiminin bulunması zorunludur.
Grizulu veya kendiliğinden yanmaya elverişli kömür damarlarının
bulunduğu işletmelerde görevlendirilecek fenni nezaretçilerin, bu 5 yıllık süreyi,
aynı nitelikteki ocaklarda geçirmiş olmaları gerekir.
Daimi nezaretçi
Madde 372 — Daimi nezaretçinin, sürekli olarak, işletmede bulunması
zorunludur.
Deneyimli İşçiler
Madde 374 - Ocak içinde, herhangi bir işte, en az 6 ay çalıştıktan sonra, bu işi
yalnız başına yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum
sağladıklarına yetkililerce kanaat getirilen işçiler, deneyimli işçi sayılırlar.
Deneyimi ve meslek bilgisi olmayan kimseler, meslek bilgisi olan bir kimsenin
gözetimi ve rehberliği olmadan, kendisi veya diğer işçiler için önemli derecede
tehlikeli olabilecek ocak işlerinde çalıştırılamazlar.
Mevzuata Emirlere ve Talimata Uyma Zorunluluğu
Madde 375 - Ocaklarda, yeraltında ve tünellerde çalışanlar, işçi sağlığı ve iş
güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun
olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar.
Güvenlik Denetimleri
Madde 376 - Her vardiyada, en az iki kez, ocağın her yerinde, nezaretçiler
tarafından, güvenlik denetimleri yapılır.
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Bu denetimlerde, zararlı ve tehlikeli gaz ve tozların ve yangın belirtilerinin
bulunup bulunmadığı, havalandırma düzeni, tahkimatın durumu, tehlikeli yerlerdeki
uyarı işaretleri, taşıma tesislerinin normal çalışıp çalışmadığı v.b. hususlar incelenir.
Çalışılmayan zamanlardan sonra yapılacak denetim
Madde 378 — Tek vardiyayla çalışılmakta olması veya tatil gibi bir nedenle
çalışılmayan bir zamandan sonra, işçiler ocağa girmeden önce, ocağın heryeri,
nezaretçi tarafından güvenlik yönünden denetlenir; güvenlik koşullarının varlığı
saptanmadan ocağa girilmesine izin verilmez Durum rapor defterine yazılır.
Tozla mücadele yönetmeliği
Madde 380 — Bakanlıkça, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak,
en çok bir yıl içinde, maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla
mücadeleyle ilgili bir yönetmelik çıkartılır.

 Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ve ayrıca ilgili bakanlığın
ve görevlerinin tanımlandığı ve 18.01.1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun halen yürürlüktedir. Bu kanun; çalışma hayatını, işçiişveren 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 düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Kanun ayrıca 2. maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
görevlerini aşağıdaki gibi ortaya koymaktadır.
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm
yollarını araştırmak,
c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri
araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
yükseltecek tedbirleri almak,
e) (Değişik: 24.08.2000 - KHK - 618/16 md.; İptal: Ana.Mah.nin
31.10.2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16.07.2003 4947/12 md.)
Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
g) (Değişik: 15.05.2008-5763/30 md.) İş sağlığı ve güvenliğini
sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
h) Çalışma hayatını denetlemek,
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i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
almak,
j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
hizmetlerini uygulamak,
k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
için gerekli tedbirleri almak,
l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek,
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve
çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
n) (Değişik:16.05.2006-5502/42 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları
ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
r) (Ek: 15.05.2008-5763/30 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik
risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek,
eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
s) (Ek: 15.05.2008-5763/30 md.) Mesleki yeterlilik sisteminin
oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.
Yine bu kanunun, Anahizmet birimleri başlığı altındaki 8. maddesinin (d)
bendi ile (Değişik: 24.08.2000 - KHK - 618/18 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31.10.2000
tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16.07.2003 - 4947/15 md.)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve görevleri kanunun 12.
maddesi (Değişik: 24.08.2000 - KHK - 618/20 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31.10.2000
tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16.07.2003 -4947/17 md.)
ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını
sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.
b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar
hazırlamak.
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak,
sonuçlarını izlemek.
e) (Değişik: 15.05.2008-5763/31 md.) Standart çalışmaları yapmak,
normlar hazırlamak ve geliştirmek.
f) (Değişik: 15.05.2008-5763/31 md.) 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.
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h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak
ve istatistikleri düzenlemek.
i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve
kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak
tedbirlerin alınmasını sağlamak.
j) (Değişik: 15.05.2008-5763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin
çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
k) (Ek: 15.05.2008-5763/31 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik
risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek
işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.
l) (Ek: 15.05.2008-5763/31 md.) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm,
analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık,
uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve
kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek,
kontrol ve denetimini sağlamak.
m) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (Değişik: 15.05.20085763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki
ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve
terk edilmesi ile ilgili esas ve usullerin düzenlenmesini amaçlayan, 3213 sayılı Maden
Kanunu hükümlerinden, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusuyla
ilgili olanların bazıları, aşağıda verilmiştir.
Madencilik faaliyetlerinde izinler
Madde 7 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/3 md.)
…
İlgili bakanlıkların mevzuatı gereği yapacakları inceleme ve denetimlerde;
ruhsat alanlarında ilgili Kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde,
mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Çevre ve insan
sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler
alınıncaya kadar durdurulur.
…
Beyan usulü:
Madde 10 – Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devamı
süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişilerce tanzim
edilen raporlar doğru kabul edilir.
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Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda
bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular
dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar.
…
(Ek
fıkra:
10/6/20105995/5 md.) Teknik nezaretçinin
atandığı
ruhsat
sahasındaki
faaliyetleri düzenli bir şekilde
denetleyerek tespit ve önerilerini
teknik
nezaretçi
defterine
kaydetmesi zorunludur. Aksi
takdirde teknik nezaretçi uyarılır.
İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak
bu
yükümlülüklerin
yerine
getirilmemesi durumunda teknik
nezaretçi hakkında beşinci fıkra
hükümleri
uygulanır.
Teknik
nezaretçi defterini, teknik nezaretçi
ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar.
Defterin ibraz edilmemesi veya
düzenli tutulmaması halinde, ruhsat
sahibine on yıl süreli işletme
ruhsatları için belirlenen yıllık
işletme ruhsat harcı tutarında idari
para cezası uygulanır.
…

31.07.2000 tarihinde, ABD’nin Utah
eyaletindeki yeraltı kömür ocağında;
madencilik deneyimi 5 ile 4 yıl ve
yaşları ise 28 ve 29 olan 2 kömür
işçisinden ilki, uzunayak sisteminin
arkasındayken,
tavandan
düşen
kömür parçası sonrasında ortaya
çıkan hidrokarbonların (patlayıcı ve
yanıcı gazlar) patlaması sonucu ve
ikincisi de patlama sonrasında ortaya
çıkan
yangının
söndürülmesi
sırasında, hayatlarını kaybetmiştir.

İşletme faaliyeti:
Kaynak: http://www.msha.gov
Madde 29 – (Değişik:
26/5/2004 – 5177/13 md.)
İşletme faaliyeti, projesine
ve Kanunun ilgili hükümlerine göre
yürütülür. (Ek cümle: 10/6/2010-5995/12 md.) İşletme projesine aykırı faaliyette
bulunulması ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum
oluşturduğunun tespit edilmesi halinde maden üretimine yönelik faaliyetler
durdurulur.
İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel
Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.
İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için
ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz.
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Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun
ortadan kaldırılmaması halinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.
…
Teknik nezaret
Madde 31 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/15 md.)
(Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/14 md.) Maden işletme faaliyetleri,
maden mühendisi nezaretinde yapılır. Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan
işletmeler ile en az onbeş 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.
(Değişik ikinci fıkra: 10/6/2010-5995/14 md.) İşletmede daimi istihdam
edilen maden mühendisi, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen şartları taşıması kaydıyla
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iş
güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve
sorumluluğu da yerine getirir.
…
Ek Madde 7 – (Ek: 10/6/2010-5995/17 md.)
Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında
üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak
madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari,
mali ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin
Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 22.08.1985 tarih ve 18850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanmasını temin etmeyi
amaçlayan, Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, kömür
madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili maddelerinden bazıları,
aşağıda verilmiştir.
Fenni Nezaret
Madde 21 — Maden Kanununun 31. maddesi gereğince fenni nezaretçisi
olmıyan sahalarda işletme ve cevher istihracı yapılamaz. Fenni nezaretçinin görev,
yetki ve sorumlulukları, 84/8428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
«Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tedbirleri Hakkında Tüzük»te ve bu yönetmelikte yer alan hükümlere
tabidir.
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Fenni nezaretçi görev yaptığı maden ruhsatı sahasındaki faaliyetler ile
alâkalı eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri ile birlikte, rapor ederek bir
örneğini madenciye gönderir, bir örneğini de noterce onaylı fenni nezaret rapor
defterine işler. Yukarıda sözü edilen tüzük hükümleri yönünden işletmede
karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların bildirilmemesinden fenni nezaretçi, öneri ve
önlemlerin yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
…
Fenni nezaret görevi, mühendisin istifası, işverenin aralarındaki sözleşmeyi
feshetmesi, ruhsatların devri veya fenni nezaretçinin ölümü halinde sona erer. Bu gibi
durumlarda, ruhsat sahibi tarafından en geç 15 gün içerisinde yeni bir fenni nezaretçi
atanmadıkça madencilik faaliyetine devam edilemez. Yeni fenni nezaretçi
atanıncaya kadar teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda
sorumluluk ruhsat sahibine aittir.
…
Terk
Madde 28 — Maden Kanununun 32 inci maddesi uyarınca ruhsat sahibinin
sahayı terk etmesi halinde terk talebinden itibaren 3 gün içinde yerinde yapılacak
kontrolde, alınan emniyet tedbirleri yeterli ve yerinde görülmediği takdirde
madenciye uygun bir süre verilerek alınması gerekip de noksan bırakılan emniyet
tedbirlerini ikmal etmesi ikaz edilir. Bu süre içinde de madenci tarafından ikmal
edilmeyen emniyet tedbirleri, onun namı hesabına teminatı harcanmak suretiyle
Bakanlıkça alınır.
Terk ile emniyet tedbirlerinin ikmal edilmesi arasında geçecek süre
zarfında vukubulacak olaylardan doğacak hukuki ve cezaai sorumluluk
madenciye aittir.



03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 26.05.2004 tarihli
ve 5177 sayılı Kanunla değişik Geçici 8inci maddesine dayanarak hazırlanan ve 3213
sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen ancak aynı
zamanda 22.08.1985 tarih ve 18850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir önceki
Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldıran, Maden
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği
konusuyla ilgili maddelerinden bazıları ise, aşağıda verilmiştir.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
…
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Teknik Nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden
nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun
hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisini,
Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait
olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı defterini,
Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisini,
İş Güvenliği Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
sertifikalandırılmış iş güvenliği ile görevli maden mühendisini,
İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler
Madde 19 – İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve çizimler verilir:
…
e) Yer altı işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınacak
önlemler, havalandırma, su tahliyesi, nakliye vs. gibi hususları içeren uygun
ölçekli çizimler,
…
Projeye uygun faaliyette bulunulması
Madde 26 – İşletme izinlerinin alınmasını takiben üretim faaliyetleri, projesine
uygun olarak yürütülür. Birlikte işletilmesi zorunlu olan madenler bir proje
kapsamında işletilir.
Açık işletme ya da yeraltı işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili
değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi
taktirde, sahadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar dışındaki hazırlık,
üretim ve üretilmiş malın sevkıyatı ile ilgili faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi
gereken revize projenin onaylanmasına kadar durdurulur.
…
Üretim veya hazırlık çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak
yüksekliği, basamak genişliği, heyelan, göçük, yetersiz havalandırma, alt yapı ve
benzeri nedenlerle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye düştüğünün 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 işletme faaliyeti durdurulur.
İşletme faaliyeti belgeleri
Madde 27 – Her yıl Nisan ayı sonuna kadar Ek Form-11’de belirtilen işletme
faaliyet bilgi formu, Ek Form-6’da belirtilen satış bilgi formu ile birlikte aşağıdaki
belgeler verilir:
…
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Projede değişiklik varsa;
…
b) Kapalı ocaklarda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili havalandırma, su
tahliyesi, nakliye vs. gibi hususların en son durumunu gösterir uygun ölçekli
çizim,
…
Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
Madde 73 – Arama ruhsat süresi içinde sahanın terk edilmesi halinde, sahada
faaliyette bulunulmamış ise ruhsat sahibi sahada alınacak bir önlem olmadığını Genel
Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Genel Müdürlük bu dilekçeye dayalı olarak terk
talebini değerlendirir.
Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş arama ruhsatı veya işletme ruhsatı
sahibi;
a) Sahanın teknik nezaretçisi veya maden mühendisi tarafından hazırlanmış,
işletme projesi ile verilen çevre ile uyum projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve
ruhsat alanında can ve mal güvenliği ile ilgili alınan önlemleri, çalışılan her bölge
için alınan emniyet tedbirlerini içeren rapor,
…
ile Genel Müdürlüğe terk talebinde bulunabilir. Genel Müdürlük bu rapora
dayalı olarak terk talebini değerlendirir.
Genel Müdürlükçe terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan, saha yerinde de
tetkik edilebilir.
Yapılacak tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığının
tespit edilmesi halinde; ruhsat sahibine, alınması gerekli önlemler bildirilerek altı
aylık bir süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki önlemleri
almayan ruhsat sahibine üç aylık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda da ruhsat
sahibinin gerekli önlemleri alıp almadığı gerektiğinde yerinde tekrar tetkik edilebilir.
Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ruhsatın bulunduğu ilin valiliğine bilgi
verilir. Gerekli tedbirler valilik tarafından yerine getirilir. Masraflar ruhsat
teminatından karşılanır. Yapılan masrafların ruhsat sahibince ödenmemesi durumunda
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.
Tahsil edilen bedel il özel idaresinin hesabına yatırılır.
Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli
emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Gerekli emniyet tedbirlerinin
alınmaması durumunda, can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan dolayı ruhsat
sahibinin sorumluluğu devam eder.
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…
Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim
Madde 87 – Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden
üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur.
Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete izin verilir. (…)
Görev
Madde 107- Teknik nezaretçi, 3213 sayılı Maden Kanunu ile 4857 sayılı İş
Kanununun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür.
…
Zorunlu olarak daimi nezaretçinin çalıştırılacağı ruhsat sahaları
Madde 110 - Maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam edileceği
durumlar şunlardır:
a) En az otuz işçi çalıştıran işletmeler,
b) En az on beş işçi çalıştıran yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler.
(Değişik ikinci fıkra:18.07.2006-26232) Teknik nezaretçi ataması yapılmış
sahalarda maden mühendisinin daimi istihdam şartının oluştuğu ancak daimi nezaretçi
atamasının yapılmadığının tespiti halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat sahası için
daimi nezaretçi istihdamı için on beş gün süre verilir. Bu sürede daimi nezaretçi
ataması yapılmayan sahalarda üretim faaliyetleri durdurulur.
İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, 4857 sayılı İş
Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı
zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir. Ancak, 300’den fazla işçi
çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi
görevlendirilir.
…
Yetki ve sorumluluk
Madde 111 - Teknik nezaretçisi olmayan ruhsat sahalarında üretim yapılamaz.
Teknik nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak
ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin
kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.
b) Teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 sayılı Maden Kanunu ve 4857 sayılı
İş Kanunu hükümleri kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki
faaliyet ve üretimleri on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve
önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı
inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun
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varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını
belirlemesi durumunda, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurma
yetkisini kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir.
c) Teknik nezaretçi, atanmış olduğu işyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik
ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Bunları işyerinde çalışanların
görebileceği şekilde ilan eder ya da panoya asar. Aynı zamanda noter onaylı “Teknik
Nezaretçi Defteri” ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların,
öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine
getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
d) Teknik nezaretçi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı
olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da
görev yapabilir. Ancak, 300’den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş
güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.
Teknik nezaretçinin nitelikleri
Madde 112 - Teknik nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki şartlar
aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Maden mühendisi olmak,
c) Yeraltı işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yeraltı maden
işletmelerinde en az iki yıl deneyimli olmak ve bu deneyimini belgelemek.
Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacakların Maden Mühendisleri Odası
tarafından yapılacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasına
sahip olmaları gerekir.
Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında
denetim veya işletme faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden
mühendisleri için sertifika şartı aranmaz.
Teknik nezaretçi eğitim programı, Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının görüşleri alınarak Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanır.
Görevin sona ermesi
Madde 113 - Teknik nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin
feshedilmesi, ruhsatların devri, (Ek ibare:18.07.2006-26232) intikali, tescili teknik
nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi
tarafından en geç on beş gün içerisinde yeni bir teknik nezaretçi atanmak
zorundadır. Yeni teknik nezaretçi atanıncaya kadar teknik ve emniyet yönünden
meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk ruhsat sahibine aittir.
…
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Teknik nezaretçi ataması gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat
teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Teknik nezaretçi atanmasının
sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.

 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile
ilgili usul ve esasları düzenleyen ancak aynı zamanda 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan bir önceki Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğini
yürürlükten kaldıran, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin, kömür
madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili olabilecek bazı maddeleri ise,
aşağıda verilmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…
ı) Daimi nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden
mühendisini,
…
zz) Teknik nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden
nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun
hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisini,
aaa) Teknik nezaretçi defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait
olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve ruhsat
sahibi/vekili ile birlikte imzaladığı defteri,
İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler
MADDE 27 – (1) İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve çizimler
verilir:
…
e) 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,
Projeye uygun faaliyette bulunulması
MADDE 34 – (1) İşletme izinlerinin alınmasını takiben üretim faaliyetleri,
projesine uygun olarak yürütülür. Birlikte işletilmesi zorunlu olan madenler bir proje
kapsamında
işletilir.
Madencilik
faaliyetleri
sürdürülürken
ve/veya
tamamlandıktan sonra çevre ile uyum planı uygulanır.
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(2) Açık işletme ya da yeraltı işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili
değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi
takdirde, sahadaki can ve mal güvenliği ile ilgili çalışmalar dışındaki üretim ile ilgili
faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi gereken revize projenin onaylanmasına
kadar durdurulur.
…
(4) İşletmelerde hazırlık ya da üretim çalışmaları sürdürülürken şev açısı,
basamak yüksekliği, 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.
(5) 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.
(6) Üretim faaliyetleri durdurulan sahalarda faaliyet durdurma nedenine
yönelik gerekli tedbirlerin alındığının ruhsat sahibince Genel Müdürlüğe bildirilmesini
müteakip teknik heyet raporu ile gerekli tedbirlerin alındığının tespit edilmesi halinde
üretime yönelik faaliyetlere izin verilir.
İşletme faaliyeti belgeleri
MADDE 36 – (1) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar Ek Form-14’te belirtilen
işletme faaliyet bilgi formu, Ek Form-15’te belirtilen satış bilgi formu ile birlikte
aşağıdaki belgeler verilir:
…
(2) Projede değişiklik varsa;
…
b)Yeraltı işletme yöntemi ile faaliyet gösteren ocaklarda can ve mal
güvenliği ile ilgili havalandırma bilgilerini içeren havalandırma planı, su tahliyesi,
nakliye gibi hususların en son durumunu gösterir uygun ölçekli çizim,

212

Mustafa BOZOĞLAN

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
MADDE 83 – (1) Arama ruhsat süresi içinde sahanın terk edilmesi halinde,
sahada faaliyette bulunulmamış ise ruhsat sahibi sahada alınacak bir önlem olmadığını
Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Genel Müdürlük bu dilekçeye dayalı olarak
terk talebini değerlendirir.
(2) Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş arama ruhsatı veya işletme ruhsatı
sahibi;
a) Sahanın teknik nezaretçisi tarafından hazırlanmış, işletme projesi ile birlikte
verilen çevre ile uyum projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve
mal güvenliği ile ilgili alınan önlemleri, çalışılan her bölge için alınan emniyet
tedbirlerini içeren rapor,
…
(5) Yapılan tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp,
alınmadığı ve çevre ile uyum planının uygulanıp, uygulanmadığı kontrol edilir.
Bu tedbirler yerine getirilmemiş ise ruhsat sahibine alınması gerekli önlemler
bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde
yukarıdaki tedbirleri almayan ruhsat sahibine üç aylık ek süre verilir. Verilen bu
sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik ve çevresel önlemlerin
alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması
şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli
tedbirler, çevre ile uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman
idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri tarafından yerine getirilir. Orman idaresi
veya il özel idaresi tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan
masrafların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 37 nci maddesine göre bir ay içerisinde ödenmesi gerektiği,
ödeme yapılmadığı takdirde teminatların paraya çevrileceği hususu tebliğ edilir.
Verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde yapılan masraflar ruhsat ve çevre ile
uyum teminatından karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre
ile uyum planı çerçevesinde eksik kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat
sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevre ile uyum planı dışında başkaca
bir proje veya uygulama yapılması halinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından
karşılanır ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmez.
(6) Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli
emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması
durumunda, can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan dolayı ruhsat sahibinin
sorumluluğu devam eder.
…
Faaliyetlerin denetimi
MADDE 118 – (1) Genel Müdürlükçe yapılan incelemelerde, faaliyet alanında
ÇED ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya
Kanunun 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrasına aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti
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halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek bu alandaki faaliyeti durdurulur. Bu ihlallerin
üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise teminat irat kaydedilerek
ruhsat iptal edilir.
(2) Kanunun 7 nci maddesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşların mevzuatı
gereğince izin verilmiş alanlardaki madencilik faaliyetlerini diğer kamu kurum ve
kuruluşları kendi mevzuatı kapsamında denetleyebilir. Yapılan denetimlerde maden
ruhsat alanlarında ilgili kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir.
Çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri, önlemler
alınıncaya kadar bu alandaki madencilik faaliyetleri Genel Müdürlük tarafından
durdurulur.
Teknik nezaretçinin görevleri
MADDE 130 – (1) Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve
emniyet yönünden nezaretini yaparak Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alan
görevleri yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdür.
Teknik nezaretçinin nitelikleri
MADDE 132 – (1) Teknik nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Maden mühendisi olmak,
c) Yeraltı işletme faaliyetlerine teknik nezaret görevini üstlenecek maden
mühendislerinde yeraltı maden işletmelerinde en az iki yıl deneyimli olmak ve bu
deneyimini belgelemek,
ç) Yeraltı işletmelerinde teknik nezaretçi görevini üstleneceklerden 65 yaş ve
üzerindekiler için yeraltında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden her
iki yılda bir heyet raporlu olmak.
(2) Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacakların Maden Mühendisleri Odası
tarafından yapılacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasına
sahip olmaları gerekir.
(3) Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında denetim veya işletme faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan
maden mühendisleri için sertifika şartı aranmaz.
(4) Teknik nezaretçi eğitim programı, Genel Müdürlük ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Maden Mühendisleri Odası tarafından
hazırlanır ve yürütülür.
Teknik nezaretçilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 134 – (1) Teknik nezaretçisi olmayan ruhsat sahalarında üretim
yapılamaz.
(2) Teknik nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Teknik nezaretçi, sorumluluk alanı Genel Müdürlükçe onaylanmış
ruhsat sahasının her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü
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bilgiyi alma ve Kanun kapsamında gerekli önlemlerin aldırılması yetkisine
sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.
…
ç) Teknik nezaretçi, görev aldığı işyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve
aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Ruhsat sahibi/vekili tarafından, bu öneri ve
önlemler işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan edilir ya da panoya asılır. Aynı
zamanda içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş ve noter onaylı "Teknik
Nezaretçi Defteri”ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların,
öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine
getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
d) Teknik nezaretçi, işyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde işletme
projesine aykırı faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği
açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunu tespit etmesi halinde maden
üretimine yönelik faaliyetleri durdurur ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara
bildirir.
…
Daimi nezaretçinin görevleri
MADDE 138 – (1) Daimi nezaretçi, nezaret görevini Kanun hükümleri
kapsamında yürütür.
(2) Daimi nezaretçi üretim yerindeki günlük faaliyetleri planlar ve
yürütülmesini sağlar, can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli bir durumun varlığı
söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alınmasına nezaret eder, hemen
tedbir almanın mümkün olmadığının belirlenmesi halinde üretim faaliyetlerini
önlemlerin alınmasına kadar durdurur.
(3) Daimi nezaretçi, görev aldığı işyerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve
aksaklıkları gidermek amacıyla önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine/rödövansçıya
bildirir. Tedbirlerin alınmasına nezaret eder.
(4) Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve
teçhizatın temin edilmesinden ruhsat sahibi/rödövansçı sorumludur.

 14.06.1987 tarih ve 19487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin
Kapatılmasına Dair Tüzük, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili acil veya
yetersiz durumlarda devreye giren ve yaptırımı da oldukça katı olan hükümler
içermektedir. Aşağıda önemlilerden bazıları belirtilmiştir.
Kapsam
Madde 1 - İşyerlerinde işin nasıl durdurulacağı, yeniden çalışmaya nasıl izin
verileceği, işyerinin nasıl kapatılacağı ve açılacağı, acil durumlarda işin
durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar alınacak tedbirler,
işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verecek komisyonda görev
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yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve
esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.
İşin durdurulacağı haller
Madde 9 - İşçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili tüzüklerde öngörülen birinci
derecedeki şartlar yerine getirildikten sonra yetkili makamdan izin alınarak kurulan ve
işletilmeye başlanan bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, çalışma
metod ve şekillerinde işçilerinin hayatı için tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse,
giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen
durdurulmasına karar verilir.
Karar, işverene tebliğ edilir.
İşyerinin kapatılacağı haller
Madde 13 - Kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış olan veya geçici
işletme belgesi alındığı halde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tüzüklerde öngörülen
ikinci derecedeki şartların verilen süre içinde yerine getirilmediği görülen işyerlerinde,
işçilerin hayatı için tehlikeli bir husus tesbit edilirse, komisyonca, işyerinin
kapatılmasına karar verilir.
Karar, işverene tebliğ edilir.
Acil
hallerde
yapılacak işlemler
Madde 17 İşçilerin
hayatı
için
tehlikeli olan husus, işin
durdurulması
veya
işyerinin
kapatılması
kararının
alınmasına
kadar
geçecek
süre
beklenmeden
tedbir
alınmasını gerektirecek
nitelikte ise, müfettişçe,
durumu
ve
alınması
gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği mülkiye
amirine, bölge müdürüne ve işverene verilir.
Mülkiye amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler
alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürü, komisyonu, Tüzüğün 9 uncu veya 13 üncü maddesine göre
işlem yapılmak üzere derhal toplantıya çağırır.
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Durum, müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığına da telgrafla bildirilir.

 Avrupa Konseyi; mesleki tehlikelerin önlenmesi, sağlık ve
güvenliğin korunması, kaza ve tehlike faktörleri, bilgilendirme, danışma,
yönetime katılma, işçi ve temsilcilerinin eğitimi konusunda, genel prensipleri
içeren ve işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesi için önlemleri
almayı amaçlayan, 12 Haziran 1989 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teşvik
Edilmesi (89/391/EEC) Çerçeve Direktifini yayınlamıştır.
Bu direktif aynı zamanda, üye ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yasal düzenlemelerinin hem çok farklı ve hem de geliştirilmesi gerektiğinden yola
çıkarak hazırlanmıştır. Nitekim AB içindeki bu farklı mevzuat uygulamaları, çalışanlar
arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda tartışmalara neden olacağı, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının sık görülmesi ve bu değerlerin oldukça yüksek olması ve
çalışanların mutlaka en kısa sürede sağlık ve güvenliklerinin daha iyi şartlara
getirilmesi gerektiği düşünüldüğünden, bu direktif yayınlanmıştır. Ülkemiz de, bu
çerçeve direktifin ve buna bağlı yayımlanmış direktiflerin gereği olarak, aşağıda
bazıları hakkında kısa bilgilerin verildiği, kendi mevzuatını uyumlaştırmaya
çalışmaktadır.
12 Haziran 1989 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teşvik Edilmesi
(89/391/EEC) Çerçeve Direktifi, ülkemiz için pek çok yeni kavramların uygulamaya
geçirilmesini sağlaması açısından, iş sağlığı ve güvenliği konusunda oldukça önemli
bir direktif olarak görülmektedir. Bu Direktifte; hükümlerin, kamu ve özel tüm
ekonomik sektörlerde geçerli olduğu vurgulanırken, bunlar içinde, silahlı kuvvetler ile
polis teşkilatı ve sivil savunmada geçerli olmadığı belirtilmiştir.
Direktifte özellikle; İşverenlerin Genel Yükümlülükleri başlığı altındaki 6.
Maddesinde;
1. İşverenin, sorumlulukları çerçevesinde, çalışanların sağlığını ve
güvenliğini korumak, mesleki tehlikeleri önlemek, bilgilendirme, eğitim
ve kurumsal gereklilikler için her türlü önlemi alacağı, İşverenin, bu
konudaki durumunu daha iyiye götürmek için değişen koşullara kendisini
uyarlamaya hazır olacağı,
2. İşverenin, 1. paragraftaki önlemleri aşağıdaki genel prensiplere uygun olarak
alacağı,
(a) Tehlikeleri önlemek,
(b) Önlenemeyen tehlikeleri değerlendirmek,
(c) Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek,
(d) İşleri kişilere uygun hale getirme, özellikle işyeri tasarımında, iş
makinesi, çalışma ve üretim yöntemi seçimlerinde, üretim temposunun
sağlığa etkilerini düşünmek ve monotonluğunu azaltmak,
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(e) Teknik gelişmeleri adapte etmek,
(f) Tehlikelerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek,
(g) Çalışma ortamına ilişkin tüm koşulları, teknolojiyi, iş organizasyonunu,
çalışma koşullarını ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek birbirini
destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek,
(h) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerinden daha çok
öncelik vermek,
(i) İşçilere uygun talimatları vermek.
3 . Bu Direktifin diğer hükümlerine halel getirmeksizin işverenin, işyerindeki
veya kuruluşundaki faaliyetlerin yapısını göz önünde tutarak, aşağıdaki
ilkelere göre hareket edeceği;
(a) Kullanılan kimyasal maddeler veya terkipler, iş makineleri seçimi,
işyerlerinin uygunluğu yönünden, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
tehlike değerlendirmesi yapacak. Bu değerlendirme sonucunda uygulanan
önlemler ve üretim metotları ise:
-İş sağlığı ve güvenliği koruma düzeyini yükseltmek ve,
-İşletmenin tüm hiyerarşi düzenine entegre etmek olmalıdır.
(b) Bir işçiye sağlık ve güvenlik yönündün bir görev verilirken onun
yetenekleri göz önüne alınmalıdır.
(c) Yeni teknolojinin planlanması ve kullanımında, araç gereç seçiminde,
çalışma ortamı ve koşulları konusunda işçiler ve/veya temsilcileri ile
istişarede bulunulmalıdır.
(d) Ciddi tehlikelerin olduğu yerlere sadece yeterli talimatı almış işçilerin
girmesi için uygun önlemler alınmalıdır.
4. Bu Direktifin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, bir işyeri birkaç işveren
tarafından paylaşılıyorsa işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
ortaklaşa uygulayacakları, birbirlerini bu konularda haberdar edecekleri,
işçi ve/veya temsilcilerine tehlikeler konusunda bilgi verecekleri ve alınan
önlemleri koordine edecekleri,
5. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlerin maliyetinin işçilere
yüklenmeyeceği, belirtilmiştir.
Direktifin, işverenlerin muhtelif yükümlülükleri başlığı altındaki 9.
Maddesinde ise;
1.İşvereni:
(a) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yaparak, tehlikeye maruz
kalacak işçi gruplarını belirlemeye,
(b) Koruyucu tedbirlerin alınmasına, gerektiğinde koruyucu malzemelerin
kullanılmasına karar vermeye,
(c) 3 günden fazla işe gidilemeyen durumlara neden olan iş kazalarının
listesini tutmaya,
(d) Ulusal yasalar çerçevesinde yetkili makamlara iş kazaları raporlarını
sunmaya,
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2. Üye ülkeleri, işletmelerini, faaliyetlerine ve büyüklüklerine göre işyerlerini,
paragraf 1 (a), (b), (c), (d) deki yükümlülükleri açısından sınıflara ayırmaya, yükümlü
tutmuştur.
Direktifin Çalışanların Bilgilendirilmesi başlığı altındaki 10. Maddesinde ise;
1. İşverenin; yasalar çerçevesinde, işletmenin büyüklüğünü göz önüne alarak
işçilerin ve/veya temsilcilerinin tüm gerekli bilgileri almaları için gerekli önlemleri
alacağı:
(a) İşyerinde sürdürülen faaliyet türleri ile ilgili, iş sağlığı ve güvenliği,
koruyucu ve önleyici tedbirleri ile ilgili bilgileri vereceği,
(b) Madde 8 (2) ye göre alınan tedbirlerle ilgili bilgileri vereceği,
2. İşverenin, o işyerine iş yapmak üzere başka işyerlerinden gelen işveren ve
işçilere de ulusal yasalar çerçevesinde, paragraf 1(a) ve (b) ile ilgili bilgileri vereceği,
3. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve/veya temsilcilerinin,
yasalar çerçevesinde görevlerini yapabilmeleri için uygun tedbirleri alacağı ve bunların
aşağıdaki gibi olması gerektiği;
(a) Madde 9(l) (a) ve (b) ye göre risk değerlendirmesi ve koruyucu
önlemler,
(b) Madde 9(l) (c) ve (d) de adı geçen liste ve raporlar,
(c) İş sağlığı ve güvenliği teftişlerinden ve koruyucu ve önleyici
tedbirlerden elde edilen bilgiler, şeklinde belirtilmiştir.
Direktifin, Çalışanlarla Bilgi alışverişi ve Yönetime Katılmaları başlığı
altındaki 11. Maddesinde;
1. İşverenlerin, işçiler ve/veya işçi temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği
konularında bilgi alışverişinde bulunacakları ve bu konularda onların tartışmaya
katılmasını sağlayacakları belirtilmiş ve içerikleri ise aşağıdaki gibi ortaya konmuştur.
- çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunulması,
- işçiler ve/veya temsilcilerinin teklifler getirme haklarını,
- ulusal yasalar çerçevesinde, dengeli katılmalarını.
2. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel sorumluluğu olan işçiler
ve/veya temsilcileri ile ulusal yasalar çerçevesinde dengeli bir şekilde bilgi
alışverişinde bulunarak şu hususları görüşecektir.
(a) sağlık ve güvenliği etkileyecek esaslı önlemleri,
(b) Madde 7(l)’e ve 8(2)’ye göre tayin edilecek işçiler ve Madde 7(l)’deki
faaliyetleri,
(c) Madde 9(l) ve l0 da adı geçen bilgileri,
(d) Madde 7(3)’e göre dışarıdan getirilecek yetkili servis ve kişileri,
(e) Madde 12’deki eğitim planı ve organizasyonu.
3. İş sağlığı ve güvenliği konusunda görevli işçi temsilcileri, işverenden
çalışanların zararını hafifletmek ve/veya tehlike kaynağını yok etmek konusunda
teklifler verme ve önlem almasını isteme hakkına sahiptir.

Mustafa BOZOĞLAN

219

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

4. Paragraf 2 ve 3’te belirtilen işçi ve temsilcileri yine aynı paragrafta belirtilen
faaliyetlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşmeyeceklerdir.
5. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluk taşıyan işçi
temsilcilerine, bu konuda Direktifin emrettiği şekilde çalışabilmeleri için yeterli
zamanı, araç ve gereci sağlayacaklar ve bu nedenle yaptıkları içinde, işçi
temsilcilerinden herhangi bir bedel de almayacaklardır.
6. İşçiler ve/veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz
olduğunu düşünürlerse, yasalara uygun olarak bu konuda yetkili makamlara müracaat
etme hakları vardır.
İşçi
temsilcileri,
yetkili
makamların
denetimi
esnasında
gözlemlerini anlatabilmelidir.
Yine Direktifin Çalışanların
Eğitimi başlıklı 12. Maddesinde;
1. İşverenin,
-İşe başlarken,
-İş
değiştirirken
ve
transferlerde,
-Yeni
iş
makinesinin
devreye girmesinde veya makine
değişiminde,
-Yeni
teknoloji
uygulamasında her işçinin
kendi yaptığı işle ilgili
sağlık ve güvenlik eğitimi
almasını temin edeceği,
Eğitimin, yeni ve değişik
tehlikeler göz önüne alınarak ve
periyodik
olarak
tekrarlanarak
verileceği,
2. İşverenin, iş sağlığı ve
güvenliği konularında çalışmak üzere
dışarıdan
getirttiği
kuruluş
temsilcilerine, işyeri ile ilgili uygun
talimatları vereceği,
3. İş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili işçi temsilcilerini uygun eğitimden
geçirecekleri,
4. l ve 3. bentteki eğitimler için, işçilerin ve temsilcilerinin herhangi bir
ödemede bulundurulmayacağı ve eğitimin çalışma saatleri içinde ve ulusal yasalara
göre, kuruluş içinde veya dışında verilebileceği, belirtilmiştir.
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 14.09.1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla
Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerinden, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve
güvenliği konusuyla ilgili olan bazıları aşağıda verilmiştir.
Amaç
Madde 1 – (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Yönetmeliğin amacı maden ve
taş ocakları işletmelerinde, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde çalışan
işçilerde pnömokonyoz (akciğer toz) hastalığına neden olacak toz oluşumunu
önlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Yönetmelik maden ve taş
ocakları ile tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde tozun kontrolü için uyulması
gereken teknik yöntemler ile çalışanların tıbbi kontrol muayenelerini kapsar.
İşverenlerin yükümlülükleri
Madde 5- (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Yönetmelik kapsamına giren
işyerlerinin işverenleri, işyerlerinde çalışmalar sırasında toz çıkışını önlemek veya
çıkan tozu bastırmak için gerekli teknik tedbirleri almak ve işçinin çalıştığı ortamdaki
solunabilir toz miktarını Yönetmelikte belirtilen yöntemlere göre ölçmek veya Tozla
Mücadele Komisyonu (TMK)'nın yetkili kıldığı laboratuarlara veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)'ne ölçtürmek ve
çalışanların tıbbi kontrol muayenelerinin yapılmasını sağlayarak pnömokonyozdan
korumak, işyerlerinde teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını
sağlamak zorundadır.
Tozla Mücadele Birimi(TMB) kuracak işyerleri
Madde 8 - (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Toplam işçi sayısı 300 ve daha
fazla olan işletmeler TMB kurmakla yükümlüdürler. İşçi sayısı 300'den az olan
işyerleri, üretim kapasitesi, İSGÜM ölçüm sonuçlarına dayanarak tozun niteliği ve
yoğunluğuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişinin veya
İSGÜM'ün teklif edeceği işyerleri, TMK'nın uygun görmesi durumunda TMB kurmak
zorundadır.
Yönetmelik kapsamına giren ve aynı il sınırları dahilinde veya 100 km.
çaplı alan içindeki işyerleri ortaklaşa Tozla Mücadele Birimi kurabilirler.
Bir TMB kurmuş olan işveren, aynı tozla mücadele birimi ile farklı illerde ve
diğer işletmelerindeki tozla mücadele işlemlerini yürütebilir.
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Toz oluşumunun önlenmesi, tozun bastırılması
Madde 20 - (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Toz oluşumunun önlenmesi ve
tozun bastırılmasında aşağıdaki önlemler alınır;
a) Lağım deliklerinin açılması su enjeksiyonlu araçlarla yapılır.
b) Yer altında lağım atıldığında, çıkacak tozun önlenmesi için, lağım
deliklerine su kartuşları konulması veya lağımlarla patlayacak su torbaları asılması
veya patlamayı müteakip su fisketelerinin açılması gibi önlemler alınır.
c) Ortamdaki tozun Yönetmelikte belirtilen limitlerin altına düşürülmesi ve
tozsuz ortamda işçilerin çalıştırılmasını sağlamak üzere alanın su enjeksiyonu ile
ıslatılması,
su
fisketelerinin
kullanılması ve bunun
gibi toz oluşumunu
önleme
yöntemleri
kullanılır.
d) Kömür tozu
patlamasını
önlemek
için kullanılacak taş
tozunda % 5'den fazla
kristal yapıda SiO2
bulunamaz.
e) Yer altı ve yer
üstü işletmelerinde toz
oluşumunu önlemek için
gidiş - geliş yolları
sürekli olarak ıslatılır.
Kişisel koruyucu kullanımı
Madde 25 - (Değişik: RG 26.02.2000-23976) Tozla mücadelede toz
oluşumunu önlemek, kaynağında tozu bastırmak uygun havalandırma ile toz
yoğunluğunu seyreltmek ve öngörülen (Eşik Sınır Değer (ESD;TWA): Uzun süre ve
olağan çalışma saatlerinde sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük
aşılmaması gereken değeri) ESD düzeyi altında tutmak esastır. Tozlu ortamda çalışma
sırasında kişisel koruyucu toz maskesi, maskenin toz süzme özelliği tam olarak
belirtilmiş olması, yüze tam uygunluğunun ve düzenli bakımının sağlanması şartı ile
kısa süreli, bir vardiyada toplam 1 saati geçmeyen tozlu çalışmalarda mekanik tozla
mücadele önlemlerine yardımcı araç olarak kullanılabilir.

 3 Aralık 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve sadece
Avrupa Birliği üye ülkelerine yönelik olan, ancak buna rağmen, 21.02.2004 tarih ve
25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeraltı ve Yerüstü
Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde de dikkate
alınan, yerüstü (açıkocak) ve yeraltı madenciliğinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin
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korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili minimum gereklilikleri içeren 92/104/EEC sayılı
Avrupa Birliği Konsey Direktifinin (89/391/EEC sayılı Direktifin 16. maddesinin 1.
paragrafı kapsamında 12. Bağımsız Direktif); Tanımlar başlığı altındaki 2. Maddesinin
b) bendinde, çalışma ortamı; işyeri olarak kurulması öngörülen bütün yerler ve
gerektiğinde mevcut korunma yerlerinin yanında, madenlerin üzerindeki dekapaj
malzemesi ve diğer moloz(cüruf) yığınları dahil olmak üzere, çalışanların, yaptıkları iş
çerçevesinde çalışmak durumunda oldukları esas ve yan işletmeler ile yerüstü ve
yeraltında maden elde edilen işletmelerin tüm tesislerini kapsar, şeklinde
tanımlanmakta ve böylece tüm madencilik sektörü ile ilgili kısımların gerektiğinde bu
direktif kapsamına alınabileceği ortaya konmaktadır. Yine bunun yanında Direktif ve
Ek’inde aşağıda belirtilen hükümler de getirilmiştir.
Madde 3 - Genel Yükümlülükler
(1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasına ilişkin gerekli
tedbirleri alır ve bu doğrultuda;
a) Çalışma ortamlarının; çalışanların verilen işleri, bir taraftan kendi
sağlık ve güvenliklerine diğer taraftan da diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerine
zarar vermeyecek şekilde tasarlanmasını, donatılmasını, düzenlenmesini, işletilmesini
ve bakımını yapar.
b) Çalışanlarla beraber işletmelerin sevk ve idaresinden sorumlu bir
yönetici personelin, görevlendirilmesini sağlar.
c) Tehlike riski yüksek olan işlerin, sadece bu konuyla ilgili uzman
işçilerin sorumluluğuna verir ve bu tür işlerin talimatlara uygun olarak yapılmasını
sağlar.
d) Tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimatların, çalışanlarının
tümünün anlayacağı şekilde olmasını sağlar.
e) Uygun bir ilk yardım donanımının hazır bulundurulmasını sağlar.
f) Gerekli tatbikatların düzenli zaman aralıkları ile yapılmasını sağlar.
(2) İşveren; 89/391/EEC sayılı direktifin 6., 9. ve 10. maddelerinde belirtilen
talepleri yerine getiren, İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanı’nın hazırlanmasını
sağlamalı ve bunu son haliyle korumalıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanı özellikle;
- İşçilerin, çalışma ortamlarında etkisi altında kaldıkları tehlikelerin
araştırılmasını ve değerlendirilmesini,
- Bu direktifteki hedeflere ulaşmak için yeterli önlemlerin alınmasını,
- Çalışma ortamları ile donanımlarının güvenli düzenlenmesi, işletilmesi
ve bakımının yapılmasını, içermek zorundadır.
Çalışma ortamlarında önemli değişiklik, ilave veya şeklen değişiklikler olması
durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanının, çalışma başlamadan önce
hazırlanması ve bir daha gözden geçirilmesi zorunludur.
(3) Farklı iş türlerinde ancak aynı işyerinde çalışılması durumunda, her
işveren, kendi kontrolünde bulunan alandan sorumlu olacaktır.
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Çalışma ortamları için işverenler, her bir ülkenin yasal mevzuatına ve/veya
uygulamalarına göre sorumluluk taşıyacak, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin
korunması ile ilgili bütün tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendi İş
Sağlığı ve Güvenliği Dokümanında bu koordinasyonu, uygulamasını, hedefini,
tedbirleri ve bunlara ilişkin ayrıntılı açıklamaları yapmak zorundadır. Ancak bu
koordinasyon, işverenin 89/391/EEC sayılı direktife göre uymak zorunda olduğu
yükümlülükleri etkilemeyecektir.
(4) İşveren, ölümle sonuçlanan iş kazalarını, ağır yaralı iş kazalarını ve
tehlikeli olayları yetkili resmi kurumlara en kısa sürede bildirecektir.
Madde 10 – İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Asgari Gereklilikler
(1) İlk defa kullanılan çalışma ortamları, 13. Maddenin 1. Paragrafında sözü
edilen ve üye ülkelerin bu direktifin hükümlerini yerine getirmek zorunda oldukları son
tarihe kadar, ekte belirtilen iş sağlığı ve güvenliğinin asgari hükümlerine uygun olmak
zorundadır.
(2) 13. Maddenin 1. Paragrafında sözü edilen ve üye ülkelerin bu direktifin
hükümlerini yerine getirmek zorunda oldukları son tarihten önce kullanılmış olan
çalışma ortamları, mümkün olan en kısa sürede, en geç ise bu tarihten itibaren dokuz
yıl içinde ekte belirtilen iş sağlığı ve güvenliğinin asgari hükümlerini yerine getirmek
durumundadır.
(3) 13. Maddenin 1. Paragrafında sözü edilen ve üye ülkelerin bu direktifin
hükümlerini yerine getirmek zorunda oldukları son tarihten sonra, çalışma ortamlarında
değişiklikler, ilaveler ve/veya şeklen değişiklikler yapılırsa, İşveren, bu değişikliklerin,
ilavelerin ve/veya şeklen değişikliklerin ekte belirtilen asgari hükümler ile uyumlu
olması için gerekli tedbirleri alır.
Madde 13 - Son Hükümler
(1) Üye ülkeler, bu direktif şartlarının kabul edilmesinden sonra en geç, 24
ay içinde yerine getirmek için gerekli yasal mevzuatı ve idari yaptırımları yürürlüğe
geçirirler ve bu hususta Komisyona derhal bilgi verirler.
(2) Üye ülkeler, yasal mevzuatı l. paragrafa göre yürürlüğe geçirdiklerinde,
mevzuatın kendi içinde veya resmi ilanında bu direktife atıfta bulunurlar. Bu atıf’ın
ayrıntılarını, üye ülkeler düzenler.
(3) Üye ülkeler, bu direktif kapsamına giren alanlarda daha önce çıkarmış
oldukları veya çıkaracakları mevzuatın içeriğini, Komisyona bildirirler.
Direktifin EK’inde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Asgari Hükümleri (10. Madde
uyarınca) üç ana bölüm halinde belirlenmiş ve Bölüm A’da Ortak Minimum Şartlar,
Bölüm B’de Açıkocak Maden İşletmeleri ve Bölüm C’de de Yeraltı Maden
İşletmelerinin Özel Hükümlerinin bazıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
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Bölüm A: Açıkocak ve Yeraltı Ocağından Maden Üreten İşletmeler ve
Bunların Yerüstünde Bulunan Tesisleri Hakkında Müşterek Asgari Hükümlerin
sadece ana başlıkları aşağıda,
1. Organizasyon ve
denetim
2. Mekanik ve elektrikli
ekipman ve tesisler
3. Bakım
4. Patlama, yangın ve
sağlığı
olumsuz
etkileyen tozumaya
karşı koruma
5. Patlayıcı
ve
ateşleyiciler
6. Ulaşım
7. Açıkta bulunan çalışma ortamları
8. Tehlikeli bölgeler
9. Kaçış yolları ve acil çıkışlar
10. Kaçış ve kurtarma araçları
11. Güvenlik tatbikatları
12. İlk yardım araçları
13. Doğal ve yapay aydınlatma
14. Sıhhi tesisatlar
15. Dekapaj ve cüruf yığınları
16. Yerüstü tesisleri (Özel ek hükümler)
17. Hamile kadınlar ve emziren anneler
18. Özürlü işçiler, şeklinde belirtilmiş iken, Bölüm B ile Bölüm C başlıkları ise
aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.
Bölüm B: Açıkocak Yöntemi ile Madenleri Elde Eden İşletmeler İçin Özel
Asgari Hükümler
1. Genel
1.1. 3.madde 2.paragraf hükümlerine aykırı olmaksızın, her ülkenin yasal
mevzuatına ve/veya uygulamalarına uygun olarak, B bölümünde açıklanan işyerine
göre sorumluluk sahibi olan işveren, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını
genel olarak sağlayacağını ve acil durumlarda bütün ilgili tedbirlerin alınacağını, İş
Sağlığı ve Güvenliği Dokümanında belirtmek durumundadır.
1.2. Bu doküman, sürekli olarak en son duruma göre revize edilmeli ve
çalışma ortamında hazır bulundurulmalı ve işler bu dokümana göre yapılmalıdır.
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2. İşletme
2.1. Yapılacak işler, düşme, göçük ve/veya kayabilecek kütlelerin durumuna
göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanın verilerinin dikkate alınması ile
planlanmalıdır.
Bu nedenle eğim; yüksekliğe, doğal şartlara, yer katmanlarına ve maden
üretim şartlarına uygun bir şekilde yapılmış olmalıdır.
2.2. Ocak içi yollar ve trafik akışı, kullanılan makinelere uygun şartlarda ve
sağlamlığa sahip olmalıdır.
2.3. İşe başlamadan önce, her zaman çalışma ortamının üstündeki moloz
(cüruf) ve maden üretim yerlerinde veya trafik akışının bulunduğu yollarda, gevşek
katmanların bulunup bulunmadığının incelenmesi zorunludur ve gerektiğinde bu
malzeme tahliye edilmelidir.
2.4. Maden ve dekapaj malzemesi ile atıkların altlarında, bunları emniyetsiz
bir duruma sokacak şekilde, çalışılmamalıdır.
Bölüm C: Yeraltı Ocağı Yöntemi ile Madenleri Elde Eden İşletmeler İçin
Özel Asgari Hükümler
1. Genel
1.1. 3.maddenin 2.paragrafı hükümlerine aykırı olmaksızın, her ülkenin yasal
mevzuatına ve/veya uygulamalarına uygun olarak C bölümünde açıklanan işyerine
göre sorumluluk sahibi olan işveren, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını
genel olarak sağlayacağını ve acil durumlarda bütün ilgili tedbirlerin alınacağını, İş
Sağlığı ve Güvenliği Dokümanında belirtmek durumundadır.
1.2. Bu doküman, sürekli olarak en son duruma göre revize edilmeli ve
çalışma ortamında hazır bulundurulmalı ve işler bu dokümana göre yapılmalıdır.
2. Yeraltı ocaklarında çalışma ortamları
2.l. Yeraltı ocaklarında, rahat bir şekilde kullanıma uygun ölçüde çalışma
ortamları yapılmalıdır.
Ocak içi güzergahları ve kazı ortamlarında, maden üretimini ve bunun
güvenli bir şekilde devamının sağlanmasını etkileyebilecek tüm çalışma ve güvenlikle
ilgili elemanlara yer verilmelidir.
Ortamlar kolayca ulaşılabilir olmalı ve gerektiğinde güvenliği korunmalıdır.
2.2. Yeraltı çalışma ortamları, sürekli olarak en yeni duruma getirilmeli ve
her an kullanılabilir durumda olmak zorundadır.
3. Yeryüzü çıkışları
Yeraltında maden üreten her işyerinin, yeraltında çalışanlar için bir birinden
bağımsız, güvenli ve kolayca kullanılabilir en az iki yoldan, yer üstüyle bağlantısı
olmalıdır.
Mekanik araç ile yürüme yollarının fiziki durumu, kullanımlarını
kolaylaştırmalıdır.
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4. Çalışma
Ocaklar; çalışanların, çalışma esnasında ve naklinde, tehlike ile mümkün
olduğunca az yüz yüze gelecek şekilde konuşlandırılmalı, kullanılmalı, donatılmalı ve
bakımı yapılmalıdır. Ocak içi güzergahlar, işçilerin yön tayinlerini kolaylaştıracak
şekilde işaretlenmelidir.
5. Ulaşım
5.1. Ulaşım güzergahları; araçları çalıştıracak, kullanacak veya doğrudan
bunlarla temasta bulunacak işçilerin, iş sağlığı ve güvenliğini teminat altına alacak
şekilde kurulmalı, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
5.2. Personelin taşınması ve yürüyebilmesine uygun bir şekilde düzenlenmeli
ve kullanımı özellikle uyarıcı levhalarla desteklenmelidir.
6. Ocak yüzeylerinin sağlamlaştırılması ve katmanların kontrolü
Yer altındaki ocaklardan yeryüzüne çıktıktan hemen sonra, çalışanların
güvenliği açısından toprak katmanlarının sağlamlığı değerlendirildiğinde, gerekli
görülmediği haller hariç olmak üzere, ocakların çeperleri sağlamlaştırılmalıdır. Ocak
yüzeylerinin sağlamlaştırılması yazılı talimatlara uygun bir şekilde ve şemaya göre
yapılmalıdır.
İçine girilmesine müsaade edilen tüm ocaklarda, toprak katmanlarının
sağlamlığı devamlı olarak incelenmeli ve ocak duvarının sağlamlaştırılması buna
uygun olarak yapılmalı ve böyle muhafaza edilmelidir.
7. Havalandırma
7.l. Yeraltında bulunan ve giriş müsaadesi verilmiş bütün ocaklar, yeterli
derecede havalandırılmalıdır. Sürekli ve güvenli bir havalandırma sağlamak için,
-sağlıklı bir havanın,
-patlama tehlikesinin bulunmadığı ve solunum yolu ile alınabilecek
tozlardan kaynaklanan tehlikelerin kontrol altına alındığı bir havanın,
-kullanılan çalışma metodu ve çalışanların bedeni zorlanmalarının göz
önünde bulundurulması ile mesai saatlerindeki çalışma şartlarının uygun olduğu bir
atmosferin sağlanması ve korunması zorunludur.
7.2. 7.1. bölümde belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi için, doğal
havalandırmanın yeterli olmaması durumunda, asıl havalandırma bir veya birden fazla
mekanik havalandırma cihazıyla (Vantilatör) garanti altına alınmalıdır.
Havalandırmanın yeterliliği ve devamlılığını sağlamak için önleyici tedbirler
alınmalıdır.
Havalandırma cihazlarının devre dışı kalmaması için, bunların, devamlı bir
surette gözlemlenmesi ve istenmeyen devre dışı kalma durumunun ise, bir alarm
tertibatı ile bildirilmesi, zorunludur.
7.3. Havalandırma ile ilgili parametrelerin (değerler) düzenli bir şekilde
ölçümü yapılmalı ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir.
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Havalandırma ile ilgili önemli verilerin yer aldığı havalandırma planı
yapılmalı ve bu sürekli olarak yenilenerek çalışma mahallinde hazır tutulmalıdır.
8. Ocak gazlarının açığa çıktığı maden ocakları
8.1. Belirli bir miktarda ocak gazının açığa çıktığı ve bu nedenle patlama
tehlikesi ihtimalinin olduğu tüm yeraltı maden işletmeleri, ocak gazının açığa çıktığı
yeraltı maden işletmeleri olarak, tanımlanmaktadır.
8.2. Merkezi havalandırma, bir veya birden fazla mekanik havalandırıcı ile
teminat altına alınmalıdır.
8.3. Ocaktaki çalışmalar, yanıcı ve/veya patlayıcı gaz emisyonundan
meydana gelecek tehlikeler dikkate alınarak yapılmalıdır. Ocak gazlarından
kaynaklanabilecek tehlikelerin, mümkün olduğunca azaltılabilmesi için önleyici
tedbirler almak zorunludur.
8.4. Yardımcı havalandırma; ana havalandırmayla doğrudan bağlantısı olan
ve hazırlık ve kurtarma çalışmaları ile sınırlı olmalıdır.
Maden ocaklarında, yalnız, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence
altına alacak uygun ilave önlemlerin alınması halinde, yardımcı havalandırma işlemi
yapılmalıdır.
8.5. 7.3.’de belirtilen havalandırma ölçümleri ocaktaki gaz ölçümleri ile
tamamlanmalıdır.
Mekanize olarak maden üreten işletmelerin (kömür üreten işletmeler gibi),
hava dönüş yollarındaki ocak gazı konsantrasyonları ile ileriye doğru mekanik güç
kullanılarak çalışılan ve ilerisi tamamen kapalı olan çalışma noktalarının bulunduğu
yerlerdeki ocak gazı konsantrasyonları, İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanının
ölçütlerine göre devamlı surette kontrol edilmelidir.
8.6. Ocaklarında gaz oluşan maden işletmelerinde yalnız bu tür ocaklar için
uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılmalıdır.
8.7. A Bölümünün 4.1.2. bendindeki hükümler aşağıdaki gibi,
değiştirilmiştir:
-Sigara içmek, içmek amacıyla tütün mamulleri ve alev elde etmeye
yarayan her tür maddeleri yanında taşımak yasaktır.
-Alevle kesme ve kaynak yapma ile benzer diğer faaliyetlere, işçilerin iş
sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik özel tedbirler alınması kaydıyla, sadece
istisnai durumlarda izin verilebilir.
9. Tutuşabilir ve/veya patlayabilir tozların bulunduğu maden ocakları
9.1. Kömür madenleri; açılan maden damarlarının hiçbirinin tozunun bir
patlamayı yayma kabiliyetinin olmadığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanında
belirtilmesi hariç olmak üzere, patlayıcı (yanıcı) tozların bulunduğu madenler olarak
kabul edilmektedir.
9.2. Patlayıcı (yanıcı) tozların bulunduğu maden ocaklarında Bölüm C’nin
8.6. ve 8.7. bentlerindeki hükümler, aynı şekilde geçerlidir.
9.3. Patlayıcı toz birikintilerinin azaltılması, uzaklaştırılması, nötr duruma
getirilmesi veya kütle haline getirilmesi için gerekli önlemler alınır.
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9.4. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek bir toz ve/veya maden
ocağı gazı patlamasının yayılması, patlama engelleri yöntemi ile sınırlandırılmalıdır.
Bu patlama engelleri ile ilgili uygulamalar, devamlı olarak revize edilmeli ve
çalışma ortamında hazır tutulması gereken dokümanda belirtilmelidir.
10. Gaz kaçağı, göçük (kütle düşmesi) ve su baskını
10.1. Maden ocaklarının gaz kaçağı (madenden veya yan kütleden
kaynaklanan, kaçak olan veya olmayan gaz) göçük veya su baskını tehlikesi bulunan
bölümlerinde, maden üretimi, personelin güvenliği dikkate alınarak, mümkün
olduğunca rahat bir çalışmanın teminat altına alınması ile planlanır ve uygulanır.
10.2. Tehlikeli bölgeleri tespit etmek, bu bölgeler yönünde veya dahilinde
hareket ederek galeri açan personelin korunması ve tehlikelerin üstesinden gelmesi
için, tedbirler alınmalıdır.
11. Ateş, yanma ve sıcaklıklar
11.1. Kendiliğinden tutuşmanın önlenmesi veya erken fark edilmesi için
tedbirler alınmalıdır.
11.2. Yanıcı maddelerin yeraltına indirilmesi gerektiği durumlarda, bu
maddelerin özellikleri ve miktarları mutlaka, ihtiyaç duyulan özellik ve miktar ile
sınırlandırılmalıdır.
11.3. Hidrolik akışkanların (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik
enerjinin nakli için gerekli akışkanlar) kullanılmasının mecburi olması durumunda,
imkanlar dahilinde yangın çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi için, zor alev alan
akışkanlar kullanılmalıdır.
Hidrolik akışkanlar; konu ile ilgili özelliklere, yanmazlık bakımından deneysel
ön şartlara ve belirli hijyenik gerekliliklere uymak zorundadır.
2.paragrafta sözü edilen özelliklere, şartlara ve kriterlere uymayan hidrolik
akışkan kullanımı durumunda, artan yangın ve bu yangının yayılması tehlikesinin
önlenmesi için, ek güvenlik önlemleri almak zorunludur.
12. Çalışanların korunmasına ilişkin önlemler
Tüm çalışanlar, kendilerini güvence altına alabilmeleri için, risk durumları ile
bağlantılı olarak, devamlı bir şekilde ulaşabilecekleri durumda bulunan solunum
koruma donanımına sahip olmak zorundadırlar.
Bu tür bir cihaz taşıyan herkes, cihazın kullanımı ile ilgili olarak eğitilmelidir.
Bu cihazlar, ilgili işletmedeki depolarda korunmalı ve son durumları düzenli
olarak incelenmelidir.
13. Aydınlatma
A bölümünün 13.maddesindeki hükümler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
-Her işçi, yanında kendine ait olan ve kullanım amacına uygun olan bir
lamba bulundurmalıdır.
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-İşyerleri, mümkün olduğu takdirde, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin
korunmasına uygun olan aydınlatma tesisatlarıyla donatılmalıdır.
-Aydınlatma, aydınlatma biçiminden dolayı, işçi için kaza tehlikesi
mevcut olmayacak şekilde uygun olmalıdır.
14. Yer altında bulunanları kontrol etme
Kimlerin yeraltında bulunduğu ile ilgili her an bilgi sahibi olmak için
organizasyon imkanları yaratılmalıdır.
15. Kurtarma Organizasyonu
Kaza durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için, uygun bir
kurtarma teşkilatı öngörülmeli ve bu kurtarma teşkilatı, yeraltında maden arayan veya
çıkaran her bir işyerinde müdahale için yeterli sayıda eğitilmiş kurtarıcı ve uygun
müdahale araç ve gereçlerine sahip olmalıdır.

 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 186ncı maddesine dayanarak
hazırlanan ve 25.07.1996 tarih ve 22707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Grizulu ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli
Tedbirler Hakkında Yönetmelik, grizulu ve yangına elverişli taşkömürü, linyit ve
benzeri maden işletmelerindeki yeraltı çalışmalarını kapsamakta ve grizulu ve yangına
elverişli ocaklarda yapılan çalışmalar sırasında, grizu patlamaları ve ocak yangınlarının
önlenmesi için gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
yönetmeliğin iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili olabilecek bazı maddeleri ise
aşağıda belirtilmiştir.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
Kendiliğinden Yanma: Fiziksel etkilere maruz kalan kömür veya cevherin
hava ile temas etmesi sonucunda, kimyasal reaksiyonlarla sıcaklığının artarak yanmaya
başlaması olayını,
Yangına Elverişli Damar: Kendiliğinden yanma özelliği gösteren damarı,
Kritik Zon: Alt taban yolundan ayak arkası göçüğüne giren kaçak havanın
meydana getirdiği ısının, göçükten geçen havanın azlığı nedeniyle, yeterince ayak
dönüş havasına girememesi sonucu oluşan ve ayağın ilerlemesi ile birlikte sürekli
olarak yer değiştiren kızışma zonunu,
Erken Uyarı Sistemi (Monitoring Sistem): Yerüstünde çeşitli merkezlerden
gözlenebilecek şekilde sürekli olarak gaz ölçümü yapan ve tehlikeli durumu anında
sesli ve ışıklı olarak bildiren sistemi,
Kesonlama: Kömür damarı yüzeyinin hava ile irtibatını kesmek için yapılan
tecrit etme işlemini,
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Hacimsel İnertizasyon: Yangın bölgesinin barajla kapatılarak diğer üretim
birimleriyle ilişkisinin kesilmesi ve buraya inert gazın (azot veya benzer özelliği
gösteren diğer gazlar) enjekte edilmesi işlemini,
Bölgesel İnertizasyon: İnert gazın doğrudan doğruya yangın kaynağına
uygulanması işlemini,
Denge Barajı (Savak): Basıncın dengelenmesi yoluyla kesin olarak
sızdırmazlık sağlanması için ana baraj önüne yapılan barajı,
Basınç Odası: İçindeki havanın basıncını yükseltmeye veya düşürmeye
yarayan sistemleri ihtiva eden ve ana barajla denge barajı arasında oluşturulan bölümü,
Şok Barajı (Ağırlık Barajı): Kapatılacak panolarda patlama tehlikesinin de
mevcut olduğu durumlarda, ana barajın önüne yapılan patlamaya dayanıklı barajı,
Kılavuz Delikleri: Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, boyları 5
metreye kadar olan ve kısa süreli iş emniyetini sağlayan delikleri,
Pilot Sondaj Delikleri: Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, boyları
5 metreden fazla olan ve sondaj makinası ile delinen delikleri,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Gaz Analiz Laboratuvarı
Madde 5 — Her işletmede, bir gaz analiz laboratuvarı kurulur. Ancak, yarıçapı
en fazla 50 kilometre olan alan içinde bulunan işletmeler, merkezi bir yerde, müşterek
bir gaz analiz laboratuvarı kurabilirler. Bu hüküm, aynı işletmenin çeşitli ocakları için
de geçerlidir.
İşletmeler, merkezi gaz analiz laboratuvarının kuruluş ve işletme giderlerini,
çalıştırdıkları işçi sayısı oranında karşılarlar.
Erken Uyarı Sistemi
Madde 6 — Her işletmede, metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve
diğer zararlı gaz gelirleri ile oksijen oranının sürekli olarak izlenebilmesi ve
tehlikeli durumun anında tesbit edilebilmesi için, erken uyarı sisteminin
kurulması zorunludur.
Ölçüm Cihazları
Madde 7 — İşletmelerdeki mühendis ve nezaretçilerde, portatif metan,
karbonmonoksit, karbondioksit ve diğer zararlı gazları ölçen dedektörler ile oksijen ve
duman dedektörleri bulundurulur. Yapılan ölçümlerin sonuçları, emniyet rapor
defterine kaydedilir.
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Yangına Elverişli Damar
Madde 8 — Üretime başlamadan önce, damarların gaz içeriklerinin ve
yangına elverişli olup olmadıklarının belirlenmesi zorunludur.
Yangın Sahaları
Madde 9 — Çalışma yapılacak damar ve buna komşu damarlardaki yangın
sahaları havalandırma planına işlenir.
Tahkimat Malzemesi
Madde 10 — Ana kat lağımları, rekuplar ve taban yolları tahkimatının
yanmaz malzeme ile yapılması esastır.
Arıza Zonları
Madde 11 — İşletmelerde, üretime arıza zonlarından başlanamaz.
Denge Barajı
Madde 12 — Pano, tamamen alındıktan sonra barajlanarak kapatılır. Bu
barajların önüne, ayrıca, denge barajı yapılır.
Basınç Odası
Madde 13 — Hava sızdırmazlığı sağlanamayan barajlar için, baraj önüne
denge barajı yapılarak basınç odası kurulması zorunludur.
Sızdırmaz Malzemeler
Madde 14— Yangına elverişli ocaklarda, kesonlama ve barajlama
yapılması ve boşluk ve çatlakların doldurulması için, hava sirkülasyonunu
engelleyici ve yanmaz özelliğe sahip olan köpük ve benzeri malzemeler (kül,
bentonit, taştozu, kalsiyumklorür ve benzeri gibi) kullanılır.
Komşu Panolar
Madde 15 — Komşu panolar arasında yeteri kadar topuk bırakılmasına dikkat
edilir. Topuk bırakılamadığı takdirde, kesonlama ve denge barajları yapılarak hava
sızdırmazlığı sağlanır.
Bırakılan Topuklar
Madde 16 — Bırakılan topuklara, hava sirkülasyonunu engelleyici ve yanmaz
özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemeler enjekte edilir.
Boşlukların Doldurulması
Madde 17 — Panonun taban yolları sürülürken tavan ve yanlarda boşalmaların
meydana gelmemesine çalışılır. Boşalan kısımlar, hava sirkülasyonunu engelleyici ve
yanmaz özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemelerle doldurulur.
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Kesonlama
Madde 18 — Ana kat lağımlarının ve rekupların kendiliğinden yanmaya
elverişli damarları kestiği kısımlar ile taban yollarını kesen arıza zonları ve eski imalat
yüzeyleri beton, taş veya tuğla kemere alınarak veya hava sirkülasyonunu engelleyici
ve yanmaz özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemeler kullanılarak kesonlanır ve kesilen
kısmın her iki tarafında da 1 metreden az olmayacak şekilde uzatılır.
Belirli Süre Çalışılmayan Panolar
Madde 19 — Çeşitli nedenlerle belirli bir süre çalışılmayan panoların hava
miktarları azaltılarak kritik zonun yeri değiştirilir. Yeniden çalışmaya, panoya yeterli
miktardaki havanın verilmesinden sonra başlanır.
Havalandırılmayan Bacalar
Madde 20 — Havalandırılmayan
barajlanarak kapatılır.

bacaların

ağızları,

bekletilmeden

Panonun Tahliyesi
Madde 21 — Ocaklarda yapılan ölçüm sonuçlarına göre, kendiliğinden
yanmanın açık aleve dönüşebilme ihtimali mevcut olduğu takdirde, panonun
bütün bölümleri derhal tahliye edilir ve girişi engelleyecek tedbirler alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gaz Analizleri ve Havalandırma
Gaz Analizleri
Madde 22 — İşletmelerde yapılan gaz analizlerinde, karbonmonoksit gelirinin,
oksijen miktarındaki azalma değerine bölünmesiyle elde edilen oran sürekli olarak
izlenir. Sonuçlar, havalandırma defterine kaydedilir.
Havalandırma Basıncı
Madde 23 — Ocaklarda, asgari havalandırma basıncının uygulanması esastır.
Kesit Daralmaları
Madde 24 — Pano nefesliğinde ve taban yollarında, yüksek basınç farkı
meydana getirebilecek kesit daralmalarına engel olunur.
Müstakil Havalandırma
Madde 25 — Ocaklardaki üretim birimlerinin müstakil olarak
havalandırılması zorunludur.
Taban Yolları
Madde 26 — Taban yolları, rekuplarla ve ayak dibi ve ayak başı ile doksan
dereceden daha küçük açı yapamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ani Gaz Boşalması İhtimali Bulunan Ocaklarda
Alınacak Özel Tedbirler
Depresyon Kontrolü
Madde 27 — Depresyonun, 150 mm su sütununun üzerine çıkmaması için
gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
Metan Ölçümü
Madde 28 — Her vardiya başlangıcında, vardiya esnasında ve vardiya
bitiminde metan ölçümü yapılması esastır. Ölçüm sonuçları, emniyet rapor
defterine kaydedilir.
Metan Drenaj Sistemi
Madde 29 — Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, metan drenaj
sisteminin kurulması zorunludur.
Kılavuz Delikleri
Madde 30 — Taş içerisinde sürülen galerilerde, yaklaşılan yerin yapısı
hakkında bilgi edinmek için kılavuz delikleri delinecek ve bu delikler ilerleme
aynasından 1,5 metre ileride olacaktır.
Rekuplarda Pilot Sondajı
Madde 31 — Rekuplarda, kömür damarının kesilmesine en az 5 metre
kaldığında ilerleme durdurulur. Aynaya kadar gerekli tahkimat yapıldıktan sonra,
değişik doğrultuda, kömür damarını kesip geçen en az 3 adet pilot sondaj deliği delinir.
Kömür Damarlarında Pilot Sondajı
Madde 32 — Kömür damarı içerisinde sürülen galerilerde ilerleme aynası
üzerinde, değişik doğrultuda, en az 10 metre boyunda 3 adet pilot sondaj deliği delinir.
Delik boyları 5 metre kaldığında sondajlar tekrarlanır.
Sulu Delme
Madde 33 — Sondaj tijlerinden su akışı sağlanmadan delik delmeye
başlanamaz ve tijler döndüğü müddetçe su sirkülasyonu sağlanır.
Metan Dedektörü
Madde 34 — Sondajlar yapılırken, aynada ses ve ışık uyarılı bir metan
dedektörü bulundurulur.
Sondaj Kayıtları
Madde 35 — Yapılan sondajlar ve gaz ölçümlerinin sonuçları, sondaj
defterine kaydedilir.
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Emniyet Lambası Kullanma Yasağı
Madde 36 — Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, emniyet lambası
kullanılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzun ayaklarda Alınacak Özel Tedbirler
Ayak Boyları
Madde 37 — Kritik zonun yer değiştirmesi için ayak boylarının, günde en az
bir have ilerleme yapılacak şekilde planlanması esastır.
Dolgulu Metot Zorunluluğu
Madde 38 — Tavan göçertmesinin tamamen veya kısmen sağlanamadığı
durumlarda ve tavan taşının üzerinde alınması ekonomik olmayan veya alınamayan
damar bulunduğu takdirde, dolgulu metotlarla çalışılması zorunludur.
Katlar Halinde Çalışma
Madde 39 — Az eğimli olan kalın damarlarda katlar halinde çalışma yapılır.
Bu takdirde, birbirini izleyen iki ayak arını arasındaki uzaklık, 10 metreden az ve 30
metreden çok olamaz.
Damar Kalınlığının Değişmesi
Madde 40 — Uzun ayak metodu ile çalışılan ocaklarda, tavan taşı ile taban
taşı arası tamamen alınacak şekilde üretim yapılır. Damar kalınlığında değişmeler
meydana gelmesi halinde, gerekli yerlere dolgu veya enjeksiyon yapılır.
Ayak Arkaları
Madde 41 — Ayak arkalarındaki tahkimat malzemesinin, çektirme kullanmak
suretiyle azami şekilde alınması esastır.
Göçüklerin Açılması
Madde 42 — Ayaklarda meydana gelen göçükler, kömür postası bırakılmadan
açılır.
Gaz Ölçümleri
Madde 43 — Uzun ayak metodu ile çalışılan ocaklarda, kendiliğinden
yanmanın belirlenebilmesi için;
a) Ayak giriş ve çıkışında,
b) Göçertmeli çalışılan ayaklarda, ayak başı göçüğünde,
c) Pano hava dönüş yolunda,
Sürekli olarak metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve oksijen ölçümleri
yapılarak ölçüm sonuçları emniyet rapor defterine kaydedilir.
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Tahkimatın Sökülmesi
Madde 44 — Göçertmeli çalışılan tüm ayaklarda, ayak başlangıç
başyukarısının tahkimatı, ayak üretime geçtikten sonra tamamen sökülerek göçertilir.
İlerletimli ayaklarda, ayrıca, bu başyukarının baş ve dibine, damar kalınlığının en az iki
katı kadar uzunlukta hava sızdırmayacak şekilde dolgu yapılır.
Dolgu Duvarı
Madde 45 — İlerletimli uzun ayaklarda, taban yollarının ayak arkası göçüğü
tarafına, en az 3 metre kalınlığında hava sızdırmaz dolgu duvarı yapılır. Sızdırmazlık,
duman tüpü ile kontrol edilir. Yapılan dolgu duvarlarının içine, her 50 metrede bir
numune boruları konularak karbonmonoksit geliri sürekli olarak gözlenir.
İlerletimli Uzun Ayaklar
Madde 46 — İlerletimli uzun ayaklarda, alt taban yolu arını ayak arınından en
fazla 10 metre, üst taban yolu arını ise ayak arınından en fazla 2 metre ileride tutulur.
Geriye Dönümlü Uzun Ayaklar
Madde 47 — Geriye dönümlü uzun ayaklarda, ayak ilerledikçe, taban
yollarının tahkimatı devamlı sökülerek göçertilir. Taban yollarında, her 25 metrede bir,
hava kaçağını önleyecek barajların yapılması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Yangınlı Sahalarda Alınacak Özel Tedbirler
Enerjinin Kesilmesi
Madde 48 — Barajların kapatılmasından veya açılmasından önce pano hava
giriş ve çıkış yollarındaki tüm elektrik enerjisi ve telefon devreleri kesilir.
Barajlarda Metan Drenajı
Madde 49 — Kapatılmakta olan bir sahada metan drenaj sistemi varsa, drenaj,
barajlar tamamen kapatılıncaya kadar sürdürülür ve kapatma tamamlandığında derhal
durdurulur. Ancak, büyük bir hacimdeki patlayıcı atmosferin kapatılan sahaya birikme
ihtimalinin bulunması durumunda, oksijen oranı, patlama için gerekli olan miktarın
altına düşünceye kadar, barajların kapatılmasından sonra da drenaj sürdürülür.
Barajların Aynı Anda kapatılması
Madde 50 — Pano hava giriş ve çıkış yollarındaki barajların aynı anda
kapatılması esastır. Barajlar yapılırken, galeri kesiti daralması nedeniyle geçen hava
miktarındaki azalmalar dikkatle izlenir ve çıkış barajında sürekli olarak gaz ölçümü
yapılır. Yapılan gaz ölçümlerinin sonuçlan emniyet rapor defterine kaydedilir.
Kurtarma İstasyonu
Madde 51 — Barajların kapatılması sırasında, emniyetli bir yerde kurtarma
istasyonu kurulur. Kurtarma istasyonunda, yeterli sayıda kurtarma cihazı ve kurtarma
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elemanı bulundurulur. Bu sırada, gerekli haberleşme sistemi kurulur. Havalandırma
yetersiz ise, çalışmalar kurtarma cihazı ile yapılır.
Hidrolik Pompalar
Madde 52 — Yangının kısa sürede yayılması ihtimalinin bulunduğu
durumlarda, barajların süratle ve emniyet içerisinde kapatılabilmesi için, hidrolik
pompalar sağlanarak panoya sevkedilmek üzere hazır durumda bekletilir. Bu barajların
yapımında, çabuk donma özelliğini haiz olan çimento ve benzeri malzeme kullanılır.
İnertizasyon
Madde 53 — Yangınlı sahaya, gerektiğinde hacimsel veya bölgesel
inertizasyonla müdahale edilir.
Baraj Takviyesi
Madde 54 — Açık damar yangınlarına karşı yapılan barajlar kapatıldıktan
sonra, 48 saat geçmedikçe baraj takviye çalışmaları yapılamaz.
Pano Kapatılması veya Açılması
Madde 55 — Yangınlı bir panonun kapatılması veya kapatılmış olan bir
panonun açılması sırasında, pano hava giriş ve çıkış yolları üzerinde hiç kimse
bulundurulamaz.
Şok Barajı
Madde 56 — Kapatılacak panolarda, patlama tehlikesinin de mevcut olduğu
durumlarda şok barajı yapılması zorunludur. Şok barajı tamamlandıktan sonra, barajda
başkaca bir iş yapılmadan, bütün işçiler en az 24 saat boyunca buradan uzaklaştırılır.
Numune Alınması
Madde 57 — Barajlardan, her gün, her vardiyada, kurulmuş olan numune
boruları vasıtasıyla gaz numuneleri alınır ve analiz sonuçları emniyet rapor defterine
kaydedilir.
Barajların Açılması Yasağı
Madde 58 — Barajların arkasında patlamaya elverişli gaz karışımları tesbit
edildiği takdirde, yangın sahası tek veya çift taraflı olarak açılamaz. Yeni bir galeri,
desandre veya baca sürülerek yangın sahasına ulaşılamaz.
Barajların Tek Taraflı Açılması
Madde 59 — Barajlar, giriş veya çıkış tarafından tek taraflı olarak açılacaksa,
tali havalandırma amacıyla kullanılmak üzere vantilatör tesisi kurulur ve çalışmaya
hazır durumda bulundurulur.
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Baraj Malzemesi
Madde 60 — Açılmakta olan barajların, yangının yeniden başlaması
ihtimaline karşı kapatılabilmesi için gerekli olan malzemenin barajlarda hazır
bulundurulması esastır.

 Günümüzde; 1475 sayılı eski İş Kanununun yerine, 4857 sayılı yeni
İş Kanunu, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma
şartları ve çalışma ortamına
ilişkin
hak
ve
sorumluluklarını, kanunun
4. maddesinde belirtilen
istisnalar
kapsamındaki
işyerlerinin
dışında
düzenlemeyi amaçlayan bu
kanunun, 1475 sayılı İş
Kanunundan önemli bir
farkı 5. maddesinde ortaya
konan Eşit davranma
ilkesi (İş ilişkisinde dil,
ırk,
cinsiyet,
siyasal
düşünce, felsefî inanç, din
ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.)’dir.
1475 sayılı İş Kanununda var olan ve 4857 sayılı İş Kanununun da 72
maddesinde belirtilen yer ve su altında çalıştırma yasağı kapsamında; maden
ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki
kadınların çalıştırılma yasağı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir
korumacılık maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin maddeleri,
kanunun 5. Bölümünde yer almaktadır. Bu maddelerden konu ile ilgili önemli olanları,
aşağıda verilmiştir. Verilen maddelerde, 1475 sayılı İş Kanunu ile 4857 sayılı İş
Kanunu arasındaki önemli farklar, koyu renk ve tırnak içinde gösterilmiştir.
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
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“İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,
alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak
eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.”
İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek
hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek
zorundadırlar.
“Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer
alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.”
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (Değişik: 15.05.2008-5763/3 md.)
Madde 78 – Bu Kanuna tabi işyerlerinde “iş sağlığı ve güvenliği şartlarının
belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,” işyerlerinde kullanılan araç, gereç,
makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenmesi ve “özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma
şartlarının düzenlenmesi,” ayrıca “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu
yönünden;” işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme
belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu
belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, “iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların
niteliklerinin belirlenmesi,” gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Madde 80 – “Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi
çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş
sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.”
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve
yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir
yönetmelikte gösterilir.
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Değişik: 15.05.2008-5763/4 md.)
Madde 81 – “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) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini
görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla
mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
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 getirebilir. Bu şekilde hizmet
alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş
güvenliği uzmanları ve işverence görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri, sayısı,
işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve
belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde kurulacak sağlık ve
güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar ile bu birimlerde bulunması
gereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitim ve
nitelikleri Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları
Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve
kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, üçüncü fıkrada
öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta
oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri
hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için
oluşturulmuş olan sağlık birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da
kullanılabilir.”
İşçilerin hakları
Madde 83. – “İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını
bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile
karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit
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edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı
gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı
olarak bildirilir.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya
işveren vekiline yapılır. İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine
bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.
Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve
güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçinin çalışmaktan
kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli
tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü
maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet
akitlerini derhal feshedebilir.
Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya
işyerinin kapatılması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”
Ağır ve tehlikeli işler
Madde 85 - Onaltı yaşını doldurmamış “genç işçiler” ve çocuklar ile
“çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler” ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamaz. (Değişik: 15.05.2008-5763/5 md. 01.01.2009 tarihinden geçerli)
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını
doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
Madde 105 – (Değişik: 15.05.2008-5763/9 md.)
Bu Kanunun;
a) 78 inci maddesinde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan
işveren veya işveren vekiline, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için iki yüz
Yeni Türk Lirası, alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar,
“b) 86 ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya
işveren vekiline bu durumda olan her işçi için, 87 nci maddesi gereğince
çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki
her çocuk için iki yüz Yeni Türk Lirası,”
c) 77 nci maddesine aykırı hareket eden, 78 inci maddesi gereği işletme belgesi
almadan işyeri açan veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge
almayan, 79 uncu maddesi gereğince faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam
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ettiren veya kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 inci maddesinde öngörülen iş sağlığı
ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı
davranan, “iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan,” “81
inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen,” 88 ve 89 uncu
maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve usullere uymayan
işveren veya işveren vekiline biner Yeni Türk Lirası,
d) Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı
yaşından küçükleri çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş
kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için bin Yeni
Türk Lirası, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “mesleki eğitim almamış işçi
çalıştıran” işveren veya işveren vekiline her işçi için beşyüz Yeni Türk Lirası, idari
para cezası verilir.
Bu yeni kanun ile gelen bir başka yenilik ise İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
AB mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarıdır.
1475 Sayılı İş
Kanunu'na
göre
yayınlanmış olan tüzük ve
yönetmeliklerden
farklı
olarak, 4857 sayılı İş
Kanunu'na
göre
yayınlanmış
tüm
yönetmeliklerdeki
en
büyük ve en önemli
yeniliklerden biri de,
işverenlere
işyerlerinde
"Risk Değerlendirme"si
yapma ve alınan sonuçlara
göre gerekli sağlık ve
güvenlik önlemlerini belirleme zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.

 4857 sayılı İş Kanununa göre, 12.06.1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı
Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan ve 09.12.2003 tarih ve
25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanununun, (26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı, İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dan önceki) 78. Maddesinde yer alan, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili ilkelerin öncelikle üst hukuk normu olan bir tüzükle
düzenlenmeksizin doğrudan yönetmelikle düzenlenmesinin, anılan Kanun hükmüne
aykırı bulunması gerekçesiyle, Danıştay 10. Dairesi tarafından; 16.05.2006 tarih ve
2006/3007 sayılı karar ile yürütmesi durdurulmuştur.
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 4857 sayılı İş Kanununun 78 maddesi ve 06.02.2003 tarih ve
2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak
hazırlanan ve 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3 yıl
sonra yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliğinde, işçilerin gürültüye maruz kalmaları
sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden ve özellikle işitme ile
ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amaçlanmış
ve bu kapsamda Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması başlığı altında yer alan 7.
Maddesi ile gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;
a) Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten
kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.
…
1) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek,
2) Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde
gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek,
3) İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi,
4) İşçilere, iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli
bir şekilde kullanmaları için, gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek,
5) Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için;
- Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle
ve benzeri yöntemlerle azaltmak,
- Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak,
6) İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının
uygulanması,
7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile;
- Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak,
- Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi,
gibi önlemler alınacaktır.
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılan risk değerlendirmesinde, en
yüksek maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren, özellikle
yukarıda (a) bendinde belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti
azaltmak için teknik ve/veya organizasyona yönelik bir önlem programı oluşturacak ve
uygulayacaktır.
c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine
göre, işçilerin en yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalabileceği
çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecektir. Ayrıca, bu alanların sınırları
belirlenecek ve teknik olarak mümkün ise, bu alanlara girişler kontrollü olacaktır.
d) İşçilerin dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyi, bu yerlerin
kullanım amacına uygun olacaktır.
e) İşveren, … kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler gibi hassas risk gruplarının
korunması için gerekli önlemleri alacaktır. yükümlülükleri getirilmiştir.
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Yine bunun yanında, Sağlık Gözetimi başlığı altındaki 12. Maddesinde,
işçilerin aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi
tutulacağı da belirtilmiştir.
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk
değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun
sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
b) En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi,
bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme
testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme
bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği
yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için
de işitme testleri yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir
işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan sağlık gözetimi ile ilgili
olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları,
sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve
gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır.
Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her
işçi, istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.
d) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, işçide işitme kaybı
saptandığında, işitme kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığını bir hekim
veya hekimin uygun gördüğü bir uzman değerlendirecektir. İşitme kaybı gürültüye
bağlı ise;
1) İşçi, hekim veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından, kendisi ile ilgili
sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir.
2) İşveren;
i) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden
geçirecektir.
ii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri
uyarınca alınan önlemleri gözden geçirecektir.
iii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri
uyarınca gerekli görülen ve işçinin gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte
görevlendirilmesinin de aralarında olduğu önlemleri uygularken, iş sağlığı uzmanları
veya diğer uygun vasıflı kişilerin veya yetkili makamın önerilerini dikkate alacaktır.
iv) Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi
için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır.

 4857 sayılı İş Kanununun 78 maddesi ve 25.06.2002 tarih ve
2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak
hazırlanan ve 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3 yıl
sonra yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliğinde; işçilerin mekanik titreşime maruz
kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını
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sağlamak için, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amaçlanmış ve bu kapsamda,
işverenlerin yükümlülükleri başlığı altındaki Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet
Etkin Değerleri 5. Maddede aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a) El – kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.
İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1
inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.
b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2
olacaktır.
İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B
bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.
Bunun yanında Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması başlığı altındaki 7.
Maddesi ile de, mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için
aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir.
a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak, mekanik titreşime maruz
kalmaktan kaynaklanan riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza
indirilecektir. Bu tür risklerin önlenmesi ve azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacaktır.
b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde
5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt
bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde,
işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için
özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili
program yapacak ve uygulayacaktır;
1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri,
2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun
ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi,
3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili
bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el
tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,
4) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları,
5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,
6) İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş
ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve
talimat verilmesi,
7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması,
8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,
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9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.
c) İşçiler, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz
kalmayacaklardır. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır
değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal
alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin
yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır.
d) İşveren, Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen özel risk grubundaki işçilerin
durumlarına uygun hale getirecektir.
Yine bu yönetmelikte de, Sağlık Gözetimi başlığı altındaki 10. Maddesinde,
işçilerin aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi
tutulacağı da belirtilmiştir.
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk
değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun
sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının
önlenmesi ve erken tanı amacıyla, sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak, gerekli
koruyucu önlemler alınacaktır.
Sağlık gözetimi
yapılırken
aşağıdaki
hususlar
da
dikkate
alınacaktır:
- Maruz kalınan
titreşimin
işçilerde
tanımlanabilir bir hastalık
veya sağlığa zararlı bir
etkiye neden olduğu
tespit
edilebildiği
durumlar,
- Hastalığın veya
etkilenmenin işçinin özel
çalışma
koşullarından
ortaya çıkması hali,
- Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli ve uygun yöntemlerin
bulunduğu durumlar.
Her durumda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen değerleri aşan mekanik
titreşime maruz kalan işçilere uygun sağlık gözetimi yapılacaktır.
b) Sağlık gözetimi ile ilgili her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve
güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu
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kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde
saklanacaktır. Yetkili makamlarca istendiğinde, kayıtların bir örneği verilecektir. Her
işçi, istediğinde, kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.
c) Sağlık gözetimi sonucuna göre bir işçide, hekim veya iş sağlığı uzmanı
tarafından işteki mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen,
tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında;
1) İşçi, hekim veya uzman kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında
bilgilendirilecektir. Özellikle, maruziyet sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık
gözetimi ile ilgili bilgi ve öneri alacaktır.
2) Gizlilik prensibine uyularak, sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular
hakkında işveren de bilgilendirilecektir.
3) İşveren;
- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini
gözden geçirecektir.
- Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca
alınan önlemleri gözden geçirecektir.
- Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca
gerekli görülen ve işçinin riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de
dahil, önlemleri uygularken, uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate
alacaktır,
- Benzer biçimde maruz kalan başka bir işçinin sağlık durumunun gözden
geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi yapacaktır.
Bu durumda, hekim, uzman veya yetkili makam maruz kalan işçiler için tıbbi muayene
isteyebilir.

 4857 sayılı İş Kanununun 82nci maddesi esas alınarak hazırlanan ve
20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmış
ancak Danıştay’ın Yürütmesini Durdurma Kararı nedeniyle iptal edilmiştir. Bu
yönetmelik ile 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yerine; 15.08.2009 tarih ve 27320
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İşyeri Sağlık ve Güvenlik
Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe
girmiş ve bu yönetmelikte 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 22.
Maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve yerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik ve İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Bu yönetmeliklerden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin
konu ile ilgili olabilecek bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev,
yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar.
İşverenin yükümlülükleri
Madde 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek
hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya
birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve
sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden
fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.
(2) İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir
kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması
halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da
yerine getirebilir.
(3) Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel
görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden
hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder.
(4) İşveren;
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin
bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve
düzenleme yapmakla,
b) İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla,
c) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını
sağlamakla,
ç) İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen
birimlerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve
sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle,
d) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri
için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini
sağlamakla,
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e)
Başka
bir
işyerinden kendi işyerine
çalışmak
üzere
gelen
işçilerin sağlık bilgilerine
İSGB veya hizmet aldığı
işletme dışında kurulu
Bakanlıkça yetkilendirilen
birimlerin ulaşabilmesini
sağlamakla,
f) İş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı gereği,
yükümlü olduğu kayıt ve
bildirimleri İSGB veya
hizmet
aldığı
işletme
dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yapmakla,
yükümlüdür.
(5) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren
10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların
yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının
vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun
olarak saklanır. İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması
halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın
bir örneğini onaylayarak gönderir.
(6) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin
imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı
defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı
olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır.
Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından
muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi
zorunludur.
(7) İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet
alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren
sorumludur.
İşçilerin hak ve yükümlülükleri
Madde 6 – (1) İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş
sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işveren veya
işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını
talep edebilir.
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(2) İşçiler, işyerinde
yürütülecek iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin amaç
ve
usulleri
konusunda
haberdar edilir ve elde edilen
verilerin kullanılması ile
ilgili bilgilendirilirler.
(3) İşçiler, işverene
karşı yükümlülükleri saklı
kalmak şartıyla işyerinde
sağlık
ve
güvenliğin
korunması ve geliştirilmesi
için;
a) İşyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı, işveren
veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara
uymakla,
b) İSGB veya işletme dışından hizmet alınan birimlerin yapacağı çalışmalarda
işbirliği yapmakla,
c) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine,
bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla,
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar
doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla, yükümlüdürler.
Hizmetin işçilere ücretsiz verilmesi
Madde 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük
getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre
çalışma süresinden sayılır.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
Madde 8 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık
personeli ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde bunlara ilave olarak tehlike
sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur.
(2) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak
personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur. Bu
birimlerde 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası
ile sanayiden sayılan işyerlerinde sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş
güvenliği uzmanı odası bulunur.
(3) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve
işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
(4) İSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte
belirtilen niteliklere uygun şekilde kurulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile
donatılır.
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Ortak sağlık ve güvenlik birimi
Madde 9 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan;
a) En az bir işyeri hekimi,
b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
c) En az bir diğer sağlık personeli,
istihdamı zorunludur.
(2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik
biriminde görev alamaz.
(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak
personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde; en az 10 metrekarelik
muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği
uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.
(4) OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü
ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet
sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık
personelinin hizmet vermesi esastır.
(6) OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet
verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde
yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan
OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
(7) OSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve Ek-1’de
belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.
İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu,
önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,
b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık
gözetiminden,
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren
durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale
bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim,
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün
bilgilerin kayıt altına alınmasından,
e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve
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iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında
gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
sorumludurlar.
(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce
görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi
gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime
yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda
bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.
(3) İSGB ve OSGB’ler bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını
aksatmamaya özen gösterirler.
(4) İSGB ve OSGB’ler, işverenin, işçilerin ve bulunması halinde iş sağlığı ve
güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere
ulaşabilmesini sağlar.
(5) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını
başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
İşbirliği ve koordinasyon
Madde 14 – (1) İSGB ve OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında, kendi
aralarında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.
(2) İSGB ve OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm
çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve
güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.
(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevlendirilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmeliğin konu ile ilgili olabilecek bazı maddeleri de aşağıda
belirtilmiştir.
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev,
yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında yer alan ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az elli
işçi çalıştırılan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
Madde 5 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu
Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
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(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli
sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı
belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği
işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye
sahip olması yeterlidir.
İş güvenliği uzmanlığı belgesi
Madde 6 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev
yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar
veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş
sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası
yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı
birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış
olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını
iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında
başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça
verilir.
(2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan
mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,
b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,
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c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,
iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça
verilir.
(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi
almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
Madde 7 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür:
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de
dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu
donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi
konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun
olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları
planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde
bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve
uygulanmasını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun
çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama
gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak
eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini
sağlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak
ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık
değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili
değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma
yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini
yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
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İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
Madde 8 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş
ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde
durumu Bakanlığa rapor etmek.
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla
geçici olarak işi durdurmak.
c) Görevi gereği
işyerinin
bütün
bölümlerinde iş sağlığı ve
güvenliği
konusunda
inceleme
ve
araştırma
yapmak, gerekli bilgi ve
belgelere
ulaşmak
ve
çalışanlarla görüşmek.
ç)
Görevinin
gerektirdiği
konularda
işverenin bilgisi dahilinde
ilgili kurum ve kuruluşlarla
iletişime
geçmek
ve
işyerinin
iç
düzenlemelerine
uygun
olarak işbirliği yapmak.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları,
çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve
panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen
sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu
süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
Madde 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini
yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir
çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek
sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin
tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini
saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine
getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır.
Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği
bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük
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internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev
alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya
işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin
imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
Madde 26 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler;
a) Uzmanlık bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda
bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar.
b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere
önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.
c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar
ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler.
ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici
ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere
mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmeliğin konu ile ilgili olabilecek bazı maddeleri ise aşağıda belirtilmiştir.
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
görevli işyeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve
sorumlulukları ile işyeri hekimliği hizmeti verecek toplum sağlığı merkezlerinin
yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan işyerleri ile toplum
sağlığı merkezleri(TSM)’ni ve eğitim kurumlarını kapsar.
TSM’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8 – (1) TSM’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturmak amacıyla;
a) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için işçilere verilecek sağlık
gözetiminden,
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek koruyucu, önleyici
ve düzeltici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetimine katkı verilmesinden,
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren
durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale
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bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim,
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün
bilgilerin kayıt altına alınmasından,
e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve
maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve
iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında
gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından
sorumludurlar.
(2) TSM’lerin görev ve sorumlulukları bu maddenin işyeri hekimliği
hizmetleriyle sınırlıdır.
(3) İşyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere TSM’lerce
görevlendirilen işyeri hekimi tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter
suretleri, TSM arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara
sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve
dosyalar TSM’lerce işverene teslim edilir.
(4) TSM’ler
bu
hizmetlerin
sağlanması
sırasında işin normal akışını
aksatmamaya
özen
gösterirler.
(5)
TSM’ler,
işverenin,
işçilerin
ve
bulunması halinde iş sağlığı
ve güvenliği kurulunun, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kayıt
ve
istatistiklere
ulaşabilmesini sağlarlar.
(6) TSM’ler, işyeri
hekimliği hizmetlerini başka
bir kişi veya kuruma
devredemezler.
İşbirliği ve koordinasyon
Madde 10 – (1) TSM’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm
çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve
güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.
(2) İşyeri hekimliği hizmetinin TSM’lerden alınması durumunda, iş güvenliği
uzmanlığı hizmeti için İSGB veya OSGB ile TSM arasında koordinasyon işveren
tarafından sağlanır.
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İşyeri hekimlerinin nitelikleri
Madde 13 – (1) İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, bu
Yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.
İşyeri hekimliği belgesi
Madde 14 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş
müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve
bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış
hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,
c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile
uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve
uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına istekleri halinde,
Ek-6’daki örneğine uygun olarak
Bakanlıkça verilir.
(2) Yurtdışından alınan ve
yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri
hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye
sahip olan hekimlerden sınava katılarak
başarılı olanlara Ek-6’daki örneğine uygun
işyeri hekimliği belgesi Bakanlıkça verilir.
(3) İkinci fıkraya göre işyeri
hekimliği belgesi almak isteyenlere sadece
bir kez doğrudan sınava girme hakkı
tanınır.
İşyeri hekimlerinin görevleri
Madde 15 – (1) İşyeri hekimleri,
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla
yükümlüdür.
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) Bulunması halinde iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna katılarak çalışma
ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan
kararların uygulanmasını izlemek,
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma
odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak
tavsiyelerde bulunmak,
3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar
konularında tavsiyede bulunmak,
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4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler
konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik
incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili
mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek
sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde
çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin
sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin
fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve
çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.
b) Sağlık gözetimi;
1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek
ve işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş
muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık
durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik
hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi
işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak
rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama
çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile
işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını
önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak,
sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun
şekilde bilgilendirmek,
8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini
yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları
yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği
yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik
ortamda Bakanlığa göndermektir.
c) Eğitim ve bilgilendirme;
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve
personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
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2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için
ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve
temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini
sağlamak,
4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde
eğitim vermek.
ç) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin
rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında
yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının
iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların
geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma
planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve
işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve
toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla
işbirliği yapmak.
İşyeri hekimlerinin yetkileri
Madde 16 – (1) İşyeri hekimlerinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş
ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde
durumu Bakanlığa rapor etmek,
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici
olarak durdurmak,
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği
konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve
çalışanlarla görüşmek,
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya
kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği
yapmaktır.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları
işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden
bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler
sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
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İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri
Madde 17 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini
yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir
çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek
sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık
dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit
ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş
güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır.
İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin
tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren
durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır.
Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir.
Bir yıl sonunda işyeri
hekiminin tekrar görev
alabilmesi için Bakanlık
onayının
alınması
zorunludur.
(3) İkinci fıkrada
belirtilen onaylı defter;
işyeri hekimi ile işveren
veya işveren vekilince,
bulunması
halinde
ve
gerektiğinde iş güvenliği
uzmanı ile eş zamanlı olarak
imzalanır.
Defterin
imzalanmaması
veya
düzenli
tutulmamasından
işveren veya işveren vekili sorumludur.
Diğer sağlık personelinin görevleri
Madde 19 – (1) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi,
izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak,
veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
b) İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna
yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı
olmak,
c) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile
birlikte çalışmak,
ç) İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

Mustafa BOZOĞLAN

261

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
Madde 36 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler;
a) Mesleki bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda
bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar,
b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere
önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar,
c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar
ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler,
ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve
yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere
mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4üncü maddesine ve 89/686/EEC
sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile bunu tadil eden 93/68/EEC, 93/95/EEC ve 96/58/EC
sayılı direktiflere dayanılarak hazırlanan ve ilki 09.02.2004 tarih ve 25368 sayılı
Resmi Gazetede ve sonrasında da bazı maddelerinde yapılan değişiklikle 29.11.2006
tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliğinde amaç; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması
amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı,
hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere
karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak, belirtilmiştir.
 4857 sayılı İş Kanununun 78inci maddesi ile 30.12.1989 tarih ve
89/655/EEC sayılı, 05.12.1995 tarih ve 95/63/EC sayılı, 27.06.2001 tarih ve
2001/45/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hazırlanan, 11.02.2004
tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile
işyerinde kullanılacak iş araç ve gereçlerinin sağlık ve güvenliği yönünden uyulması
gereken asgari şartlar belirlenmiş ve yönetmeliğin 5. maddesi ile de, işverene, bazı
sorumluluklar yüklemiş ve işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun
olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli
tüm tedbirlerin alınmasını şart koşmuştur.
Yine bu yönetmelikte, ergonomi (fiziksel çevrenin insana göre
uyumlaştırılması) konusuna, 9. madde de yer verilerek, asgari sağlık ve güvenlik
gereklerinin uygulanmasında, işçilerin, iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş
pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensiplerinin işverence tam olarak
dikkate alınacağı, hükme bağlanmıştır.
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 4857 sayılı İş Kanununun 78inci maddesi ile 30.11.1989 tarih ve
89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan,
11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
ile işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik
tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile
sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini,
kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
kişisel koruyucu ile neyin kastedildiği de, yönetmeliğin EK II deki Kişisel Koruyucu
Donanım Listesi ana başlığı altında; Baş Koruyucuları, Kulak Koruyucuları, Göz
ve Yüz Koruyucuları, Solunum Sistemi Koruyucuları, El ve Kol Koruyucuları,
Ayak
ve
Bacak
Koruyucuları,
Cilt
Koruyucuları, Gövde ve
Karın Bölgesi Koruyucuları
ve
Vücut
Koruyucuları
şeklinde alt başlıklar halinde
belirtilmiş ve bunların da
ancak,
risklerin,
toplu
korumayı sağlayacak teknik
önlemlerle
veya
iş
organizasyonu ve çalışma
yöntemleriyle önlenemediği
veya
tam
olarak
sınırlandırılamadığı
durumlarda kullanılacağı da,
hükme bağlanmıştır.
 4857 sayılı İş Kanununun 78inci maddesi ile 29.05.1990 tarih ve
90/269/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan,
11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elle
Taşıma İşleri Yönetmeliği ile, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin
korunmasını sağlamak için, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle, yönetmelik, işverenin yükümlülükleri başlığı altında yer alan 5. maddesi ile
işvereni; İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş
organizasyonunu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler
kullanılarak taşınmasını sağlamak için, gerekli tedbirleri almakla ve yükün elle
taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, yönetmeliğin Ek-I’deki hususların dikkate
alınarak elle taşımadan kaynaklanan riski azaltmak için uygun yöntemler
kullanılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü tutmuştur.
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4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi ve 03.12.1992 tarih ve
92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak hazırlanan ve 21.02.2004
tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yeraltı ve
Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yeraltı ve
yerüstü maden işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için
uyulması gerekli asgari şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddeleri işveren ve işçiler açısından oldukça
önemlidir.
Yönetmeliğin 5. Maddesi Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işvereni
aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlü tutmuştur
a) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;
1) Çalışma yerleri, işçilerin işlerini yaparken kendilerinin ve diğer
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanacak, inşa
edilecek, teçhiz edilecek, hizmete alınacak, işletilecek ve bakımı yapılacaktır.
2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve
sorumluluğu altında yapılacaktır.
3) Özel riski bulunan işler yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve
talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
4) Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır.
5) Yeterli ilk yardım donanımı sağlanacaktır.
6) Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır.
b) İşveren, 09.12.2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hükümler
doğrultusunda "sağlık ve güvenlik dokümanı" hazırlanmasını ve güncellenmesini
sağlayacaktır.
Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususlar yer alacaktır;
- İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi.
- Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun önlemler.
- Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması
ve bakımının yapılması.
Sağlık ve güvenlik dokümanı çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanacak ve
işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında tekrar gözden geçirilecektir.
c) Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, her
işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur.
Tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin
korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait sağlık
ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için
alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir.
Bu koordinasyon her bir işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde
belirtilen sorumluluğunu etkilemez.
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d) İşveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları
en geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge
Müdürlüğüne bildirecektir.
4857 sayılı İş Kanununun 77nci maddesi gereğince işçilerin alınan karar ve
uygulamalar konusunda bilgilendirme zorunluluğunun getirilmiş olması bu kanuna
dayanılarak yayımlanan yönetmelikler içinde de yer almıştır. Nitekim, bu yönetmeliğin
9. maddesi ile işçilerin veya temsilcilerinin, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili
alınması gereken tüm önlemler konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Yine bu yönetmelikle işçilerin, yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları
sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarının
sağlanacağı ve ayrıca işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık
gözetimlerinin yapılacağı 10. madde ile hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, yönetmelik ekinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri; Yeraltı ve
Yerüstü Maden İşletmeleri İle Bunların Yerüstü Tesislerinde Uygulanacak Asgari
Genel Hükümler, Yerüstü Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler
ve Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler, alt başlıklar
halinde detaylandırılmıştır.



4857 sayılı İş Kanununun 79uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış
ve 15.03.2004 tarih ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş,
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair
Yönetmeliğin konu ile ilgili olan bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmelik, işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve
tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların
ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması,
işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde
alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren
temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esaslarını belirler.
Durdurma ve Kapatma
Madde 10 —Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında,
çalışma metot ve şekillerinde, işçilerinin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit
edilirse, tehlike giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin
kısmen veya tamamen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verilir.
Karar işverene tebliğ edilir.
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Durdurma Kararının Kaldırılması
Madde 13 — (Değişiklik: 28.10.2010-27743 R.G.) İşverence, işin
durdurulmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen
hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün
mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. İş teftiş grup
başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceler. İnceleme sonucu düzenlenen
raporda, durdurma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi
halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş
günü içerisinde durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir.
Karar işverene tebliğ edilir.
Acil Hallerde Yapılacak İşlemler
Madde 17 — (Değişiklik: 28.10.2010-27743 R.G.) Çalışanların hayatı için
tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına
kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, müfettişçe
durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer
örneği teftiş tarihini takip eden gün içerisinde mülki amire, teftiş tarihini takip eden iş
günü içerisinde bölge müdürüne ve işverene verilir.
(Değişiklik: 28.10.2010-27743 R.G.) Mülki amirin emriyle güvenlik
kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak
düzenlenir ve müfettiş raporunun mülki amirliğe intikalinden itibaren bir gün içerisinde
bölge müdürlüğüne gönderilir.
Bölge müdürü, komisyonu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işlem
yapılmak üzere derhal toplantıya çağırır.
Durum, müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Başkanlığına bildirilir.



4857 sayılı İş Kanununun 114üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve
04.04.2004 tarih ve 25423 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, ancak
15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazetede bazı maddelerinde değişiklikler
yapılan Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin
geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının
izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları
arasında etkin bir danışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma
Kurulunun teşekkülü, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma usul ve
esaslarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.
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 4857 sayılı İş Kanununun 63üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve
06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile çalışma süresi ve haftalık
normal çalışma süreleri ile ilgili hükümler getirilmiştir. Bu süreler içinde, genel
bakımdan haftalık en fazla 45 saat çalışılabileceği belirtilerek, günlük çalışma süresinin
ise, her ne şekilde olursa olsun 11 saati geçemeyeceği de vurgulanmıştır.
 4857 sayılı İş Kanununun 71inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve
06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Çocuk
ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, çocuk ve
genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini
veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve
ekonomik istismarlarını önlemeyi amaçlamış ve bu kapsamda da, 4857 sayılı İş
Kanununun 71inci maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler
bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış
genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini
tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin
usul ve esasları, belirlemiştir. Yönetmeliğin, Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılamayacakları İşler başlığı altındaki Ek-3 Listesinde de bu durumdaki çocuk
ve gençlerin, kömür madenciliğindeki (büro işleri ve yardımcı işler benzerleri hariç)
pek çok işte çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.
 4857 sayılı İş Kanununun 80 inci maddesinin 3üncü fıkrasına göre
hazırlanan ve 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,
10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22.05.2003 tarih ve
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50
işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsayan
işyerlerinde, işvereni, bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlü tutmuştur.
Ayrıca yönetmelikte, işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu
gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde, elliden fazla işçi çalıştıran her bir
işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacağı hükme
bağlanmıştır.
Oluşturulan bu kurulların görev ve yetkileri, yönetmeliğin 7. maddesi ile
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı
hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin
uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken
tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
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c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri
değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde
bulunmak,
d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek
hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma
ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren
veya işveren vekiline vermek,
e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve
kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak
ve bu programların uygulanmasını izlemek,
f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik
tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o
yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma
programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak,
planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda
acilen toplanmak ve karar vermek.
Yine bunun yanında, yönetmelikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile
işçilerin yükümlülüklerinin neler olduğuna ilişkin hükümler, 11 ve 12. maddeler de
aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü
Madde 11 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde,
bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin
olanaklarını göz önünde bulundururlar.
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve
çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin
işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla
yükümlüdür.
İşçilerin Yükümlülüğü
Madde 12 — İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan
karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
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İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve
alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği
yaparlar.
İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.

 4857 sayılı İş Kanununun 76ncı maddesinin ikinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen
İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de, 1.
Madde ile, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına
postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan
işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine
ilişkin özel usul ve esasların düzenlendiği belirtilmiş ve kömür madenciliğindeki işçi
postalarının da nasıl düzenleneceği 4. Maddenin c) alt bendinde; “Sağlık kuralları
bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları
sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü
maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma
sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.” hükmüyle belirtilmiştir.


4857 sayılı İş Kanununun 77nci maddesine dayanılarak düzenlenen ve
07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği
eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlamakta ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında bulunan işyerlerini ve ayrıca bu işyerlerindeki çırakları ve stajyerleri de
kapsamaktadır. Bu yönetmelikte, işveren ve çalışanın yükümlülükleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
İşverenin Yükümlülükleri
Madde 4- İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis
edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler,
çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı
karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler
konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,
eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve
verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların
eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi
vermekle yükümlüdür.
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İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi
vermekle yükümlüdür.
Çalışanın Yükümlülükleri
Madde 5- Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için
işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu
konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler
Madde 6- Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek
şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

 4857 sayılı İş Kanununun 63üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve
15.04.2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık
Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik ile yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen
işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma
sürelerini düzenlemek amaçlanmış ve kömür madenciliği ile ilgili olabilecek işler de;
s) Yeraltı işleri, Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden
ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler ile y)
Pnömokonyoz yapan tozlu işler, Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu
işyerlerindeki işler şeklinde, belirlenmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin 6. Maddesi ile bu
Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçilerin, 4 üncü ve 5 inci maddelerde
belirtilen, günlük en çok iş sürelerinden sonra, diğer herhangi bir işte
çalıştırılmayacakları ve 7. Maddesi ile de, fazla çalışma yasağının getirildiği
görülmektedir.

 4857 sayılı İş Kanununun 78inci maddesi ile 25.06.1991 tarih ve
91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan,
15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ile,
“22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren: a) Belirli süreli
işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması
gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde,
işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan belirli süreli iş sözleşmesi ve b)
Geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi, ile çalışan
işçileri kapsar.” hükmü getirilmiş ve ayrıca “Eşit davranma” başlığı altındaki 4.
madde ile de, işverenin bu kapsamda çalıştırdığı işçilere, işyerinde sağlık ve
güvenliklerinin korunmasını içeren, çalışma koşulları bakımından, aynı işyerinde
çalışan diğer işçilere sağladığı düzeydeki korumayı sağlayacağı ve özellikle kişisel
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koruyucu donanımlara erişim açısından farklı uygulamada bulunamayacağı,
hükme bağlanmıştır.

 4857 sayılı İş Kanununun 85inci maddesi uyarınca hazırlanan ve
16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Ağır ve
Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılması yasaklanmış ve hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden
sayılacağına, kadın işçilerle 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç
işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümler
belirtilmiştir.
Bunun yanında, Yönetmeliğin EK I inde bu doğrultuda hazırlanan, ağır ve
tehlikeli faaliyetler çizelgesi içinde, Arama ve Sondaj İşleri başlığı altındaki 1, 2 ve 3.
Bentler de “Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri
arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı
hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).”; “Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit
maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin
çıkarılması ve üretimi işleri.”; “Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden
filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi
işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme,
taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın
çalıştırılabilir).” şeklinde yer alan, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacaklarına
ilişkin hükümler de bulunmaktadır.

 4857 sayılı İş Kanununun 73üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve
09.08.2004 tarih ve 25548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik,
on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamındaki
tüm işyerlerinde, 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları
ile ilgili koşulları kapsamaktadır.
Ayrıca bu yönetmelik, kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun gece
postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamayacağını ve işe başlamadan önce de,
işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı
yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya
belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına
dair sağlık raporlarının alınması şartıyla çalıştırılabileceği ve bu işçilerin
muayenelerinin de her altı ayda bir tekrarlanacağı hükme bağlanmıştır.

 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
hükümlerinin 01.01.2008 tarihinden başlamak üzere genel anlamda 01.10.2008
Mustafa BOZOĞLAN
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tarihinde yürürlüğe girdiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına
almayı; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan
yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemeyi; sosyal
sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemeyi
amaçlamıştır. Bu kanunun özellikle çalışan işçiler ve iş sağlığı ve güvenliği açısından
ilgili olan bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Sigortalı sayılanlar
Madde 4- (Değişik: 17.04.2008-5754/2 md.)
Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit
usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma
iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
c) Kamu idarelerinde;
1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve
pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler
gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan,
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı
olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı
maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
sigortalı sayılırlar.
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
Madde 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan
kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:
…
b) (Değişik: 17.04.2008-5754/3 md.) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî
Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören
öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek
liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi
tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi
olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci
maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla
olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte
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sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılırlar.
İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Madde 13- İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) (Değişik: 17.04.2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş
nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) (Değişik: 17.04.2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen
özüre uğratan olaydır.
İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından
bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve
Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir
ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra
üç işgünü içinde,
….
(Değişik paragraf: 17.04.2008-5754/8 md.) iş kazası ve meslek hastalığı
bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki
yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara
varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen
memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.
Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın
iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan
ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde
bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.

Mustafa BOZOĞLAN

273

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Madde 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun
olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna
bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin
incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı
olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan
haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın
meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.
Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir
meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek
hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde,
meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık
Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun
onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.
Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından,
sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen
işveren tarafından,
b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu
durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı
bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya
yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum
için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû
edilir.
Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun
denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş
müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı
bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin
diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı
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sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunca karara bağlanır.
Hastalık ve analık hali
Madde 15- (Değişik: 17.04.2008-5754/9 md.)
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki
sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan
rahatsızlıklar, hastalık halidir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı
kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı
gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan
eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul
gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili
rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan
haklar
Madde 16- (Değişik: 17.04.2008-5754/10 md.)
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine,
gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği
verilmesi.
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı
olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği
verilir.
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının
doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin
sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli
olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife
üzerinden emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle
sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının;
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a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120
gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120
gün kısa vadeli sigorta
kolları primi yatırılmış ve
genel sağlık sigortası
primi dahil prim ve prime
ilişkin her türlü borçlarının
ödenmiş olması,
şarttır.
Emzirme
ödeneğine hak kazanan
sigortalılardan 9 uncu
maddeye göre sigortalılığı
sona erenlerin, bu tarihten
başlamak üzere üçyüz gün
içinde çocukları doğarsa,
sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek,
doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla
emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
Geçici iş göremezlik ödeneği
Madde 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat
raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya
her gün için,
b) (Değişik: 17.04.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların
hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten
önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması
şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) (Değişik: 17.04.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt
bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde
en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki
ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz
haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
d) (Değişik: 17.04.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt
bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta
kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler
için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
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(Değişik ikinci fıkra: 17.04.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da
analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya
yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede
ödenir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve doğum
sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için
yatarak tedavi şartı aranmaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 17.04.2008-5754/11 md.) İş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,
yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı,
ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
…..
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden
birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.
…..
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve
birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
Madde 19- (Değişik birinci fıkra: 17.04.2008-5754/12 md.) İş kazası veya
meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış
bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi
ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada
belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı
oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre
hesaplanan aylık kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş
göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak
bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka
birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara,
sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel
sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
zorunludur.
….
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Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son
ay ile gelir başlangıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre
artırılarak belirlenir.
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna
girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini,
takip eden ay başından başlar.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya
meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18
inci
maddeye
göre
hesaplanacak bir günlük
geçici iş göremezlik ödeneği
ile aylık sürekli iş göremezlik
gelirinin
otuzda
biri
arasındaki fark, her gün için
geçici iş göremezlik ödeneği
olarak verilir.
Sigortalının yeniden
bir iş kazasına uğraması veya
yeni bir meslek hastalığına
tutulması halinde, meydana
gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran
son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır.
Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına
göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik
geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte
kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
Madde 20- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen
sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının %
70'i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine
göre gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya
daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken
ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına
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bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre
hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken
ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının
almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak
sahiplerine gelir olarak bağlanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak
sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık
sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci
maddeler uygulanır.
37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği
verilir.
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü
kişilerin sorumluluğu
Madde 21- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların
sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana
gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan
veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede
işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre
için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil
edilir.
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde,
böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece
elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu
tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana
gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik
ödeneği işverene ödettirilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle
meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması
gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin
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yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara
rücû edilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları
fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş
mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan
ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine
bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının
meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen
kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması,
iş göremezliğinin artması
Madde 22- Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya
meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş
göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş
göremezlik geliri;
a) Ceza sorumluluğu
olmayanlar ile kabul edilebilir
bir mazereti olanlar hariç,
sigortalının iş kazası, meslek
hastalığı, hastalık ve analık
nedeniyle hekimin bildirdiği
tedbir ve tavsiyelere uymaması
sonucu
tedavi
süresinin
uzamasına veya iş göremezlik
oranının
artmasına,
malûl
kalmasına
neden
olması
halinde, uzayan tedavi süresi
veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına
uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas
alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan,
hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul
etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna
dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez,
ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine
göre geri alınır.
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13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş
kazasının anılan bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda,
sigortalıya yapılacak iş göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Malûl sayılma
Madde 25- (Değişik: 17.04.2008-5754/13 md.)
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve
dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki
sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde
meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı,
malûl sayılır.
Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Madde 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Ölüm aylığı bağlanması.
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.
c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
d) Cenaze ödeneği verilmesi.
(Değişik ikinci fıkra: 17.04.2008-5754/20 md.) Ölüm aylığı;
a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her
türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife
malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı
olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları
halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı
sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık
sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü
borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.
Evlenme ve cenaze ödeneği
Madde 37- (Değişik: 17.04.2008-5754/23 md.)
….
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İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri,
malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az
360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının
hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan
tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine,
yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının
cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü
fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan
gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan
ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı
hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin
yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
Madde 39- Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan
sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan
üçüncü kişilere rücû edilir.
Malûllük, vazife malûllüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve
erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği
olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak
sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya
ilgililere rücû edilmez.
İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Madde 76- İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel
sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal
sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan
sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum
tarafından karşılanır.
Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden
veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya
malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu
nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.
(Değişik üçüncü fıkra: 17.04.2008-5754/46 md.) İlgili kanunları gereğince
sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan
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raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde
genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık
hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte çalışamayacağı
belgelenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kişiler bu işte
çalıştırılamaz. Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalık
sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona
erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı
hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları ise kendisinden alınır.
İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık
sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri
işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi
dikkate alınır.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
107nci maddesi hükmüne göre hazırlanan ve 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren, Çalışma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü
veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda da yönetmelik kapsamı aşağıdaki
gibi belirtilmiştir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş
göremezlik hâllerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağına,
b) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların işten
ayrıldıktan en geç ne kadar süre sonra ortaya çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul
edileceğine,
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hâllerde çalışma gücünün %60’ını
yitirdiğine,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamındaki sigortalıların hangi hâllerde çalışma gücünün en az %60’ını veya aynı
kapsamdaki sigortalıların vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü
kaybettiğine,
d) Sigortalıların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının
hangi hâllerde çalışma gücünün %60’ını yitirdiğine,
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e) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların özürlü çocuklarının hangi
hâllerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacaklarına,
f) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların yaşlılık sigortası
kapsamında çalışma gücü kaybı oranı tespitlerine,
g) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların hangi hâllerde erken
yaşlanmış sayılacaklarının tespitine,
ğ) Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitinde esas
alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine,
h) Malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar
ile çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul çocukların kontrol muayenelerine,
ı) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümünün iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadığının tespitine, ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Yine bu yönetmeliğin, 5. Bölüm, Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı
Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar başlığı altındaki 17., 18., 19. ve 20. Maddeleri ile
hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı, meslek hastalıkları listesi, mesleki
bulaşıcı hastalıkların neler olduğu ve pnömokonyoz meslek hastalığının ne olduğu
konusunda, yönetmelik ekleri ile birlikte değerlendirilmesi gereken aşağıdaki hükümler
getirilmiştir.
Meslek hastalığı
Madde 17 – (1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu
hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması
hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları
Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir.
(2) Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği
ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde,
meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu
hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı
sayılabilir.
Meslek hastalıkları listesi
Madde 18 – (1) Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2);
a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi
hastalıkları,
ç) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,
d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,
olmak üzere beş grupta toplanmıştır.
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(2) Bu listenin sol sütununda zararlı ajanın meydana getirdiği başlıca
hastalıklar ve belirtileri, orta sütununda yükümlülük süreleri, sağ sütununda hastalık
tehlikesi olan başlıca işler yer almıştır.
Meslekî bulaşıcı hastalıklar
Madde 19 – (1) Meslekî bulaşıcı hastalıklar Listesinin "D Grubu"nda yer alan
bulaşıcı hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşullarının
etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuar bulguları ile de kanıtlanması gereklidir.
(2) Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin
olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki
teşhisin laboratuar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka
süresi yükümlülük süresi olarak alınır.
Pnömokonyoz meslek hastalığı
Madde 20 – (1) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için,
sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan
yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır.
(2) Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve pnömokonyoz yapacak nitelikte
toz bulunan yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya
radyolojik bulgular ve laboratuar muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı
saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile üç yıllık
süre indirilebilir.
(3) Pnömokonyoz değerlendirmeleri, İLO standartları dikkate alınarak
yapılır.

 4857 sayılı Kanunun 85inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve
16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri
kapsayan ve 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair
Tebliğde;
Mesleki eğitim zorunluluğu
Madde 5 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe
alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle “Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler
kapsamı dışında ise, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
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hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi
kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.
Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
Madde 7 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki
eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı
Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir.
(2) İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim
belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre düzenlenen
özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.
denilerek, kömür madenciliğinin de içinde yer aldığı ağır ve tehlikeli
işyerlerinde, çalışması gereken işçilerin mesleki eğitimlerini alması zorunlu hale
getirilmiş ve böylece, işyerlerinde ortaya çıkması muhtemel iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının azaltılması ve çalışma veriminin arttırılması hedeflenmiştir.

 İlki, 13.04.2004 tarih ve 25432 sayılı Resmi Gazetede, ikincisi
06.03.2005 tarih ve 25747 sayılı Resmi Gazetede ve son olarak da 25.11.2009 tarih
ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İş Sağlığı ve
Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde kömür madenciliği
faaliyetleri aşağıdaki gibi, tehlikeli ve çok tehlikeli işler olarak belirlenmiştir.
Madde 1 – (1) 15.08.2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
Hakkında Yönetmeliğin 57nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı
Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve
güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
b) Tehlikeli İşler
…
7) Elle yapılan maden ayıklama işleri
…
c) Çok Tehlikeli İşler
…
2) Maden kömürü işletmeciliği
3) Linyit kömürü işletmeciliği
4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme,
torbalama yerleri dahil)
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Günümüzün Grafiksel Değerlendirmeleri
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı istatistiki grafiksel
değerlendirmeler aşağıda verilmiştir.
Grafik 9: Ülkemizdeki aktif istihdam değerleri (1970-2008 kesikli yıllar)
(x1000)

x

2002 yılından sonra, Balıkçılık ile Restoran ve Oteller ayrı olarak değerlendirmeye
alınmıştır.
xx
2006 yılı ve sonrasındaki istihdam içinde, silahlı kuvvetler (askerler)
değerlendirmeye alınmamıştır.
Kaynak: International Labour Organization (ILO)

Grafik 9’u oluşturan değerler incelendiğinde (çalışan nüfus ayrımında kömür
madenciliği özelinde herhangi bir sınıflandırma yapılmadığından genel bir fikir
vermesi açısından diğer sektörlerden bazıları ile madencilik ve taşocakçılığı sektörleri
birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır); 1970 yılındaki toplam çalışan nüfusun
15.119.000 kişi olduğu ve bu çalışan nüfusun sadece 111.000 kişisinin madencilik ve
taşocakçılığı sektöründe çalıştığı ve buna karşılık bu değerin 2008 yılındaki toplam
çalışan nüfus olan 21.194.000 kişi içinde sadece 115.000 kişi olarak yer aldığı
görülmüştür. Bu ise sektördeki çalışanların sayısında, genel nüfus ve paralelinde
çalışan nüfusun artışına rağmen, sadece 4.000 kişilik bir artışın olduğu anlamına
gelmektedir.
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Yine bunun yanında diğer sektörlerden, tarım, avcılık, ormancılık ve
balıkçılıkta istihdam azalırken özellikle hizmet yoğun sektörler ile imalat sektörü ve
inşaat sektöründeki çalışan nüfuslarda ise artışların olduğu da görülmüştür.
Grafik 10: 1980-2006 yılları arası ülkemizde Madencilik ve Taşocakçılığı
sektöründeki iş kazalarından kaynaklı ölümcül yaralanmalar
(100.000 sigortalı çalışana karşılık)

Kaynak: International Labour Organization (ILO)

Grafik 11: 2008 yılı işyerlerinin büyüklüklerine göre çalışanların sayısı ve
(%)'si

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK İstatistikleri 2008

Grafik 11’de, 2008 yılı verilerine göre ülkemizde SSK’lı çalışanların toplam
8.802.989 kişi olduğu ve bunun % 62’sinin de sadece “1-49” çalışandan oluşan
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işyerlerinde çalıştığı ve bu nedenle, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’un 80. maddesi “Bu Kanuna
göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu
kurmakla yükümlüdür.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.”
hükmünden muaf tutulduğu görülmektedir.
Grafik 12: 2008 yılı iş yerinin büyüklüğüne göre iş kazalarının sayısı ve (%)’si

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK İstatistikleri 2008

Grafik 12, Grafik 11 ile birlikte değerlendirildiğinde; çalışanların yaklaşık %
62’sinin çalıştığı işyerlerinde, işverenlerin bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu
kurmakla yükümlü tutulmamış olması, bu işyerlerinde iş kazalarının da % 61 gibi
yüksek bir oranda ortaya çıkması sonucunu doğurmuş gibi görünmektedir.
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Grafik 13: 2008 yılı bazı sektörel iş kaza sayıları ve ölüm değerleri (%)si

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu SSK İstatistikleri 2008

Grafik 13’ün değerlendirmesine baktığımızda ise (kaza sayıları ile ölüm
sayılarının gerçek değerleri parantez içinde verilmiştir.); ülkemizde 2008 yılı verilerine
göre, toplam 72.963 sayıda iş kazası olduğu ve bu kazalardan kaynaklı toplam 866
işçinin öldüğü ve bunun içinde, 14.260 iş kazası sayısı ve %19,55 oranıyla yer alan
bilinmeyenlerin ilk sırada yer aldığı ancak, bu bilinmeyenlerin kazaların ölümle
sonuçlanmasına ilişkin değerinin de, 51 kişi ve %5,9 ile üçüncü sırada yer aldığı
görülmüştür. Bilinmeyen değerlerin bu ölçülerde olması, istatistiki verilere ulaşmada
ülkemizde yaşanan sıkıntının hangi boyutlarda olduğunu da göstermektedir.
Yine bu grafikte, kaza sayıları (5.574) açısından %7,64 değeriyle dördüncü
sırada yer alan inşaat sektörünün, bu kazaların ölümle sonuçlanmasına ilişkin
değerinde (297 kişi) ise, %34,3 oranıyla ilk sırada yer aldığı, bunu %15,71 değeriyle
nakliyat ve % 5,9 ile de bilinmeyenlerin takip ettiği görülmüştür. Bu değerlendirmede
kömür madenciliği, kaza sayıları (5.728) açısından %7,85 oranıyla üçüncü sırada yer
alırken, bu kazaların ölümle sonuçlanmasına ilişkin değeriyle (30 kişi) ise %3,5
oranıyla altıncı sırada yer almıştır.
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Grafik 14: 1988-2008 yılları iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölüm
değerleri (kişi)

Kaynak: Sosyal Sigortalar Kurumu İstatistik Yıllığı

Ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin 1988-2008
yılları arasının değerlendirildiği Grafik 14’de, özellikle 2000 yılından sonraki meslek
hastalıklarına bağlı ölümlerin birden bire düştüğü (1991, 1993 ve 2000 yıllarında
400’ün üzerinde olan bu değerlerin, 2000 yılından sonra 1’lere kadar düştüğü)
görülmüştür. Bu düşüşte doğal olarak, son yıllarda yapılan mevzuattaki iyileşmeler ile
gelişen teknolojilerin ve çalışanların eğitimlerinin etkisi söz konusu olmuştur. Aynı
grafikte iş kazasına bağlı ölümlerin de, meslek hastalıklarına bağlı ölümler kadar
olmasa da göreceli olarak azaldığı görülmüştür. Ülkemizde, 1988 ile 2008 yılları içinde
yani yirmi yıllık periyotta, iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerde 1992 yılı,
1776 kişi ile dikkati çekerken, en düşük değerinde 2003 yılındaki 811 kişi olduğu
görülmektedir.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İNGİLTERE
VE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ KÖMÜR MADENCİLİĞİ
KAZALARI
Dünyadaki iş kazalarından kaynaklı ölümlerin değerlendirildiği istatistiki
değerler içinde aslında ön sıralarda olmasada tek kaza bazında meydana gelen işçi
ölüm değerlerinin, diğer sektörlerdeki kazalara oranla yüksek olmasıyla dikkati çeken
kömür madenciliğinin kendi içindeki ölümlü kazalarının değerlendirilmesinde, ülkeler
ve gruplar (AB gibi) arasında bilimsel farklı yaklaşımlar olsa da genelde,
Kazadan kaynaklı işçi ölüm değerleri (kişi)
Toplam çalışan işçi sayısı (kişi)

= (%0 , binde) veya,

Kazadan kaynaklı işçi ölüm değerleri (kişi)

= (kişi/milyon ton)

Üretilen kömür miktarı (1 milyon ton)
oranları kullanılmaktadır. Bu kitapta da yukarıdaki oranlar göz önünde bulundurularak
değerlendirme yapılmıştır.
Kömür madenciliğinde
meydana gelen kazalar; faaliyet
sırasında, çok farklı alan ve
zamanlarda ve farklı nedenlerle
ortaya çıkabilmektedir. Ancak
nedenler genelde, işçi hataları,
patlayıcı gazlar (metan-grizu),
hidrojen sülfür gibi zehirli
gazlar, kömür tozu patlamaları,
kömür ocağını su basması,
mekanik hatalar, ekipmanların
arızalanması
ve
doğal
depremler gibi olabilmektedir.
Her ne kadar kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi ülkelerce farklı kriterlere
bağlı olsa da, aşağıda bazı ülkeler için yapılan değerlendirmeler, ülkelerin birbirleriyle
kıyaslanmasından ziyade genel olarak geçmişten günümüze kömür madenciliğinde iş
sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişmelerin yıllar itibariyle meydana gelen ölümlü
kaza durumlarına nasıl yansıdığı yani bu süreçteki değişimin nasıl olduğu ortaya
konmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ülkelerin, başta yasal alt yapısının, çalışma ortam ve
şartlarının farklılıklar göstermesi, kömür tabaka ve damar yapılarının yani jeolojik
yapılarının farklı olması, çalışan işçilerin eğitim düzeyi ve mantık bilinci, kömür
ocaklarının mekanize olup olmaması, emek yoğun teknolojilerle çalışılıp
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çalışılmaması ve kamuoyu baskısının olup olmaması gibi etkiler göz önünde
bulundurulduğu için, kömür madenciliği faaliyeti sırasında meydana gelen
kazaların ve işçi ölüm değerlerinin ülkeler arasında kıyaslanmasından özellikle
kaçınılmıştır.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Dünya 2007 yılı belirlenmiş kömür rezervinin (Çin; 167 milyar tonu taşkömürü
ve 25 milyar tonu da linyit kömürü olmak üzere toplam 192 milyar ton kömür
rezervine sahiptir.) % 19,4’ünü kontrolü altında tutan ve son yıllardaki en büyük
kömür üreticisi olan Çin Halk Cumhuriyetinin özellikle 1990 yılından sonra
ekonomisinde yaptığı yeniden yapılanma ve değişim nedeniyle, kendi ülkesindeki en
büyük enerji hammaddesi olan kömüre ve bunun kullanıldığı enerji üretimi
yatırımlarına hız verdiği ve bu nedenle, uluslararası kömür pazarında da ağırlıklı olarak
yer aldığı önceki sayfalarda belirtilmişti.
Burada özellikle Grafik 15’teki değerlere dikkat çekilmek istenmiştir. Örneğin
Grafik 15’te 1980 yılında elde edilen elektrik ve ısı için sadece 126 milyon ton kömür
kullanılmış iken, bu değerin 2005 yılında 1 milyar 193 milyon tona çıktığı yani, 25
yıldaki elektrik ve ısı üretiminde kömür kullanımı artışının yaklaşık 9,5 kat olduğu
görülmektedir. Yine bir başka ifadeyle, Çin Halk Cumhuriyeti 1980 yılında tüketmiş
olduğu yaklaşık 603 milyon ton kömürün % 21’ini elektrik ve ısı üretiminde kullanmış
iken bu değer 2005 yılı için % 56,3’e yükselmiştir. Bu değerlendirmeden Çin’in son
yıllarda kömür kullanımını elektrik ve ısı üretimine yönelttiği söylenebilir.
Grafik 15: Çin Halk Cumhuriyeti 1949-2006 yılları arası taşkömürü üretim ve
tüketim miktarları

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009
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Çin Halk Cumhuriyeti,
dünya kömür üretimi ve tüketimi
konusunda olduğu gibi (Grafik
15) ölümlü kömür madeni
kazalarında da başı çekmektedir.
Dünya ölümlü kömür madeni
kazalarının yaklaşık % 80’i bu
ülkede meydana gelmektedir.
Ayrıca dünyadaki en kötü kömür
madenciliği felaketi de 26 Nisan
1942
tarihinde,
Çin
Halk
Cumhuriyetinin Benxihu Colliery,
Benxi,
Liaoning
bölgesinde
gerçekleşmiş ve kömür madenindeki kömür tozu patlaması sonucunda 1.549 madenci
hayatını kaybetmiştir.
Çin Halk Cumhuriyetindeki ölümlü kazalara ilişkin veriler genelde hükümet
tarafından verildiği için, bağımsız kaynaklar bu rakamların çok daha fazla olduğunu
söylemektedir.
Örneğin Çin’de; 2004 yılından
önce bir maden işçisinin ölümü halinde
ailesine yaklaşık 1.300-6.400 US $
arasında
değişen
tazminatlar
verilmekteymiş. Ancak bu tazminatları
alabilmek için de, işverenin isteği
doğrultusunda işçi ailelerinin ölümleri
gerçek değerde raporlamadıkları ve bu
nedenle de ölümlü kazaların, ölen
madencilerin ailelerinin zorunlu olarak
sessiz kalmaları nedeniyle, sayısal
verilerinde
gerçeğinden
daha
az
değerlerde olduğu belirtilmektedir. Buna
aynı zamanda madendeki emniyet
tedbirlerinin
alınması
yerine,
işçi
istihdamının yapılmasının daha ekonomik
olması düşüncesi de etken olmuş.
2005 yılı verilerine göre Çin’de, kömür madenciliğinde yaklaşık 3,7 milyon
işçi çalışmış ve 1 milyon ton kömür üretimine karşılık, 2,73 madenci hayatını
kaybetmiştir. Bu değer o dönemde ABD’de 0,021, Polonya’da 0,031 ve ülkemizde de
1,33 tür.
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2009 yılının ilk 9 ayında Çin’deki kömür madenlerinde, güvenlik ihlalleri,
havalandırma ve/veya yangın kontrol sistemlerindeki yetersizlikler nedeniyle 11 adet
büyük kaza (grizu patlaması) meydana gelmiş ve 303 kişi ölmüştür.
Aşağıda; Çin Halk Cumhuriyetinin Kuzey’indeki Heilongjiang Eyaleti,
Hegang bölgesinde bulunan, Xinxing Kömür Ocağında, 21.11.2009 tarihinde meydana
gelen grizu patlaması sonrası 100’den fazla kömür işçisinin hayatını kaybettiği ve yine
çok fazla işçinin de yeraltında mahsur kaldığı felaket sonrasındaki kurtarma görüntüleri
yer almaktadır.

Kaynak: Fotoğraflar Associated Press (AP) (22-24/11/2009) (http://newshopper.sulekha.com)

1949 yılından günümüze kadarki sürede kömür madenciliğindeki kazalardan
dolayı 250.000 kişiden fazla madencinin hayatını kaybettiği ve bu süre zarfında da
kömür üretiminin iki katına çıktığı ancak, özellikle 2003 yılından bugüne kadar da
kömür madenciliğindeki kazalardan kaynaklı ölü sayısının aşağıdaki Grafik 16 ve
Tablo 8’de de görüldüğü gibi giderek azaldığı belirtilmiştir.
Yine bunun yanında günümüzde Çin Halk Cumhuriyetinde, eski kömür
işçilerinden 600.000 kişinin pnömokonyoz hastalığına yakalandığı ve bu değerin
sadece 2003 yılında bile 12.000 kişi olarak raporlandığı belirtilmiştir.
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Grafik 16: Çin Halk Cumhuriyetinde 1949-2006 yılları kömür madenciliği
kazaları sonrası ölen kömür işçileri sayısı ve ölen işçilerin milyon
ton üretime karşılık oran değerleri

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009

Tablo 6: Çin Halk Cumhuriyeti 2005 yılı kömür ocaklarının mülkiyet durumları
Mülkiyet
Durumu

İşletme
Sayısı

Toplam İşletme
İçindeki Payı
(%)

2005 Yılı Üretim
Kapasitesi,
(milyon ton)

Ülke Üretim
Kapasitesi
İçindeki Payı (%)

Devlet ve
Devlet hisseli
işletmeler
Kooperatif ve
diğer birlikler

4.185

16,9

1.340,5

59,2

11.695

47,1

642,9

28,4

Özel Sektör

8.919

35,9

278,8

12,3

14

0,1

2,1

0,1

24.813

100,0

2.264,3

100,0

Yabancı
Ortaklı
TOPLAM

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009

Çin Halk Cumhuriyetindeki kömür madenciliğinde meydana gelen kazaların ve
buna bağlı kömür işçisi ölümlerinin bu kadar çok büyük değer ve oranlarda olmasının
nedeni, ülkede var olan kömür rezervlerinin, ağırlıklı olarak yeraltı kömür
işletmeciliğine uygun şartlarda olması, bulundukları yerdeki jeolojik yapıların zorlu ve
rezervlerin derinlerde olması ve pek çok yerde kömür üretimlerinin küçük aile
işletmeleri tarafından yapılıyor olması sayılabilir. Örneğin; günümüzde, ülkedeki tüm
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kömür işletmeciliğinin sadece % 4’ü açıkocak kömür işletmeciliği ile üretim
yapmaktadır. Yani ülkedeki kömür işletmeciliğinin % 96’sı yeraltı kömür işletmeciliği
ile işletilmektedir. Ülkedeki yeraltı kömür işletmelerinin büyük oranda, küçük ailelerin
elinde olduğu ve yine bu işletmelerde yaklaşık 2 milyon kömür işçisinin çalıştığı ve
sonuçta iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetersiz kaldıkları bununda, ölümlü
kazaların ve dolayısıyla kömür işçisi ölümlerinin artmasına neden olduğu ve hatta
ülkedeki kömür madenciliği kazaları ve bu kazalardan meydana gelen kömür işçisi
ölümlerinin % 70’ten fazlasının bu işletmelerde meydana geldiği belirlenmiştir (Grafik
17).
Grafik 17: Çin Halk Cumhuriyetinde 1990-2006 yılları kömür ocaklarının
bulunduğu yere göre kömür madenciliğindeki kazalar nedeniyle ölen
kömür işçisi değerleri

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009
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Grafik 18: Çin Halk Cumhuriyetinde 1990-2006 yılları kömür ocaklarının
bulunduğu yere göre meydana gelen kazalar nedeniyle ölen kömür
işçisinin, bir milyon ton kömür üretimine oran değerleri

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009

Çin’de kömür endüstrisinde yeniden yapılanma çalışmaları 1996 yılında
başlatılmış ve bu kapsamda yerel hükümetler veya otoriteler tarafından işletilen ve
verimli olmayan küçük işletmelerin kapatılması gündeme gelmiş ve merkezi hükümet
tarafından işletilen yüksek kapasiteli ve verimli işletmelerin genişletilmesini amaçlayan
çalışma kapsamında da, 1997 yılından bu yana toplam üretimleri 420 milyon ton/yıl
düzeyinde olan 50.000 adet küçük kömür işletmeleri kapatılmıştır. Halen toplam
üretimleri 200 milyon ton/yıl civarında olan 23.000 adet düşük kapasiteli kömür
işletmesi de mevcuttur. Bu tip düşük kapasiteli kömür işletmelerinde de, sıkça
kazaların yaşandığı ve ülke kaza oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden
olanın da bu işletmeler olduğu açıklanmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti; kömür sektörü yapısının, kömür ve kömür
bazlı ticari üretimlerin ve çevresel etkilerinin de birlikte değerlendirildiği,
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda temiz kömür teknolojilerinin de göz
önünde bulundurulduğu bir stratejiyi benimsemiş ve bu kapsamda 1995 yılında, 2010
Yılı İçin Temiz Kömür Teknolojisi ve Kalkınma’yı içeren, 9. Beş Yıllık Planı kabul
etmiştir. Ayrıca bu amaçla temiz kömür stratejilerinden dört önemli stratejiyi de,
Kömür Endüstrisi için hazırlanan 10. Beş Yıllık Planda ortaya koymuştur.
2005 yılında ise Çin Devlet Konseyi, Kömür Endüstrisinin Geliştirilmesi
Yönündeki Desteklemeyi seslendirmiş ve bu kapsamda da genel olarak, Çin’in hızlı
ve istikrarlı gelişmesinde kömür endüstrisinin önemi ile ilgili görüşlerini yayınlamıştır.
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2007 yılında Çin’in kömür üretimi yaklaşık 2,523 milyar ton olarak
gerçekleşmiş ve bu arada, kömür üretimi ve kullanımı sırasındaki kaynak kullanımında
tasarrufa, çevre korumaya, katma değer yaratmaya ve temiz kullanımına da önem
verilmiştir. Ayrıca, “Çin'de Kömür Endüstrisinin Gelişimi için 11. Beş Yıllık
Plan"da da kömür endüstrisinin; kömür üretiminde güvenli, tam ve yüksek güvenilir
kaynak kullanım oranı ve çevresel açıdan sürdürülebilirliği tam uyumlaştırılmış olarak,
yapısal büyüme trendinin değiştirilmesinin gerektiği ve kömürün gelecekte temiz ve
güvenilir kullanımı içinde bu hedeflerin oldukça önemli olduğu belirtilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti Kömür Madenciliği İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çin Halk Cumhuriyetinde Kömür Madenciliği Güvenliği İdaresi (SACMS), İş
Güvenliği İdaresi(SAWS)’nin altında, kömür madenlerindeki emniyet tedbirlerini
denetlemekle sorumludur. Özellikle kömür madenlerindeki tehlikeli gaz çıkışlarının
durumlarını inceleyerek, güvenliğin geliştirilmesi için büyük çaba harcamaktadır.
Devlet Yasama Ofisi, denetim ve çalışmalar ile ilgili Kömür Kanununu 1996,
İş Güvenliği Kanununu 2002, Maden Güvenliği Kanununu 1992 ve Kömür
Madenciliği Güvenliği Denetim Yönetmeliğini 2000 yıllarında, Devlet Konseyine
sunmuş ve yasalaşmasını sağlamıştır. Yine bunun yanında, İş Güvenliği İdaresi ile
Kömür Madenciliği Güvenliği İdaresinin ilke ve sorumluluklarını belirleyen mevzuatı
da hazırlamış ve yasalaşması için Devlet Konseyi’ne sunmuştur. Bu iki Devlet İdaresi,
kömür madenciliği güvenliğini denetleyerek, madenden sorumlu ve yetkili yöneticilere
iş güvenliği lisansını vermekte ve böylece sorumlu ve yetkili olan bu kişi, bir taraftan
kömür madenindeki güvenliğin kontrolünü sağlarken diğer taraftan da madendeki
tehlikeli patlayıcıların kontrolü, özel taşınımı ve depolanması ile gaz denetimi ve
elektrikle çalışma durumlarını denetlemekte ve gerektiğinde mevzuata aykırı
uygulamaları idari olarak cezalandırmaktadır.
Çin’de Kömür Kanunu, kömür madenciliğindeki güvenliğin sağlanmasında
öncelikli öneme sahip bir kanundur.
1999 yılında Devlet Konseyi, kömür
madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini, özellikle yerel olarak işletilen
kömür madenlerindeki iş sağlığı ve güvenliğini takip edebilmek için, dikey bir yönetim
sistemi içinde gerçekleştirme kararı almıştır. Bu nedenle, Ocak 2000 yılında, Kömür
Madenciliği Güvenliği Devlet Bürosu’nu ve arkasından da 2001 yılının Şubat’ında, İş
Güvenliği Devlet Bürosu’nu resmen kurmuştur. Böylece 2001 yılı itibariyle Hükümet
tarafından kömür madenciliğindeki iş güvenliği yönetim ve denetimi yeniden
düzenlenmiş ve etkinliği arttırılmıştır.
2005 yılının Şubat’ında ise, Maden Güvenliği Kanunu’nun işlerliğindeki başarı
nedeniyle Devlet Konseyi, İş Güvenliği Devlet Bürosunu, İş Güvenliği İdaresi
Bakanlığına, Bakanlık Ajansı adıyla bağlamıştır.
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Bu arada Kömür Madenciliği Güvenliği Devlet İdaresi; yetki alanını
geliştirmek, kömür madenciliğinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin
denetim, yetki ve kanuni yaptırımlarını arttırmak için, İş Güvenliği Devlet İdaresi
kapsamına alınmıştır. Bu durum, kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği ile
görevli ve yerel gözetim ve denetimden sorumlu kuruluşların yetkilerinin artmasına da
neden olmuştur. Böylece yerel bölgelerdeki kömür işletmelerinin, devlete ait büyük
kömür işletmeleri gibi denetlenmesi sağlanmış ve meydana gelen önemli iş
kazalarında,
güvenlik denetimlerinde
ve bunlarla
ilgili araştırmaların
koordinasyonunda çok daha etkin olunmuştur.
Zamanla bölgelerde farklı madencilik koşulları ve sorunları nedeniyle yerel
kömür madenciliği iş güvenliği yönetimlerinin, yetersiz ve düzensiz uygulamalarıyla
karşı karşıya kalınmış ve böylece daha az ve hatta bazı durumlarda uygun olmayan
güvenlik kontrolleri ve gözetimlerinin yapıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle Kasım
2004’de, Kömür Madenciliği Güvenliği Denetim Sistemi’nin Mükemmelleştirilmesi
Görüşleri (Devlet Konseyi, 2004) üzerine, güncel uygulamalar ve deneyimler
özetlenmiş ve kömür madenciliği iş güvenliğine yönelik yeni bir model "devlet ve
yerel denetime dayalı” tanımlanmıştır.
Buna bağlı olarak ulusal düzeyde kömür madenciliği güvenliği denetim
organları ve fonksiyonları tanımlanmış ve pek çok il ve kömür madenciliği yapılan
yerel yönetimlerde örnek olarak kömür madenciliği güvenliği denetim kuruluşları ile
yerel kuruluşların sorumluluklarını göstermek için listeler asılmıştır. Ayrıca
delegelerin, kömür maden işletmelerinin güvenlik denetimleri ve kontrolleri yönünde
yerli kömür madenciliği güvenliği denetim kuruluşlarına ve organlarına, denetim
mekanizması ile ilgili görüşlerini açıkça belirtebilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda,
Hubei, Guangdong, Guangxi, Qinghai ve Fujian bölgelerinde kömür madenciliği
güvenliği denetim büroları açılmış ve böylece, kontrol ve denetimlerin bölgesel
yayılması sağlanmış ve denetim organları optimize edilmiştir. Bunun yanında, kömür
madenciliği güvenliği denetim bürolarının adı değişmiş ve kömür madenciliği
güvenliğinin güçlendirilmesi için örgütsel hiyerarşi açısından, bölgesel kontrol şube
büroları kurulmuştur. 2004 yılı sonunda, 25 ilde kömür madenciliği güvenliği denetim
bürolarının yanında, Pekin Kömür Madenciliği Güvenliği Denetim Şubesi olarak 31
ilde, özerk bölgedeki il düzeyinde, belediye ve Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu’nda
kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Son yıllarda çoğu ilde Devlet İdaresi Maden
Güvenliği’nin yan kuruluşları da kurulmuştur.
Kömür madenciliği güvenliği yasal yaptırımlarının, özellikle devletin yerel
hükümetlere bıraktığı veya hissedarlığından çekildiği ocaklarda, yolsuzluk ve hilelerin
önüne geçemediği, Devlet Konseyinin (İş Güvenliği İdaresi SAWS, 2005) 22 Eylül
2005 tarihli raporunda ortaya konmuştur. Bu tespitler sırasında da bazı kömür
ocaklarında, iş güvenliğinin hiç dikkate alınmadığı tespit edilmiş ve bu nedenle yasa
dışılıklarından dolayı kapatılmıştır. Buna rağmen, bazı kömür ocaklarının gün boyunca
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yapılan denetimlerde kapalı olmasına karşılık, her gece kömür üretimine devam
ettikleri de tespit edilmiştir. Bu zorlu süreç Çin Halk Cumhuriyetinin büyük bir
problemidir ve kömür madenciliği iş güvenliğini de zora sokmaktadır.
Tablo 7: Çin Halk Cumhuriyetinde 2005-2009 yılları kömür madenciliğindeki bazı
kazalar ve ölüm değerleri (kişi)
YILLAR
14 Şubat 2005
19 Mart
11 Temmuz
27 Kasım
8 Aralık
2006
Ağustos 2007
11 Kasım
6 Aralık
11 Nisan 2008
4 Eylül
28 Eylül
10 Kasım
22 Şubat 2009
20 Mart
4 Nisan
17 Nisan
2 Mayıs
15 Mayıs
16 Mayıs
29 Mayıs
21 Kasım
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BÖLGE
ÖLÜM SAYISI
SUNJİAWAN
214
XİSHUİ
72
SHENLONG
83
QİTAİHE
171
TANGSHAN
54
SHANXİ
196
SHANDONG
181
43
SHANXİ
105
HULUDAO
14
FUXİN
24
DENGFENG
31
HANDAN
4
SHANXİ
77
QİNGLONG
6
JİDONG
12
CHENZHOU
18
DENGFENG
7
YUNNAN
10
SHANXİ
10
CHONGQİNG
30
XİNXİNG
108

Tablo 8: Çin Halk
Cumhuriyetinde kömür
madenlerindeki kaza ve ölüm
değerleri
Yıl

Kaza Ölüm
Sayısı Değerleri

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2863
3082
4344
4143
3639
3341
2945
…
…

5300
5670
5791
7200
6027
5986
4746
3786
3214

Kaynak: Çin Halk Cumhuriyeti
İş Güvenliği İdaresi
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2007 yılı dünyada belirlenmiş kömür rezervlerinin yaklaşık % 26,3’ünü
Amerika Birleşik Devletleri kontrol etmekte ve yine 2008 yılı dünya kömür
üretiminin(6,797 milyar ton)’de yaklaşık (1,075 milyar ton ile) % 16’sını üretmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1960 yılından sonra ürettiği kömürlerin büyük bir
kısmını, ısı ve elektrik üretimine yöneltmiştir(Grafik 19).
Özellikle 1966 yılından sonra başlayan sektör bazlı tüketimdeki değişimler,
kömürün tüketim yönünün ağırlıklı olarak enerji üretim sektörüne doğru yöneldiğini
göstermektedir. Ülkede 1966 yılında, enerji üretim sektörü için 242 milyon ton kömür
tüketilmişken bu değerin, 2007 yılında 949,3 milyon ton’a yükseldiği görülmüştür.
Yani, 2007 yılında tüketilen toplam 1.024.080.000 ton’luk kömür miktarı içinde, enerji
üretimi için tüketilen kömür miktarı oranı % 92,7 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 19: 1900-2006 yılları ABD taşkömürü ve linyit kömürü üretim tüketim
ve kömür endüstrisindeki istihdam değerleri

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009

Dünya’da kömür madenciliği açısından ölümlü kazaların tarihsel olarak
istatistiki bilgilerinin en iyi ve düzenli tutulduğu ülke, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) olarak karşımıza çıkmaktadır.
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ABD’de kömür madenciliği konusunda alınan ilk karar, 1891 yılında
kongreden geçen mütevazi, Madenciliğin Güvenli Yönetimi Tüzüğü’dür. Bu Tüzük,
ABD
topraklarındaki
madenciliğin
yanında, yeraltı kömür madenlerinin
havalandırılması için yaptırımlar getirmiş
ve 12 yaş altı çocukların bu madenlerde
çalışmasını yasaklamıştır.
ABD’de, 1907 yılında yaşanan
maden ocaklarındaki patlamalar sonrası
oluşan kazalarda 1000’lerce maden
işçisinin hayatını kaybetmesi, 1910 yılında
ülkede özellikle, kömür madenciliğindeki
kazaları azaltmak ve maden güvenliği ve
sağlığının araştırılması için yetkili, Bureau
of Mines (Maden Bürosu) adlı bir ajansın
kurulmasına yol açmıştır. Ajansta çalışan
yetkililerin, denetlemek için maden
sahalarına girmelerine ise ancak 1941
yılından sonra izin verilebilmiştir. ABD
Kongresi 1947 yılında ise, ilk kez yasal bir
sürecin başlaması için Maden Güvenliği
Kod Sistemini uygulamaya koymuştur.
1968 B.Virginia, Farmington’daki Patlama

1952 yılında ise ABD’de, Maden Bürosuna sınırlıda olsa, bazı yeraltı kömür
madenlerini yıllık olarak denetleme ve ortaya çıkan tehlikeli durumda kapatılmasına
karar verme gibi yetkiler veren, Federal Kömür Madenciliği Güvenliği Yasası
çıkarılmıştır. Bu yasada, yetkililerin denetlemek üzere maden sahalarına girmelerinin
engellenmesine ve belirlenen güvenlik ihlallerine karşılık, sadece para cezası
getirilmiştir. Bu yasa, sadece bazı yeraltı kömür madenlerini kapsamaktaydı ve bu
durum 1966 yılındaki düzenlemeye kadar da devam etmiştir.
1968 yılında, Batı Virginia Farmington’daki 9 Nolu Maden Ocağında
gerçekleşen patlamada, 78 madencinin hayatını kaybetmesi sonucu, yasal boşluğun
doldurulması için, genelde Kömür Yasası olarak da bilinen Federal Kömür Maden
Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1969 yılında kabul edilmiştir.
1969 Kömür Yasası, bu tür patlamaların önlenmesini, yangından korunma ve
yangının önlenmesini içeren ve havalandırmaya ilişkin pek çok madencilik
işletmelerinin uyması gereken maden güvenliği ve sağlığı ile ilgili düzenlemeleri
güçlendirmiştir.
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Ayrıca bu kanunla, federal yetkililerin hem yer altı ve hem de açıkocak kömür
işletmelerindeki yetkileri arttırılmış ve bu işletmelerin iki ve dört yıllık denetleme
periyotları ile denetlenmeleri sağlanmıştır. İşletmelerde ortaya çıkan tüm yasa dışı
uygulamalara da para cezaları
getirilmiştir. Yine bunun yanında,
tüm
kömür
işletmeleri
için
güçlendirilmiş güvenlik ve sağlık
standartları
getirilmiştir.
Bu
standartlar, sağlık ve güvenliğin
gelişmesi için özel ve zorunlu
prosedürlerin
uygulanmasını
sağlamıştır.
Bu
sayede
de
madenciler için oldukça önemli olan
ve alınan tazminatlar nedeniyle de
ön plana çıkamamış bir hastalık olan
kömür
tozundan
kaynaklı
pnömokonyoz ve siyah akciğer
rahatsızlığının önüne geçilmeye çalışılmıştır.
1976 yılında ise, Kentucky’de İskoç Madeninde yaşanan iki patlama sonucu,
madenci ve kurtarma ekiplerinin de içinde yer aldığı 26 kişinin hayatını kaybetmesi,
Federal Maden Emniyeti ve Sağlık Yasası’nın 1977 yılında kabul edilmesini
sağlamıştır. Bu yasayla kömür madenciliğinin dışında yer alan maden ocakları da bu
yasa kapsamına alınmıştır. Kısacası 1969 yasasının kapsam ve uygulama açısından
genişlemesi sağlanmış ve ABD Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi (MSHA)’nin
kurulması gerçekleştirilmiştir.
1977 yılı Federal Maden
Emniyeti ve Sağlık Yasası ile
yeraltı kömür madenleri, yılda dört
kez Maden Güvenlik ve Sağlık
İdaresi (MSHA) müfettişlerince
denetlenmeye başlanmıştır. Yasa ile
ayrıca çalışan madencilere, kendi
güvenliklerini kontrol etme ve
ihlalleri raporla bildirme imkanı da
tanınmış ve bu nedenle işveren
tarafından herhangi bir şekilde (iş
kaybı gibi) cezalandırılamayacakları
da, hüküm altına alınmıştır.
Yasa kapsamınca raporlanacak bazı güvenlik ihlalleri ise aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
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1. Madendeki bir kişinin ölümü,
2. Madendeki bir kişinin ölümlü yaralanması,
3. Madende ortaya çıkan sıvı veya gaz kaçağı ile önlemi alınmamış su baskını,
4. Önlemi alınmamış ateşleme, gaz veya toz patlaması,
5. Önlemi alınmamış ancak 30 dakikadan daha fazla süren maden yangınları,
6. Önlemi alınmamış ateşleme, kumlama, ajan veya patlayıcılardan kaynaklı
patlama,
7. Önlemi alınmamış tavan
çökmeleri nedeniyle
havalandırmanın bozulması
veya engellenmesi,
8. Kömür veya kaya
patlaması nedeniyle, bir saatten
fazla süren madenden çekilme
ve çalışma etkinliğinin
bozulması,
9. Acil durumlarda verilen
siparişlerin yerine getirilmesi
için, madencilerin tahliyesinin
geciktirilmesi veya kararsız
davranışlar,
10. Yamaçlarda tehlikeli olarak, 30 dakikadan fazla süren ekipman hasarlarından
dolayı ortaya çıkan yaralanma veya ölümler.
ABD’de 2006 yılında yeraltı kömür ocaklarında meydana gelen ve yine 19
işçinin ölümüne neden olan olaylar yasal tartışmaları yeniden gündeme getirmiş ve
Kongreden acil olarak, madende iletişim, oksijen temini, sığınma odaları ve izleme
sistemleri için ek ödenek geçirilmiş ve ayrıca, Maden Geliştirme ve Yeni Acil
Müdahale Yasası’nın (2006) kabul edilmesi ve Ulusal Madencilik Derneğinin
kurulması sağlanmıştır. Bu
dernek;
ihtiyaç
duyulan
kurtarma
ve
iletişim
eğitimlerinin daha yaygın olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacak
ve bu konuda gerçekçi staj, acil
müdahale, kurtarma ve kaçış
yeteneklerinin uzmanlaşmasını
gerçekleştirecektir. Ayrıca bu
dernek, madencilik kuruluşları
arasında, insan davranışları ve
kapsamlı bir risk yönetiminin
gerçekleşmesi için güvenlik
kültürünün
oluşturulmasını
hedefleyecektir.
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ABD’de; 1996 yılında, 29 sayılı Maden Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Mine
Health and Safety Act) yayınlanmış ve 15 Aralık 2006 tarihinde de güncellenmiştir.
Söz konusu bu kanunda genel olarak;
Tanım ve Kapsamı
Madendeki Sağlık ve Güvenlik Şartları
Sağlık ve Güvenlik Temsilcileri ve Komiteleri
Üçlü Kurumlar
(a) Maden Yönetmeliği Danışma Kurulu;
b) Madencilik İş Sağlığı Danışma Kurulu ve
c) Maden Güvenliği Araştırma Danışma Komitesi
Maden Sağlığı ve Güvenliği Müfettişliği
İlgili Bakan Yetkisi (Kamu Sağlığı ve Güvenliği ile ciddi çevre sorunlarının
ortaya çıkması durumunda madendeki çalışmayı yasaklama yetkisi)
Yasal Bildiriler ve Suçlar ve
Genel Hükümler ana başlıklarından oluşmaktadır.
Özellikle kanunun 2. Maddesi işverene; madenlerdeki sağlık ve güvenlik ile
ilgili sorumlulukları aşağıdaki gibi yüklemiştir.
a) Madene bir sorumlu yöneticinin atanması ve bunun altındaki
sorumluluğu olan diğer ilgililerin Baş Müfettişliğe bildirilmesi,
b) İşverenin kendi yerine madendeki iş ve işlemlerden sorumlu olacak bir
veya daha fazla yöneticinin atanabilmesi ancak, bu yöneticilerin
atanmasının
işverenin
yasalar
karşısındaki
sorumluluğunu
kaldırmayacağı,
c) İşverenin iş ve işlemlerden teknik veya idari olarak sorumlu müdürleri
atayabileceği ancak, yasal sorumluluğunun devam edeceği,
d) İşverenin çalışanlar için, madende uygulanabilir sağlık ve güvenlik
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önlemlerini alması,
e) İşverenin madende sağlık ve
güvenlik ile ilgili malzeme ve
donanımları bulundurması,
f) İşverenin madende sağlık ve
güvenlik ile ilgili personeli
bulundurması,
g) İşverenin
madende
direkt
çalışanlar başta olmak üzere
ortamdaki çalışanlardan aldığı
bilgilerle sağlık ve güvenlikle
ilgili politikalarını belirlemesi
ve bunu (bu kanunun 3.
Maddesi ile kurulması zorunlu)
sağlık ve güvenlik komitesine
danışması,
h) İşverenin
Maden
Baş
Müfettişliği
tarafından
belirlenen
ve
madendeki
uygulamalar ile ilgili kod’ları
kullanması ve bunlarla ilgili
revizyon için de Sağlık ve Güvenlik Komitesine danışması,
i) İşverenin sağlık ve güvenlik
eğitimini sağlaması,
j) Madende sağlık ve güvenlik
açısından
Risk
Değerlendirmesi yapması,
k) Madende, meslek hijyenini
sağlaması
ve
bunun
ölçümünü yapması ve kayıt
altına alması,
l) Madende
çalışanın
karşılaşacağı
sağlık
problemlerinin giderilmesi
için tıbbi gözetim sistemini
kurması
ve
kayıtlarını
tutması,
m) Madende her servis için ortaya çıkan kaza ve tehlikelerin kayıtlarının
tutulması ve bunun bir kopyasının mutlaka Sağlık Müfettişliğine
bildirilmesi,
n) Madende ortaya çıkan olağanüstü sağlık problemi kaydının gizli
tutulması ve bu kayıtların mahkemelerin taleplerinin dışında
açıklanmaması ve 40 yıl sonra imha edilmesi ancak, bu süre içinde tıbbi
gözetim altında bulundurulması,
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o) Tıbbi yıllık raporların, çalışanların sağlık problemlerinin ve olağanüstü
sağlık durumlarının, isimlerin belirtilmeden, hekim ve sorumlu ile
birlikte raporlanması,
p) Sağlık problemleri nedeniyle çalışanın önce tedavisinin yapılması ve
meslek hastalığı veya tıbbi gözetim zorunluluğu olması halinde ise 30
günden sonra işine son verilmesi ve bu kararın ekinde tıbbi belgelerinde
bulundurulması,
q) İşverenin
çalışanları için
tüm
klinik,
muayene, tıbbi
testler
için
yapılan
masrafları
ödeme
zorunluluğu,
r) Çalışanların
kendileri
ile
ilgili
tutulan
bilgileri (tıbbi
gözetim, meslek hijyen ölçümü, karşılaşabileceği sağlık tehlikesi ve
meslek hastalıkları doktorunun incelemeleri gibi) alabilme hakkı,
s) Çalışanın işine son verilmesi durumuna itiraz hakkı,
t) Madende kullanılan malzeme ve yapıların kabul edilebilir ölçüler içinde
ve ergonomik ilkelere uygun olarak tasarımı, imalatı, montajı ve
kurulumunun sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun bir şekilde olması,
u) Çalışanların, sağlık ve güvenlik kurallarına uyması, başta kendi ve diğer
çalışanların
emniyetini ve iş
emniyetini
dikkate
alarak
hareket etmesi ve
bu
amaçla
koruyucu
malzeme
ve
giysilerin
kullanılması
ve
buna
özen
gösterilmesi,
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v) Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik açısının tehlikeli boyuta
gelmesinde, işyeri
sağlık ve güvenlik
sorumlusunun
uyarması üzerine,
işyerinin acilen
terk
edilmesi,
Sağlık
ve
Güvenlik
Komitesinin
işyerinin
acil
durumlarda terk
edilmesine
yönelik
prosedürlerin
dikkate alınarak çalışma ortamlarının terk edilmesi,
w) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınan tüm tedbirler için harcanan
bedellerin, çalışandan alınması veya çalışanın herhangi bir hak kaybına
uğratılması, suç olarak kabul edilmektedir.
Bu kanun kapsamında da, madendeki her bir vardiyada 20 çalışan için,
bir sağlık ve güvenlik temsilcisinin bulundurulması hükmü getirilmiştir.
Maden Güvenlik ve
Sağlık
İdaresi
(MSHA)
madenlerdeki tüm ölümleri
incelediği için bunlardan,
direkt madencilik faaliyeti
dışındakileri (ölüm nedeni
sigara, cinayet, intihar v.b.
olanlar)
madencilik
sektörünün
güvenlik
performansını
değerlendirmede
kullanmamaktadır. Bu tip
şüpheli
ölümler,
Ölüm
Gözden Geçirme Komitesi
tarafından belirlenmekte ve
tutulan raporlarda ölüm nedeni olarak da, sigara, cinayet, intihar, doğal nedenler veya
dinsel faaliyetler şeklinde, ifade edilmektedir.
ABD’de Ulusal Bilimler Akademisi, 2007 yılı Ulusal Enerji Politikasında
Kömür Araştırma ve Geliştirme Raporu Özetinde; ABD’de, yılda 1 milyar ton’un
üstünde kömürün üretilmesi için çalışan kömür işçileri sayısının yaklaşık 123.000 kişi
310

Mustafa BOZOĞLAN

ÜLKEMİZDEKİ KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE
İ Ş S A Ğ L I Ğ I V E G Ü V E N L İ Ğ İ M E V Z U A T I N I N G E L İ Ş İ M İ (1867-2010)

olduğunu (Mine Safety and Health Administration (MSHA) verileri ile düzeltilmiştir)
ve kömür madenciliğindeki işgücünü etkileyen faktörlerin başında da, bir dizi sağlık ve
güvenlik risklerindeki artışların yanında, yeni ekipman ve sistemleri, yeni işçilerin
eğitim gereksinimleri ve yer altı kömür madenciliğinde yer alan kömür damarına
uygun yerlerde yaşama alanları, iletişim sistemleri ve kaçış için uygun boşlukların
oluşturulması, bu boşluklarda bilgi ve teknoloji ihtiyaçları ile acil durum hazırlık ve
kurtarma ekipmanlarının bulundurulması gibi etkenlerin geldiğini belirterek, kömür
madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki Ar-Ge araştırmalarının ağırlıklı
olarak artan tehlikelerin öngörümü, metan kontrolü, havalandırma, göçük kontrolü,
tekrarlanan ağır yaralanmalar, solunum hastalıkları, kaçış ve kurtarma işlemlerinin
geliştirilmesi, iletişim sistemleri, yangın ve patlamaların azaltılmasını içermesi
gerektiğini, ortaya koymuştur.
Bu kapsamda da, madencilik faaliyetlerinin otomasyonla kontrol edilmesinin
sağlanması, özellikle patlama halinde ve tehlikeli durumlarda maden işçilerinin doğru
yönlendirilmesinin sağlanması için oluşturulacak gelişmiş bir sağlık ve güvenlik
programı için de yaklaşık, ek olarak her yıl 35 milyon US $’ına ihtiyaç duyulacağını
belirtmiştir. Ayrıca bu programın federal hükümetlerdeki madencilik işletmelerine
uygulanabilmesi için de, İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüler(NIOSH) ile
Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresi (MSHA) koordinatörlüğünde, madencilik
sektöründeki şirketlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini de vurgulamıştır.
ABD’nin kömür madenciliğinde yaşanan ölümlü kazaları ve bu kazaları
değerlendiren bazı grafikler aşağıda verilmiştir.
Grafik 20: 1900-2008 ABD kömür madenciliği kazalarındaki ölüm değerleri
(kişi)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration
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Grafik 20’den; ABD’de kömür madenciliğinde 1900’lü yılların başından
1950’li yıllara kadar, her yıl 1.000’den fazla kömür işçisinin hayatını kaybettiği ve en
büyük ölümlü kazalarında, 1907 yılındaki toplam 3.242 madencinin hayatını
kaybetmesiyle sonuçlanan kazalar olduğu anlaşılmaktadır. 1900 yılında 1.489 kömür
işçisini kaybeden ABD, 2008 yılında bu rakamı 30 kömür işçisine düşürmüştür. 19002008 yılları arası toplam kömür işçisi kaybı ise; 104.674 kişi olarak belirtilmiştir.
Grafik 21:1900-2008 ABD kömür madenciliğinde çalışan işçiler içindeki ölüm
oranları(%0)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Grafik 21’de ise; ABD’deki kömür madenciliğinde çalışan toplam işçi sayısına
göre ortaya çıkan ölümler oranlanmış ve yine en büyük değerin 1907 yılındaki binde
4.77 değeri olduğu görülmüştür. Bu değerler içinde en düşük değer de 2005 yılındaki
binde 0,20 değeridir. ABD’de 1900 yılında kömür madenciliğinde 448.581 kömür
işçisi çalışırken bu değer 2008 yılında 133.827 kömür işçisine düşmüştür.
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Grafik 22: 1973-2008 yılları arası ABD’de kömür madenciliğindeki kazalardan
kaynaklanan ölümler (kişi) ve aynı dönemdeki kömür üretim
miktarları (1000 ton)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Grafik 22’nin değerlendirmesinde; 1973-2008 yılları arası ABD’de kömür
madenciliğinde meydana gelen iş kazaları sonucu kömür işçileri ölüm değerlerinin
genel anlamda düşüş eğiliminde olduğu ve özellikle 1990 yılından sonra, yıllık olarak
60 işçiden aşağıya doğrusal azaldığı ve en düşük değerinde 2005 yılındaki 23 kömür
işçisi olduğu ve aynı dönemdeki kömür üretimine bakıldığında ise, 1973 yılındaki
506.172.000 ton’luk kömür üretiminin, 2008 yılında 1.075.219.000 ton’a yükseldiği
görülmektedir. Diğer bir deyimle ABD’de son 35 yıl, kömür üretiminin doğrusal
olarak sürekli artışlar gösterdiği ve buna karşılık kömür madenciliğindeki kazalardan
kaynaklı işçi ölümlerinin ise benzer doğrultuda azaldığı da söylenebilir. Kömür üretim
artışına karşılık kömür işçi ölümlerinin azalması; bir taraftan ülkedeki iş sağlığı ve
güvenliği konusunda oluşturulan mevzuattaki gelişim ve denetlemeden, diğer tarafta da
kömür üretim teknikleri (ağırlıklı mekanize üretime geçiş) ve işçi bilinçlenmesindeki
gelişimden kaynaklanmaktadır.
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Grafik 23: 1978-2007 yılları ABD’de kömür madenciliği kazalarından kaynaklı
ölümler (kişi)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Grafik 24: 1978-2007 yılları ABD’de kömür madenciliği sırasında yeraltı ve
açık ocaklardaki kazalardan kaynaklanan ölümler (kişi)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Yukarıda yer alan gerek 23 ve gerekse 24. Grafikte, ABD’de 1978-2007 yılları
arası kömür madenciliğinde meydana gelen kazalar sonrası kömür işçisi ölüm değerleri
belirtilmiştir. Bu değerlere bakıldığında da, son 30 yılda ortalama işçi ölüm
değerlerinin yaklaşık 6 kat gibi bir değerde azaldığı görülmektedir. Ayrıca bu
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dönemde, hem yer altı ve hem de açıkocaktaki en büyük işçi ölüm değerinin, 1981
yılındaki toplam 142 işçi ölüm değeri olduğu ve bu yılda en fazla arazi hazırlığı ve
atölyelerle birlikte işçi ölüm değerinin de 153 olarak tespit edildiği görülmektedir.
Yine bu dönem içinde en az değerlerinde 2005 yılındaki sırasıyla 18 ve 23 değerleri
olduğu görülmektedir.
Grafik 25: ABD’de 1978-2007 yılları arası kömür madenciliği kazalarındaki
ölümlerin üretim miktarına oranı (kişi/milyon ton)

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Grafik 25’te; ABD’de ve pek çok kömür üreticisi ülkede olduğu gibi kömür
madenciliğinde yaşanan ölümlü kazaların değerlendirilmesinde kullanılan, ölüm
değeri (kişi)/kömür üretimi (milyon ton) oranlarının değerlendirilmesi yapılmış ve
ABD’de yıllar itibariyle kömür üretiminin artmasına karşılık, kazalardan kaynaklı
ölümlerin azaldığı görülmüştür. Örneğin: grafikteki en büyük değerin 1979 ile 1981
yıllarındaki 0,214 oran değeri olduğu ve bu dönemde ülkede toplam; 1979 da yaklaşık
673 milyon ton ve 1981 yılında da 715 milyon ton kömür üretildiği, buna karşılık en
küçük değerin ise 2005 yılındaki 0,021 oran değeri olduğu ve bu yılda da 1 milyar 30
milyon ton kömürün üretildiği görülmüştür.
Yukarıda belirtilen grafiklerin genel değerlendirilmesi yapıldığında; ister
kömür madenciliğinde çalışanlar içindeki kömür işçisi ölüm değerlerinin oranına ya da
ister, kömür işçisi ölüm değerleri ile 1 milyon ton kömür üretiminin oranına bakılsın,
ABD de son 60 yılda kömür madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan
yasal kararlar, uygulamalar ve denetlemelerin ve ayrıca kömür madenciliği
sektöründeki teknolojik gelişmelerin, kömür işçisi ölüm değerlerini ve kömür üretimini
olumlu yönde değiştirdiği görülmektedir.
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Aşağıda, ABD’de yaşanan ölümlü bazı kömür madenciliği kazaları ile ilgili
tablolar verilmiştir.
Tablo 9: ABD’de 1970 -2007 yılları arası beş veya daha fazla ölümlü kömür
madeni kazaları
YIL
2007

2006

2001

1992

1989

1986

1984

1983

1982

1981

316

GÜN

MADEN
KONUM
Crandall Canyon
Emery County,
6 Ağustos
Mine, Genwal
Huntington, Utah
Resources Inc.
Darby Mine No.
Harlan County,
20 Mayıs
1, Kentucky
Middlesboro,
Darby LLC
Kentucky
Sago Mine, Anker
Upshur County,
West Virginia
2 Ocak
Buckhannon,
Mining Company
West Virginia
Inc.
Tuscaloosa
No. 5 Mine, Jim
County,
23 Eylül Walter Resources,
Brookwood,
Inc.
Alabama
No. 3 Mine,
Wise Co., Norton,
7 Aralık
Southmoutain
Virginia
Coal Co.
William Station
Union Co.,
13 Eylül No. 9 Mine, Pyro
Wheatcroft,
Mining Co.
Kentucky
Loveridge No. 22,
Marion Co.,
6 Şubat
Consolidation
Fairview, West
Coal Co.
Virginia
Wilberg Mine,
Emery Co.,
19 Aralık
Emery Mining
Orangeville, Utah
Corp.
McClure No. 1
Dickinson Co.,
21 Haziran Mine, Clinchfield
McClure,
Coal Co.
Virginia
Floyd Co.,
No. 1 Mine, RFH
20 Ocak
Craynor,
Coal Co.
Kentucky
No. 21 Mine,
Marion Co.,
8 Aralık
Grundy Mining
Whitwell,
Co.
Tennessee

TİP
Yüz veya
Kaburga
Kırıkları

ÖLÜM

Patlama

5

Patlama

12

Patlama

13

Patlama

8

Patlama

10

Boğulma
(yüzey
stokları)

5

Ateş

27

Patlama

7

Patlama

7

Patlama

13

6
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7 Aralık
15 Mart

1980

7 Kasım

1978

4 Nisan

1977

1976

1972

1970

No. 11 Mine,
Adkins Coal Co.
Dutch Creek No.
1, Mid-Continent
Resources, Inc.
Ferrell No. 17,
Westmorland
Coal Co.
Moss No.3 Portal
A, Clinchfield
Coal Co.

Knott Co., Kite,
Kentucky
Pitkin Co.,
Redstone,
Colorado
Boone Co.,
Uneeda, West
Virginia
Dickinson Co.,
Duty, Virginia

Schuykill Co.,
Tower City,
Pennsylvania
Scotia Mine, Blue
Letcher Co.,
9-11 Mart
Diamond Coal
Oven Fork,
Co.
Kentucky
Itmann No. 3
Wyoming Co.,
16 Aralık
Mine, Itmann
Itmann, West
Coal Co.
Virginia
Blacksville No. 1, Monongalia Co.,
22
Consolidation
Blacksville, West
Temmuz
Coal Co.
Virginia
Nos. 15 and 16
Leslie Co.,
30 Aralık
Mines, Finley
Hyden, Kentucky
Coal Co.

Patlama

8

Patlama

15

Patlama

5

Boğulma
(oksijeni
eksik hava)

5

Sel

9

Patlama

26

Patlama

5

Ateş

9

Patlama

38

Porter Tunnel,
Kocher Coal Co.

1 Mart

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration

Tablo 10: ABD'de en acı ilk üç kömür madeni ölümlü kazaları
YIL

GÜN

MADEN

1913

22
Ekim

Stag Canon No. 2

1909

13
Kasım

Cherry Mine

1907

Monongah Nos. 6 and
6
8
Aralık

TİP

ÖLÜM

Dawson, New
Mexico

Patlama

263

Cherry, Illinois

Yangın

259

Monongah, West
Virginia

Patlama

362

KONUM

Kaynak: US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration
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İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK)
İngiltere’deki Kömür Madenciliğinin Kısa Tarihi
İngiltere’de kömür madenciliği oldukça eski çağlara kadar uzansa da kömürün
1700’lü yıllara kadar büyük miktarda üretimi gerçekleştirilememiş ancak 1700’lü
yıllardan sonra gelişen sanayi ile paralel kömür üretiminde de artışlar olmuş ve 1800’lü
yıllarda yaklaşık 10 milyon ton kömür üretimi gerçekleşmiştir.
İngiltere’de kömür üretimi 1900’lü yıllarda zirveye ulaşmış ve o yıllarda
yaklaşık 250 milyon ton’un üzerinde üretim gerçekleşmiştir. Yakın dönemde ise bu
değerler; 1973 yılında yaklaşık 132 milyon ton, 1990 yılında yaklaşık 93 milyon ton,
2000 yılında 31,2 milyon ton ve 2008 yılında ise 16,5 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Bu azalmada en büyük etken ise mevcut kömür rezervinin azalması
veya üretiminin ekonomik olmayışıdır (Grafik 26). Buna rağmen İngiltere, 2008 yılı
verilerine göre yaklaşık 43,7 milyon ton kömür ithali gerçekleştirmiştir.
Grafik 26: İngiltere (Birleşik Krallık) 1880-2006 yılları arası kömür üretim
ve tüketimi

Kaynak: Cleaner Coal in China, International Energy Agency (IEA), OECD 2009

İngiltere’deki İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kısa Tarihi
İngiltere’de, madencilik sektöründeki çalışma koşullarını araştırmak üzere, ilk
kez 1840 yılında Parlementoda bir Kraliyet Komisyonu kurulmuş ve bu Komisyon
adına Lord Ashley, 1842 yılında yine ilk kez, kömür madenciliğinde yeraltında
istihdam edilen çocuk ve kadınların durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlamış ve bu
rapor bir hayli ses getirmiştir. Raporda, özellikle çocuk ve kadın işçilerin insanlık dışı
şartlarda çalıştırıldıkları ve bu nedenle sürekli ağır hastalıklara yakalandıkları ve
ölümcül kazalarla karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir. Bunun yanında yine
raporda; kadınların ayaklarına zincirlerin bağlandığı ve bu şekilde kömür yük teknesini
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çektikleri, günde 18 saat çalıştırıldıkları ve sadece uyumak için işten ayrılabildikleri ve
haftada sadece bir gün yer altı kömür ocağından açık havaya çıkarıldıkları belirtilmekte
ve bazı çocukların ise 4-5 yıl süresince yer altı kömür ocağından açık havaya
çıkarılmadıkları gibi, bilgiler yer almaktaydı.
Lord Ashley’in bu raporu İngiltere’nin bir anlamda iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili yasal mevzuatının başlangıcı olmuş ve 1842 yılında Parlamentoda Madenler
Yasasının yürürlüğe girmesini sağlamıştır ve sonrasında da bunu 1843 yılındaki
Madencilik Müfettişliğinin kurulması takip etmiştir. Bu kanun ve müfettişliğe göre
1843 yılında atanan ilk müfettiş ise Hugh Seymour Tremenheere’dir ve bu
müfettişin görev ve yetkileri yasa uyarınca sınırlı olmasına rağmen, çalışma
döneminde birçok kovuşturmalar üstlenmiş, madencilik sektörünün durumunu
araştırmış ve yöneticilerin eğitimi için önerilerde bulunmuş, ölümcül ve ciddi kazaları
ve işçilerin yıkanması ve uygun yerleşim yerlerine yerleştirilmeleri için raporlar
düzenlemiştir. İngiltere’de, Tremenheere planlarını yerinde incelemek için ancak 1850
yılında, özel müfettişlere madene ve binalarına kısacası işyerlerine girip inceleme
yapma izni verilebilmiştir.
İngiltere’de kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iki ana
mevzuat vardır. Bunlardan ilki;
• 1954 yılı Maden ve Taşocakları Kanunu, bu kanun madendeki yangın ve
patlamanın önlenmesine yönelik hükümler içermektedir. İkincisi ise;
• 1974 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Bu kanun ise, çalışma
ortamlarının ve bu ortamlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hükümleri
içermektedir.
Yukarıda belirtilen kanunlara dayanarak, aşağıdaki yönetmelikler yayımlanıp
yürürlüğe girmiştir.
• 1956 yılı Kömür Madenciliğinde Yanıcı Tozlara Karşı Önlemler
Mevzuatı,
• 1956 yılı Kömür ve Diğer Madenlerde Lokomotifler ile İlgili Mevzuat,
• 1988 yılı Madenlerden Güvenli Çıkış Mevzuatı,
• 1989 yılı Elektrikle Çalışma Yönetmeliği,
• 1993 yılı Kömür Madenleri İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Kuralları
Yönetmeliği,
• 1995 yılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,
• 1995 yılı Madenlerde Kurtarma ve Tahliye Yönetmeliği,
• 1998 yılı Çalışma Ekipmanlarının Kullanımı Yönetmeliği,
• 1999 yılı Çalışma Yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yönetmeliği,
• 2002 yılı Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği,
Yönetmeliklerdeki hükümlere göre ürünlerin temini ile ilgili mevzuat ise;
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• 1992 yılı Makine Güvenliği Yönetmeliği,
• 1996 yılı Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Ekipman ve Koruyucu
Sistemler Yönetmeliği.
İngiltere’de 1974 yılında
yayımlanarak yürürlüğe giren İş
sağlığı ve Güvenliği Kanunu
sonrasındaki olumlu gelişmelerle
ilgili 1974-2009 yıllarını kapsayan
bilgiler, aşağıdaki paragraflarda ve
Tablo 11’de belirtilmiştir.
 Çalışanlarda

ölümcül
yaralanmaların sayısı, %
81 azalmıştır,
 Ölümcül yaralanmaların 100.000 çalışana karşılık oranı, % 83 azalmıştır,
 Raporlanmayan ölümcül yaralanmaların sayısı, % 72 azalmıştır,
 Tüm ana sanayi sektörlerinde yaralanma oranları ve sayıları düşmüştür.
 Riskli hizmet sektörlerinde değişen istihdam ve ağır sanayideki değişiklik
nedeniyle son 10 yıl içinde, ölümcül yaralanma oranında yaklaşık % 24 azalma
meydana gelmiştir.
 Son araştırmalar, ölümcül yaralanmaların 1986 yılından bu yana % 50
azalmasının nedeninin, çalışanların mesleklerindeki değişimden kaynaklandığını da
göstermektedir.
 Aşağıdaki Tablo 11’de görüldüğü gibi, işten kaynaklı meslek hastalıklarının
(bazı akciğer hastalıkları gibi) verileri ancak, 1974 yılından sonra güvenilir olarak
değerlendirilebilmiştir. Bu nedenle veri aralığı 1974 ile 2007 yılları arasını
kapsamaktadır. İngilterede 1974- 2007 yılları arasında;
a) Pnömokonyoz hastalığından kaynaklı ölümler düşmüştür.
b) Asbest’ten kaynaklı ölümler ve ilgili hastalıklar (günümüzden 30-40
yıl önce aspest’in etkisinde kalanlarda) ortaya çıkmıştır.
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Tablo 11: İngiltere’de 1974-2008/09 dönemi, İşyerinde yaralanma ve meslek
hastalıkları karşılaştırması
Önceki

Sonraki

İşyerinde yaralanma

1974

2008/09

Ölümcül yaralanmalar (sağlık, eğitim ve kamu yönetimi
hariç)

651

180

100.000 Çalışan başına ölümcül yaralanma

2,9

0,5

336701

94790

Meslek hastalıkları

1974

2007

Pnömokonyoz’dan ölüm (Pnömokonyoz: Akciğerlerde
tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa
genel olarak verilen ad.)

453

156

Asbest’ten ölüm

25

96

Mezotelyoma’dan ölüm (Mezotelyoma: asbestin yol açtığı
en önemli hastalık olan akciğer zarı ve karın zarı
kanseridir.)

243

2156

100.000 çalışan içindeki hastalanma değeri (son 12 ay
içindeki)

1990

2008/09

Toplam

5940

3900

Kas-iskelet bozuklukları

2750

1800

Stres ve strese neden olan koşullar

820

1410

Rapor Numarası olmayan ölümcül yaralanmalar (sağlık,
eğitim ve kamu yönetimi hariç)

Kaynak: United Kingdom Health and Safety Executive
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Grafik 27: İngiltere’deki 1974 ile kesikli olarak 2008 yılları tüm sektörler
(eğitim, sağlık ve kamu yönetimi hariç) için ölümcül yaralanmalar

Kaynak: The Coal Authority Publications and Information, United Kingdom

Grafik 28: İngiltere 2006-2008 yılları kömür madenciliği tehlikeli kaza ve
hastalıklar, büyük yaralanma ve ölüm değerleri

Kaynak: United Kingdom Health and Safety Executive
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Grafik 29: İngiltere 1996-2008 yılları endüstriyel hastalıklardan Pnömokonyoz
hastalığının kömür ve asbest’ten kaynaklı değerleri

Kaynak: United Kingdom Health and Safety Executiv
(x) Nisan 2002’de veri toplama şeklinin daha gerçekçi hale getirilmesi nedeniyle,
o tarihten sonraki değerlerde belirgin bir artışın olduğu görülmektedir.
(t) Tahmini değerler

İngiltere kömür madenciliği tarihindeki ölümlü kazalardan bazıları, aşağıda
verilmiştir.
16 Ocak 1862, Hartley
Colliery yer altı kömür
ocağında,
havalandırma
makinesinin demir aksamının
kırılması ve yer altı ocağına
hava basamaması yüzünden
yer altında biriken metan,
kömür
tozu
ve
grizu
patlamalarına neden olmuş ve
204
madenci
hayatını
kaybetmiştir.
12 Aralık 1866, Oaks maden ocağındaki grizu patlaması sonucu, 388 madenci
hayatını kaybetmiştir.
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14 Nisan 1874, Astley yer altı kömür ocağında, 54 erkek ve çocuk madenci ölmüştür.
Bu sahada daha sonra da bazı kazalar meydana gelmiş ve
15 Temmuz 1855 – 9 madenci
25 Mart 1857 – 2 madenci
8 Mart 1870 – 9 madenci
14 Nisan 1874 – 51 madenci yeraltındaki patlamalar nedeniyle tünellerin çökmesi
sonucu ölmüşlerdir.
22 Ekim 1877, Blantyre madencilik felaketi İskoçya’nın en büyük felaketidir ve 207
madenci ocak içindeki patlamadan ölmüştür. Bu ocakta; 2 Temmuz 1879 tarihinde
ikinci bir patlama gerçekleşmiş ve 28 kişi ölmüştür.
18 Haziran 1885, Clifton Hall Colliery
kömür
madeni
ocağındaki
grizu
patlamasından dolayı 178 madenci ölmüştür.
Ocak, 1820-1929 yılları arasında işletilmiştir.
18 Şubat 1887, Wattstown Ulusal Colliery
yer altı maden ocağında, patlama sonucu 30
madenci ölmüştür.
28 Mayıs 1887, Udston yer altı maden
ocağında, grizu patlaması sonucu, 73 madenci
hayatını kaybetmiştir.
11 Temmuz 1905, Cambrain Ulusal
Colliery yer altı maden ocağında, patlama
sonucu madenci ve çocuklarında arasında
olduğu, 120 kişi ölmüştür.
16 Şubat 1909, Batı Stanley yer altı maden ocağındaki patlamadan dolayı 160’dan
fazla madenci hayatını kaybetmiştir.
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21 Aralık 1910, Pretoria yer altı maden ocağında, 3 ayrı yerdeki patlama nedeniyle
349 madenci hayatını kaybetmiştir.
14 Ekim 1913, Senghenydd Colliery yer altı maden ocağında meydana gelen patlama
nedeni ile, Birleşik Krallığın madencilik tarihindeki en büyük ölümlü maden kazası
gerçekleşmiş ve 439 madenci ölmüştür.
12 Ocak 1918, Minnie Pit yer altı kömür ocağındaki felaketin, o dönemde yaşana 1.
Dünya Savaşı bombalamalarından kaynaklı grizu patlamalarında, 155 madenci hayatını
kaybetmiştir.
22 Eylül 1934, Gresford kömür madeni ocağındaki havalandırmanın yetersizliğinden
kaynaklı patlamada İngiltere Madencilik Tarihinin en büyük kazası gerçekleşmiş ve
yeraltında çalışan toplam 500 madenciden, 266’sı hayatını kaybetmiştir.
29 Mayıs 1951, Easington Colliery kömür madeni ocağındaki patlama nedeniyle 83
madenci ölmüştür.

Aberfan 1966 Göçük Öncesi

Aberfan 1966 Göçük Sonrası

1966, Aberfan yer altı kömür ocağındaki patlama nedeniyle üstünde yer alan köyün
çökmesi sonucu, 116’sı çocuk olmak üzere 144 kişi ölmüştür.
21 Mart 1973, Lofthouse Colliery yer altı kömür ocağındaki havalandırmadan ani
giren su basması nedeniyle 7 madenci boğularak ölmüştür.
31 Temmuz 1973, Markham Colliery yer altı ocağında 1938 yılındaki patlamada
ölen 79 madenciden sonraki bu ikinci kazada da, 18 madenci hayatını kaybetmiştir ve
maden ocağı 1994 yılına kadar işletilmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Ülkemizde; önceki sayfalarda detaylı olarak anlatılan kömür madenciliğinde iş
sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuat gelişmelerinin, dünya ölçeğinde
değerlendirildiğinde pekçok ülkeye kıyasla oldukça erken yıllarda başladığı ancak,
hem yasal alt yapıda ve hemde uygulamadaki yetersizlikler nedeniyle günümüzde,
herne kadar olumlu bir gelişme var gibi görünüyorsa da yine istenilen seviyeye yani
sıfır kaza ve sıfır ölüm değerlerine gelinemediği ve kömür madenciliğinde yaşanan
acı olayların önüne geçilemediği görülmüştür.
Aşağıdaki bilgiler bazı kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen istatistiki
verilere dayanılarak hazırlanmış ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede; mümkün
mertebe, diğer ülkelerde de ele alınan değerlendirme kriterleri göz önünde tutularak
gelişmelerin aynı perspektifde ele alınması sağlanmıştır.
Tablo 12: 1937 yılında Zonguldak kömür madenciliğinde meydana gelen
kazalarda nedenlerine göre yaralanma ve ölüm değerleri
Kaza Nedenleri
Taş Düşmesi
Nakliye
Elektrik ve makine
Patlama
Diğer
Toplam

Yaralanma
Sayısı

Ölüm
Değeri

Ölüm çeşidine
göre oranlar (%)

495
1040
21
5
904
2465

43
17
2
1
8
71

60,56
23,94
2,82
1,41
11,27
100

Kaynak: Maden kazaları, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı: 16, Sayfa 19-34, 1939

Tablo 12’deki değerler ve bu değerlerin kaynağı olan dergi incelendiğinde,
1937 yılında Zonguldak yöresindeki kömür madenciliğinde meydana gelen kazaların
toplam 2536 kez yaşandığı ve bu kazalarda toplam 2465 yaralanmanın meydana
geldiği ve ayrıca 71 kömür işçisinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Buradaki değerler
içinde özellikle, ölüme neden olan taş düşmesinin değer (43 kömür işçisinin ölümü)
ve toplam ölüm değeri içindeki oranı (% 60,56) ile ilk sırada yer aldığının görünmesi, o
yıllarda kömür işçisinin basit bir kişisel koruyucu malzeme olan kasktan (üretimlerinin
olmaması nedeniyle) yoksun olmasının bile ne kadar önemli olduğunu göstermesi
açısından, iyi bir örnek olarak vurgulanmıştır.
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Grafik 30: 1933-1938 yılları Zonguldak kömür madenciliğinde meydana gelen
kaza sayıları ve ölüm değerleri

Kaynak: Maden kazaları, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı: 16, Sayfa 19-34, 1939

Grafik 30’daki 6 yıllık değerlere bakıldığında ise kaza sayısındaki 2,5 kat artışa
rağmen bu kazalardan dolayı kömür işçisi ölüm değerlerinin aynı oranda değil ancak,
doğrusal bir artış gösterdiği görülmüştür.
Grafik 31: 1933-1938 yılları Zonguldak kömür madenciliğinde meydana gelen
ölüm değerleri (kişi) ve üretim miktarı (milyon ton) oranları

Kaynak: Maden kazaları, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı: 16, Sayfa 19-34, 1939

Grafik 31’deki değerler incelendiğinde ise, o yıllara ait diğer kömür üreticisi
(İngiltere, Almanya, ABD v.b.) ülkelere kıyasla, kömür üretim miktarlarına göre
kömür işçileri ölüm değerlerindeki yükseklik, özellikle çalışan kömür işçilerinin
kalifiye işçi olmaması ve kömür üretimindeki mekanizasyon yetersizliği olarak ortaya
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konmuştur. Ancak buna rağmen yıllar itibariyle düştüğünü de söylemek mümkündür.
Kaldı ki, 17.06.1938 tarih ve 3457 sayılı Sınai Müesseselerde ve Maden
Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına Dair Kanun’da bu yöndeki eksikliği
gidermek için öncelikli olarak çıkarılmıştır. Bu kanunun ve sonrasındaki ülkemiz
mevzuatında ortaya konan olumlu gelişmeler, Grafik 32’deki sonuçların da ortaya
çıkmasına neden olmuştur.
Grafik 32: Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 1955-2008 yılları kömür
madenciliği kazalarındaki işçi ölüm değerleri ile tüvenan üretim
değerlerinin oranları (kişi/milyon ton)

Kaynak: Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK)

Grafik 32’deki değerlere bakıldığında ise, grafikteki en büyük değerlerin 1992
yılındaki 57,71 oran değeri, 1955 yılındaki 22,18 değeri ve 1983 yılındaki 21,54
değerleri olduğu ve bu yıllarda ise 1992 yılında 4.790.719 ton, 1955 yılında 5.495.697
ton ve 1983 yılında ise 6.725.000 ton kömür üretildiği, buna karşılık en küçük değerin
ise 1996 yılındaki 1,21 oran değeri olduğu ve bu yılda da 3.320.122 ton kömür
üretildiği görülmüştür. Burada asıl dikkati çeken, özellikle 1992 ve 1983 yıllarındaki
olağanüstü ölüm değerlerinin dışındaki değerlerin doğrusal bir eğimle geçmişten
günümüze doğru bir azalım gösterdiği gerçeğidir.
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Grafik 33: 1942-2008 yılları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) toplam çalışan
işçi içindeki kaza sonucu ölen kömür işçilerinin oranı (%0)

Kaynak: TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Grafik 33’te ise, TTK’nda yıllar içerisinde alınan önlemlerin, uygulamaların ve
özellikle 7 Mart 1983 (145 madenci) ve 3 Mart 1992 (277 madenci) tarihlerinde
yaşanan iki büyük grizu patlaması sonucu ortaya çıkan felakette toplam 422 kömür
işçisinin hayatını kaybetmesi sonucunda Kurumda yapılan iş sağlığı ve güvenliğindeki
birçok iyileştirmelerin, o yıllardan sonraki gelişmeleri de ne kadar olumlu etkilediği
görülebilmektedir. Öyle ki grafikte, toplam çalışan işçi içindeki kaza sonucu ölen
kömür işçileri oranının 1996 ve 1999 yıllarında binde 0,20 değerine yani, onbinde 2
oranına kadar düştüğü de görülmüştür.
Bu iyileştirmeler içinde; Rehabilitasyon Projesi, İş Güvenliği Geliştirme
Projesi, Eğitim Projesi gibi önemli projelerin yanında alt yapı yatırımlarının
tamamlanması, merkezi gaz izleme ve kontrol sistemlerinin kurulmuş olması, gaz
ölçme cihazları ile ALSz ekipmanlarının yenilenmesi ve çeşitli iş güvenliği
ekipmanlarının temin edilmesi sayılabilir.
Yine bunun yanında;
1- Patlayıcı kömür tozları ile mücadele vasıtaları geliştirilmiş,
2- Acil durumlarda kaçış planları yapılmış,
3- Çalışanlar ferdi kurtarıcılar ile donatılmış,
4- Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilerek
kullandırılması sağlanmış,
5- İş güvenliği denetimleri artırılmış, vardiya mühendisliği ve kaza takip
mühendisliği uygulaması başlatılmış,
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6- Çalışan işçiler, teknik elemanlar ve eğiticiler özel eğitime tabi tutulmuş,
7- Eğitim sürekli ve etkin kılınmaya çalışılmış ve afetlere müdahale edecek
acil kurtarma ekipleri oluşturulmuştur.
TTK yönetimi kömür madenlerinde; OHSAS 18001 iş güvenliği standardını
kurmayı ve yapılan iyileştirmelerin kurumsallaşmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Kurumda mevcut ALSz test laboratuvarı, maske test laboratuvarı, toz laboratuvarı,
kömür analiz laboratuvarı, çevre laboratuvarı ve benzeri gibi çeşitli test ve araştırma
laboratuvarlarını akredite ettirmeyi, madenciler için gerekli kişisel koruyucu test
laboratuvarını kurmayı, madencilerin eğitiminin yetkilendirilmiş kimselerce
gerçekleştirilmesini planlamakta, mevcut laboratuvarın akredite edilmesi ile yapılan
testlerin dünya çapında geçerli kılınmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Günümüzde, en azından şimdilik kömür madenciliği faaliyetleri yapıldığı
sürece ocak şartlarının durumu ile ocakiçi gazların ve tozların varlığı kömür
madencileri için potansiyel bir tehlike olmaya devam edecek gibi görünmektedir.
Ancak, yeraltı kömür ocağı şartları ile mücadelenin, güvenli koşulların sağlanması için
gerekli yatırımların yapılması ve güvensiz hareketlerin önlenmesinin yanında,
çalışanların eğitimi ve denetimine de bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Grafik 34: Türkiye geneli 1992-2008 yılları kömür madenciliği kazalarındaki
ölüm değerleri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
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Grafik 35: Türkiye geneli 1992-2008 yılları kömür madenciliği kazalarındaki
ölüm değerleri ile kömür üretim oranları (kişi/milyon ton)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), BP Statistical Review of World Energy
June 2008 ve International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009

Grafik 36: Türkiye geneli 1992-2008 yılları kömür madenciliği kazalarındaki
ölüm değerleri (kişi) ile ölüm değerleri/kömür üretim oranlarının
karşılaştırılması

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), BP Statistical Review of World Energy
June 2008 ve International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009

Grafik 36’daki değerlendirmede; 1992 yılında kömür madenciliği nedeniyle
548 madencinin hayatını kaybetmesine karşılık 51,4 milyon ton kömür üretildiği ve
ölüm değeri ile üretilen kömür oran değerinin 10,66 olduğu, buna karşılık en düşük
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oranın 2008 yılındaki 0,39 değeri olduğu ve bu dönemde de 30 madencinin hayatını
kaybetmesine karşılık, 75,76 milyon ton kömür üretiminin gerçekleştirildiği yani,
hayatını kaybeden madencilerin azalmasına karşılık üretilen kömür miktarındaki artış
(Grafik 37’de de görüldüğü gibi), ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği açısından alınan
önlemlerin, teknolojik gelişmelerin ve çalışanların eğitiminin olumlu etkilerinden biri
olarak görülebilir.
Grafik 37: Türkiye geneli 1992-2008 yılları kömür üretim miktarları ve kömür
madenciliği kazalarındaki ölüm değerleri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), BP Statistical Review of World Energy
June 2008 ve International Energy Agency (IEA) Coal Information 2009
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Grafik 38: Türkiye geneli 1992-2008 yılları kömür madenciliğindeki, iş kazası,
meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve ölüm sayıları

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Grafik 37 ile Grafik 38 birlikte değerlendirildiğinde, 1992’de kömür
madenciliğinde ortaya çıkan iş kazaları sayısının 13.308 değerinden, % 57 oranında
azalarak 5.728 değerine düştüğü buna karşılık olarak da, aynı dönem içinde kömür
üretim miktarının 51,4 milyon ton’dan 75,76 milyon ton’a çıktığı görülmektedir. Yine
aynı dönemde, meslek hastalıklarının yaklaşık % 41 ve sürekli iş göremezlik
değerlerinin de % 80 azaldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında,
ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılan adımların ve alınan önlemlerin,
yeterli olmasada kömür madenciliğinde yaşanan ölümlü kazaların önlenmesinde
ve/veya azaltılmasında olumlu etkiler yarattığını söylemek mümkündür.
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DİĞER BAZI ÜLKELERDEKİ ÖLÜMLÜ KÖMÜR MADENCİLİĞİ KAZALARI
POLONYA
1880, Sosnowiec bölgesindeki Renard kömür madeninde 200 madenci ölmüştür.
1896, Katowice bölgesindeki Kleofas kömür madeninde 104 madenci ölmüştür.
1923, Bytom bölgesindeki Rozbark kömür madeninde 145 madenci ölmüştür.
1931, Nowa Ruda bölgesindeki Waclaw kömür madeninde 151 madenci hayatını
kaybetmiştir.
1941, Nowa Ruda bölgesindeki Nowa Ruda kömür madeninde 180 madenci hayatını
kaybetmiştir.
21 Mart 1954, Chorzow bölgesindeki Barbara-Wyzwolenie kömür madeninde 81-102
kişi arasında madenci hayatını kaybetmiştir.
28 Ağustos 1958, Zabrze bölgesindeki Makoszowy kömür madeninde 72 madenci
hayatını kaybetmiştir.
23 Mart 1971, Zabrze bölgesindeki Rokitnica kömür madeninde 10 madenci
ölmüştür.
28 Haziran 1974, Czechowice-Dziedzice bölgesindeki Silezya kömür madeninde 34
madenci hayatını kaybetmiştir.
5 Temmuz 1978, Katowice
ölmüştür.

bölgesindeki Staszic kömür madeninde 4 madenci

10 Ekim 1979, Bytom bölgesindeki Dymitrow kömür madeninde 34 madenci
ölmüştür.
30 Ekim 1979, Czechowice-Dziedzice bölgesindeki Silezya kömür madeninde 22
madenci hayatını kaybetmiştir.
29-30 Kasım 1982, Bytom bölgesindeki Dymitrow kömür madeninde 19 madenci
ölmüştür.
22 Aralık 1985, Wałbrzych bölgesindeki kömür madeninde 18 madenci ölmüştür.
4 Şubat 1987, Mysłowice kömür madeninde 18 madenci ölmüştür.
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16 Ocak 1990, Ruda Slaska bölgesindeki Halemba kömür madeninde 19 madenci
hayatını kaybetmiştir.
1990, Ruda Slaska bölgesindeki Śląsk kömür madeninde 4 madenci ölmüştür.
1991, Ruda Slaska bölgesindeki Halemba kömür madeninde 5 madenci ölmüştür.
1993, Bytom bölgesindeki Miechowice kömür madeninde 6 madenci ölmüştür.
1995, Ruda Slaska bölgesindeki Nowy Wirek kömür madeninde 5 madenci ölmüştür.
1996, Zabrze bölgesindeki Bielszowice kömür madeninde 5 madenci ölmüştür.
24 Şubat 1998, Sosnowiec bölgesindeki Niwka-Modrzejów kömür madeninde 6
madenci ölmüştür.
2000, Piekary Śląskie bölgesindeki kömür madeninde 3 madenci ölmüştür.
6 Şubat 2002, Jastrzębie Zdrój bölgesindeki Jas-Mos kömür madeninde 10 madenci
ölmüştür.
Haziran 2005, Ruda Slaska bölgesindeki Pokój kömür madeninde 2 ve Jastrzębie
Zdrój bölgesindeki Zofiówka madeninde de 3 kişi olmak üzere, toplam 5 madenci
hayatını kaybetmiştir.
27 Temmuz 2006, Pokój kömür madeninde 4 madenci hayatını kaybetmiştir.
21 Kasım 2006, Ruda Slaska bölgesindeki Halemba kömür madeninde meydana
gelen grizu patlamasında 23 madenci hayatını kaybetmiştir.
18 Eylül 2009, - Ruda Slaska bölgesindeki Wujek-Śląsk kömür madeninde meydana
gelen grizu patlamasında 20 madenci hayatını kaybetmiştir.
BOSNA HERSEK
7 Haziran 1965, Kakanj bölgesindeki kömür madeninde gaz patlaması sonucu yer altı
ocağı kapanmış ve 128 madenci hayatını kaybetmiştir.
26 Ağustos 1990, Tuzla bölgesinde bulunan Dobrnja-Kreka maden işletmesinde
ülkenin en büyük maden kazası gerçekleşmiş ve 180 madenci hayatını kaybetmiştir.
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FRANSA
10 Mart 1906, Courrières kömür
madenindeki kömür tozu patlaması
nedeniyle ortaya çıkan kaza, Avrupa’nın
en kötü kazası olarak madencilik tarihine
geçmiştir. Bu kaza, çoğunluğu çocuk
olmak üzere 1099 madencinin ölümüne
neden olmuştur.
ALMANYA
7 Şubat 1962, Völklingen bölgesindeki
Luisenthal kömür madeninde metan gazı
nedeniyle kömür tozlarının patlaması
sonucu,
299
madenci
hayatını
kaybetmiştir.
ROMANYA
15 Kasım 2008, Hunedoara bölgesindeki
kömür madeninde meydana gelen patlama
nedeniyle
13
madenci
hayatını
kaybetmiştir.
RUSYA
19 Mart 2007, Ulyanovskaya kömür madeninde metan gazı patlaması nedeniyle 108
madenci hayatını kaybetmiştir.
24 Mayıs 2007, Yubileinaya kömür madeninde meydana gelen metan gazı
patlamasında 38 madenci hayatını kaybetmiştir.
UKRAYNA
1958 yılında üretime başlanan Zasyadko kömür madeninde,
1999, 50 madenci,
Ağustos 2001, 55 madenci,
Temmuz 2002, 20 madenci,
20 Eylül 2006, 13 madenci,
18 Kasım 2007, Zasyadko kömür madeninde meydana gelen metan gazı ve
beraberindeki kömür tozu patlaması sonucu 101 madenci,
2 Aralık 2007, 5 madenci olmak üzere, toplam 244 madenci hayatını kaybetmiştir.
8 Haziran 2008, Oblast bölgesindeki Karl Marx kömür madeninde meydana gelen
patlama nedeniyle ocağın 533 m derinlikte çökmesi sonucu, 37 madenci hayatını
kaybetmiştir.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Günümüzde bilim insanlarının birçoğunun araştırmaları, kömür madenciliğinin
en tehlikeli işlerden biri olduğunu ve kömür işçiliğinin de, iş kazaları ve meslek
hastalıkları bakımından önde geldiğini ortaya koymuştur.
Ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından önde gelen kömür
madenciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği konusu; ilk olarak Osmanlı döneminde, başta
o günün çalışma ortamlarının zorlukları, iş gücü temininde yaşanan sıkıntılar ve
üretimdeki talep artışı baskıları doğrultusunda gündeme zorunlu olarak gelse de,
özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında kömür madenciliği anlayışındaki olumlu gelişim
ve bu doğrultuda alınan kararlar sonucu uygulamaya geçen mevzuatın, diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında, o günün şartlarında oldukça ileri bir yaklaşımla ortaya konduğu
görülmektedir.
Bu yaklaşımı, Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Türkiye Devlet Madenciliği,
Milli kalkınma hareketi ile yakından alâkalı, mühim mevzulardan biridir. Umumi
endüstrileşme telakkimizden başka, maden arama ve işletme işine, her şeyden
önce, harici tediye vasıtalarımızı, döviz gelirimizi arttırabilmek için, devama ve
hususi bir ehemmiyet vermeye mecburuz.” ifadesi ile ve “... bizim halkımızın
menfaatleri yekdiğerinden ayrılır sınıflar halinde değil, bilakis mevcudiyetleri ve
muhassala-i mesaisi yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir...” ifadelerinde
görebiliyoruz.
Atatürk burada; bir taraftan madenciliğin ülkenin kalkınmasındaki önemini
ortaya koymuş ve diğer taraftan da, tüm işçilerin toplumun diğer kesimlerinden farklı
olmadığını aksine, tüm toplumun birbirini tamamlayan ve ülkesinin kalkınması
için birlikte hareket etmesi ve çalışması gereken halk olduğunu ortaya koymuştur.
Günümüzde uygulanmakta olan mevzuatta, hala o günkü hükümleri
koruduğumuz göz önüne alındığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya konan yasal
uygulamaların ne kadar ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Buna örnek olarak;
06.05.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180. Maddesinde;
“Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline
bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve
hastalarını tedaviye mecburdur.” ifadesinde yer alan ve o dönemin şartlarında
oldukça önemli olan 50 işçi çalıştırma sınırının günümüzde hala korunmaya
çalışılması gösterilebilir.
Doğaldır ki o dönemde belirlenen bu sayının; Kurtuluş Savaşından yeni çıkmış
ve pek çok gencini de şehit vermiş veya pek çok genci gazi olmuş bir ülkede, geride
kalan çalışanların sayısının oldukça az ve ağırlıklı olarak küçük veya aile işyerlerinde
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çalıştığı ve bunlarında üzerindeki ekonomik yükünün arttırılmaması gerektiği için
belirlendiğini unutmamak gerekir.
1923 1. İktisat Kongresinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 20.000 amelemiz
(işçimiz) vardır sözü ile günümüzde memurlar hariç çalışan sayısının 19.500.000
civarında olduğu ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatın tam
olarak değilse de genelde yeterli olmasına rağmen, mevzuat uygulamalarının neden
beklenen düzeyde olmadığının (AB Türkiye Raporu) detayına bakıldığında ise; sürekli
artan nüfusun çalışma ortamlarının yetersizliğinden dolayı iş bulamadığı ve bu nedenle
çalışan veya çalışmak isteyen kesimin öncelikle ve sadece çalışmayı düşündüğü ve
bazı işverenin de gerekli iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli önlemi almadığı ve
bunun yanında mevzuat uygulamalarının takibini yapacak yeterli denetim
elemanlarının da olmadığı görülmüştür. Ancak buna rağmen yine de, ülkemizdeki
kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yıllar içinde olumlu gelişmeler
olduğu söylenebilir.
Kömür işçileri, bir taraftan işyeri ortamlarında kömür üretiminin zorluklarıyla
mücadele ederken, diğer taraftanda kaza sırasındaki hareket kabiliyetlerinin diğer
işyerlerine göre kısıtlılığı nedeniyle pekçok sorunu birlikte yaşamaktadır. Özellikle
çalışma ortamındaki işyeri havasının aynı zamanda ocakiçi havalandırma havası ile
ortak olması, olası kazalardaki alev ve hava çıkışının doğrudan kömür işçisi üzerine
yönelmesine neden olmakta ve buda kazanın işçi üzerinde çok daha büyük etki
yaratması sonucunu doğurmaktadır.
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Çin Halk Cumhuriyetinin Kuzey’indeki Heilongjiang Eyaleti, Hegang bölgesinde bulunan,
Xinxing Kömür Ocağında, 21.11.2009 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sonrası kömür
işçisinin durumu.

Kömür madenciliğindeki kazalardan kaynaklı işçi ölüm değerlerinde; ister her
1.000 veya 100.000 çalışan içindeki işçi ölüm değerleri oranının gözönünde
bulundurulması olsun, ya da isterse işçi ölüm değerleri ile aynı dönemde üretilen 1
milyon ton kömür üretim miktarlarının oranlanması ile elde edilen değerlerin
gözönünde bulundurulması olsun, kısacası hangi değerlere bakılırsa bakılsın sonuçta
elde edilen istatistiki verilere dayanarak ve özellikle son 60 yılda, kömür
madenciliğinden kaynaklı işçi ölümlerinin oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Buna
neden olarak da; bir taraftan özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu
konudaki yasal durumlarını belirlemesi, çalışanların bilgilendirilmesi ve yasal
yaptırımların ciddiye alınmasının yanında, diğer taraftan da kömür madenciliği
işletmesindeki teknik gelişimin, kullanılan malzeme, araç ve ekipmanların teknolojik
gelişiminin de olumlu katkılarının olduğu söylenebilir.
Diğer sektörlerde olduğu gibi, kömür madenciliğinde de iş sağlığı ve
güvenliğinin ülkeler tarafından ciddiye alınması, bir taraftan çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin iyileştirilmesini sağlarken, diğer taraftan da bu ve benzeri sektörlerin
içinde, bu konuda çalışan yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır.
Son yıllarda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği kapsamının tüm çalışanları
(evdekiler hariç) içerecek şekilde genişletilmesi düşüncesi; gelecekte konuyla ilgili
tartışmaların ve dolayısıyla kamuoyunun iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgilerinin
artmasına neden olacak ve bu da konu ile ilgili mevzuatın uygulanmasında baskı
unsuru yaratacaktır.
Günümüzde; çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma
hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, hükümet ile
işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin bir
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danışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, 04.04.2004 tarih ve 25423 sayılı Resmi
Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma
Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in varlığı, özellikle
kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortaya çıkan sorunların ve
çözüm önerilerinin, aşağıda Grafik 39’da kısaca gösterilen yönetim döngüsü içinde ele
alınmasını sağlama fırsatını vermiş ve tek başına ve sadece mevzuat, planlama veya
hedefler konularak sorunların üstesinden gelinemeyeceği, bunun yanında mutlaka
döngünün diğer parçalarının da (seçenekler, gerçekleştirme ve kontrol etme gibi) göz
önünde bulundurulmasının gereğini ortaya koymuştur.
Grafik 39: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Döngüsü

Kaynak: OSH Management Systems in Germany, 5th International OHS Regional
Conference 01-03.11.2008 İstanbul.

Bu kitabın hazırlanması sırasında yaptığım incelemede ABD’de; 1995 yılından
beri Maden Güvenlik ve Sağlık İdaresinin internet sitesi (www.msha.gov) aracılığı
ile tüm kamuoyuna açık, madencilik kazalarını (kömür, metal ve metal dışı
madenler olarak) ve bunlara ait Maden Sağlığı ve Güvenliği Müfettişi Raporlarını
en kısa sürede yayınladığı ve böylece konu ile ilgili tarafların (işveren, çalışan,
denetleyen, çalışanın ailesi v.b. gibi) konuya çok daha dikkatli yaklaşmasını
sağladığı, kamuoyunu bilgilendirdiği ve kazaya neden olan hataların kamuoyunda
tartışılmasını sağladığı ve sonucunda konu ile ilgili daha sağlıklı ve güvenli
politikaların oluşmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.
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Sonuç olarak ülkemizde; geçmişten günümüze kömür madenciliğindeki iş
sağlığı ve güvenliği konusunda genelde olumlu gelişmeler yaşanmışsada, gerçek
anlamda istenilen seviyede olunamadığı ve bazı yönlerdende uygulama sıkıntısının
yaşandığı bir gerçektir. Nitekim bu durumumuz, AB Komisyonunun 2009 Yılı Türkiye
İlerleme Raporunda da kısaca; “Türkiye, sosyal politika ve istihdam alanında sınırlı
ilerleme kaydetmiştir. … Bununla birlikte, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ve
ayrımcılıkla mücadele konularındaki mevzuat AB standartlarına uygun değildir.
… Kadınların işgücüne katılım oranları oldukça düşüktür. Kayıt dışı istihdam ve
sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik çabalara hız verilmesi gerekmektedir”.
ifadeleri ile ortaya konmuştur.
Yine bu ifadelere aşağıda belirtilen değerlendirmelerde eklenebilir.
“İş sağlığı ve güvenliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Eğitim ve
bilinçlendirici faaliyetler sonucunda, AB müktesebatıyla ilgili uzmanlık artmıştır.
Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çerçeve Direktifin iç hukuka
aktarılmamış olması büyük bir eksikliktir. Diğer konuların yanı sıra, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı devlet memurlarını henüz kapsamamaktadır. İş kazası ve
meslek hastalıklarına ilişkin veri toplama sistemi daha fazla güçlendirilmelidir.
Son resmi istatistiklere göre, 2007 yılında 80.602 iş kazası meydana gelmiştir .(x) Kayıt
dışı sektörde yaşanan kazalar ise bildirilmemektedir. İdari kapasite bakımından, İş
Teftiş Kurulunun kapasitesi, eğitimler ve yeni personel alımı vasıtasıyla
güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, işçi başına düşen müfettiş oranı, mevzuatın
uygulanmasının etkili bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmamaktadır.(xx) Bu
konudaki çalışmalar devam etmektedir.”

----------------------------------------------------------------------------------------(X)

Kazaların en fazla olduğu sektör metal ürünleri (makine hariç) imalat sektörüdür. Kot
taşlama işletmelerindeki kötü çalışma koşullarının neden olduğu ölümcül silikosis vakaları
devam etmektedir.
(XX)

591 iş müfettişinden 306 tanesi işin yürütümünden sorumludur ve 285 tanesi iş sağlığı
ve güvenliği müfettişidir. Çalışanların sayısı ise, devlet memurları hariç, 19.500.000
civarındadır. Bu da, yaklaşık olarak bir müfettişe 32.994 işçi oranını vermektedir. Geçiş
ekonomilerindeki ILO standartları ise bir müfettişe 20.000 işçi düşmesi şeklindedir.
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87. 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Titreşim
Yönetmeliği.
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88. 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği ile
Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
89. 09.02.2004 tarih ve 25368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanım Yönetmeliği.
90. 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.
91. 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
92. 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elle Taşıma İşleri
Yönetmeliği.
93. 21.02.2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü
Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.
94. 15.03.2004 tarih ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşin
Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik.
95. 04.04.2004 tarih ve 25423 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çalışma Hayatına
İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
96. 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İş Kanununa İlişkin
Çalışma Süreleri Yönetmeliği.
97. 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Çocuk ve Genç
İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
98. 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik.
99. 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Postalar Halinde İşçi
Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik.
100. 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
101. 15.04.2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sağlık Kuralları
Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken
İşler Hakkında Yönetmelik.
102. 15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geçici veya
Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik.
103. 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler
Yönetmeliği.
104. 09.08.2004 tarih ve 25548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadın İşçilerin
Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik.
105. 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu.
106. 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden Kanunu
Uygulama Yönetmeliği.
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107. 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
108. 29.11.2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanım Yönetmeliği.
109. 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği.
110. 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağır ve Tehlikeli
İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ.
111. 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik.
112. 25.11.2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği.
113. 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madencilik
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği.
114. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.
115. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.
116. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimlerinin
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.
117. Çin Halk Cumhuriyeti İş Güvenliği İdaresi.
118. US Department Of Labor Mine Safety and Health Administration
(www.msha.gov).
119. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr).
120. Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr).
121. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK İstatistikleri) (www.sgk.gov.tr).
122. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (http://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/).
123. United Kingdom Health and Safety Executive (www.hse.gov.uk).
124. Mining Records and Reports Service, UK The Coal Authority.
125. The Coal Authority Publications and Information (www.coal.gov.uk).
126. Dünyadaki Bazı Ölümlü Kömür Madenciliği Kazaları (http://wapedia.mobi).
127. Başlık, 19., 20., 24., 25., 27., 28., 30., 33., 34., 42., 45., 51., 65., 75., 83., 85.,
110., 111., 152., 170., 225., 238., 246., 249., 255., 263., 276., 278., 280., 295.,
307., 308., 309. ve 338. sayfalardaki kömür madenciliği ile ilgili fotoğraflar (TKİ
Gen. Müd.).
128. 15., 16., 17., 18., 19., 53., 54., 55., 57., sayfalardaki Osmanlıca ve Fransızca
yazılmış Zonguldak ve kömürü ile ilgili fotoğraflar (www.genckolik.net).
129. 3. ve 4. sayfalardaki Almanya Madencilik Müzesi fotoğrafları ile 40., 41., 42.,
43., 305., 306., 307., 308. ve 310. sayfalardaki ABD kömür işçileri ile ilgili
fotoğraflar (Dr. Maden Yük. Müh. Turgay TÖREN).
130. 39.
sayfadaki
1890
yılı
ABD
kömür
işçileri
fotoğrafı
(http://www.encyclopedia.com/).
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131. 41. ve 50. sayfalardaki ABD çocuk ve günümüzdeki kömür işçileri fotoğrafları
(http://www.umwa.org).

132. 61. ve 175. sayfalardaki Türk kömür işçileri fotoğrafları (http://tekefe.com/).
133. 216., 242., 261. ve 292. sayfalardaki fotoğraflar (www.taskomuru.gov.tr).
134. 220. sayfadaki Afganlı kömür işçileri fotoğrafları (http://www.interesan.com).
135. 222. ve 257. sayfalardaki fotoğraflar (Maden Müh. Metin AKTAN).
136. 250. sayfadaki dozer kazası fotoğrafı (www.msha.gov).
137. 258. sayfadaki Türk kömür işçileri fotoğrafı (TMMOB Harita Müh. Oda. İstanbul
Bülten, Kasım 2009).
138. 295. sayfadaki Çin kömür işçisi fotoğrafı (http://www.ezberim.com).
139. 296. ve 339. sayfalardaki 21.11.2009 tarihli Xinxing Kömür Ocağı grizu
patlaması ile ilgili fotoğraflar Associated Press (AP) (22-24/11/2009)
(http://newshopper.sulekha.com).
140. 323., 324., 325. ve 336. sayfalardaki fotoğraf ve resimler (http://wapedia.mobi).
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1964 yılında, Hatay Ġlinin Altınözü Ġlçesine bağlı Türkmenmezreası Köyünde
ailesinin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin ailesini terk etmesi
sonucu, babası tarafından 1965 yılında hayatının 0-6 yaĢlarını geçirdiği
Antakya’daki Hatay Çocuk Bakım Yurduna verildi. Çocukluğunu burada
1970 yılına kadar yaĢadıktan sonra, 1970 yılının Eylül ayında 07-18 yaĢ
arasındaki çocukların yaĢadığı Hatay Yetiştirme Yurduna gönderildi. Burada
ise 1981 yılının Eylül ayına kadar yaĢadı. 1982 yılının ġubat ayında da Hatay
Yetiştirme Yurdundan 18 yaĢının dolması nedeniyle çıkarıldı. Hatay
Yetiştirme Yurdunda yaĢadığı süre zarfında; Ġlkokul, Ortaokul ve Lise
öğrenimini üstün baĢarı ortalamaları ile bitirdi.
Üniversite eğitimini; Tuğgeneral Kenan GÜVEN’in maddi ve manevi desteği ile 1981/82 döneminde
kazandığı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Lisansı bölümünde bir yıl sürdürdükten sonra,
üniversite sınavına yeniden girdi ve kazandığı Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi Çevre
Mühendisliği bölümünü de yine Tuğgeneral Kenan GÜVEN’in maddi ve manevi desteği ile 1982-1986
yılları arasında tamamlayarak bu bölümden 1986 yılının Haziran ayında bölüm 5.’si olarak mezun oldu.
ÇalıĢma hayatına; üniversite eğitimi sırasında zorunlu hizmet karĢılığı aldığı burs nedeniyle 1986 yılının
Kasım ayında Türkiye Kömür Ġşletmeleri Kurumu (TKĠ) Genel Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak
baĢladı. Bu Kurumda, 1986-2001 yılları arasında Çevre Mühendisi olarak görev yaptı. 2001 yılında ise kısa
süreli Güney Ege Linyitleri ĠĢletmesi (GELĠ) Müessesesi, Yeniköy Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde Ġstihsal
ġube Müdürü olarak görev aldıktan sonra da Hatay Ġl Çevre Müdürlüğüne Çevre Mühendisi olarak atandı.
Yine aynı yıl içinde, Hatay Ġl Çevre Müdür Vekili ve Hatay Ġl Çevre Müdür Yardımcısı görevlerine getirildi.
2001-2004 yılları arasında, asaleten Hatay Ġl Çevre Müdür Yardımcısı ve zaman zaman da Hatay Ġl Çevre
Müdür Vekili olarak görev yaptı. ġubat 2004’te Çevre ve Orman Bakanlığının kurulması sonrasında Ġl Çevre
Müdür Yardımcısı kadrosunun mülga olması nedeniyle, Hatay Köyhizmetleri Ġl Müdürlüğüne Çevre
Mühendisi olarak geçiĢ yaptı. Eylül 2004’te ise, TKĠ Genel Müdürlüğüne yeniden Çevre Mühendisi olarak
atandı. Nisan 2007’de de TKĠ Kurumu Genel Müdürlüğü, Etüt, Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığına
BaĢuzman olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.
ÇalıĢma hayatındaki görevleri süresince ise; BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının
yürüttüğü VI. VII. ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları ile IX. Kalkınma Planı çalıĢmalarında, Enerji ve
Çevre, Madencilik ve Çevre, Çevre Mevzuatı, Kömür ve Çevre ile Kömür Madenciliği Alt
Komisyonlarında aktif olarak görev yaptı. Ayrıca, Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Hazırlık Raporu(1991/94) ve
Faaliyeti TamamlanmıĢ Maden Ocaklarının Yeniden Düzenlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi(1991/92) konularında,
ulusal ve uluslar arası çalıĢmalarda yine aktif olarak görev aldı. Bunun yanında, Karadeniz Bölgesi ve Orta
Asya Ülkeleri Bölgesel Enerji ĠĢbirliği ÇalıĢmaları ile Madencilik ġurası, 2. ve 4. Çevre ġuraları ve 1. Çevre
ve Orman ġurasındaki komisyonlarda da aktif olarak çeĢitli görevler aldı. Son yıllarda ise; Kömür ve Çevre
konularında Avrupa Birliği Tarama Sürecindeki çalıĢmalara ve Avrupa Birliği Müktesebatının
UyumlaĢtırılması çalıĢmalarına, sektörel bazda ve ulusal ölçekte katıldı ve katkılar koydu.
Bugüne kadar yayınlanmış ve sunulmuş bildirileri;
-

Fosil Yakıtlar ve Ġklim DeğiĢikliği (Çayırhan/Ankara,1991).
Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi Açısından Türk Mevzuatı (Ankara, 1992).
Artan Sera Etkisi ve Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi (Ankara, 1994).
TKĠ Kurumu ĠĢletmelerinde Çevre Sorunları ve Önlemler (Ankara, 1995).
TKĠ Kurumu Bünyesindeki Çevresel Önlemler ve Bu Önlemlerin Maliyet Analizi (Ankara, 1997).
Avrupa Birliği Enerji, Kömür, Çevre ve Ülkemizin Durumu (Ankara, 2005).
TKĠ Kurumu ve Çevre Ġle Ġlgili ÇalıĢmaları (Ankara, 2008).
Dünyanın Enerji Geleceğinde Kömür Gerçeği (Kayseri, 2009).
Enerjinin Geleceğinde Kömür Özelinde Fosil Yakıtların Durumu (Ankara, 2009).
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