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1. GiRIS
Manisa III Soma llgesi, Karanlik Dere mevkii Eynez Koyu'nde korniir Gretim faaliyetlerini sOrduren Soma
Komur isletmeleri A.S.'ne alt maden ocaginda, 13 Mayis 2014 Orli.' meydana gelen, 301 kisinin olmesi ye
cok sayida kisinin yaralanmasi ile sonuclanan maden kazasi ile ilgili olarak T.C. Soma Cumhuriyet
Bassavcilig; tarafindan atanmis oldugumuz
kapsaminda, kazaya neden olan kusurlulann
belirlenmesi, kusur durumlarinin tespit edilmesi BassaYcilikca bilirkisi heyetimizden talep edilmistir.
Bu kapsamda, 14 May's 2014 tarihinde ilk kez olay yerine gidilmis, ancak devam eden kurtarma
calismalan nedeniyle savcilik talebi Ozerine basica bir tarihte inceleme yapilmak tizere bilirkisi heyeti olay
halen devam etmekte olan
yerinden aynlmistir. 16 Mayis 2014 tarihinde ikinci kez olay yerine
kurtarma faaliyetlerini surcluren ocak yetkililerinden ye tahlisiye ekiplerinden bilgiler alinmis, ilk
aym tarihte Eynez
asamada ocak gazIannin olcOm kayitlarmm tutuldugu bilgisayar verilerine
yeralti ocagina alt kroki ve haritalar elde edilmistir. Bilirkisi heyetimiz, kurtarma faaliyetlerine devam
edildigi 16 Mayis 2014 tarihinde, tahlisiye ekipleri tarafmdan gerekli sartlann saglanmast neticesinde
olay yeri olan Eynez yer alb kornur isletmesine Soma Cumhuriyet Savcilari ye kurtarma calismalanna
katilmis bir Maden MiThendisi esliginde girmis, ilk incelemelerini gergeklestirmistir.
03 Haziran 2014 tarihinde gerekli kamt ve delillerin toplannnamis olmasi nedeni ile olayin meydana
geldigi ocaga bir kez daha girilerek olay yerinde kesifte bulunmak (here Soma Cumhuriyet
Bassavoligt'ndan ek sure talep
Bu sure zarfinda alinan ifadeler, maden isletmesi ye ruhsat
sahibi ile ilgili kayit ve defterler incelenerek gortis olusturulmasi hedeflenmistir. Kurtarma ye tahliye
calismalannin tamamlanmasi neticesinde, olayin meydana geldigi maden, hava girisinin engellenmesi ye
devam etmekte clan ocak yangininin durdurulabilmesi amaciyla her Lig girisinden barajianarak
kapatilmistir. Baraj arkasinda birakilan numune alma borularindan dijzenli araliklar ile ocak ici gaz
olcumleri alinarak, yanginin devam edip etmedigi ile ilgili bilgiler tarafimiza
23 Haziran 2014 tarihinde, devam eden olcum sonuclanni paylasmak, kapah elan Eynez yer alts isletmest
ocak agma eylem plant olusturmak icin Soma Komur isletmeleri yetkiiiieri, TKI yetkilileri, Soma
Cumhuriyet Savcilan ye bilirkisi heyetimizin katilimi lie gerceklestirilen toplantida, olay yeri olan maden
isletmesine gins sartlan degerlendirilmistir. Ayni gun toplanti sonunda gergeklestirilen arazi kesfi
neticesinde, mevcut yer alb Uretiminden kaynaklanan, yeryUzUnde olusan cokme ve kayma bolgeleri
incelenmis, fotograflanmts, inceleme yapiian sahalarm GPS lie koordinatlan elde edilmistir.
16 Temmuz 2014 tarihinde, gaz oranlannin uygun degerlere ulastigt sonucuna yanlmasi neticesinde,
kapali olan ocak giris barajlan tahlisiye ekipleri denetiminde
havalandirma fanlan caltstinlarak
kismi hava akist saglanmistir. Kismi havalandirma neticesinde, ilk tahlisiye ekipleri ocaga girmisler, gaz
gerceklestirmisler ye yanginin yeraltinda devam ettigini, ancak bazi bolumlere kadar ocaga
girilebilecegi bilgisini bilirkisi heyetimizle paylasmislardir. Temiz havanin olay yerine ulasmasi sonucunda
yuksek olmasi, metan iceriginde !control disk artislann
yanginin artarak devam etme
yasanabilecegi ye bu nedenie grizu patlama tehiikesinin artarak devam ettigi gercegi goz onunde
bulundurularak,
heyetimizce, alinan ifadeler dogrultusunda olayin gikis noktast olarak beyan
edilen ye gaga Mugu tahlisiye ekipierince belirienen bolgedeki durumun incelenmesi, mevcut plan ye
haritalardan elde edilen bilgiler istinda, clam baslangic yeri olarak tahmin edilen bOlgeye kadar
gidilebilecegi bilgisine sahip olarak yeraltma inilmeye karar verilmistir. Alinan ifadelerin incelenmesi
sonucunda, bilirkisi heyetimiz tarafindan kazanin baslangic yeri olarak tahmin edilen bolgenin halen
yanmakta oldugu, cok yuksek karbonmonoksit (CO) degerlerine sahip oldugu ye kesif duman sonucu
ocakta daha fazia ilerlemenin mumkun olmadigi saptanarak gerekli numune ye ornekler alindiktan sonra
kesif sonlanchrilmistir.
Bilirkisi heyetimiz, elde ettigi veriler ve kesif caltsmalanndan elde edilen bulgular sonucunda yedi
bOlumden meydana gelen mevcut raporu hazirlarnistir. Raporun ikinci bolUmOnde, genel havalandirma
prensiplerini ortaya koymus, yeraltinda caltsabilmek igin yonetmeliklerce izin verilen en az ye en cok gaz
sinir degerleri verilmis, ocak yanginlan hakkmda tanimlamalar gerceklestirilmistir. Ayni bolumde, definer

arasmda bulunan ocak havalandirma plane ye otak havasi kayit defteri incelenerek olu5turulan gor(4Ier
verilmistir.
Raporun uciancti bolijmil, Soma Kornur isletmeleri tarafundan kayit altma alinan gaz blcum sensor
kayitlarmin degerlendirildigi bolunnii kapsamaktadir. Bu bollimde, CO, Sicaklik, Oksijen (02), Metan
(CH4), CO2 ile ilgili ocak igerisine yerle§tirilen sensor olciimleri degerlendirilmitir.
DOrdiinci.1 boliim, olay yerinde gercekleWrilen k4fler sonucu elde edilen bulgular ye olay konusu saha
icin savcillk kanali ile tarafimiza iletilen plan ye haritalar Lizerinde gercekle§tirilen galismalari
kapsamaktadir.
Be§inci boliimde, yer alti elektrik tesisati ve trafolar ile ilgili degerlendirmeler verilmektedir.
saglrgi ve guvenligi, maden mevzuati agisindan durum degerlendirmesi, ihale mevzuati
ve hak edi5ler ile ilgili hukuki degerlendirnnelerin bulundugu bir balumdtir. Dava dosyasmdan elde edilen
hukuksal boyuttaki tum beige, bilgi ve bulgular bu bolumde degerlendirilmiOr.
Altmct boliim,

Bilirkisi raporu, olayla ilgili olarak kusuru bulunanlarth ye kusur durumlarmin belirlendigi sonuclar
boltimLi lie tamamlanmaktadir.

- —t
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2. HAVALANDIRMA iLE ILGiLi DEdERLENDiRMELER
2.1 Yer alts Ocakiarunda Havalandirma
Madenlerde yapilan hazirlik ve Oretim calismalan sirasinda yeraltina gOnderilen temiz hava; cevher,
komOr darnan ye cevre kayaclan icerisinde bulunan zararli gazlar ile birlikte cevher ye komOrOn
oksidasyonu sonucu ocak havasina kansan gazlar ve olusan tozlar nedeniyle kirlenmektedir. Ayrica
yeralti calisanlannin solunumu, patlayici maddelerin kullanimi ye kullanilan makinelerin tali mass
sonucunda ocak havasindaki oksijen miktari azalmaktadir. Bunun yaninda derin ocaklardaki yuksek
sicaklik ye nem de calisma kosullanni olumsuz yonde etkilemektedir.
Ocak hayalandmImasinin amaclan asagdaki sekilde siralanabilir.
•

Gerekli oksijenin saglanmasi (solunum, emniyet lambast, dizel vb.),

•

Tehlikeli gazlarm izin verilebilir oranlarda tutulmasi ye ocaktan

•

Toz miktannin belirli bir seviyenin altinda tutulmasi,

•

Derin ocakiarda sicakligin azaltilmasi,

•

Nemli ocakiarda ocak hayasinin nemliliginin azaltilmasi,

•

Acik alevli lambalar ye motorlar icin oksijen ihtiyamin karsdanmasi.

2.1.1 Havalandirmada Temel ilkeler
Havalandirmada temel ilke, temiz havayi en alt kota indirmek ye oradan dagitmak, yeterli miktarda
temiz havayi ocaga gondermektir. Havanin uzun mesafeler kat etmesi Onlenmelidir. Ana hava
akimindan etkilenmeyen yerler tali havalandirma ile havalandmimalidir. HavalandmImayan yerler insan
girmeyecek sekilde kapatilmalidir.
2.1.2. Sicaklik
Yeraltina gonderilen havanin

kayag isisi, komilrOn oksidasyonu sonucu agga cikan isi , makinelerin

Tefti§
yaydigi isi ye diger is' kaynaklan nedeniyle yukselir. T.C. calisma ye Sosyal GOvenlik Bakanligi
Kurulu Baskanliglinca hazirlanmis olan Yeralb ve YerOstei Maden 4letmelerinde 4 SajlCji tie GilveniCji
Rehberi'ne gore, degisik Isi degerleri calisanlann performansini asagiclaki gibi etkiler.
•

5 - 25 °C Normal calisma,

•

25-30 °C Agir islerde durgunluk verir,

•

30-32 °C Normal islerde zorluk verir,

•

32-35 °C Durgun havada

•

35

°C den sonra normal iste ancak 30 dakika

2.1.3. Gerekli Hava Miktari
Saglrgt ve GOvenligi Rehberi'ne gore, solunum icin gerekli
Yeralti ye YerUstO Maden isletmelerinde
hava miktarlan her bir isci icin su degerlerdir.
•

Grizu miktan cok az olan ocaklarda: 1-2 m3/dak

•

Grizu miktari orta seviyede olan ocaklarda: 3-6 m3/dak

•

Grizu miktan yuksek seviyeli ocaklarda: 20-25 m3/dak

2.1.4. Hava olcrne istasyonlari
Hava olcrne istasyonlan;
1.
2.
3.

Hava giri§ ye ciki§ini ayiran kisimlarda, havanin ikiye aynldigi kisimlarda,
Tek
havalandmlan topuklarda, topuk hattinin girislerinde ye son rekubun sonunda,
Uzun ayaklarin alt taban yolu girisinde,

4.

Her calisma yeri icin hava girls yerinde

tesis
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2.2. Havalandirmada Alinacak GOvenlik oniemieri
Sag1C01 ye Guvenligr Yonetmellgi, 31.12.2012 tarihine kadar gecerli olon ye
Maden 15yerlerinde
25.07.2014 tarihinde tamamen yarbriiikten kalchrilan Maden ye Ta5 OcakIan 15letmelerinde ye Tiinel
Yammrnda Alinacak loci Sag"10 ye 4 GuyenVgi Onlemlerine ili5kin Tilzuk ve Yeraltr ye Yerustu Maden
i5letmelerinde i5 Sag- 141 ye Guyenlig7 Rehbedne gore yeralti ocaklannm havalandirilmasinda alinacak
guvenlik Onlemlerinden bazilari asagicla siralanmistir.
1.

Uretime baslamadan once her ocak uygun bir havalandirma sistemiyie havalandiniir. ButLin kornur

2.

ocaklan mekanik havalandirma ile havalandinlir.
Vantilator ve aspiratorler, yol veya kuyu agizlarindan guvenlikli uzaklikta bulunacaktir. Vantilator
ye aspiratbr, gerektiginde, hava akimini ters gone cevirebilecek tipte dijzenlenmis olmalidir,

3.

Tam yeralti calismalarinda, calisanlann kolayca ulasabilecekj, birbirinden bakimsiz ye gOvenli

4.
5.
6.

Va_Pida en az iki ayn yoldan yerustil baklantisi bulunur. Bu yollar arasmdaki topuk 30 metreden
asaki olmaz, bu yollarm akizlan ayni cate altmda bulundurulmaz. •
Butun hava gegis yollannin yeterli kesitte yapilmasi ve sik sik denetlenmesi zorunludur.
Z'den cok metan, % 0,5'ten cok karbondioksit, 50 ppm (%
Havasinda % 19'dan az oksijen,
0,005rden cok karbonmonoksit ve diker tehlikeli gaziar bulunan yerlerde calisilmaz.
Oksijen miktan azalan veya yanici, parlayici ve zararli diger gazIarin kansmasiyla bozulan yahut cok
isinan hava akimlan, diger galisma yerlerinden gegmesine meydan verilmeden, derhal ve en kiss
yoldan, ocak china atilir. Hava ozelliklerinin bozulrnasindan, isinmasindan ye oksijen azaimasmdan
kaynakli olumsuz etkilerinden gahanlan korumak igin, galismanin zoruniu oldugu durumlarda

7.
8.

9.
10.

cahma alanL ye zamani sinirlandinlir.
Ayaklarda ye kornOr kazilan anniannda hava hut en az 0,5 m/sn, en fazla 2 m/sn olmalidir.
Havalandirma ile ilgili degerler periyodik olarak Olgulur ve OlgUm sonuglari kaydediiir.
Havalandirma sisteminin detaylanni kapsayan bir havalandirma plane hazirlanir, periyodik olarak
guncellenir ve isyerinde hazer bulundurulur.
Hava yollanni ayiran rambleler ski yapilmali, barajlar sizdirmaz, kapilar kendiliginden kapanir ve
sizdirmaz olmalidir.
Ocaklarda yeterli sayida hava olgme istasyonu yapilir ve daha ski hukUmlere baglanan ocaklar
chinda, bu istasyonlarda, ayda en az bir kez, ana ye kismi hava akimiannin hizi, gegen hava miktan

11.

olgulur. Numune alinmasina ve analiz yapilmasina kesin olarak gerek okmayan durumlar disinda,
her havalandirma bolgesinde, ayda birden az olmamak Ozere, duzenli araliklarla, hava numunesi
alinir ve analizi yapilir.
sakiika
Ocaktn cesitli kisimlarinda, sicaklik ye nem orani duzenli oiarak olculur. Hava
zararh duzeye yOkselmemesi icin gerekli oniemler alinsr. Bu duzeye yaklasildikmda, Olcme
islemi, her gun, gerekli gorOlecek arahklarla yapilir ye olcme sonuclan havalandirma defterine
yazilir. Sifiz konusu kosullann sakiik kin tehlikeli olmasi halinde, calisma, gecici olarak
durdurulur. Bu Oita ye analizierin sonuclan, havalandirma defterine yazilir.

12.

Her ocakta hava dagilim sebekesini, akimin yonunij, ana kapilann ve oigme istasyonlannm yer ye
dururnlanni, buna iliskin diger bilgileri kapsayan havalandirma plan' bulundurulmakidir.

13.

Yangmli komiir panolannin havalandirmasi seri olarak yapilmarnah, her ocakm bakimsiz

14.
15.
16.

havalandirmasi sakianmalichr.
Yangunli panolarda donumlii gahilan ayaklarda havanin gOgukten gegmesine, ilerletimli ayaklann
basi ve dibine dolgu yapilarak kagak hava akimlanna engel
Ocaklari gereki kadar bakirnsiz havalandirma kisimlarina aynlir: ozellikle tehlikeli yerler,
bakimsiz olarak havalandiniir.
Havalandirma esas itibariyle asakidan yukanya do•kru yapilir. Zorunluluk halinde, Bakanhktan
izin alinarak yukaridan asakiya dokru havalandirma yapilabilir.

17.

Grizulu ve yangina elverisli komiir damarlannin bulundugu ocaklarda, turn isgiler, gahma
suresince, yanlarinda karbonmonoksit maskesi tasimak zorundadirlar.

18.

Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverisli ise ayak arkasi, tavan veya yanlarda
meydana gelen bosiuklar sikica doldurulur ve diger saglik ve Ovenlik tedbirleri alinir.

19. Grizulu ocaklarda;
1.

Tali havalandirma sadece ana havalandirma akisi ile baklantisi bulunan, iierleme calismalan

ve kurtarma calismalannin yapildt yerlerde uygulanir. Oretim yapilan yerlerde sadece
calisanlarin seglik ye gilYenligi kin yeterli ek tedbirler alinmasi sartiyla tali havalandirma
yapilabilir.

Hayalandirma lie ilgiii degerler her vardiyada olcuiur, metan gazi ol4umleri bu olgumlerle
beraber yapihr. Havada % 3:den gok metan gazi tespitinde, bu oran % rin altma dUsiinceye
kadar olgurnler araliksiz surdurulur. Uretim iinitelerinden Bonus havasi iginde ve Oretim
yerlerindeki gazlann birikebilecegi yerlerde metan gazi seviyesi surekli olarak izienir.
3. Ayni hava akimmdan yararlanan ayaklarda ve damar icindeki Buz ye egimli yollarda metan
orani % 1,5'u, bunlann baglandigi hava Bonus yollannda % 1'i gegmez.
4. Genel havasmdaki metan °rani % 1,5'i gegen yerlerdeki iletkenlerin ye eiektrikli aygitlann
gerilimi derhal kesilir ve sartlar duzelmedikge yeniden verilmez.
5. Havasinda % 2'den gok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kisimlarmda, gahsanlann
kurtanlmasi ve grizunun temizlenmesi disinda galisma yapilmaz. Temizlik gahsmalannda
bulunacak kisilerin konu ile ilgiii ozel egitim almasi zorunludur. Metan oraninin gahsma
ortaminda sik sik degistigi hallerde, metan oranina gore ayarli, ses ve isik uyansi yapan metan
dedektdrii bulundurulur veya bir merkezden izienebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.

2.

2.3. Isveren ye calisanlann Yukumlulukleri

Maden iwerlerinde i Sajhji ye Glivenliji Yonetmelldi'rtin ikinci bolunnunde yer alan; patlama ye yangm
tehlikesinin bulundugu yerlerde isverenlerin ye Calisaniann Yukumluluklerinden bazilari asagicla
belirtilmistir.
isveren, patlama ye yangm gikmasim ve bunlarm oiumsuz etkilerini onlemek 0zere, patlayici ye
sagliga zararli ortam havasmin olusmasmi onlemek, yapilan islemlerin dogasi geregi patlayici
ortam olusmasmin onlenmesi mi.imkun degilse patlayici ortamm tutusmasmi onlemek, patlama ye
yangm baslangiglannl tespit etmek, yaytInnasim onlemek ve mucadele etmek igin yapilan ise uygun
tedbirler ahr.
Calisanlar veya temsilcileri, isyerinde saghk ve guvenlikle ilgiii almmasi gereken dim tedbirler ye
uyguianmasi hakkinda bilgilendirilir.

1.

2.
3.

Ortam havasinda sagliga zararli ve/veya patlayici maddelerin bulunup bulunmadiginin tespit
edilmesi ye bu maddelerin konsantrasyonunun olgulmesi igin gerekli tedbirler alinir. Saglik ye
guvenlik dokumarunda gerekli gorulmesi halinde, elektrikli tesisatiar ye igten patlamall motorlann
giicunu otomatik olarak kesen aygitlar, belirlenmis yerlerdeki gaz birikinnlerini otomatik ye
devamli olarak olgen kontrol aygrtlan ye otomatik alarm sistemieri saglanir. Otomatik ye mekanik
olgum sonuglan saglik ye guvenlik dokiimanmda ongoruldiigu sekilde kayit altina alinir ye sakianir.

4.

Kendiliginden yanmaya elverisli madenlerde, bekleme barajlan dahil olmak iizere gerekli tedbirler
alinir ye bu madenlerde denetimler yapilir, Barajlann agilmasinda gerekli gOvenlik tedbirleri
Bu barajlar hazirlanacak clan planlarda gosterilir.

2.4 Ocak Havasi

Ocak havasi, atmosferik hava ile ocakta bulunan gaziar ye bunlann kansimmdan olusur. Yerustunden
ocaga girerek isyerlerine ulasan havaya Giri5 havasi, galtsma yerlerinde kirlenerek ocagi terk eden
havaya da Dor4 havasi denilmektedir. Bu nedenle ocak havasi Temiz ye Kirli hava olmak uzere iki gruba
aynlabilir.
Ocaklarda henuz kirlenmemis olan temiz havanin yeriistundeki atmosferik hava ile aym bilesende oldugu
kabul edilir. Temiz ocak havasmi olusturan gaziar hacirnce;
•
•

•

% 78,09 azot, N2
% 20,95 oksijen, 02,
% 0,03 karbondioksit, CO2,

/
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cr

•

% 0,93 argon, neon, kripton, xenon, helyum, hidrojen ye ozondur.

Aynca daima ve degisen miktartarda da su buhan bulunur. Havadaki su buhan igerigi hacimce % 1
civartndachn fakat N2/02 oranini etkilemez.
Yeraltina gonderilen temiz hava, isyeri gevresindeki cevher, Mai& ye kayag ortamindan geien zararli
gazlar ile birlikte, cevher ile komiirtin oksidasyonu sonucu ocak havasina kansan gazlar ve olusan tozlar
nedeniyle kirlenmekte, yeraltinda gahsanlann solunumu, delme-patlatma islennleri ye kullanilan gesith
makinelerin gahgtril mast sonucu oksijen miktan azalmaktadir.
% 20'den daha az oksiien iceren havaya Pis Hava denir. Bu ozellige sahip isverierinde calisaniarda kisa
sure icinde yorgunluk belirtileri gor011.1r. Bu hava, bokucu ozellik gosterdikinden Bo4ucu Hava olarak
da isimlendirilebilir.
Organizmayi fiziksel etkileriyle bozan ve insan havati icin son derece tehlikeli olan gazIari iceren
havaya Zehirli Nava denir. Bu zehirli gazlar: karbonmonoksit (CO), hidrojen sulfur (H2S), azot oksitleri
(NO, NO2, N203 ye digerleri), kiikurt dioksit (S02) ye radon (Ra) gazlaridir.
2.4.1. Ocak Havasindaki Gaziar
2.4.1.1. Oksijen (02)
Renksiz, kokusuz ye tatsiz bir gazdir. Suda gok az gOzOnlir. Solunum ye yanma olaylan icin kagintImaz bir
gazdir.
Ocakiarda oksijen azalmasina neden olan bashca kaynaklar sunlarchn
•

Organik (agar) ye inorganik (kayag ye cevher) maddelerin oksidasyonu,

•

Ocak yanginlari, metan ye kOmur tozu patlamalan,

•

Yantas veya korniir gatlaklanndan fazia miktarda metan veya karbondioksitin ocak igine yaytimast,

•

Cahsanlann solunumu,

•

Patlamah motorlarin egzoz gazlan ye agik aleyli rambalar.

Havada azalan oksijen, alveollerdeki kismi oksijen basincini azaltir ve dokulara yetersiz oksijen gitmesine
neden olur. Oksijen azalmasinin fizyolojik etkileri;
•

% 21-18 arasinda onemli bir etki yoktur. Uzun surede bas agrisi

•

% 18-14 arasinda solunum stklastr, nabiz artar, koordinasyon bozulur. (1500 m yukseklikteki
durum)

•

% 14-9 arasinda solunum sik ye kesiklidir. Bulanti ye halsizlik, kuiakta ugultu ye cinlama baslar.

•

% 9-5 arasinda olusan rahatsizliklarda artma goriilebilir ye kisa zamanda komaya girilir. (10000 m
yiikseklikteki durum)

•

% 5-0 arasinda yasam olanaksizdir.

Ocaklarda masaade edilen minimum Oksijen konsantrasyonu %19' dur (Maden isyerlerinde i, Sa011jt ye
Guvenliji Yonetmeliji,Ek-3 Madde 8.5).
2.4.1.2. Karbonmonoksit (CO)
Renksiz, kokusuz ve tatsiz bir gazdir. Yogunlugunun havanin yogunluguna cok yakin olmasi nedeniyle
ocak havasi iginde her noktaya yayilmis sekilde bulunur. cok thisuk konsantrasyonlarda bile zehirleyici
etkisi vardir. Maden yanginlarinda meydana gelen 4516m olaylannin % 90'indan faziasi
karbonmonoksitten kaynaklanmaktadir.
Karbonmonoksit ()Wpm Nedenieri:
Maden ocakiarinda karbonmonoksit asagida belirtilen olaylar sonucu agiga gikmakta ye ocak havasina
kansmaktachr.
•

KomOrun oksidasyonu: Komurtin oksidasyonu sonucu bol miktarda karbonmonoksit ile
karbondioksit olusur.

Ocak yanginlan ye patlamalar: Cok kDciik captaki yangmlar bile onemli karbonmonoksit

•

olusumuna neden olurlar. 1 m3 kuru agacm butun karbonu karbonmonoksite donusecek sekilde
yanarsa, 673 kg veya 570 m3 karbonmonoksit meydana gelir. Ornegin iki direk ve bir
boyunduruktan ibaret bir normal galeri bag' 97 m3 karbonmonoksit olusturabilir ye 4-5 m2 kesitli
bir galerinin 2 km uzunlugu icindeki havayi zehirleyici duruma getirebilir.
•

Konveyor bant yanginlan onemli bir karbonmonoksit kaynagtdir.

•

% 75 karbonlu 1 kg komiirlin yanmasi durumunda ise 1,5 m3 karbonmonoksit olusur.

•

Patlatma islemi: 1 kg patlayta madde yaklastk olarak 0,04 m3 CO actga cikanr. Tarn yanmanin
olmadtgi patlamalarda CO cilust artabilir. Komilrde yaptian patlamalar daha tehlikeli olabilir.

•

Patlarli motorlar: Patlarli motorlann egzoz gazIan hacimce % 3,5-7 CO igerebilir.

Karbonmonoksitin insanlar Cizerindeki etkisi, kandaki hemoglobin Ile birlesmesi ve hemoglobinin
dokulara oksijen tastma kabiliyetini felce ugratmastyla kendini gbsterir. Hemoglobinin karbonmonoksite
karst cekiciligi oksijene gore 250-300 kat fazIadtr. Bu nedenle solunan havada gok az karbonmonoksit ve
yeterli oksijen bulunsa bile kan karbonmonoksiti absorbe eder ve bu yOksek affinite nedeniyle onemli
klinik sonuglara neden olabilir. CO, oksijenin hemoglobinden aynlmasina neden olur, oksijenin
baglanmasint engeller ve karboksihemoglobin (COHb) olusturarak hemoglobinin dokulara oksijen tasima
islevini bazar.
Tablo 2.1'de kan COHb duzeyine gore klinik gorunumler

Solunulan havadaki dusiik CO

konsantrasyonu bite Hemoglobine afinitesi fazla oldugu icin onemlidir. Semptomlar ve kan COHb duzeyi
arasinda korelasyon vardir. Bu nedenle, zehirlenmenin siddetine, COHb duzeyinin olgUlmesinden cok
klinik gorLintii ile karar verilir.
Tablo 2.1 Solunulan Havadaki CO Konsantrasyonu ve Semptomlar Arasindaki
Yokunluk

CO Konsantrasyonu %

% CO Hb

Semptomlar

Hafif

0,002 — 0,007

<20

Bulanti, tinnitus, efor sirasinda dispne

Orta

0,011-0,035

20-40

Yorgunluk, bilinc bulanikligi

Siddetli

>0,035

>40

Aritmiler, Olum

Karbonmonoksitli havanin solunmasmda Once bas *1st, bas donmesi sonra'da bulanti ve halsizlik
gorOlUr. Daha ileri safhada (yuksek karbonmonoksit konsantrasyonu veya uzun solunum siiresi) denge
bozuklugu, kendini kaybetme gorulur ye komaya girilir. Sonuc, felg ye biumclur. Yapay solunum gibi
ctizumler yararsizdir.
Ka rbonmono ksit zehirlenmesinin derecesi ye htzt asagidaki faktoriere baglidir.
•

Hava icerisindeki karbonmonoksit konsantrasyonu,

•

Birim zamanda solunan havanm miktari,

•

Kan dolasirni Nit (dinlenme ye calisma durumundaki farklilik),

•

Zehirli havanm surekli veya aralikli solunmasi (ornegin sigara dumani %5-7 oranmda
karbonmonoksit icerebilir. Ancak dumanin araliklt solunmast nedeniyle ciddi zehirlenme olmaz).

CO konsantrasyonunun zamana bagh olarak insan Ozerindeki fizyolojik etkileri asagiclaki gibidir.
50
100
200

ppm
ppm
ppm

— cihazsiz olarak 8 saat calismak mi.imkOn
— cihazsiz olarak 2 saat calismak mumkun
— cihazsiz olarak 1 saat calismak miimkun

300

ppm

— cihazsiz olarak 1/2 saat caltsmak mumkOn

500

ppm
ppm

— 2 saat icinde bayilma
— 1 saat icinde bayilma

1000

9

2000

ppm - 1/2 saat iginde bayilma

3000

ppm

- kisa surede 51i.im.

Karbonmonoksit gazmm tehlike sinirlan Tablo 2.2'de verilmi§tir.
Tablo 2.2 Karbonmonoksit Tehlike Smirlan
Solunum Sikesi
Grup
Zehirlenme Derecesi

CO konsantrasyonu
(10 °C ye 760 mmHg % olarak)

1

cok az

Birkag saat

0,0016

2

Hafif zehirlenme

1 saat ye daha az

0,048

3

Ciddi zehirlenme

30-60 dakika

0,128

4

alum

cok kisa zaman

0,4

Karbonmonoksitli Havadan Korunma:
Ocak havasinda CO varligi saptandiginda CO maskeleri takilarak ortamdan hemen uzaklasilmasi gerekir.
Bu maskelerde CuO ve Mn02 igeren bir katalizor tabaka vardir. KatalizOr tabaka uzerinden gegen hava
icindeki CO, CO2'ye clonii§iir. Bu tabaka iizerinde ayni zamanda amonyak ye H2S de tutulur. Ancak
havanm neminden etkinligini kaybeder. Hava, higroskobik bir tabakadan gegirilse bile, maskelerin
kullanilmasi kisitlidir. Bu nedenle CO maskeleri galisirken kullanmak igin degil tehlikeli ortamdan
uzaklasmak igin kullanilir. Maskelerin kullanim sureleri uretici firmalar tarafindan belirtilmekte olup
yaklasik olarak 1 saattir. CO maskelerinin etkinligi ortam havasina (havanin oksijen igerigine)
Oksijen konsantrasyonunu %15'in altina
ortamlarda kullanilamaz. Bu nedenle bu tur ortamlarda
oksijen ferdi kurtancilarm kullanilmasi uygundur.
Ocaklarda milsaade edilen maksimum karbonmonosit strut' dekeri 50 ppm (% 0,005) (Madera
i$Yerlerinde is Sad'har ye Gliyenlidi Yonetmelidi, Ek-3 Madde 8.5)"dir.
TLizOk gereki bir uretim biriminde oksidasyon basladikmda, Ost taban yolunda umumi havada bulunan
CO konsantrasyonu 50 ppm'e ulastikinda pano yangin bekleme barailarindan kapatilir.
Ocak havasinda bulunabilecek diger gaziar ise Azot (N2), Karbondioksit (CO2), Hidrojen (H2), Hidrojen
Sulfur (H2S), Kiikurtdioksit ( 502), Azot Oksitleri (N20, NO2, N202, N203, N204, N205), Metan (CH4), ye
Radon (Rd) dir.

2.5. Ocak Yangmlan
Yeralti korniir madenciliginde gerek can kaybi gerekse uretimin aksamasi ye rezery kaybi bakimindan
ocak yanginlari en onemli i§ giivenligi problemlerinden biridir.
Ocaklarda kornur ye tahkimat malzemeleri ile diger yanict maddelerin yanmasi ile meydana gelen ocak
yanginlari, buyuk tehlikeler do'gurur. ozellikler grizulu ocaklarda yangin kontrol edilemerse grizu
patiamalarma neden olur.
Ocak yanginlannda en buyiik tehlike ocak gazIannin patlamasi, zararli ye zehirli gazlann ortaya gikmast
ve ocagin diger galisma alanlarina yayilmasidir. Bu nedenle, yanginin olusmasinin ye diger bolgelere
sigramasinin onlenmesi, meydana gelen yanginin en kisa siirede farkma vanlabilmesi ve yanginlarin
uygun cihazIarla erken ye etkili olarak sondurulebilmesi ana hedefler olarak

2.5.1. Ocak Yangmlannin ozellikleri
Bir yanginin olusabilmesi icin, Sekil 2.1'de sematik olarak gOsterildigi gibi, Lic bilesenin bir arada
bulunmasi gerekir. Bilesenler; oksijen, isi ye yakittir. Bunlardan birisinin oimamasi halinde yangin
olusmaz veya olusmus clan yangin saner. Yakit; kati, srvr veya gaz halinde olabilir. Ocak ortaminda slur
ye gaz yakrtiar dogal olarak, madencilik islemleri veya kati malzemelerin isihmasi sonucu buhar seklinde
aciga cikarak bulunabilir. Yanabilir bir kati veya sivi, belirli bir kritik sicakliga kadar rsrtrldrgmda yanici
buhar aciga cikar ye agiga gikan buhar belirli bir konsantrasyona ulastiginda kivrlcrm, alev veya sicak bir
yLizeyle temas etmesi durumunda tutusabilir.

YAK1T
Sekil 2.1 Yangin Liggeni.
Bir maddenin yanmaya basiadigi en dusak sicakliga Tutt4ma Sicakitai denir. Alevlenme, buhann hizii bir
aciga gikarin Ancak yanma, alevlenme olmadan da yava§ hizda
§ekilde oksitiehmesidir ve isi ile
devam edebilir ye kin Icin Yanma olarak adlandrrrlrr. Bu durumda oksitienme, cismin yiizeyinde devam
eder ve yanmanm surmesi igin gerekli rsryi uretir, ancak alevli yanma icin gerekli buharr uretmek icin
yetersizdir.
Yangin liggeninin uciancu bileseni olan oksijen, hava tarafindan saglanir. Yanici sivilar, havanin oksijen
oram %16 ye ustunde oldugunda yanarlar. Oksijen orant %10-12 oldugunda alev saner, ancak icin icin
yanma %2 oksijen konsantrasyonuna kadar devam eder.
2.5.2. Ocak Yangmlannm Smuflandmimasi
Ocak yangmlan Ark Alevli Yangrnlar ve Gizli (Ipel) Yonginlar olmak uzere iki ana gruba ayrilir. Acik alevli
yanginlar havayollannda, ayaklarda ye havalandirma sisteminin aktif parcasi olan diger agikliklarda
meydana gelir ye ocak havasmin kalitesini etkiler. Bol miktarda oksijen saglandigi icin acik alevle yanarlar
ve yangin sondurme ekipleri yangina dogrudan miidahale edebilirler.
Gizli yanginlar ise, gOgijk ye terk edilmis uretim panolan gibi, girisin gok zor old ugu yerierde meydana
gelir. Bu yanginlar, genellikle, Kendilijinden Yanma lie baslar, yaygin olarak kornur ye siilfuriu cevher
ocakiarinda gorulur. Gizii yanginlarin yayilma ye havayi kirletme derecesi, yangin bolgesine gelen kacak
hava miktanna baglidir.
2.5.3. Ocak Yangmlannm Nedenleri
Ocak yanginian, nedenierine gore asagidaki sekilde gruplanabilin
•

Mekanik surtunme ile olusan yanginlar,

•

Elektrik ye elektrikli ekipmaniardan kaynakianan yanginlar,

•

Lagim atma isremleri,

•

Ocak igerisindeki acik a lev, sigara ve benzeri nedenler,

•

Yarn' toz, gaz, buhar ve sivilann tutu§masi,

•

Korniirun kendiliginden yanmasi,

•

Kaynak i§leri,

•

Grizu infilaki.

2.5.4. Gizli Ocak Yangmlari
Bu tip yanginlar Gizli (veya icsel) Yonginlar, Kendiliginden Yanma veya Kendi Kendine Yanma gibi degi§ik
isimlerle adlandirilir, Komi.ir ye diger organik maddelerin mine hava sizdigmda, maddenin sicakliginda
belirgin bir arti§ olur. Bu sicaklik arti§inin nedeni, adsorptif, absorptif ve kimyasal reaksiyonlar serisidir,
Bu reaksiyonlar isi uretir ve sicaklik yukselir. Sizan hava, olu§an isiyc ortamdan uzakla§tinr. Eger sizan
hava yeterince fazla ise, olu§an isi ile to roan isi arasinda bir denge durumu olu§ur ye maddenin
sabit kalir. Dengenin bozulmasi, saglanan havanin oksidasyon i§lernini artirmasina baglidir.
Kendiliginden yanmaya yatkin bLitun maddelerin Kendini Isrtma Sicakirjt denilen kritik bir minimum
sicaklik degeri vardir. Bu sicaklik, surdurulebilir ekzotermik bir reaksiyon kin gerekli sicakliktir. Eger
sicaklik, termal denge saglanmadan maddenin kendini isitma sicakligina yOkselirse, oksidasyon i§lemi
hizlanir, sicaklik cok cabuk yukselir ve oksidasyon i§lemi, madde kor haline gennceye kadar, yuksek bir
hizda devam eder. Bu safhada, duman ve gaz halindeki yanma Lirunleri aciga gikar. Ocakta bir Gizli
Yangrn ba§lami§tir.
Kendiliginden isinma icin parcalanmi§ cevherin geni§ yOzey alanina ve bu maizeme icinden yava§ bir hizla
gecen havaya ihtiyac vardir. Bu ozellige sahip yerler; gociik bolgeleri, cokme olmus balgeler,
parcalanmis topuk koseleri, tavan ve taban tabakalari icindeki catlakli komtir damarlan, yerylizundeki
komur stok yiginlari ve ocagin terk edilmi§ kisimlandir.
2.5.4.1. Komurtin Kendiliginden Yanmasini Etkileyen Faktorler
Komurun kendiliginden tutu§masi bir fiziksel-kimyasal reaksiyondur. Bu reaksiyon sonucunda meydana
gelen oksitlenmede sicakligin a§in derecede ylikselmesi tutu§mayi ba§iatir. Boyle yerlere hava giri§i
oldugunda acik aleve donii§Cim olur. Komuri.in kendiliginden yanmasi nedeniyle ortaya cikan gazlar gerek
zehirleyici, gerekse patlayici konsantrasyonlar olu§turarak maden kazalanna, dolayisiyla da bircok can
kayiplarina neden olur.
Kendiliginden yanma her komiir madeninde ayni §ekilde gorillen bir olay degildir. KbmOr yapisi ye uretim
ile ilgili birgok etken farkli §artlarda farkli cluzeyde kendiliginden yanma §artlan olu§turabilir.
Kendiliginden yanmayi etkileyen faktorler §unlardir:
•

Komuriin ranks,

•

Kornur dannarlartrun pirit 06'0 (piritin su ile temasinda oksitlenme olur),

•

Komur damarlannm ve/veya cevrenin nem igerigi,

•

KomiirOn petrografik yapisi,

•

Komurun parga boyutu ve ykey alani,

•

Uretim yontemi,

•

Havalandirma sistemi,

•

Korniir damari ye cevre kayaclann yapisal Ozellikleri,

•

Oksijen miktan,

•

Damar yatimi ve damar kalinligi,

•
•

i§letme sistemi,

•

Sokum ve barajiama organizasyonu.

Ramble ge§idi,

2.5.4.2. Yer Alti KomOr Madenlerinde Kendiliginden Yanmanm Belirlenmesi
Ba§lica belirtiler unlardir:

12

•

Kam& ye gevre kayaglarda terleme,

•
•

Ocak havasmda gorUlen pus,
Petrol benzeri koku,

•
•

Ocak icerisinde sicak yiizeylerin oluvnasi,
Duman goriilmesi,

•

Ocak havasinda karbonmonoksit konsantrasyonundaki art's.

2.5.4.3. Kendiliginden Yanma ile MOcadele

Kendiliginden yanma ile mOcadele igin genel olarak a§agidaki onlemler Arun
•

En uygun Uretim yOntemi secilir (DonumlLi uzunayak, ara katli giicertme vb.),

•

Gociik bolgesinde kornOr birakilmaz,

•

GOO& hava kacmamasi icin gerekli tedbirler alurur (Tabanyolu kenar dolgusu, arkanin iyi
gocertilmesi veya ramble, catlakli bolgelere enjeksiyon),
Maya yollannda cli4uk direncler ve clijOk depresyonla havalandirma, en az sayida kap ye
regulator kullaruhr,

•
•

Yangin bolgesine karbondioksit veya azot enjekte edilir,

•

$artlann uygun olmasi durumunda yanginli pano suyla doldurulur.

Soki.ilm4 ye daha agik duran ocak ktsimlan kendiliginden tutuvna yangmlannin agirltk noktalandir.
Stcakligm iyi havalandirma olmamasi nedeniyle onlenernemesi ve durumun uzun zaman devam etmesi
buyiik olasilikla kendiliginden tutu§mayi oluturur. Bunun icin apeida belirtilen onleyici tedbirler
almmalidin
•
•
•
•

hizia yapilir,
Sokulmesi gereken yer, yeterince havalandirilir ye sokum
Kapanacak yerlerin saelam ve sikr barajlanmast icin baraj yeri uygun secilmelidir,
Uygun duvar ye baraj malzemeleri secilmelidir,
Baraj uzunlugu havalandirmanm basinc farkma ve etrafmdaki kayaglann catlama derecesine Ore
belirlenmelidir.

2.5.4.4. Yangmm Meydana Gelmesini Ve Yayilmasmi Onlemek icin Ahnacak GOvenlik Onlemleri

1- Ocak icerisinde metan gaze ve patlayabilir komur tozlannin birikiminin etkin yontemlerle
onlenerek daima tehlike sirunrun altmda tutulmalidir,
2- Kullanilan kesici elmas uclannin klyilcim sacmasi su ile sogutarak onlenmelidir,
3- Ocak icerisindeki elektrik uniteleri exproof olrnakhr,
4- Statik elektrige kart gerekli onlenn almmalidir,
5- [Az&le caiman araclar yangin onlerne teknigine uygun
6- Bant nakliyat unitelerinde bandin yandan surtUnmesi, fazia yuklenmesi ye b4uk yapmasi
onlenmeli ye olupn sicakligin kontrol0 yapilnnalidir,
7- Ocak icerisinde, yanmaz tahkimat maizemesi, yanmayan Oniteler kullanilmalidir,
8-

Ocaklarda komurun kendilikinden tutusmasmi Onleyici tedbirler almmalichr.

2.5.4.5. Ocak Yanginlarinin Erken Tespiti icin Ahnacak Giivenlik Onlemleri

1- Yeralti ocaklari sabit ye devamli caiman CO olc6 cihaziari ile
emniyet izleme istasyonlanna iletilmeli ve degerlendirmeler yapilmalidir.
2- Ocaklarda kendiliginden kizignanm b4angicim anlamak icin;
• CO gelisimi (ppm miktan veya Oretilen CO miktan It/dk),
• Kagak hava akimlan,
• Basinc farki,
•

Sonuclar, ocak ye

Sicakhk gelisrnesi surekii izlenmelidir.

3- iletme deneyimlerine gore onceden saptanan havadaki CO miktan ye CO geliri kritik degerlere
ula0cliginda ikaz sistemiyle yetkiii birimler uyanlmalichr.
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2.5.4.6. Ocak Yanginlarinin Sonduriiimesi icin Alinacak Givenlik Onlemleri
Ocak yanginlarinin sondurOlmesi igin almacak gOvenlik Onlemlerinden bazilari unlarchr.
1.

2.

3.

Bantlann tahrik ve kuyruk tamburlarma, tamirhanelere ye lokomotif garajianna, yanici styllorin
oldugu odalara, burlere, yanabilir tahkimat bulunan galerilere isi tesiriyle galipn otomatik yangin
sondiirticoler
Duz ye meyilli galerilerde bulunan konyeyOrlere, elektrik cihazlarinrn bulundugu yerlere, atolye ye
garajlara, nakil araclanna, galeri agma makinelerine tawiabilir yangin soncliirme cihazian
iletmedeki yangin baraj yerleri imalat planina i§lenmelidir. Aynca baraj in aatr detaylari ye genel
boyutlan baraj defterine kaydedilmelidir.

2.6 Eynez Komurlerinin Kendiliginden Yanabilirligi
2.6.1. Eynez Konrair Ocagi Ozellikleri
Eynez havzasinrn tamaminda komur zonlanni
dogrultularda kesen cok sayida fay gozlenir. Faylar
arasi mesafeler 300 m ile 1 km arasinda degi5mektedir. Kinklar arasinda bol miktarda fay bresine
rastlanmaktadir. Aynca kinklar arasinda bulunan komiirlerin tane boyutiannin da kugiiimus oldugu
gozlenmektedir. Kalmligi 15 ile 35 m arasinda degien Km2 komur damari, 8°-25° egime sahiptir.
Komurun derinliginin artmasi ile birlikte egimin de fazla oldugu yerlerde Oretim yonteminin cok ba5arill
olamamasi nedeniyle komur kayiplan artmaktadir. Daman geyreleyen tavan ye taban yapilan marn ye kil
serilerinden olu5mutur. Tavan tar marn orta sertlikte olup yer yer kinigan yapidadir. Taban tali kil,
gey§ek ve plastik yapidadir.
2.6.2. Eynez Komarlerinin Kendiliginden Yanabilirlik Deney Sonuclan
Eynez Km2 komur damarinin kendiliginden yanmaya yatkrnliginin belirlenmesi amactyla, damarin degisik
kesimlerinden alman 5 ornegin Zonguldak Bulent Ecevit Universitesi Maden MOhendisligi Bolumu
laboratuarlannda yanma deneyleri
Elde edilen sonuclar ve kendiliginden yanmaya yatkinlik
dereceleri Tablo 2.3'de veriimi§tir. Sonuglara gore, Eynez kornlira 150 °C sicakliga ula§tiginda gizli ocak
yangininin tam olarak b4adigi soylenebilir (A. I. Yilmaz, Ph. D. Tezi).
Tablo 2.3 Eynez Yeralti Komarlerinin Risk Siniflandirilmasi.
ornek No

Kesiim

Isinma Hizi

Noktasi (°C)

(°C / dak)

Yatkinlik
Indeksi (LI) dk'

Risk Sinifi

1

153

1,06

6,95

Orta

2

155

1,07

6,92

Orta

3

152

1,00

6,58

Orta

4

153

0,91

6,00

Orta

5

157

0,72

4,63

Diji.ik

2.7. ELDE EDILEN SONUCLAR
•

ozellikfe S panosu komur uretim ayaklannin ocak havasi sicakliginin cok yOksek oldugu, ocak
gikismda
kendilerini halsiz ye uyku halinde hissettikleri
ifadelerinden
aniasilmaktadir. (Ramazan Anac ve Ramazan Erdogan'in ifadeleri). Bu durum kOrniirun kizismasi ve
bunun sonucu olarak ayaktaki CO miktannin yuksek oldugunun bir gestergesidir.

•

Ocaktan gikanlan cenazeier iizerinde yapilan otopsi sonuglan, olumlerin %70 ile %85 arasinda
degisen miktarlarda COHb zehirlenmesinden kaynakland tin! Ostermektedir. Sekil 2.2'de ornek bir
otopsi raporu verilmektedir.
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5ekil 2.2 Ornek otopsi raporu
•

calisanlann kullaninnina verilen CO gaz maskelerinin kontrol kayitlannin tamamina ulasilamamistir
Calisanlann ifadeleri de bu durumu
ve rutin kontrollerin duzenli olarak yapilmadigi
belirtmektedir.

•

Uretim planinin son halini gosteren haritadaki havalandirma akin semasi ile mevcut havalandirma
plane haritasi arasinda uyumsuzluklar bulunmaktadir, havalandirma planinin guncellenmedigi tespit
edilmistir.

•

gLivenligi uzmanlan ve isyeri hekimleri icin onayli defterde yapilan incelemede, Mart 2014
tarihine kadar isletmede her ay yapilan kontroller sonucu tespit edilen eksiklikler ve oneriler duzenli
olarak 4 veya 5 madde halinde belirtilmis, ancak Mart ye Nisan 2014 tarihii kontrol kayitlarina
rastlanmamistir. Mevcut kayitlarda kombriin isinmasi, CO gaz artist ye ocak yangini ile ilgili herhangi
bilgiye rastlanmamistir.

•

Gaz olcum Defterinde yer alan 19 Subat 2014 ile kazanin meydana geldigi 13 Mayis 2014 tarihleri
arasinda madendeki havayolu ile ayak baslangic ve bitis noktalannda yapilmis olan 36 adet gaz
olirum sonuglan incelemeleri sonucunda;
Gaz olciimijnun yapildigi noktalarda olculen 2. 02 konsantrasyonu 1. blcume gore bir miktar
•:*

azalmakta, CO konsantrasyonu ise cok az da olsa artmaktadir.
36 adet gaz olcumu icinde sadece 20 Subat 2014 Vardiya rde S3 yari mekanize ayak cikisinda 02
konsantrasyonu %19,9 konsantrasyona duserken CO konsantrasyonu 21 PPM, 20 $ubat 2014

15

Vardiya 3'de S3 klasik ayak giki§inda 02 konsantrasyonu %19,7 konsantrasyona di4erken CO
konsantrasyonu 20 PPM olarak olciilmu§tur. 02 konsantrasyonu bazi olcurnlerde %19,2
konsantrasyona kadar dii§mesine ragmen diger olcumlerin hepsinde CO konsantrasyonu 20
(Sekil 2.3-2.4).
PPM'in cok altinda
.1pNt.N)9',561
-LARD i

.2421

In1.4

tAcc_imiln Yapildigi Yet _ •
C

Sekil 2.3 20.02.2014 tarihli vardiya 1 gaz olcum defteri kaydi

Sekil 2.4 20.02.2014 tarihli vardiya 3 gaz olcum defteri kaydr
Yeralti gaz oicum istasyonlarinda CO konsantrasyonu du uk degerler olarak ol4ulurken, ana
nefeslik gikipida CO konsantrasyonu yuksek olarak olcOlmii§tiir. 02 konsantrasyonu igin bu
durumun tersi gozienmektedir. Oysa hava kacaklan ve farkli cali§nna yerlerindeki dusiik CO

konsantrasyonlu havanm kari§masi, OKI§ havasinin seyreimesine neden olmaktadir. Bu nedenle
ana nefeslikte CO konsantrasyonunun daha du uk bir degerde Dimas! gerekir. 12 Mayis 2014
Vardiya 3'te yapilan olcumlerde ise istasyonlannda CO konsantrasyonu yiiksek olarak
ana nefeslik gikiwida CO konsantrasyonu di:40k bigulmii§tur.

Sekil 2.5 12.05.2014 tarihli vardiya 3 gaz olcum defteri kaydi
Bazi vardiyalara ait 02 ve CO konsantrasyonu olcum degerleri periyodik olarak gitmektedir.
Ornegin 11 Mayis 2014 Vardiya 3'te 02 degerleri yukaridan apgiya 19,8-19,7-19,8-19,7-......, CO
§eldindedir (Sekil 2.5-2.6).
degerleri ise 11-12-11-12-11-12

5ekil 2.6 11.05.2014 tarihli vardiya 3 gaz olgum defteri kaydi

„
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Vardiyalara ait gaz blcOm sonuclan kar§tla§tirildtinda, bazi vardiyalara ait gaz olgum
sonuclannin onceki vardiya sonuglari lie ayni oldugu ye onceki sayfalardan kopya cekildigi
gOriilmektedir. (11 May's 2014 Vardiya 1, Vardiya 2 ve 12 Mayis 2014 Vardiya 1).

(sciimun Yapild1§1 Yer
• f.
Agi V

/0 tq.

- 33K

$ekil 2.7 11.05.2014 tarihli vardiya 1 gaz Olciim defteri kaydi

Sekil 2.8 11.05.2014 tarihli vardiya 2 gaz olci.im defteri kaydi
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5ekii 2.9 12.05.2014 tarihli vardiya 1 gaz olcum defteri kaydi

i5 Guveniigi Faaiiyet raporlarmdan da ania5ildigi gibi, Ocak yanginlari lie mucadelenin surdugu bir
maden ocagi olmasina ragmen, ocak icinde CO2 gazi konsantrasyonu olcOm noktalarmda
genelde 0 veya 0,1 olarak alculm(i5 garulmektedir. Ancak bazi vardiya olcumierinde blcum
noktalarmin hepsinde 0,1 olgullirken ana nefeslikte 0,14 blculmektedir (11 Mayis 2014 Vardiya
3). Benzer durum CH4 gazi igin de gecerlidir. Bu durumu izah etmek cok zordur.

5ekii 2.10 11.05.2014 tarihil vardiya 3 gaz OlcUm defteri kaydi

9

Yukaridaki bulgular gaz olciim defterinin ocak icinde gaz *Ural yapilmadan, rastgele
doldurulmus oldutu, olciim sonuclannm gercek oicLim sonuclari ormadt kanaatini
olu$turmaktady.
•

Her ay hazirlanan Hakedi§ Dosyasinda yer alan Mart ve Nisan 2014 aylanna ait I§ Glivenligi Faaliyet
raporlarinda herhangi bir ocak yanginindan bahsedilmemekle birlikte, ocagin degisik bolgelerine
ocak yanginini onlemek annaciyia Ocak ayinda 5619 Ton, $ubat ayinda 3636 Ton, Mart ayinda 10401
Ton ye Nisan ayinda ise 1029 Ton kiii verilmi§tir.

•

Ocak havalandirma plani incelendiginde ocaga giren havanin yakla§rk olarak 4 km civannda bir
mesafeyi kat ederek ocagi terk ettigi gortilmektedir, Sekii 2.11 Bu mesafe havalandirma §emasmin
da goz online alincliginda col< uzun bir mesafedir. Havalandirma sisteminin Ave H panolari
He S panosu igin ayn hava girisleri olacak §ekilde birbirinden bagirnsiz olarak planianmi§ olmasi, hem
havalandirma maliyeti, hem de galisanlarin emniyeti icin gok yararli olurdu.

•

Havalandirma planinda, 140 ayak olarak adlandinian ye yeni agilmi§ olan ayagin havalandirmasi
sirasmda ayaktan gegen ve kirlenen hava tekrar ocak igindeki A, H ve S panolanna giden temiz
havaya kattinlmaktadir. Bu durum havalandirma agismdan sakincalidir. Ayni §ekilde, K ayagi ile S2
ye S3 klasik ayaklardan gegen ye kirlenen havanin tekrar S panosu bolgesine gelen temiz havaya
kattinlarak S2 ve S3 yan mekanizeye gonderildigi (Seri havalandirma) gorliinnektedir. Bu durumda
S2 ve S3 yan mekanize ayaklara gelen havanin toz ye gaz igerigi He sicakligi bir miktar ylikselmi§
olarak ayaklara gelmektedir. Bu nedenle, ocak havalandirmasi agisindan mahsurlu bir havalandirma
§eklidir.

•

Ana hava giri§ yollannin birle§tigi 152 kotlu kav§ak noktasmdan ba§layarak A, H ye S panolan hava
giri§ine kadar temiz hava yolunda, A ye H panolanna ait hava clOna§ yolunun 157 kotundaki temiz

•

Kara tumba, bir tur gOgertme teknigiyle Liretim yapilmasi modelidir. Diger bir adi da kOr ayak
sistemidir. Bu Oretim modelinde madene, tek bir gitten girilir ye gikilir. KOmOr damanna bir baca
agildiktan sonra komlir, patlatarak gagertme yontemiyie elde edilmektedir. Eger gali§ma alaniyla
arasindaki bolgede bir gocuk olu§ursa, i§ginin kurtulma §ansi en aza inmektedir.
tlinel

hava baglanti kav§agina kadarki kisminda gaz sensorti bulunmamaktadir.

Sistemde hava da ayni gitten girer ve tuna dolastiktan sonra aym yerden cikar. Bu nedenle de
Madencilik Yonetmeligi'ne aykin oldugu igin geli§mi§ tilkeler artik kara tumbayi terk etmi§
durumdadir. Soma Komiirleri isletmesi Eynez komiir sahasmm ruhsat smirma yakm olan
komiirlerin iiretiminin Kara Tumba iiretim yontemiyle yaprldrgr imalat planlarmdan ve hak
edislerde verilen planlarda_goriilmektedir.
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A2 YM
Ayak

A2 IA
Ayak

-

Temiz Hava Yalu

-

Ktrli ?lava Yalu

S2 YM
Ayak

Ayak.

S3K
Ayak

S3 YM
Ayak

$ekil 2.11 Eynez Yeraltr Ocagt Havalandirma Semasi.
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•

Ocak icinde yapilan havalandirma olcum sonuglarinin kaydedildigi Havalandirma defterinin
incelenmesi sonucunda
genelde 0,5 ile 0,8 m/sn arasinda degi§mektedir. Bu
• Kornur iiretim ayaklarinda hava
defier, Ayaklarda ve komur kazilan arinlarda minimum hava hizi sinir degeri olan 0,5 m/sn'nin
cok az bzerindedir. 20.04.2014, 30.04.2014 ve olayin meydana geldigi giinden 3 gun once
10.05.2014 tarihlerinde yapilan olgiim kayitlarma gOre, R6, H2 Van mekanize ve 53 Van
mekanize ayaklarda ortalama hava hizlari limit defier olan 0,5 m/sn'nin altindadir. Bu hava
hizlarmda ayakta olu§an tozun tawmasi ve calisma ortaminin hava sicakligirun azaltilmasi
miimkun gorulmemektedir.
• Yonetmeliklerde, Grizu miktan cok az olan ocaklarda gerekli hava miktari calipn i§ci ba§ma
sayisi bilinmemekle beraber, ayaklara
2 m3/dk §eklinde belirtilmektedir. Ayaklarda calipn
gelen 170 ile 200 m3/dk arasinda degi§en hava miktarlarmin solunum icin yetersiz olabilecegi
kanaati olumaktadir.
10.04.2014
($ekil 2.12) ve 30.04.2014 (Sekil 2.13) tarihli Havalandirma defteri Olcum
•
kayitlarmin degerlerinin ayni oldugu gorulrnijOir.

Sekil 2.12 10.04.2014 tarihli havalandirma Olcum sortuclari.

Sekil 2.13 30.04.2014 tarihli havalandirma olcum sonuclan.

•: Yukaridaki bulgular havalandirma defterinin ocak icinde Nava Olciimil vapilmadan, rastgele
doldurulmus oldugu, Olciim sonuclannm gercek olcijm sonuclan olmachgl kanaatini
olusturmaktadir.

•

Soma kornurleri iletmesine ait 2013 ye 2014 yillari Termin Takip kayitlan incelendiginde,
2.5 Ye Sekil 2.6) aylar ye yillar bazinda programlanan Oretimden 2-2,5 kat fazla Liretim yapildigi
anla§linnaktadir (2013 yili icin Programlanan iiretim 1 500 000 Ton, Fiili uretim 3 566 456 Ton).
Bu sonuclar i5letmede "Oretim ZorlamasiThm oldugunu ye
ifadelerinde belirttigi fazla
ca4maya zorlandiklan savmi dogrulamaktadir. Oretim zorlamasi beraberinde almmasi gereken
tedbirlerin almmamasma ye tehlikeli 4a4ma ko§ullannin oluvliasma yol agmor.
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3. SENSOR OLCOMLERI ILE ILGILI DEdERLENDiRMELER
Manisa ili Soma ilgesi, Karanlik Dere mevkii, Eynez Koy0 mahalli sinirmda faaliyet gosteren Soma
tarafindan i Ietilen yer alts kornur madeninde, 13 May's 2014 tarihinde
Kornur isletmeleri
meydana gelen ve 301 madencinin hayatmi kaybetmesi ile sonuclanan i§ kazasmin nedenlerini ortaya
koyabilmek amaci ile Soma Cumhuriyet Bassavolt tarafindan, olaym hemen sonrasmda el koyulan
heyetimiz tarafindan yaplian
gecmise yonelik olarak tutuian gaz olcum sensor kayitlari ile
degerlendirmeler bu bolamde verilecektir.
Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanitginca 19 Ey101 2013 tarihinde 28770 sayill resmi gazetede
yaymlanan "Maden l,slerinde
Sa '041 ye Giivenfig.( Yonetmelirnin EK l'de tammlanan "Sondajla
Maden Okarilan iperin YaptIchji 4yerleri ile Yer alt.! ye Yerustii Madera i5lerinin Yaprldigr ilyerlerinde
Uygulanacak Asgari Genet Hiikumler" bOlumuniin 5.1.1. nolu maddesi "Ortam havasinda saghja
zararh ve/veya patlaylcr maddelerin bulunup bulunmadrgram tespit edilmesi ye bu maddelerin
konsantrasyonunun olginmesi icia gerekli tedbirler ahnir. Sag- Irk ye guvenlik clokilmanmda gerekli
gOrtilmesi ballade, elektrikli tesisatlar ye igten patlamah motorlarin gucunu otomatik olarak kesen
ayga-lar, belirlenmi5 yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve deyarnh olarak olcen kontrol aygitlari ye
otomatik alarm sistemleri sadlamr. Otomatik ye mekanik olglim sonuclari sajhk ye guvenlik
dokumaninda ongoruldugu 5ekilde kaya- altina alma- ye saklantr" olarak duzenlenmistir.
Ilgili Yonetmelik kapsaminda, is kazasinin meydana geldigi Sonia KOmOr isletmelerine ait Eynez Yeralti
Om& isletmesinde, 19 adet karbonmonooksit (CO), 1 adet karbondioksit (CO2), 19 adet metan
(CH4), 9 adet oksijen (02) olmak Ozere toplam 48 adet gaz sensoru bulunmaktachr. Bu sensorlerden
isletmenin ana binasmda bulunan bilgi isiem merkezine devamli sinyal gonderilnnekte ve bu sinyalier
kayrt altma aimmaktadir. Soma Cumhuriyet Bassavciligi tarafindan olay sonrasi el koyulan bilgisayar
kayitlarinda, 14 Mayis 2013 tarihinden, olaym meydana geldigi 13 May's 2014 tarihine kadar bir yillik
turn olcum degerlerinin mevcut oldugu saptanml§tir. Bilirkisi heyetimiz ve Soma Cumhuriyet Savaligi
ile 16 May's 2014 tarihinde hazirlanan "Olay Yeri inceleme, Keif Tutanc4 tie
On inceleme
Raporu" sensor kayitlarmdan elde edilen ilk degerlendirme sonuglarmi igermektedir. Bu bOliimde ise
elde edilen zararli gaz, sicaklik ve oksijen konsantrasyonu ile ilgili olcum degerleri verilecek ye
sonuclan irdelenecektir.
Cizelge 3.1'de sensorlerin konumu, tipi, kodu ve kalibre edildikleri tarihleri verilmektedir. Sensorlerin
konumlandmIchgl yerler ise 5ekil 3.1'de gosterilmektedir. Ocak ici olcum yapan ve sonuglari sirkete
ait bilgi islem merkezi tarafindan kaydedilen gaz ve sicaklik sensorleri, konnur Uretimi yapilan ayaklar
icerisinde, ocaktan cikan havanin denetimini yapabilmek icin cikrs havasi yolu Uzerinde ve
barajlanarak kapatilan eski iiretim galerilerinin sizthrmazliklannm alculmesi amachila, baraj onlerinde
bulundugu saptanmistrr. Sensorler, 10 sn araliklarla oigtukleri gaz ve sicaklik degerlerini, isletme
binasinda bulunan bilgi-islem merkezindeki bilgisayara gondermekte olup, butlin verilerin 1 yii sure
ile sakiancliklan saptanrrnstir. Sensorler, ocak yangmlannin saptanmasi amaci ile kullanilmaktachr. Ana
bilgisayar merkezine bagli sensorlerin her bir gaz sinir degerine gore gorse! ye isitsel alarm seviyeleri
bulunmaktadir. Bu smiriar asrldiginda, alarmlar devreye girip uyari gorevlerini yerine getirmelidirler.
sonuciarinin degerlendirilmesi asamasmda 10 sn siklikla kaydedilen CO, CH4, 02, CO2, SlcakItk
ve Basing degerleri, galisma kolaylt apsindan 1 dakikalik sure araligmda birlestirilerek
degerlendirilmistir.
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cizelge 3.1 Sensor Bilgileri

SENSOR TiPi

SENSOR YERLERI
260 NEFESLIK PERSON EL
NAKLI 3. BANT BASI
5. BANT BASI

INSAN NAKIL

140 AYAK HAVA cIKIS

ANA YOL

NUMARASI

KALIBRASYON
TARINI

CO

431

12.04.2014

02
CH4

443
430

15.04.2014
31.04.2014

CH4

405

15.04.2014

CO

415

20.04.2014

CH4

555

13.04.2014

02

110

05,05.2014

CO

460

06.05.2014

ANA YOL 3. BANT BOYU 170 BARAJ ONU

CO

471

21.04.2014

ANA YOL 3. BANT BOYU 180 BARAJ ONU

CO

506

21.04.2014

ANA YOL 3. BANT BOYU 185 BARAJ ONO

CO

510

24.04.2014

cmis

CO

511

01.04.2014

CO

513

28.04.2014

CH4

424

20.04.2014

02

509

20.04.2014

CO

436

19.04.2014

CO

427

27.04.2014

CH4

552

27.04.2014

02

505

27.04.2014

KULIKAR YOLU

K PANOSU HAVA
R PANOSU
MKNZ

DOdU
7. KAT HAVA cIKI$
YARI MKNZ HAVA GIRIS
YARI MKNZ HAVA CIKIS

H PANOSU
H3 HAVA ciKis

A2 YARI MKNZ

CO

490

15.04.2014

CH4

558

15.04.2014

H3 7. BACA

CH4

441

15.04.2014

H3 11. BACA

CH4

261

15.04.2014

AYAK ICI BACA

CH4

437

13.04.2014

KKAMAK BACA

CH4

418

20.04.2014

CO

416

15.04.2014

02

503

18.04.2014

CH4

500

20.04.2014

KACAMAK 2. CIHAZ

CH4

453

30.04.2014

HV GIRIS (BANT BOYU)

CH4

425

23.04.2014

AYAK ICI 58. SILT

CH4

404

05.05.2014

S1 YR MKNZ HAVA CIKIS

CO

501

08.04.2014

CO

536

23.04.2014

S2 YR MKNZ HAVA cims

CH4

403

24.04.2014

02

502

25.04.2014

CO

547

25.04.2014

CH4

515

25.04.2014

02

402

20.04.2014

KACAMAK
A2 MKNZ AYAK

S PANOSU

S3 YR MKNZ HAVA clKIS
53 HAVA clKIS
(KLASIK AYAK)

CO

545

21.04.2014

CH4

423

21.04.2014

S2 HAVA cmis
(KLASIK AYAK)

CO

470
444

17.04.2014

CH4
02

504

18.04.2014

_

18.04.2014
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340 ANA NEFESLIK DO6RUSU

340 ANA NEFESLIK HAVA CIK1$

CO
02

537
411
442

25.04.2014
19.04.2014
10.04.2014

CO2
CH4
BASINc-p
SICAKLIK-T

CO2
426
412
428

10.04.2014
20.04.2014
01.04.2014
01.04.2014

CO

ti

Sekil 3.1 Olayin meydana geldigi komiir madeninde sensorierin konumlan

3.1 Karbonmonoksit (CO) olcCim Kayitlari fie Ilgili Degerlendirmeler
Soma Cumhuriyet savciligi tarafmdan el konulan bilgisayar kayitlari Uzerinde ilk a§amada, komuriin
kendiliginden yanmasi ile ilgili en onemli belirteg olan CO degerlerini olgen sensOrler ile Ilgili kayitlar
incelenmi§tir. YapiIan detayli degerlendirmeler sonucunda, yer alts i§letmesinde bulunan 19 adet CO
sensortinden bazilarinin mink olmasi olasiligindan dolayi cluzgun veriler uretmedigi saptanmistir.
Bilirki§i heyeti, bu sensorlerin kontrol ettirilmesi konusundaki gorii§lerini Soma Cumhuriyet
Ba§savciligina iletmi§, ancak yer alts ocaginin tamamen kapatilmasi &flaps' ile bu sensorlere
ula§ilamami§tir. 427 kodlu H Panosu yari mekanize hava giki§inda bulunan sensorden, 22.04.2014
tarihinden olayin gergekle§tigi 13.05.2014 tarihine kadar higbir kayit alinamami§tir. ikinci grup
cihazlar gali§masina ragmen gok uzun zaman dilimleri boyunca ayni degerlerin algulmu§
olmasi, cihazIarin kalibrasyon sorunlari oldugu veya cluzgun okuma yapmadigi izlenimini
olu§turrnu§tur.
CO sensorleri ile Ilgili bu durum, ozellikle ocak icerisinde dola§an turn kirli havanin ocagi terk ettigi
411 kodlu, 340 Ana nefeslik hava giki§ sensor° igin bnem ta§imaktadir. Bu sensor, ocakta komur
Oretimi yapilan turn ayaklarda olusan CO degerlerinin ne kadarinin ocak giki§ havasina yansidiginm
belirlenmesi acisindan onemlidir. 411 kodlu senseirtin, 01.02.2014 de 15.04.2014 tarihleri arasindaki
turn OlgUm sonuglari, 1.961 PPM gibi tek bir degeri gbstermektedir. Bu durum teknik olarak olasi
gbrulmemektedir. Bu sensorden, 5ekil 3.2'de goruldugu Uzere en son 12.08.2013 tarihinde anlamli bir
deger
olup bu CO sensbruntin uzun stiredir gali§madigi dii§OnUlmektedir.

Ot4OS

91X0

Sekil 3.2 411 kodlu CO sensorti 5-12.08.2013 tarihli olgum sonuclari
Buna benzer olarak, olgOrn sonuglarinda anormallik gorunen diger CO sensorleri, 537, 431, 501, 545,
510, 506, 427 ye 471 kodlu sensorlerdir. Bu sensorlerden 545 kodlu CO sensorii, 52 klasik ayakta
uretimin tamamlanmasindan ve ayagin barajlanmasindan sonra anlamli CO degerleri Olgulnnemi§tir.
5ekil 3.3'te gortilen mart ayi igerisindeki olgtimlerde CO sensorlerinin dlizgtin degerler okudugu,
ancak, 5ekil 3.4'te verilen 29.04.2014 tarihinden sonra bu sensbrierde herhangi anlam saglayacak CO
degerine rastlanmadigi saptanmi§tir. Bu tarihten sonra 545 ve 501 kodlu S1 yari mekanize ayakta
bulunan sensorler cli§inda digerleri ayni sabit okuma degerlerini vermektedir.
Bu kapsamda
degerlendirilen 431, 510, 506 ve 471 kodlu CO sensorlerinin 01-13.05.2014 tarihleri arasindaki tek
degeri olarak 1.961 kaydettigi saptanmi§tir. Bu durum, ilgili CO sensorlerinin kalibrasyonlari ile
Ilgili bir sorunu glindeme getirmektedir. Ayni OlgUm degerlerine, Sekil 3.5'de verilen 01-13.05.2014
arasindaki tarihierde kaydedilen *urn sonuglarinda da rastlanmaktadir.
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$ekil 3.3 17-23.03.2014 tarihleri arasinda ilgili cihazIarda yapilan CO olcumleri sonuciari
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Sekil 3.4 28-30.04.2014 tarihleri arasinda ilgili cihaziarda yapilan CO olgiimleri sonuclari.
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Sekil 3.5 01-13.05.2014 tarihleri arasinda ilgili cihazlarda yapilan CO olcurnleri sonuclan.
CO sensarlerinden olay gun0 olan 13.05.2014 tarihine kadar anlamli degerlerin elde edildigi tespit
edilen 536, 547, 470, 415, 416, 436, 490 ye 411 kodlu sensorlerin kayit altina alinan 51cOnn sonuclan
ile ilgili degerlendirmeler, olay giinune kadar kisa araliklar ile gergekleOrilmi* ye sonuciar cizelge
3.2'de yerilmi§tir. cizelge 3.2'deki CO degerleri, iki tarih araliginda kayit altina alinan 1'er dakikalik
tiim olcurnierin ortalamalanni gostermektedir. Her bir gun icin 1440 adet olcum kaydi mevcuttur.
cizelge 3.2 Farkli tarihlerde olgulen ortalama CO degerleri (PPM)
CO SENSoR KODU
OLcOM TARiH ARALIdl

536

547

470

415

416

436

490

411

01-28.02.2014

27.974 33.820 t51'8i.

2.316

x

27.375

29.087

2.196

01-09.03.2014

48.426 32.279

5.288

2.170

x

16.306

27.013

1.961

10-16.03.2014

45.892 30.026 ,

.3

2.645

x

14.681

33.347

1.961

17-23:03.2014

47.603 37.138 46.030

2.979

x

21.158

31.320

1.961

24-28.03.2014

39.363 31.745 49.580

5.489

x

13.249

32.125

1.961

30-31.03.2014

40.515 32.919 35.768

3.003

x

12.951

27.662

1.961

01-06.04.2014

39.260 29.783 44.920

7.017

x

12.659

31.064

1.961

07-13.04.2014

42.738 25.734 46.727

7.325

x

9.876

28.994

1.961

15-20.04.2014

6.898

43.454

4.359

22.429

3.587

21-27.04.2014

43.967 41.424 47.092
..
34.774 28.705 .. 4' '

7.675

25.248

2.170

18.705

3.702

28-30.04.2014

41.458 30.962 49.070

9.004

27.081

2.050

18.929

3.719
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02.05.2014

36.731 22.456 34.782

11.960

24.271

2.762

11.156

3.494

03-04.05.2014

32.389 29.101 34.101

9.145

25.807

4.215

14.190

3.589

05-06.05.2014

38.126 28.989 36,009 -::78.63:4

36.899

10.056

17.981

3.616

07-08.05.2014

38.251 28.386 36.906

88.793

44.453

8.498

17.912

3.620

09-10.05.2014

39.779 26.755 37.101

61.385

42.601

9.619

22.443

3.739

11.05.2014

'5;1':119. 33.272 49.281

59..044

44.935

11.765

24.605

3.679

12.05.2014

40.478 30.814 27.968

59.372

45.087

12.231

28.250

3.587

13.05.2014

36.834 18.879 27.754

:•

': 51400

8.179

32.375

3.677

NOT: San renkler sinir degerlerin bzerindeki alciimleri gostermektedir

cizelge 3.2'de goruidiigii Ozere, 5 panosunda, 52 yari mekanize ayak hava cikisinda bulunan 536, S3
yari mekanize ayak hava cikista bulunan 547 ve S3 klasik ayak hava ctkista bulunan 470 kodlu
sensorlerden 01.02.2014 tarihinden bu yana yuksek CO Olcurn degerleri kaydedildigi saptanmistir.
Yeni ayak baglantisi yapilarak Oretime baslanan 140 ayak hava gtkismdaki 415 kodlu sensorden,
05.05.2014 tarihinden kaza Online kadar strur degerlerin Uzerinde CO degerleri kaydedilmistir. A2
Mekanize ayak kacamagmda bulunan 416 kodlu sensor, 13.04.2014 tarihine kadar herhangi bir kayit
almamakla birlikte, 15.04.2014 tarihinde kayda baslarnis olup, olay tarihine kadar yukselen CO
degerleri kaydetmistir. Cizelge 3.2'de verilen CO degerleri, ayni cizelgede verilen tarihler arasinda 1
dakikalik arahklarla Olculen ortalama CO degerleridir. Bu kayitlarda goruldugu Uzere, farkli panolarda
&IRA olarak kaydedilen CO degerierinin ortalamasi, gahsma simian Uzerinde oldugu saptanrmstir.
Bazi sensorlerin gunluk olcum ortalamalari yerine, belirli zaman araliklarmda kayit altma aim's
oldukiari CO degerleri, gunlijk ortalamalardan daha yuksek degerlere ulasmisttr. ornegin; 415 kodlu
sensOrde, 05.05.2014 tarihinde 12:39 ile 15:55 saatleri arasinda (3 saat 16 dakika) ortalama 132.935
PPM, 06.05.2014 tarihinde, 13:13 ile 19:00 saatleri arasinda (5 saat 47 dakika) ortalama 123.20 PPM
CO degerleri kaydedilmistir. Ayni sensor, 09.05.2014 tarihinde 00:00 ile 07:35 saatleri arasinda (7 saat
35 dakika) ortalama 72.054 PPM CO degeri kaydetmistir. Bu kayitlardan ktsa sure araliginda CO
degerleri dusOrillmekle birlikte, yeniden yiiksek konsantrasyonlardaki seyrine devam etmistir.
470 kodlu 53 hava cikisa yerlestirilen sensor, 06.04.2014 tarihinde 17:13 ile 19: 41 saatleri arasinda (2
saat 28 dakika) ortalama 81.141 PPM CO konsantrasyonu kaydetmistir. Ayni sensorden 28.04.2014
tarihinde, 18:07 ile 22:46 saatleri arasinda (4 saat 39 dakika) kaydedilen ortalama CO konsantrasyonu
67.821 PPM'dir. Bu sensorun 11.05.2014 tarihinde 8:21 ile 14:59 saatleri arasinda (6 saat 38 dakika)
kaydettigi ortalama CO konsantrasyonu 73.373'thr.

536 kodlu 52 yarn mekanize ayak hava giktstna yerlestirilen CO sensOrii, 09.05.2014 tarihinde 17:26 ile
22:07 saatleri arasinda (4 saat 41 dakika) ortalama 67.666 PPM CO konsantrasyonu kaydetmistir.
Ayni sensorun 11.05.2014 tarihinde 02:51 ile 05:55 (3 saat 4 dakika) saatleri arasinda kaydettigi CO
konsantrasyonu ortalamasi 64.655 PPM'dir. CO ile ilgili farkli tarihlerde ahnan olcUmlerin grafik
gOsterimleri tarih strasma gore $ekil 3.6-3.13 arasinda verilmektedir.
Yukanda ornekleri verilen zaman dilimleri arasmdaki CO konsantrasyon degerleri Onem tasimaktadir,
Zira, van mekanize kazida kornOrun aynadan daha kolay kazilabilmesi igin ye bazen arkadan komOrun
gogertilmesi amaciyla patlaylci maddeler kullanilmaktadir. Patlaytct maddeler, ateslendikten sonra
ortama CO yaymaktadirlar. Ancak, ayak havalandirmasi neticesinde 5-10 dk'dan daha az siirelerde,
patlatma sonucunda olusan CO gazinm ortamdan uzaklastirilmast gerekmektedir. Aksi takdirde,
gevsetilen komur yukleme isi icin iscilerin ortama sokulmamalari gerekmektedir. Yukarida verilen
orneklerde 3 saat 16 dakika, S saat 47 dakika, 6 saat 38 dakika vb. gibi cok uzun surelerde, calisma
sminnin cok Ozerinde CO degerleri olculmustUr. Bu degerlerin patlatma ile agiklanmasi mumkun
degildir. isletmeye ait, tutulmasi zorunlu olan patlatma kayrtlart talep edilmesine ragmen temin
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edilernemi§tir. Ancak, sensorler ile ilgili geriye donlik yapilan analizlerde, CO 'in aril kaynaginin
patlatmalar olrnadigi sonucuna
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5ekil 3.6 01-28.02.2014 tarihleri arasinda alciilen CO degerleri

500.003

148.400

296.800

(Z1-4 195200

93.630

-8.0110

Sekil 3.7 01-09.03.2014 tarihleri arasinda olciilen CO degerleri

500.000

399.400

296.900

93.600

-9.000

.i90 _C17R (0.00 -5O000j

Sekil 3.8 10-16.03.2014 tarihleri arasinda olculen CO degerleri
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Sekil 3.9 21-27.04.2014 tarihleri arasinda olcOlen CO degerleri

500.000

398.400

296.800

05.200

93.600

Seidl 3.10 05-06.05.2014 tarihleri arasinda olculen CO degerleri

!VOILOGO

398.400

93.600
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Pt# 490, CUR. (0.00 - 500.00)

Sekil 3.11 07-08.05.2014 tarihleri arasinda Olgiilen CO degerleri
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Sekil 3.12 09-10.05.2014 tarihleri arasInda olgulen CO degerleri
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5ekil 3.13 11-13.05.2014 tarihleri arasinda olgijlen CO degerleri
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Sekil 3.6-3.13 arasmda farkli tarihier igin verilen CO konsantrasyon grafikieri incelendiginde, zaman
icerisindeki arti§ rniktarlan gozienmektedir. ozellikle dar zaman araliklan icin gercekle§tinlen
analizierde, ocakta yangm ile ilgili sorunun Mugu gozlenmektedir. Ozellikle 5 panosu ve 140
panosunun sensorlerinde, day gunune kadar giderek artan CO degerleri kaydedilmistir.
cizelge 3.2'de, yakin tarihier arasinda pek cok kez izin verilen azami konsantrasyon sinirlarinin
gecildigi gOrillmektedir. Bu degerlerin hicbirisine, Gaz Olglim Defter kayrtlannda rastlanmarnor. Gaz
olcum kayrtian, sorumlu yetkiiinin her vardiyada kayrt altma alchgl anilk degerleri gostermektedir.
Gun igerisinde vardiyada ol4umun gercekle§tirildigi zaman dilimini gostermemekle biriikte, pek cok
ocak ici gaz olgurn kayitlarmda, sensonerden ganiuk bazda elde edilen kayitlardaki en di:10k degerin
cok altmda sonuclara rastlanmor.
Bunun yanthda, anormal sonuclar verdiki aakca belli olan pek cok CO sensoriintin bakima
almmamasi, kalibrasyonunUn yapilmamasi, kayitlardaki cok uzun stireler ayni CO dekerlerini
gostermesi (tam sayi ve virgulden sonra 3 basamak ayni rakamlar) isletme yetkililerinde herhangi
bir Onlem a lmaya yonelik eylem ihtiyaa olusturmamistir.
3.2 Ocak Slcakbklari he Ilgili Degerlendirmeler

Yer alti kornur i5letmelerinde, komunin kendiliginden yanmasinin en onemli gostergesi ocak cikis
havasmdaki sicaklik degiimidir. Soma Komar Iletmeleri Eynez yer altr ocagmda bulunan 428 kodlu
tek sicaklik olcum sensor-0, 340 ana nefeslik hava cikisinda bulunmaktadir. Ocaktan crkan havanm
srcaklrgr bu sensor tarafindan kontrol edilmektedir.
cizelge 3.3 Farkli tarihierde olgulen ortalama sicaklik degerleri (C°)
„

1

OLCOM TARiH ARALIdi

Ortalama

Sicaklik
01-28.02.2014

21.211

01-09.03.2014

22.730

10-16.03.2014

21.970

17-23.03.2014

22.245

24-28.03.2014

22.351

30-31.03.2014

22.147

Agiklama

01-06.04.2014

05.04.2014 saat: 21:10 sicaklik: 23.294
05.04.2014 saat: 22:02 slcaklik: 24.000
06.04.2014 saat: 13:01 sicaklik: 25.059
06.04.2014 saat: 13:59 sicaklik: 26.118
22.730

06.04.2014 saat: 23:59 sicakhk: 24.353

07-13.04.2014

07.04.2014 saat: 02:58 sicakhk: 25.029
26.530

15-20.04.2014

07.04.2014 saat: 07:38 sicaklik: 26.471

26.650

21-27.04.2014

:23041014Saat:15.;32fsioakhk:.0.11:6
: ...
:.
27.073

',

.2

sa at:

-

.-sica RI ik:

--

,

27:04.2014 saat'11:05 StcakijK: 29:294 '

38

28-30.04.2014

29.475

02.05.2014

29.434

03-04.05.2014

29.481

05-06.05.2014

05.05.2014 saat: 13:19 stcaklik:30.000
06.05.2014 saat: 10:07 sicaklik: 32.118
30.555

07-08.05.2014
09-10.05.2014

06.05.2014 saat: 22:59 sicaklik: 35.294
07.05.2014 saat: 06:45 sicaklik: 36.000

38.652

07.05.2014 saat: 09:20 sicaklik: 39.520

39.511

09.05.2014 saat: 21:52 sicaklik: 40.588

11.05.2014

11.05.2014 saat: 08:30 sicaklik: 42.353
42.457

12.05.2014

11.05.2014 saat: 08:54 stcakiik: 43.765
12.05.2014 saat: 02:47 sicaklik: 44.471

41570
13.05.2014

12.05.2014 saat: 03:58 sica kirk: 45.176
13.05.2014 saat: 10:15 sica kirk: 46.235
13.05.2014 saat: 15:10 sicaklik: 46.588

45.381

Olay ant

NOT: Sari renkler sinir degerlerin uzerindeki oicumteri gOstermektedir.

428 kodlu sensorden, ocak sicakligi degi§imi lie ilgili elde edilen grafikler 5ekil 3.14-3.19'da
verilmektedir.

06.04.2014 saat:13.59
o
26.118 C

05.04.2014 saat:21.10
o
23.294 C

Sekil 3.14 01-06.04.2014 tarihleri arasinda olciilen 340 Ana Nefeslik Hava

Sicaklik degerleri

M.444

26.04.2014 saat: 07:39
o
28.235 C

27.04.2014 saat: 12.05
29.294 Cc)

4 444

$eki! 3.15 21-27.04.2014 tarihleri arasinda olgiilen 340 Ana Nefeslik Hava cikii Sicaklik degerleri

06.05.2014 saat: 22,59
05.05.2014 saat: 13.19

.

U

35.294 CID

30.000 C°
06,05,2014 saat: 10.07
o
32.118 C

5ekil 3.16 05-06.05.2014 tarihleri arasmda olgtilen 340 Ana Nefeslik Hava

Sicaklik degerleri

M.034
07.05.2014 saat: 09.20
o
39.520 C
[W.

(") :54!30:1
07.05.2014 saat: 06.45
36.000 C°
t

Sekil 3.17 07-08.05.2014 tarihleri arasmda olgulen 340 Ana Nefeslik Hava

Sicaklik degerleri

40

.311.1
09.05.2014 saat: 21.52
40.588 C°

36 OM

03,3

5eki13.18 09-10.05.2014 tarihleri arasinda olgiilen 340 Ana Nefeslik Hava ctkisi Sicaklik degerleri

"4..7.11.1

11.05.2014 saat: 08 30
42.353 C0

11.05.2014 saat: 08,54
o
43.765 C

12.05.2014 saat; 03.58
45.176 C0

13.05.2014 saat: 10.15
46.235 Cc)
13.05.2014 saat: 15.10
46.588 C 0
play ani

110:1(.1

Sekil 3.19 11-13.05.2014 tarihleri arasinda 610-Alen 340 Ana Nefeslik Hava cikist Sicaklik degerleri
Yer alts maden isletmelerinde, kuru havada 30 C°, nemli havada 25 C° uzerindeki sicaklik degerlerinde
Yeraltindaki dUzenli sicaklik artismin en Onemli nedeni komOrun
calisilamayacagi
kendiliginden oksidasyonudur (yanmasidir). Sicaklik artisi, zincirleme oksidasyon reaksiyonunun
basladiginin gostergesidir. Ocak yangini ile ilgili onlemlerin ise yarayip yaramadigi, sicaklik artisi ile
kontrol edilir. cizelge 3.3'de tarihsel gelisimi verilen ocak sicakligi, 07.04.2014 tarihine kadar
degiskenlik gostermesine ragmen, bu tarihten sonra dazenli olarak arty gostermis ve olay gunune
kadar hig azalma gostermeden artisim surdiirmUstur. CO degerlerinin ocagin farkli bolgelerinde
olgulmesi sonucunda kOmur yangininin basladigi yer tahmin edilebilir, ancak bunun desteklenmesi
igin sicaklik artisinin da Uretim bbigelerinde takip edilmesi gerekmektedir. Soma Komur
isletmelerinde sadece bir adet sicaklik olger sensor bulunmaktadir. Bu sensorden, 06.04.2014
tarihinde saat 13:01'de ilk kez 25.059 C° okunmus, bu tarihten sonra ocak kirli hava plus noktasindaki
degerler duzenli olarak arty gostererek 05.05.2014 tarihinde saat 13:19'da 30 C°'ye ulasmistir. Bu
tarihten sonra, saw de erler asildiAt ye olav Online kadar artarak devam eden ocak sicakhklan
icin, mutlaka turn dikkat buraya verilmeli, sensor kontrol edilmeli, sicaklik artismm
kayrt
nedeni arastinlmahydi. Ancak, sirket teknik elemanlannm bu durumu da goz ardi ettikleri
saptanrmstir.

Ocak sicakliklarr, chs hava sicakhklarma bagli mevsimsel olarak degisim gostermektedir. Ocak chs;
sicakhklari arttig, meysimlerde, ocakta dolasan hava sicakhkrannda da degisim gOzlenmektedir.
Ancak, anormal bir durum olmadigi surece sicakhklar, kaza olaymm meydana geldigi zaman
dilimindeki degerlere ulasamaz. Bu nedenie sicakhk ile iigili sensorden, 2013 yih may's, haziran,
temmuz ve agustos ayr ortalamalan elde edilmis ve 2014 degerleri lie karsilastirma yapabilmek adina
degerleri asagida verilmistir;
Mayis 2013 ortalama sicakhk (C°)

= 20.320

Haziran 2013 ortalama sicakhk (C°)

= 21.462

Temmuz 2013 ortalama sicakhk(C°)

= 25.281

Agustos 2013 ortalama sicakhk (C°)

= 22.677

3.3 Ocak Havasindaki Oksijen Icerigi (%02) ile ilgiii Deterlendirmeler
Ocak yangrnlarimn CO, CO2 ve sicakhk kadar onemli bir beiirleyicisi de, Oretimin gergeklestirildigi
ayaklar lie giki§ havasindaki % 02 icerigidir. Ocak girls havasmdaki 02, yeraltmda gahsan insanlar,
icten yanmall motora sahip araglar ile komarun oksitlenmesi (yanmasi) neticesinde tuketilir. Kazanin
meydana geldigi Soma Komiir isletmelerine art Eynez yer aFti ocagma, ocak atmosferi igerisindeki
Oksijen miktannin saptanabilmesi amaciyla toplam 9 adet 02 sensoru, ocagm farkh noktalarma
yerlestirilmistir. cizelge 3.4'te yer alan 502 kodlu sensor S2 yari mekanize ayak hava gikisinda, 402
kodlu sensor S3 yari mekanize ayak hava gikismda, 504 kodlu sensor 53 klasik ayak hava gikismda, 503
kodlu sensor A2 mekanize ayak kagamaginda, 509 kodlu sensor R panosu dogu mekanize ayak 7. Kat
hava gikismda, 110 kodlu sensor 140 ayak hava gikismda, 443 kodlu sensor 260 nefeslik personel nakli
3. bant basinda ve 442 kodlu sensor ocak hava gilusmda bulunmaktadir.
cizelge 3.4 Farkli tarihierde olgulen ortalama Oksijen Konsantrasyonu degerleri (%02)
02 SENSOR KODU
oicOM TARiH ARAUal

01-28.02.2014

502

402

504

1

503

509

110

443

442

19.745

19.557

x

19.822

19.874

20.188

19.462

x

20.094

19.857

20.522

19.430

x

20.449

19.899

10-16.03.2014

91: *8i 19.880
'1\4:
19.115 ,-, ''if 7 19.557
- ,
'08
.
19.109 20.144

17-23.03.2014

18384

19.093 20.051

x

20.109

x

19.693

19.892

24-28.03.2014

18.97819.219 20.329

x

20.025

x

19.703

19.892

'.',68' 19.308 20.345
a 4-,t4
'ili47
''''1=8:4'90'' 19.225 20.324

x

19.838

x

19.732

19.948

x

20.326

x

19.708

19.954

20.626

20.575

x

19.711

19.969

19.234 19.802

20.936

20.633

x

19.756

19.511

' ' ;,43,5;';: 19.386 19.341

20.928

20.562

x

19.758

19.312

'`t87 I 19.368 19.387
.
.
' !
, 19.446 19.788

20.690

20.417

x
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NOT: Sari renkler sinir degerlerin uzerindeki olcumleri gostermektedir.

502 kodlu sensOr, 28.02.2014 tarihinde afcum kayitlanna baslamistir. Bu sensor icin ilk satirda elde
edilen alcum degerleri sadece 2 One aittir. Ocak cikis havasinda oksijen olgurn0 yapan 442 kodlu 02
sensoru, 12.05.2014 tarihinde, saat 12.27 ile 12.45 arasmda 02 degeri ortalamasi 17.750 olarak kayit
altma
olup bu sensorden, bu saatten sonra 13.05.2014 saat 14.17'ye kadar herhangi bir
tilcum kaydi almamarmstir. cizelge 3.4'te 13.05.2014 tarihinde verilen ortalama 02 degeri, saat
14.18'de devreye giren sensorden kaza ani olan 15.10'a kadar kaydedilen verileri kapsamaktadir.
110 kodlu sensorun bulundugu 140 ayak, temiz havanm giris yaptigi yol Ozerinde bulunmaktadir. Bu
ayakta kirlenen hava, ocagin baska higbir yerine ugramadan ocak chsina attlmasi gerekmektedir.
Ancak bu durumun yaratilmadigi saptanmistir. 140 ayakta kirlenen hava, tekrar temiz hava ile
kanstinlip Uretinn yapilan diger ayaklara gonderilmektedir. Atmosferden alinan temiz havada yaklasik
%20.95 02 bulunmaktadir. Bu ayagi terk eden havanm 02 orani onemlidir. Zira yuksek oranda 02
kaybi, bu ayaktaki en onemli yangin belirtisidir. 13.05.2014 tarihinde 12:00 ile 14:10 saatleri arasrnda
(2 saat 10 dakika) ortalama 02 konsantrasyonu %18.854'tiir. Bunun
bu ayakta temiz havadaki
02'nin yaklasik %2' si tuketilmektedir. Bu oldukca bOylik bir tuketim degeridir. Yanmadan baska bir
olayin bu olcekte havayi tuketmesi munnkiin gorUnmemektedir.
cizelge 3.4'te 02 degerleri verilen 502 kodlu sensor, 52 yan mekanize ayak hava cikisinda
bulunmaktadir. 01.02.2014 tarihinden bu yana bu sensorden elde edilen degerler gok
02
konsantrasyonunda
gostermektedir. Burada Vim& yangini ile ilgili bir sorunun oldugu
anlasilmaktadir. S3 klasik ayak hava cikista bulunan 504 kodlu 02 sensarii, 07.05.2014 tarihinden
itibaren sinir degerlerin altmda 02 konsantrasyonlan kaydetmistir. Ana nefeslik olarak havanm ocagi
terk ettigi cikista bulunan 442 kodlu 02 sensoni ocak icerisinde komOrlin kendiliginden yanmasi ile
ilgili cok onemli ipucu vermektedir. 5ekil 3.20, 05-13.05.2014 tarihleri arasmda, plus havasindaki 442
kodlu sersOrdeki %02 konsantrasyonu degisimini gostermektedir. Ocak ciktsindaki 340 nefeslikte
bulunan 02 sensoni, 12.05.2014 saat 12:45'te en son %17.549 gibi cok dOsOk 02 konsantrasyonu
yaptiktan sonra, bu sensorden olaym meydana geldigi tarih olan 13.05.2014 saat 14:18'e
kadar olcumlerin durdugu tespit edilmistir. Bu saatte %19.804 02 degeri ile calismaya baslayan
sensOr olcumleri, olay ani olan saat 15:10'a kadar gegen yaklasik 1 saat icerisinde azalarak %19.216
02 degeri He son olcumiinii kaydetmistir.
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Seidl 3.20 05-13.05.2014 tarihleri arasinda ocak giki§inda OlgOlen 442 kodlu Oksijen sensor kayitlan

21 000

17.0011

8N. 13.000

9.00E1

5.000

Sekil 3.21 1-28.02.2014 tarihleri arasinda olculen Oksijen sensor kayitlan
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$ekil 3.22 1-28.03.2014 tarihleri arasinda olculen Oksijen sensor kaptiari
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Sekil 3.23 07-13.04.2014 tarihleri arasinda olculen Oksijen sensor kayalari
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$ekil 3.24 07-08.05.2014 tarihleri arasinda olgulen Oksijen sensor kayalart
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Sekil 3.25 09-10.05.2014 tarihleri arasinda olculen Oksijen sensor kayitlan

25.000

8100

4.000

Sekil 3.26 11-13.05.2014 tarihleri arasinda olculen Oksijen sensor kayitlari
3.4 Ocak havasindaki Metan igerigi (%CH4) ile ilgili Degerlendirmeler
Yer alts kornijr isietmelerinde, ocak yanginlarindan daha tehlikeli sorun komur bijnyesinde bulunan
Metan'in (CH4), ktinnOr kazisi ile ocak [lavasi igensine karismasidir. Hava ile kansmis metana grizu adi
iceriginde %4.5-16.0 arasinda CH4 olan hava patlama ozelligine sahiptir ve reaksiyon icin 1st
kaynagina gereksinim duyar. Olayin meydana geldigi Soma Korn& isletmelerinde, yer aft! isletmesi
toplam 19 adet CH4 sensOrti ile kontroi edilmektedir. Bu sensorierin tumunun incelenmesi
neticesinde, patlamaya neden olacak dOzeyde CH4 igerigine rastlanmarnistir. A panosu olarak
adlandinlan daha derinlerde olan korniir Oretim panosuna yeriestirilrnis bazi sensorierde, yer yer ani
yiiksek degerler olculmesine ragmen, kisa araliklarla olgulen bu CH4 icerikleri ayaklara iletilen hava ile
ocak disina tasinmis ve sorun olusturabilecek CH4 iceriklerine rastlanmamistir. olciim sonuclarim
degerlendirildigi bilgisayar yazilimi ayni anda 8 sensorii denetleyebilmesi nedeni ile uc set halinde
sensorler incelennnistir. SET1 olarak adlandinlan sensor grubunda 430-405-555-424-552-558-441-261
kodlu sensorler, SET2 olarak adlandinlan sensor grubunda 437-418-500-453-425-404-403-515 kodtu
sensorler, SET3 olarak adlandinlan sensor grubunda ise 423-444-426 kodlu sensorler bulunnnaktachr.
SET1 grubundaki CH4 sensorlerden, 01-28.02.2014 tarihleri arasinda en yuksek CH4 igerigi, 404 kodlu
sensorden elde edilen %0.290 CH4' tun SET2 grubu sensorleri kin en yOksek OlcOm degeri, 405 kodlu
sensorden elde edilen %0.511 CH4'tur. Ayni tarih araligmda SET3 grubunun en ytiksek CH4 igerigi 444
kodlu sensore ait olup %0.247 degerine sahiptir.
01-13.03.2014 tarihleri arasindaki SET1 icin en yuksek CH4 degeri 261 kodlu sensorden olculmOs olup
CH4 it erigi % 0.390 dir. SET2 icin % 0.430 CH4, SET3 icin 0.080 CH4 degerleri olciilmOstur.
Her Og set icin gerceklestirilen analizlerde, en yuksek CH4 igerigi olayin meydana geldigi 13.05.2014
tarihinde Olctilmus olup, bu defier dahi grizu patlamasi icin risk olusturmaktan oldukga uzaktir. $ekil
3.27, turn okumalar igerisinde, en yiiksek CH4 Olcumlerinin elde edildigi SET2 sensorlerinin 0213.05.2014 tarihleri arasindaki olcum degeri sonuglanni gOstermektedir. Bu grafikte en yuksek
%0.976 CH4 degerine 404 kodlu sensorde rastlanmis olup, 500 ve 453 kodlu CH4 sensorlerinde de

05.05.2014 tarihinden sonra tedricen hizli artan degerlere rastlansa da olay esnasindaki en yuksek
degerieri % 0.50 CH4 degerini avnamistir.
4.001
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1.555

0.744

-0.070

$ekil 3.27 SET2 sensorlerine ait, 01-13.05.2014 tarihleri arasmda olgulen % CH4 (metan) kayitlari
3.5 Ocak havasindaki CO2 ile ilgili degerlendirmeler
Ocak giki5 havasinm sonuna yerleOrilmi5 517 kodlu tek sensor ile kontrol edilen % CO2 icerigi, ocak
icerisinde meydana gelen acik yanma olayinm belirleyicisi olarak onem taimaktadir. KornOrOn yeterli
miktarda oksijenli ortamda tam yanmasmdan ortaya gikan gazdir. Yeterli oksijenin bulunmadigi
ortamda ise tam yanma gergeklemez ye yanma urunu olarak CO ortaya Oar. Bu nedenle, ocak
havasmin %CO2 igerigi OicOlerek, yeraltindaki komOrOn kendiliginden yanma olayi hakkinda bilgi
Eynez yer alts ocagi hava giki§i ye Oretim ayaklarmda olculen oksijen
edinilir. Soma Kornur
seviyesindeki azalmanin nedenini ortaya koymak agisindan onemli olan CO2 degerlerindeki sabit seyir
ve sinir degerlerin cok altindaki olcum degerleri, ocakta tam yanmanm olumadigini gOstermektedir.
Ocak gikis havasinda bulunan tek CO2 sensor kayitlari Ozerinde, diger degerlendirme tarihlerinde
yapilan incelemeler sonucunda herhangi bir anomaliye rastlannnami§tir.
3.6 Teknik Nezaretci Defteri
i§letmeye art Teknik Nezaretgi Defteri, Maden MOhendisi Teknik Nezaretci Ertan Ersoy tarafindan en
gec iki haftalik araliklarla dolduruldugu tespit edilmitir. Defterde, 24.02.2014 tarihinde H panosunda
CO yOkselmesi goziendigi, ayakta yangm meydana geldigi belirlenmis, ayagin kapatilarak kul verme
H panosunda Oretime yeni ba5lanan ayagin kisa surede
i*lemine b4andigi ifade
kapatilarak barajlanmasi karar i letme calipnlari tarafindan alinmOr. Bu tarihlerde sensorlerin
farki yerlerde olma olasiligindan dolayi, tam olarak hangi durumda ayak kapatma karari aldiklari
belirlenememiOr. Ancak, 436 nolu sensorde, 18.02.2014 tarihinde 6:04 ile 8:20 saatleri arasinda cok
fazla 300 PPM Ozerinde CO degerleri okunmu ve ayagin kapatilmasina karar verilmistir. Teknik
nezaretci defterinde bu tarihten sonra CO lie ilgili herhangi bir ibare bulunrnannaktadir.
Defterin her sayfasi 3 nOsha olarak tanzim edilmektedir. Bunkardan ilki rapor defterinde kalacak, 2.si
teknik nezaretci tarafindan almacak, 3. ise Han panosunda asiinnasi gerekmektedir. Teknik nezaretci
defterinde yapilan incelemeler neticesinde 10.03-25.03-09.04-24.04-09.05.2014 tarihlerinde defterin
1

dolduruldugu, ancak diger nushalarinin defterde kaldigi ye herhangi bir

yapilmadigi

goriilmektedir.
3.7 Soma Komur iletmeleri A.S. Gaz olcum Kayit Defter'
iletmeye art vardiya emniyet miihendisleri tarafindan, her vardiyada Oretim panolarinm hava
ye
hava
bolgelerinden sirasi ile 02 (%), CO (PPM), CO2 (%) ve CH4 (%) degerleri hareketli
olcum cihaziari ile olculerek "Gaz oicum Kayit Defteri"nde kayit altina almmaktadir. ozeilikle CO
olcurnleri dikkate alindiginda, anilan defterde farkli tarihlerde farkli vardiyalarda kayit altma alinan
CO, 02 degerleri, sensbrIerden elde edilen degerler ile uyum gostermemektedir. Kayit defterinde 0506.05.2014 tarihinde 3 vardiyada turn ayaklarda kayit altma &man en yUksek CO degeri 16 PPM
olmakia birlikte, ayni tarih araliginda birer dakika araliklarla sensorierden elde edilen CO ortaramalari
536 kodlu sensor icin 38.126, 547 kodlu sensor icin 28.989, 470 kodlu sensor icin 36.009, 415 kodlu
sensor icin 78.634 ve 416 kodlu sensor icin 36.899 PPM' dir. Ayni deftere 07-08.05.2014 tarihleri
arasinda yapilan kayitiarda en yuksek 18 PPM CO degerine rastlanmOr. Ayni tarihler arasinda 536
kodlu sensorden 38.251, 547 kodiu sensorden 28.386, 470 kodlu sensorden 36.906, 415 kodlu
sensorden 88.793 ye 416 kodlu sensorden 44.453 PPM ortalama CO degerleri kaydedilmOr. Bu
tarihlerdeki yukanda anilan sensorlerden okunan en Mica CO degeri dahi gaz olcum kayit
defterlerindeki rakamlari tutmamaktadir. Geriye dontik olarak yapilan sensor olcurnieri ile kayit
defteri kar0a§tirmalarinda, birbiri ile hic uymayan defter kayitlarma rastlanmi5tir.

4. OLAYIN MEYDANA GELDidi MADENDE YAPILAN KE$IFLER ILE iLGiLi DEdERLENDIRMELER
4.1 16 May's 2014 Tarihinde gercekleOrilen keOf ile ilgiili degerlendirmeler
Soma Komur isletmeleri'ne Karanlik Dere Mevkii, Eynez korni.ir ocagmda, kazanm meydana geldigi
13.05.2014 tarihinden sonra bilirkisi heyeti olusturulmus ve 16.05.2014 tarihinde ilk kesif calismasi
gerceklestirilmistir. Olay sorusturmasina atanan T.C. Soma Cumhuriyet Savalan, calisma Bakanligi is
Miifettisleri ye bilirkisi heyeti ile birlikte saat 19.30 sularinda kazanm meydana geldigi yer alts komur
ocagma girilmistir. Tahlisiye ekiplerinin kurtarma calismalannin devam ettigi bir ortamda temiz hava
bulundugu 3 Nolu komur nakil bandinin kuyruk ucuna dogru ilerlenmistir. 5ekil 4.1 olay
sonrasinda farkli zaman dilimleri icerisinde yeraltina yapilan kesifler ile ilgiii incelenen yerleri
gostermektedir. Sekil 4.1'de 1 numara ile isaretli olan ve isciler tarafindan kurve olarak adlandirilan
bolge, 16.05.2014 tarihinde ilk kesif yapilan bolumu gOstermektedir.

Sekil 4.1 Olay yeri kesif yapilan yerler
Olay sonrasi ilk yapilan kesifte, 1 nolu noktaya kadar ilerlenmistir. Bu bolbmcle, 3 nolu kornur nakiiye
Ayni
bandmin motor kismindan itibaren 200 metre kadar tamamen yandigi tespit
zamanda, bu boliimde TH baglar arasinda yardimci tahkimat malzemesi olarak kullanilan agac
kamalann tamamen yandigi, tas diismelerinin engellenmesi kin bu tahkimatlann yenilendigi
belirlenmistir. Bu sirada, tahlisiye ekiplerinin kurtarma galismalannin devam etmekte oldugu
gorulmustijr. 5ekil 4.1'de 2 numara ile gbsterilen noktaya kadar tavanda gocukler olmasi ve tarama
yapilarak bu bolumOn cluzeltilmesi ile ifgili galismalann surduruldOgii gbrOlmbstur. Aynca, tavan tali
icerisine kahn hortumlar sokularak gerceklestirilen su ile sogutma calismalannin surduruldugu
gozlenmistin ilk kesif calismast esnasmda elde edilen goruntiiler $ekil 4.2-4.7 arasinda verilnnektedir.

Sekil 4.2 3 Nolu komur nakil bandinin yanan bolumii

$ekil 4.3 3 Nolu kombr nakil bandmm bulundugu bolgede yanan ye yenilenen kamalar
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5ekil 4.4 Yanan boltimti su ile sogutma faaliyetieri

$ekil 4.5 3 Nolu kiimur nakil banchnin ye elektrik kablolarinin yanan boliimii

Sekil 4.6 Ana nakliye galerisinde su ye kul nakliyesinde kullanilan PVC borular

Sekil 4.7 Ana havalandirma girisinde bulunan devlete ait beton kamalar
5ekil 4.2'de, yangindan etkilenen 3 nolu komur nakil bandrnm yangmdan sonraki durumu
verilmektedir. Yer altmda kullandan bant, tahkimat, boru vb. maddelerin, yanmaz veya zor tutusur

malzemelerden segilmesi gerekmektedir. Kesif esnasinda yapilan ilk belidemelerde, bantlarin yanmaz
nitelikte olmadigi, su ye kul tasima islerinde, yancliklan zaman cok zehirli gazIann ortaya giktigi PVC
borulann kullanildrklan tespit edilmistir (Sekil 4.6). Elektrik iletiminde kullanilan turn
kablolann yannnayi geciktirici maddelerden segilmesi gerekmektedir. Yapilan tespitierde, olay yeri
yakinlarindaki turn kablo kiiiflarinin (plastik izolasyon malzemeleri) tamamen yanmis olduklan
saptanmistir (5ekil 4.5). Ozellikle yanma riski fazla olan kornur madenlerinde, tahkimat destek
malzemesi olarak agar kamalann kullanilmast yerine beton kaplama veya betondan hazirlanmis kama
ye firgalarin kullanilmasi tercih edilmelidir. 5ekil 4.7'te, ayni madenin girisinde yer clan, deviet
zamanindan kalma beton kama ye firga ornekleri gorulmektedir.

4.2 23 Haziran 2014 tarihinde gergekle5tirilen keOf lie ilgili degerlendirmeler
Clay ile ilgili olarak yapilan ikinci kesif, 23.06.2014 tarihinde, olay yeri inceleme ye koordinasyon
toplantisi sonrasinda gergeklestirilmistir. Bu kesif, olay sonrasinda her iig ocak girisinin de kapatildigi
kbrnur madeninin yeniden acilmasi igin olusturulan gorus ve onerilerin bildirildigi toplanti sonunda,
oxellikle yer alts komur uretimi sonucunda yeryuzunde olusan tasmanlann yerleri ve bOybklijklerinin
belirienebilmesi amaciyia gergekle§tirilmistir. Bu kapsamda, yerylizune, kornur Uretimi sonucunda
ulasan tasmanlarin GAS ile konumlan belirlenmi§ ye resimleri gekilmistir. Ozellikle Soma kOmOrleri
gibi yer yer damar kalinligi 30 metrelere ulasan kalm damarlarda, turn damann Oretilmesi sonucunda
Oretilen bosiuk, korntir daman Ozerindeki tavan tasmin gocmesi ile doidurulmakta, bu boslugun
hareketi yeryOzOne kadar sirayet etmektedir. YeryOzOne belirli bir kirilma acts+ ile genisleyerek devam
eden bu pargalanmis tavan formasyonunun ozelligi, dogal konumundakinden gok farkli, deforme
olmus,

ye gatlamis olmasidir. Sekil 4.8' de tasmanin olaymin mantigi aciklanmaktadir. Bu

sekilde tesir agismin tanimi gorilimektedir. Tesir agisi icerisinde kalan turn formasyonlar yatay ye
clusey harekete sahiptir. Tabakalann kabarma faktorti, boslugun doldurulmasinda en onemli
etmendir.
Oretilnni§ kitimOr bo§lugunun gogerek kapanmasi
ile yery0zOne kadar ula§an ye gatlakiara neden
clan deformasyon bolgesi
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5ekil 4.8 Tasman olayinin prensibini gosterir sematik gOsterim (5. Tandanand and L. R. Powell, 1982,
Assessment of Subsidence Data from the Northern Appalachian Basin for Subsidence Prediction: U.
S. Bureau of Mines Report of Investigations 8630, kaynaOindan uyariannv5tir)
23 Haziran 2014 tarihinde Soma komlir i§letmelerinin yer aft! Dretiminin gercekleOrildigi bolgenin
Ozerindeki sahada yapilan gozlemler sonucunda, eski imalat sahalarinin yeryikune ula§an buylik
Olgekli tasmanlanna rastianmistir. Sekil 4.9-4.11'de yeryuzlinde tespit edilen tasmanlann konumu ye

buyuklukleri gorlilmektedir.
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$ekil 4.9 YeryOzOne ulasan yer afts iiretim bosluklan kaynakli tasmanlar

Sekil 4.10 Yerykiine ulasan yer alts Oretim bosiuklart kaynakli tasmanlar

55
""41

.
fkt;:k.11,4„,

5ekil 4.11 Yeryuziine ulasan yer aiti Oretim bosiuklari kaynakli tasmanlar
ozel likle Sekil 4.11'de gOsterilen cokme olayi, karniirun egiminin yUksek oldugu bolumlerde, dar
alanlarda gergekiestirilen Oretim sonucu olusan gOgrneleri gostermektedir. Sahanm pek cok
bolgesinde buna benzer cOkme ye kaymalara (tasman) rastlanmaktadir. Tasmaniarm en onemli
ozellikleri, komur darnarmdan itibaren yeryOzOne kadar catlakli bir yap oiusturmalan nedeni ile
yerylizunden kontrol chsi hava girisine sebep olmalan ye ocak yanginiari Ozerinde onemli bir etkiye
sahip olmalaridir. Bu durumun, olayin meydana geldigi Soma komur madeninde de meydana gelmi§
oldugunu gosterir en onemli delil, yaklasik 1 ay sure ile ocak girislerinin tOmUniin kapatilmis olmasma
ragmen, iceride yanginin devam etmis olmasi ve yanma sonucunda tukenecek olan 02'nin
degerierinde azalma olmamasidir. 16 Temmuz 2014 tarihinde, ocak girls kapiian aglarak, son kesif
amaciyla yer aft+ sahasma girilmis ye komur damarmin halen yogun bir sekilde kendiliginden yanmaya
devam etmekte oldugu saptannmstir. Bu durum, yeryiizu ile hava irtibatinm saglandiginin kesin bir
kanitidir.
4.3 16 Temmuz 2014 tarihinde gercekleOrilen kOf ile iigiii degerlendirmeler
heyetimiz, Soma Cumhuriyet Savcilt denetiminde, kesfe katilan tahiisiye ekipleri lie birlikte
16 Temmuz 2014 tarihinde son kesfini gerceklestirmistir. Yeraltinda barajlar acilnms, hava, heyetin
gormek istedikieri mevkide dolastirilmis ve gaz olcumleri alinarak son kez olaym meydana geldigi
Sorusturma kapsaminda, TC Soma Cumhuriyet Bassavaligi tarafmdan
kbmiir ocagma
alman tanik ve samk ifadelerinde, olayin tavan tasinda bulunan ana korniir damanndan bagimsiz ince
bir damarin kendiliginden yanmasi sonucu olusmus olabilecegi, bu komUrOn yanarak tavandan bant
Ozerine akmasi sonucu yangmin basladigi Uzerine olusan gorUslerin arastmlmast amaciyla olayin
meydana geldigini tanik ifadeleri lie netlestirdigimiz bOlgeye gidilmesi hedeflenmistir. Ancak, ilk
kesfimizde ilerledigimiz 3 noiu komur nakil bandmm buiundugu hava giris galerisinin, 5ekil 4.1'de 4
nolu nokta lie belirtilen bolgesinde su biriktigi, yapilan testte hava hareketinin olrnachgi saptanip, 4
noiu insan nakil bandmin buiundugu, ust kotlardaki tasta apIrms hava clonus galerisine gegilmistir.
Genellikle uzun sureden beri girilmemesi nedeniyie kesit darairnasi yasanan hava ciOnOs gaierisinde
(nefeslik) ilerlenerek 5ekil 4.1'deki 2 noiu nokta lie tanimianan bolgeye ulasilmistir. Nefeslik boyunca
iierieme esnasinda, yanma lie iigiii herhangi bir belirtiye ye tavanda komur izine rastlanmamisttr. Bu
bolurn, 5 nolu insan nakil bands ile 4 nolu insan nakil bandmin birlestigi baliimdur. 2 noiu kismin
tamamen goctugu, alt kotta bulunan 3 noiu Orr& nakil bandinin buiundugu ve ilk kesif esnasinda
giriien hava giris galerisi ile biriestigi saptanmistir. Bu bOliimdeki en onemli saptamalar, 2 noiu nokta

lie tanimlanan ve goctOgU belirlenen nefeslikte elektrik kabloiannin saglam oldugu, tahkimat
malzemesi olarak kullanilan agar kannalann yanmadigi, daha Oinceden olusan tavan gocugunun
tahkimi amaciyla kurulan domuzdammin parcalannin sagiam olarak gociik icerisinde bulundugu ye
nefeslik boyunca tavanda herhangi bir korniir daman izine rastlanmadigidir. Bu durumda, yanginin bu
bolgede meydana gelme olasrlrgr bulunmamaktadir. Sekil 4.1'deki 2 nolu balgeden, U3 trafosunun
hemen Ozerinde bulunan ye dOrt hava kapisi lie kapatiimis 3 nolu alana gecilmistir. 3 nolu noktadaki
kaysak, S panolanna temiz hava ileten yol Lizerinde bulunmaktadir. Bu yolda cok yogun bir dumanla
karstlasilmis, yanginin devam ettiginin gostergesi olan 518 PPM CO degeri alcUlnnOstUr. Daha onemli
bulgu ise, 02 degerinin %18.25 olarak
Bu durum, olayin meydana gelmesinden sonra
ocaga giren turn hava girilerinin kapatilmasina, acildiktan sonra da gogLik ve galerinin su dolu olmasi
nedeni ile (duman testi ile hava akisi olmacit saptanmistir) yangin bOlgesine hava akismin
olmamasina ragmen, bu bOlgede yanginin devam etmekte olmasr, bolgeye basica kaynaklardan hava
oldugunun bir kanitidir. Bu tespit, bir onceki bolumde bahsedilen, kohl& iiretiminden
kaynaklanan tasmaniar nedeni ile yeryLizunden hava
saglandigina iliskin onemli bir kanit
sunmaktadir. Ocagm bu belLimunde komur yangmmin devam ettigi saptanmistir. Yogun duman ye
yuksek CO degeri nedeni lie bu yolda ilerleme olanagi bulunmadigindan kesif sonlanmis ve gelinen
yoldan geri donalmustur.
4.4 Olayin Meydana Ge14 Nedeni lie ilgili Bulgular

Soma Korn& isletmeleri A.S'nin, Eynez yer alti isletmesinde uyguladigi yer alti Uretinn yontemi geri
donumlii, arkadan giicertmeli uzun ayaktir. Kam& gibi yatay tabakalar halinde yatakianmis maden
rezervieri icin uygun olan bir Liretim yontemdir. Korn& daman pano olarak adiandinian Liretirn
bolgelerine aynlir ve ayak olarak adlandinlan Uretim hatti boyunca geriye dogru kazilarak Liretim
gerceklestirilir. Panolar arasmda, konnOrLin tasinnnasi amaciyla yollari korumak icin kamiirde topuklar
brrakilir (Seidl 4.12). Kazi yonu, Seidl 4.12'de verildigi lizere ana nakliye galerisine dogru yapiliyorsa,
yani once tavan ve taban yollan aciliyorsa, yantem geri donumlu ayak olarak adlandrrrlrr. Gogertmeli
uzun ayakta, komur kazisi tamamlandiktan sonra, arkada kalan kisim gogertilir, komur bir defada
kazilamayacak kadar kalin ise gociikten tavan tai gelinceye kadar komur alrnrr. Bu esnada, arkada
kalan goclik icerisinde, istenmemesine ragmen, %10-20 oraninda bir komiir kaybi yasanir. Bu kalan
komiir, herhangi bir hava temasi ile karsilasirsa yanar. Yanmasi icin 1st birikimi gereklidir. Hrzlr akan
hava oksidasyon sonucu olusan sicak havayi uzaklastinr. Ancak, gociik gibi havanm hair akamayacagi
boliimlerde isr gociikte birikir ve kendiliginden yanma meydana gelir. Bu olay lie ilgili basitlestirilmis
denklemler asagida verilmektedir.
2C+02 = CO2+H20+ 56 kal/kg

yeterli oksijenli ortamda tam yanma

C+02 = 2C0

yetersiz oksijenli ortamda eksik yanma
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Sekil 4.12 Uzun ayak Oretim yonteminin plan ve kesit goriinu0
Eynez ocagi korniirrerinin, Soma Cumhuriyet SavoligCnin talebi iizerine TKI yetkililerince bilirki§i
heyetine teslim edilen sondaj verileri kullandarak gercekle§tirilen kern& damari modellemelerinde,
yaklaik olarak 10-20° kuzeydogu-gOneybatt yatim yonlO, 15-30 m kalinftklara sahip bir damar oldugu
caWan sahanin dogu bolumu, buyilk atimli bir fay ile sirurlanmi§tir. Fawn
tespit
bulundugu boliimierde komi.ir damar egimi artmakta, kalinligi azalmaktadir. Uretim panolari bu fay
ile
Komi..ir damar kallnllklarinln tek seferde alinmasmin mumkiin olmadigi kallnii a sahip olan Oretim
yantemlerinde, korniir dilimier halinde alinir, Olayin meydana geldigi Eynez yer alts ocaginda, 30
metrelik kornur damari tic dilim halinde kazandmaktadir. Her bir dilimde, damarin 2.5 metrelik

bolumu uzunayakla kazilmakta, geri kalan 7.5 metrelik bolLimii ile arkadan gocertilmektedir. Bu
ust kotlardan ba;lamak suretiyle alt kotlarda Oretim yapilarak siirdurWmektedir (Sekil 4.13).
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3. apma -Ocuncii Dilimin uretilmesi

5ekil 4.13 Kahn damarlarda uygulanan uzun ayak yontemi
Olaym meydana gefdigi yer, 5ekil 4.14'te FAY 1 ile gosterilen balge olarak belirlenrniOr. Tahlisiye
ekipleri, playa ilk mUdahalede bulunan sank ye play esnasmda U3 trafosunun yakininda bulunan
tanik ifadelerinden, 16 Temmuz 2014 tarihinde gerceklestirilen kesif neticesinde elde ediien
izlenimler sonucunda olay yeri ile ilgili pek cok soru isareti giderilmistir.
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Uzun ayak Oretimi icin olusturulan panolarin kornur kazilmasi neticesinde tesir acts' icerisinde kalan
tOm List formasyonlarda came ve kayma hareketleri (tasman) beklenir

4.8). Tasman

hareketleri komOr damarmin Ozerinde gok yogun olarak gorulmekle birlikte, kayalarin kabarma
katsaytlarma bagli yOzeye dogru azalarak devam etmektedir. Bu nedenle, kOmOr kazi sinus, eger
Ozerinde herhangi bir korunmast gereken muhendislik yap's' var ise tesir acisindan korunacak sekilde
tasarlantr ye List bolgedeki galeriler ye yollar korunmaya caltsilir. Topuk olarak adlandirtlan bu k6mOr
kazilmadan yerinde btrakilarak korunmast gereken yaptlarm tesir agisinm disinda kalmast saglanir.
Sekil 4.14'te olayin meydana geldigi yerin plan gOr0nOsil verilmektedir.
Olayin meydana geldigi anda olay yerinde clan tanik ifadeleri olayin aydinlatilmasi icin Onem
kazanmaktadir, Tanik olarak dinlenen Yusuf Kochan, ifadesinde, clay 0.10, U3 trafosunun oldugu
yerde tahkimat onardiklanm, clay meydana gelmezden 10-15 dakika once, bantcrlarin amiri Erkan
isimli sefin, bandm yuksek olmasindan dolayt bands asagi dusurmek ve daha rahat galtsmasini
saglamak icin emniyetgiler olmadan denetimsiz bir sekilde dinamit attiklarint ifade etmistir. Dinamit
atildtgi anda beyaz bir dumanin
o anda elektriklerin kesildigini ifadesinde belirtmektedir.
Patlatma 3. Bandin kuyrugunda (Sekil 4.14 TARAMA) yapildigr icin ilk olarak bandm altindan beyaz
duman siktrgmi belirten tanik, bu dumanm cok yogun oldugunu, hicbir seyin segilmedigini, 1-2 dakika
icerisinde tavanda yangm ciktigmi beyan etmis, tavanda bulunan tahkimatlarin yanmaya basladigmi
ifade etmistir. Yangin cikinca, yangindan kaynaklanan dumanrn S panosuna dogru gittigini
agiklamistir. Beyanlarin turri0nde yangma su ile mudahale edildigi belirtilmektedir. Bilirkisi
heyetimizce gergeklestirilen ilk kesifte, sogutma calismalan icin tayana su tutuldugu tespit edilmistir.
Aynr tanik ifadesinin deyaminda U3 trafosunun bulundugu bolgenin tayantmn sicak oldugunu, bunu
bildirdiklerini, yangmdan Once komOri:m yanmasini saglayan havanin gelmesini engellemek amaciyla
fan bezi ile perde gekildigini beyan etmistir.
Diger tanik Tanju Karadag, yaklasik 3 ay once U3 bolgesinde gocuk oldugunu duydugunu, olay yerini
gorclugunO, 12-13 kasa (75 cm araliklarla dosenmis TI-Igelik tahkimat) gbctugOnu, 2 gun ugrastiklarmi,
1(01 basilmadigini, emniyetgilerin ellerinde bulunan sensorierden ara sera sesli uyari duydugunu beyan
etmistir.
Tamk Abdulhakim Bilen, olay tarihinden bir gun once, yani 12.05.2014 tarihinde adanin bulundugu
bolgede (5ekil 4.14 1 GUN ONCE GOCUK) hava girls tarafinda bir gaga oldugunu, dikkat etmesi
gerektigi kendisine soylendigi, gukurun yanmdan gegerken Ozerinde guyal gordugunu, her iki yaninda
4 metre uzunlugunda sarma diye tabir edilen gam agaglarr bulundugunu, gocugOn Ostunde guval
olmasina ragmen gukurun aleni bir sekilde belli oldugunu beyaninda ifade etmistir. Ayrica 2 ay kadar
once, kurve denilen hava girls yolunun hava ile
noktada gociik meydana geldigini beyan
etmistir.
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$ekil 4.14 Olay yerinin plan haritasi
$ekil 4.15'te verilen Oc boyutlu gosterimde olay yeri olarak belirlenen U3 trafosunun bulundugu yer
gorOlmektedir. $ekilde gorOldOgij Ozere, beyaz ile gosterilen gizgi, C Panosunda 09.09.2013 tarihinde
kapatilan uzun ayaktan komOr alman 3. kat ayagrn smir gizgisidir. $ekil 4.14'te gorOldOgii tizere,
kornOr Oretimi yapilan ayagrn taban kotu kuzey ydnunde 119.29 metre, guney yonunde 86.80
metredir. Ayak, gOneye dogru komOr egimi yonOnde derinlevnektedir. 5ekil 4.14'te FAY 1 olarak
gosterilen kisim AO ve H panolarma temiz hava saglayan 4 nolu komur nakil bandinin bulundugu
galeri Lizerinde saptanrm§tir. Bu yolun tam altindan 2. kat taban yolu gecmektedir. FAY 1 olarak
gosterilen noktada kOrniir 135 metre kotunda, galeri ise 138 metre kotundadir. Hemen altlarmdan
123 kotlu 2. Kat taban yolu gegmektedir. 2. Kat taban yolu Lizerinde bulunan 2 adet baraj, C panosu 3.
Kat ayaginin Oretimi sonrasmda Uretim b4ugu igerisinde kalmOr. Madenlerde fayli olan zonlarm
kirrkll yapilarindan dolayi hava gegirme Ozellikleri oldugu bilinmektedir. Ana havalandirma yolu
Ozerinde bulunan FAY l'den, yaklasik 3 metre altmdaki komur damarina ve 123 kotlu 2. kat taban
yoluna hava kacagi olu5tugu dO§OnOlmektedir. Bu bolgede topuk olarak btrakilan komur, olay
esnasinda icten ice yanmakta oldugu tahmin edilmektedir.
Sekil 4.16, 09.09.2013 tarihinde sona erdirilen C panosu uretim ayaginin uc boyutlu gorOnOsOnO
vermektedir.

5eki14.15 Olay yerinin 3 boyutlu gorUnLi§0.

$ekil 4.16 Olay yerinin 3 boyutlu Omar damanni iceren goriin056.
Or-Mir Oretiminin tamamlanmasi sonucunda tesir acisl ile yukariya dogru gogmelerin meydana geldigi
bilinmektedir ye bu durum komiir Oretim bolgesinin kesit gorun0511 $ekil 4.17'de verilmektedir.
Kir/Ima acisi olarak gOsterilen 43 derecelik bolgenin igindeki turn kornur ve tavan ta.51 Oretim yapilan
korniir kahnhgi kadar a5agi gOkrni4tur. Bu bolge cokme nedeniyle ktimiir ye tavan tar cok krrrklr ye
gatlakh bir yapiya sahip olur. C panosunun Dzerindeki topografyada gorulen ye .Sekil 4.10 ye 4.11'de
gosterilen iiretim sonucunda yiizeye ulapn gatlaklardan ocak icerisine, ocakta kullandan emici
havalandirma sistemi neticesinde hava girisi olmaktadir. Gocuk ve gatlakh zon icerisinde yeteri kadar
hizh hareket edemeyen hava, isr birikimini uzaklatiramaz ye eksik 02 nedeniyle yartm yanma ve
sonucunda CO agiga gikar. Bu olay, FAY 1 olarak gosterilen bolgenin altindaki komiirde belirli bir
zamandan beri devam etmekte ordugundan, amlan bolgede tsmma ve galerilere sirayet edemeyen
kendiliginden yanma olaymin b4adigr dO5Unufmektedir.
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$ekii 4,17 Tasman agilan
Tanik ifadelerinden de anlasilacagi Lizere, U3 trafosuna yakin 3 ye 4 nolu komur nakil bandinin kuyruk
bolLimUnde uzun zamandan beri yapilan kiigOk boyutlu patlatmalar, altmda yanmakta olan ye
kendiliginden yanma nedeni ile poroz yaps olusarak zayrflamis korniir topugunun bir anda yuksek 02
igerigi olan kaysak noktasmdaki ana nakliye galerisi ile irtibatini saglamis, kimyasal reaksiyon, yOksek
02 nedeniyle tam yanmaya clonOserek CO2 agiga cikaracak sekilde yuksek yogunluklu bir alevli
yangina clonOsmLis oldugu clOsiinulmektedir. Alttaki komunin yanarak List bolgedeki band; ve
tahkimattaki ahsap bolOmleri yakabilecegi yetkililerce dusunulmemekte ve bu durum telaffuz
ediimektedir. Ancak, topuk olarak U3 kaysagini korumaya ybnelik birakilan komurun kendiliginden
yanma play: gok onceden baslamis olup, emici havalandirma Ile anayolla irtibati saglandiktan sonra,
baca etkisi olusturarak isinan havanin yukselecegi prensibinden hareketle ana yollara ani bir alev
degajmani olusturmustur. Meydana gelen yiiksek isinm, bandin ve agac tahkimatlann tutusmasina
neden oldugu clusLiniilmektedir. Bu yanginin gorulmesi esnasinda, ifadelerde yer aldigi uzere, olaym
boyutunun farkina varilamarms, cok

bir sekilde olay yerine su tutularak sogutulmaya

Bu durumda;
C+02 = CO2

(tam yanma meydana gelmistir)

C+02+CO2+H20= CO+H2

(kapali ortamda tam yanmaya yanma sonucu CO2 eklenmis ve
sogutma amagl; su (H20) ilave edilmistir)

reaksiyonlan neticesinde ortama yLiksek konsantrasyonlarda gok yanici H2 hidrojen gazi (su gazi
olarak to bilinir) ile CO gazi salinimi gergeklesmistir.
Bununla beraber, yeraltina yapilan kesifler neticesinde, yeraltma basmgli hava ye su indirmek igin
kullanilan PVC (Polivjnil Cloriir) borulardan (Sekil 4.6) 200 C° gibi degerlerde HCI (halk clilinde tuz
ruhu) gazr aciga gikmaya baslar, 300 C° de reaksiyon cok halanir ve daha yuksek sicakliklarda HCI
Listsel olarak artar. Bu reaksiyonlarda yan Oriin olarak CO2, CO ve H2O (su) agiga gikar. Havanin nemli
olmasi durumunda olusan HCI asitli bir sis ve duman tabakasi 011.40 engeller. PVC yanginlannda
bozusma Orunii olarak ortaya gikan CO ve HCI, kapali ortamlarda alum nedenlerinin basinda gelir
(Huggett, C., Levin, C. B. 1987). Ancak, olaym meydana geldigi ocakta turn ocak hacmi dikkate
olOmlerin nedeni olabilecek CO ve HCI konsantrasyonlanna tek basina PVC yanginlannin
ulasamayacagi, bunun bant, agar tahkimat ve kendiliginden yanmakta olan korniirun ana nakliye
galerisine ulasmasi ve sogutmak igin verilen su ile temasi sonucu olusan buyLik miktardaki CO'in
neden oldugu dusLinulmektedir.
Ikinci kesifte yeraltina inildiginde, $ekil 4.14'te yangin nedeni ile gelinen son yer olarak gosterilen
bolumde, galeride kornOr yangininin halen devam ettigi tespit edilmistir. Bu durum, Eynez ocagmin
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uzun bir sure kapah kalmasma ragmen tasmanlardan 02 girisinin devam etmekte oldugunun (Them!'
gostergesidir. 16.07.2014 tarihinde gerceklestirilen 2. olay yeri kesfi sirasinda gorulen yangin
kesinlikle kornOr yanginidir. Olawn baslangicma neden clan yanmanin halen devam ettiginin bir
gostergesidir.
U3'teki 4. bant salterinde galistigim, top atisi (dinamit
Olaym en yakin tant Ramazan Demir, clay
ile patlatma) esnasinda 3 ve 4 nolu bantlarm durduruldugunu ifade etmektedir. 4 nolu bandm tekrar
calismasi icin U3 diye bilinen mevkideki bant salterine bastigini, bandm calismadigim, yeniden
denedigini ye bandin zorlandigini, kapatmak icin durdurma diigmesine bastigini, arkadasi Mesut
Efe'nin bandin emniyet tenni gektigini beyan etmektedir. Band! durdurmak icin
dugmeye
bastigini, 4. Bant boyundan asagi dogru baktigmda beyaz bir dumanin kendilerini sardigini,
arkadaslarmi temiz havaya gonderdigini, b4<a gelen olmaymta ve beyaz dumanin ardindan siyah bir
duman gelmesi nedeniyle temiz havanin bulundugu 3. Bant boyuna gittigini ifadesinde belirtmistir,
giivenligi miihendisi Erdem Canbaz ifadesinde, olay esnasinda yeraltmda olmadigim, olayi
duydugunda gerekli esyatan alarak ocaga girls yaptiklarmi, 3. ye 4. nakil bandmm irtibat noktasma
kadar ileriediklerini, des duvar kama araliklarmdan bulunduklari bosluga duman geldigini, baska bir
ifadeyle tavan ve yan duvardaki arank ve catlaklardan disariya duman sizdigini beyan etrnistir.
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S. ELEKTRiK DAGITIM HATLARI VE TRAFOLAR iLE ILGILI DEGERLENDIRMELER
13. May's. 2014 tarihinde Soma KOrni.ir isletmelerinde yasanan facia ile ilgiii eiektrik dagitim, techizat
ve projelendirme ile ilgiii hazirianan bu bolum olaym neden ortaya crktigrni arastirmaktadir. Raporun
bu bOlurnii hazirianirken "Yer alt' Elektrik Tesisat Plan!" ye "Tek Hat Semasi" Ozerinden yuk analizi
Birinci bolUmde, maden ocagtnin tek hat semasi analiz
(cekilecek akirnlarin miktan)
edilmistir. ikinci bolumde, kablo standartlan ye akim tasima kapasiteleri verilmistir. Ocuncij bolumde,
maden ocaklannda kullandan dagitim transformatorleri iie iigili bilgi verilmis (ozellikle Soma Maden
lsletmesinde kullanilan transformator Uzerinde durulmus) ye bu cihaziar ile ilgiii Oreticilerinin uymak
zorunda oldugu standartlar verilmistir. Metin icerisinde "trafo" ye "transformator" esanlarnli olarak
Bu bolumde ayrica SF6 gazli kesici ye onun enerjiyi keserek yangini onleme islevi
incelenmistir. DordLincii bolumde, maden ocaklannda kullandan elektrik-eiektronik Oriinlerle (gaz
sensorleri ve digerleri) iigili yonetmelikler verilerek bunlarin uygulanmasi ile ilgiii sorunlar Ozerine
Besinci brilOmde, eiektrik tesisat projeleri ciziminde yetki ye kontrol sorunu
durum tespiti
aciklanmistir. Elektrik ye Elektronik Muhendisligi faaliyeti alani icinde olan proje cizimi, uyguiamasi
ye denetimi rizerine yetkinin tanimlanmasi sorunu varolan durumun icerisinde irdelenmistir. Altinci
bolOmde, onceki bolOmlerin analizi yapilarak cikanlan sonuclar verilmistir.
5.1. Tek Hat Semasi
Maden ocagi isletmesinin tek hat semasi isletmede gorevli Elektrik Mithendisi Umit $ahin tarafindan
onaylanmistir. Raporun bu balUmlinde bu tek hat semasi LIzerinden yuk (devre) analizi yaparnistir.
Deere analizine temel alinan parametre trafolarin tam yilke kadar yuklenebilecegini ongormektir.
Trafolann anma gerilim ye gricandeki degerlerinde calisabilecegi kosulu varsayildiginda elde edilen
anma degerindeki hat akimlanyla secilen kablo kesitleri kontrol edilecektir. Aynca tek hat semasinda
verilen koruma sisterni (SF6 gazli kesicilerin islevi) bu hesaplanan akimlara gore degerlendirilecektir.
Facianin yasandigi Soma Komur Maden isletmesi icin iki adet tek hat semasi verilmistir. Bunlardan
birisi "400 Kod Tek Hat Semasi" ye ikincisi "Karanlikdere Eynez Tek Hat $emasi" dir. Birinci sema (400
Kod Tek Hat Semasi) 16 Mayis 2014 tarihinde almmistir. Yer altr maden ocagmda kullanilan trafolann
listesi (hangi firmalardan satin alindigi), ocak icinde hangi mekanlarda kullanildigi ve ozeliikleri 29
May's 2014 tarihinde Savcilik kanal!yla firmadan talep edilmistir. Gelen yanitin igerdigi (Sekil 5.1)
listede 21 adet trafo gozlikUrken birinci tek hat semasmda 22 adet trafo bulundugu ve listeyle uyumlu
olmadigi
Bunun rizerine Cumhuriyet Savciiigr kanallyla tekrar yazi yazilarak bu
uyumsuzluk sorulmus, yanit olarak firma tarafindan 2. tek hat semasi verilmistir. 2. tek hat semasinda
trafo sayisi 21 olarak verilirken, 2 adet trafo 1. tek hat semasindan cikanlmis, 1 adet yeni trafo 2. hat
semasina eklenmistir. Bu nedenie hazirlanmi olan bu
raporunda Once 1. tek hat semasmin
analizi verilecek ve daha sonra 2. hat semasmdaki degisikliklerin neden olacagi farkliliklann analizi
yapilacaktir. Elbette ki yer altr maden ocaginda bu tek hat §emalarindan sadece birisine karsilik
gelen uygulama gegerlidir. Ama bilirkisi olarak turn maden ocagml gezerek hangisinin gegerli

oidugunun denetlenmesi mumkOn olmadigmdan, mumkun olabilecek bu iki projenin de ortaya
cikaracagi durum bu raporda analiz
ilk verilen tek hat semasmin adi "400 KOD TEK HAT SEMASI" (Sekil 5.2) ve ikinci kez verilen tek hat
semasmin adi "KARANLIKDERE EYNEZ TEK HAT 5EMASI" (Sekii 5.3) olarak tammlanmistir. Bu hat
semalan iizerinde her bir trafo icin parantez icinde el yazisi lie kod numaralan (TR...) vererek yapiian
analiz anlatiminda kolaylik saglanacaktir. Yeraltmda var oian toplam 21 adet transformatorlerden
adet BARTEC firmasrndan, 3 adet AMPCONTROL ve 17 adet BRUSH firmasindan satin alincligi
anlasilmaktadir ($ekil 5.1).

/
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5ekil 5.1 Ocak igerisinde kullantlan 21 adet trafo ve yerlesim yerleri
5.1.1 400 KOD Tek Hat 5emasi Analizi
Kam& isletmesinin elektrik enerjisi girisi 36 kV enerji tastma hattindan almmistir. Giris gerilimi, anma
degerkeri asagida verilen 4 adet transformator araciligi ile dusUriilmekte ve turn isletrneye
dagitilmaktadir:
1)
2)
3)
4)

34.5/0.4 kV, 1.6 MVA
34.5/0.4 kV, 1 MVA
34.5/3.3 kV, 5 MVA
34.5/6.3 kV , 8 MVA

Bu transformatorrerin i§letmede besledigi yuklerin analizleri yapilacak ye ortaya cikan tespitler
behrtilecektir.
1) 34.5/0.4 kV, 1.6 MVA transformatorun sekonder (ikincil) tarafi 1250 KVAR reaktif gug
kompanzasyon unitesine (K1) ye 1656 KVA gucunde yedek guc kaynagi jeneratore baglidir.
2)

34.5/0.4 kV, 1 MVA transformatorLin sekonder tare' 800 KVAR reaktif gug kompanzasyon
unitesine (K2), 250 KVA gucunde yedek gug kaynagina ye yer Usti.) enerji besleme olarak baglidir.

Bu iki transformatbrun (34.5/0.4 kV, 1.6 MVA ve 34.5/0.4 kV, 1.MVA) primer (birincil) sargilari iki
adet SF6 gazli kesiciden gegerek 36 KV enerji girisine baglidir. 36 kV girisinden enerji kesilince veya
SF6 gazli kesiciler acilinca bu yedek enerji kaynagt jeneratorler devreye girebilir. Bu olayin yasandtgi
anda 36 kV enerji girisinde kesinti olmadigi igin yedek gug kaynagi jeneratorler devreye girmemistir,
buna gerek de kalmarmstir ve ihtiyag duyulmarmstir. Havalandrrma uniteleri normal enerji girisini 36
KV enerji tasima hatlarindan almtstir. Olay aninda havalandirma unitelerinde (fanlarda) herhangi bir
galisma probleminin yapndigina dair 5ikayet soz konusu olmamistir.
3) 34.5/3,3 kV, 5 MVA transformator sekonder tarafi 3 adet yuk grubunu besiemektedir. Bu
transformatore bagli yijkler sunlardir:
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a)

Kompresor grubu:
2 adet

3 adet kompresor motoru beslenmektedir ve bunlar yer usttinde kullandmaktachr.

kompreserun gektigi akimlarin topiami SF6 gazli kesicinin anma akimiyla uyumludur. Bunlardan 2
adet kullanimda iken bir adet yedek tutuldugu anlasilmaktadir.
S PANOSU beslemesi (yeralti)

b)

S panosu alani icinde 3.3/0.4 KV anma geriliminde ye 400 KVA anma gijciinde 2 adet trafo (TR1 ye
TR2) vardir. Bunlam her birisinin 3.3 kV tarafindan gekecegi hat akimi asagida oldugu gibi
hesa planmistir:
400

I

= 70 Amper

4(3.3)
iki adet trafonun toplam gekecekleri akim (ayni guc faktariinde

varsayilinca ) = 2x70 =140

Amper olur.
Tek hat semasi lizerinde verilen bilgiler gastermektedir ki kullamian kablo da 3x50

171171

2

MGM

uygundur (cizelge 5.1).
Ayni bolgede 3. bir adet trafo (TR3) vardir. Bu 3.3/0.4 KV anma geriliminde ve 400 KVA anma giicunde
bir trafodur. Bununda 3.3 kV tarafindan gekecegi hat akimi asagida oldugu gibi hesaplanmistir:
/=

400

= 70 Amper

x (3.3)
Bu akim diger iki trafonun akimina ayni gLic faktorti ile eklendiginde, gekilecek akim 70+140=210
2
Amper olacaktir. Bu durumda besleme kablosunun secimi yine cizelge 5.1. 'e gore 3x95 mm MGM
olmalidir. Halbuki tek hat semasmda verilen deger 3x70 mm 2 MGM. Bu durumda, tam ytikte
3x7Omm 2 MGM kablonun akim tasima kapasitesinin asilacagi gor(ilmektedir, secilen
olmasi gereken 3 ayri kesici gosterilmerniOr. Oc
kablo uygun degildir. Bu 3 adet trafonun
adet trafonun tek bir kesici tarafindan korunmasi uygun degildir. Bu koruma elemanlarmin devrede
olmamasi kisa devre ve asiri akirna karsi onemli bir eksikliktir.
3.3/0.4 KV ve 250 KVA trafo araciligi ile 3.3 KV hatta bagli DRENAJ in gekebilecegi akimlar asagida
hesaplanmistir:
=

250
r_
= 44 Amper
V3 (3.3)

Bu akim igin secilen kablo 3x16 mm 2 uygundur. Bu trafo yer
c) D Panosu Salter Dairesi
D panosu salter dairesinde toplam 4 adet trafo vardir. Bunlann her birisi 400 KVA gticOndedir.
Bunlarin her birinin 3.3 KV gerilim tarafindan (primer taraf) gekebilecegi anma degerindeki akim
asagida hesaplanmistin
/=

400

= 70 Amper

NI3 (3.3)
Bu dart adet trafodan bir tanesi (TR4) 3x35mm 2 MGM kablo ile primer tarafta beslenmektedir. Bu
kablo secimi TABLO 1 gore uygundur. Diger trafo (TR5) yalniz basina yine 3x70 mm 2 MGM kablo ile
beslenmektedir. Bununda tasiyabilecegi akima karsi kesit TABLO 1 de verilen degerlere gore
uygundur. Ancak bu trafonun kendine ait kesicisi yoktur, bu durum uygun degildir.
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(1

Diger 2 adet trafonun (TR6 ve TR7) primer tarafi 3x25mm 2 MGM kablo ile beslenmektedir. Bu iki
trafonun tam yOkte 2x70=140 Amper akim cekecegi goz onOne alimrsa segilen kablo bu akimi
tasiyamaz ye uygun degildir.
Bu 4 adet trafoda tam yukte ve ayni gi.)c faktorunde calistiginda cekecekleri toplam akim 4x70=280
Amper olabilecektir. cekilmesi gerekli kablo 3x120mm 2 MGM olmasi gerekirken cekilmis olan kablo
3x70 M111 2 MGM olarak tek hat semasincia gozOkmektedir. cekilmis olan 3x70 mm 2 MGM kablonun
uygun olmadigi gozukmektedir.
4) 34.5/6.3 kV , 8 MVA transformatarun sekonder tarafi yer Listunde aynsan 3 adet tasiyici hatla yer
altinda 3 ayn rnerkezi beslemektedir. Bu Oc bolumun yuk analizi ayn ayn yapilacaktrr. Bu trafoyu
koruyan kesici FACIA ANINDA (saat 14.50 civannda) SPEAM rolesi tarafindan dengesiz yukienme
nedeniyle acmistir. Daha sonra Elektrik Miihendisi Omit Sahin' in denetiminde teknisyenler
tarafindan enerji verilmistir (Anlasilan odur ki U2 SALTER DAIRESINDEN SONRA GELEN U3 SALTER
DAIRESiNE DOG. RU ENERJI HATT! AcILARAK, U2 ye oncesi kisimlara enerji verilmistir), Elektrik
teknisyenlerinden birisi verdigi ifadede gece sabah kadar bu trafo merkezinde nobet tutarak
bekledigini soylemistir. Olayin basladigi bulge bu ana trafo tarafindan beslenmektedir.
(7—

a)

Hidrolik Pompa Cebi ye 270 Salter Dairesi:

Bu boliimde 5 adet trafo yardir. Bunlardan birisi (TR8) 6.3/1.1 kV, 500 KVA "hidrolik pompa cebi"
tanimiyla tek hat semasinda belirtilmistir. Bu trafonun(TR8) 6.3 kV tarafindan (primer taraf) tam ya
altinda cekecegi akim asagida verilmistir.
500

46A mper

-J3(6.3)
Bu trafonun hemen bitisiginde (ayni barada) daha sonra iki adet trafo daha yerlestirmek iizere 150 A
kesiciler bas bekletilmektedir.
Oc adet trafo (TR9, TR10 ve TR11) "270 salter dairesi"

altinda 6.3 kV dan primer uglan

beslenmektedir. Bu trafolardan birisi (TR9) 6.3/1.1 kV, 750 KVA dir. Ikincisi (TR10) 6.3/1.1 kV, 500
kVA ye Liciincusu (TR11) 5.8/1.1 kV, 2000 kVA anma degerlerindedir.
Bunlann tam yiik altinda cekecegi akimlar soyledir
Birinci trafo (TR9);
I=

750 =

69 Amper

V3(6.3)
Ikinci trafo (TR10);
/=

500

= 46A mper

.J3(6.3)
Ociincu trafo (TR11);
/=

2000

=183Amper

,13(6.3)
TR11 trafosu BARTEC VARNOST firmasimn OrlinudLir.
Ayni baradan beslenen TR8, TR9, TR10 ye TRiltarafolari, ayni guc faktoriinde (Cos()) calistiklan
yarsayildiginda, 6.3 kV gerilim tasima hattindan tam yOklenme durumunda cekecegi akim asagida
verilmistir
Toplam akim= 46+69+46+183 = 344 Amper olacaktir.
Bu hat it in kesicinin 400 A secildigi ye kablo olarak 3x120 mm 2 MGM secildigi tek hat sernasindan
gozukmektedir. Segilen kablonun bu akim degeri icin uygun olmadigi gorWmektedir. Secilen bu
kablonun akrm tasima kapasitesi asilacaktir.

L

4
.
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Bu gruptaki 5. Trafo (TR12) 6.3/1.1 kV, 750 KVA "S panosu" olarak tek hat semasmda gosterilmiOr.
Bu trafonun tam yiikte cekecegi akim asagida hesaplanmistir:
/=

750

= 69 Amper

V3(6.3)
Bu trafonun primer tarafini yerustunden 6.3 kV gerilim seviyesinde besieyen kablo , 3x50mm 2 MGM
kablo oiarak tek hat semasinda yerilmistir. 69 Amper akim tasimak icin bu kablo uygundur.
b) Bu boliimde TR13, TR14 ye TR15 numarali 3 adet trafo van:1m
Bunlardan birincisi (TR13) 6.3/1.1 kV ve 750 KVA gueundedir. Bunun primer taraftan cektigi akim tam
yuk altinda asagida veriImistir:
=

750

= 69Ampei:

V3(6.3)
Bunun icin secilen kablo tek hat semasmda 3x25 mrn 2 MGM olarak belirtilmistir. Bu kablo TABLO 1
de verilen degerlere gore uygundur.
ikinci trafo (TR14) 6.3/0.4 kV ye 1000 KVA gudindedir. Bunun primer taraftan cektigi Aim tam yuk
altinda asagida verilnnistir:
=

1000

= 92Amper

V3(6.3)
Tek hat semasina gate bu iki trafonun (TR13 ye TR14) gektigi akim toplanarak 3x70mm 2 MGM kablo
ile tasrnmaktadir. Bu durumda,
Toplam akim = 69+92= 161 Amper.
Secilen 3x70 mm 2 MGM kablo TABLO 1 gore uygundur.
Oguncii trafo (TR15) 6.3/0.4 kV ye 630 KVA gOciindedir. Bunun primer taraftan cektigi akim tam yuk
altinda asagida verilmistir:
I=

630

= 58Amper

V3(6.3)
Tek hat semasina gore bu trafonun (TR15) cektigi akim diger iki trafonun (TR13 ve TR14) cektigi
akimiarla toplanarak yine 3x70m/n 2 MGM kablo lie tasmmaktadir. Bu durumda,
Toplam akim = 69+92+58= 219 Amper dir.
Secilen 3x70mm 2 MGM kablo TABLO 1 gore akim tasima kapasitesinin uzerinde kullaniimaktadir,
kablo uygun degildir.
c} A Panosu Salter Dairesi, U2 Salter Dairesi ye U3 Salter Dairesi:
Olayin hasladigi yere yakin bulunan U3 SALTER DAIRESI ve transformattir merkezi bu enerji hatti
uzerinde bulunrnaktadir. Bu enerji hatti yerustunden 6.3 KV gerilim seviyesi ile beslenmektedir. Bu
hat uzerinde 7 adet trafo vardir. Trafo gruplari "U2 SALTER DAIRESI" , "U3 SALTER DAIRESI" ye "A
PANOSU SALTER DAIRESI" tanimlamalan iie tek hat semasinda ayristinlmistir.
Tek hat semasinda "A PANOSU SALTER DAIRESI" adi altinda verilen 3 adet trafo (TR16, TR17 ve TR18)
5.8/1.1 KV ye 1000 KVA anma degerlerine sahiptir. Her birinin tam yOk artinda cekecegi akim degeri
asagida hesaplanmistir (Trafolarin primer tarafma 6.3 KV uygulanmaktadir. (Anma degerinin %10
uzerinde bir gerilim seviyesidir, standartlar anma geriliminin %10 iizerine kadar trafolara gerilim

uygulanmasina musaade eder ve trafo ureticisi tarafindan katalogunda belirtilir, bu durum sorun
olarak goriiirnemelidir.) Bu Cig adet trafolar AMPCONTROL firmasinm
=

1000

= 92A roper

V3(6.3)
Bu Lig trafonun (TR16, TR17 ve TR18) ayni gOg faktoriinde 4a4tigi varsayilarak, besiendikleri ayni
baradan toplam gekilen akim soyle olacaktir:
Toplam alorn=92+92+92= 276 Amper
Bu trafolarin (TR16, TR17 ye TR18) 6.3 KV gerilimden beslenmesi icin kuilanilan kablonun 3x50 mm `
MGM oldugu tek hat semasmda belirtilmistir. Bu kablonun TABLO 1 e gore akim tasima kapasitesi
olarak uygun olmadt goriilmektedir.
Ayrica bu fic trafo tek bir kesiciye baglidir, bu da koruma acisindan uygun bir yontem degildir. Her
trafonun kendi basina koruma sisteminin olmasi gerekir. Kullanilan kesicinin akim degeri 150 Amper
dir. Bu kesici tam gLig altinda gekilen 276 Amper akim altinda acacagi da adktir. Bu trafolarm (TR16,
TR17 ye TR18) ortak primer uglarimn tek hat semasmda baglandigi nokta Elektrik Mithendisi Omit
5ahin tarafindan degistirilmistir. Bu duzenleme "Karanlikdere Eynez Tek Hat 5emasi" olarak daha
sonra ikinci tek hat semasi icinde verilmistir.
1.13 SALTER DAIRESI (OLAYIN BASLANGIc BoLGESiNE EN YAM' TRAFO MERKEZI): Bu bolge 3 nolu
bandin bittigi ye 4 nolu bandin basiadigi kaysak bolgesinde bulunmaktadir. Bilirkisi heyeti ilk olay yeri
incelemesinde (16. May's. 2014) yerylizOnden yakiasik 1400 metre mesafede clan bu trafo merkezine
Tek hat semasinda gozuktugu gibi burada 2 adet trafo
70 metre kalan bir uzakliga kadar
yardir. Bunlardan birisi (TR19) 6.3/1.1 KV, 750 KVA digeri (TR20) 6.3/1.1 KV, 500 KVA guglerindedir.
Bu trafolardan TR19 nolu trafonun primer tarafindan gekilen akimi asagida
=

750

69Amper

V3(6.3)
Ve TR20 nolu trafonun gektigi akim:
500
= r_
-N/3(6.3)

46Amper degerindedir.

Tek hat semasmda gosterildigi gibi TR19 nolu trafonun primer tarafinda 150 A kesicisi vardir. Bu
kisimda Elektrik Milhendisi Omit 5ahin' in tek hat semasmda yaptigi duzenleme ile (bu duzenleme
"Karanlikdere Eynez Tek Hat Semasi" olarak daha sonra ikind tek hat semasi iginde verilmistir) TR16,
TR17, TR18 ye TR20 nolu trafolar tek bir adet 150 A kesici ile korunmaktadir. TR16, TR17 ye TR18 nolu
trafolarm tam yOk altmda gekecegi akimin yukarida hesaplandigi gibi 276 olacagi ongbrullince, 150 A
kesicinin tam yijklenrne kosullarinda agacagi ye bu btilumlerin elektrik enerjisinin kesilecegi tahmin
edilebilir. Dolayislyla Elektrik Miihendisi Omit 5ahin'in yaptigi bu degisiklikler tam yOklenme
kosulunda kesicinin agmasma bir cozOrn Uretmemektedir. Dort adet trafonun tek bir devre
kesicisine baglanmasi da uygun degildir.
TR19 ve TR20 trafolarmin akim' "A PANOSU $ALTER DAIRESI" ni besleyen trafo (TR16, TR17 ye TR18)
akimlanyla toplanarak 3x120mm 2 MGM kablosu aradligt ile 6.3 KV seviyesinde tasinmaktadir. Tam
yiik altinda toplam atom asagicla verilmistir:
Toplam atom = 276 +69+46 = 391 Amper degerindedir.
cizelge 5.1' de yerilen akim tasima kapasiteleri 3x120 mm 2 MGM kablonun bu gLigte enerji
aktanmina uygun olmadtgini gostermektedir. Bu hat icin kullandan kesicinin tek hat semasmdaki
verilere gore 400 Amper segildigi gorOlmlistur.

7-4

U2 SALTER DAIRESI salter dairesinde 2 adet trafo (TR21 ve TR22) vardir. Bunlar (TR22) 6.3/1.1 KV, 500
KVA ve (TR21) 6.3/1.1 KV, 750 KVA anma degerlerine sahiptir. Bu trafolarin tam yuk altinda cektigi
akimlar asagida hesaplanmistir:
TR21 nolu trafo:

750

69Amper

V3(6.3)
Ve TR22 trafosunun cektigi akim:
/

500

= 46Amper clegerlerinciedir.

V3(6.3)
Her bir trafonun tek hat semasinda gOsterildigi gibi primer tarafinda 150 A kesicisi vardir.
U2 SALER DAIRESINDEKI iki adet trafonun (TR21 ve TR22) akimlart , "U3 SALTER DAIRESI" ni besleyen
trafo akimlan ve A PANOSU SALTER DAIRESI' inde buiunan trafo aktmlan toplanarak toplanak 3x120
mm 2 MGM kablosu araciligi ile tasmma ktadir.
TR16, TR17, TR18, TR19, TR20, TR21 ye TR22 nolu trafolan besleyen kablo yeriistune devam eden
kablodur. Tarn yiik altinda bu kablonun tasiyacagi toplam akim asagida
Toplam akim = 391 +69 + 46 = 506 Amper deg'erindedir.
Bu akimiarin Cizelge 5.1' de verilen akim tasima degerlerine gore 3x120 mm 2 MGM kablo Ile
tasmrnasi uygun degildir. Bu hat Ozerinde 400 devre kesicisi mevcuttur.
Tek hat sernasinin bu kisminda Elektrik Mithendisi Omit Sahin ikinci bir cluzenlemeyi yine elle yaparak
(bu duzenleme de "Karanlikdere Eynez Tek Hat 5emasi" olarak daha sonra ikinci tek hat sernasi
icinde verilmistir) ocak iginde var olan durumu tek hat semasinda belirtmistir. Bu duzenleme ile U3
SALTER DAiRESiNi besleyen hatti TR21 nolu trafonun kesicisinden ayinp baska bir kesiciden gecirerek
6.3 KV gerilim seviyesine baglamistir. Bu durumda yeni ciiizenleme ile U3 SALTER DAIRESININ
beslemesini U2 SALTER DAiRESININ beslemesinden ayirabilecek bir kesici dOzenlemesinin yapildtgt
gOzUkmektedir.
34.5/3.3 kV, 5 MVA ve 34.5/6.3 kV, 8 MVA yerustu trafo merkezlerini sekonder uclan arasinda
baglayan 6.3/3.3 KV, 25 MVA anma degerierinde bir adet trafo daha vardir. Bu hat iki trafo arasinda
gerektiginde gOc paylasimi icin ortak hatter. Bu bara gOg transferi araciligi ile kullanilabilir,
5.1.2 Karanlikdere Eynez Tek Hat 5emast (Tek Hat Semasmda ikinci Diizenleme, Sekil 5.3)
Cumhuriyet Savciliginm 29.05.2014 tarihinde Soma KOmOr isietmelerinden aldtgt ocakta kullanilan
trafolarin bilgilerini gosteren belgeye gore Maden ocaginda 22 adet degil 21 adet transformator
kullanilmaktadir. Bu tespit Ozerine firmaya tekrar transformator sayist ye tek hat semasmin
Firmanin verdigi yanitta TR14 ye TR15 numarali trafolar tek hat
uyurnsuzlugu Ozerine yazi
semasindan cikanlarak 270 SALTER DAiRESiNE 6.3/1.1 KV, 500 KVA bir adet trafo (TR23) eklenmistir.
Bu trafoda yeni tek hat semasmda TR23 olarak kodlanmistir. Dolayisiyla yeni tek hat semasinda 21
adet toplam trafonun yer alts maden ocaginda bulundugu teyit
bnceki tek hat semasinda TR13 trafosunun primer tarafinin 6.3 KV geriiime bagli oldugu kablo 3x25
mm 2 MGM kablo iken yeni tek hat semasmda 3x70mm 2 MGM kablo olarak verilmistir. Aynca
Cmceki tek hat semasinda 270 SALTER DAIRESiNDE bulunan 3 adet trafonun (TR9, TRIO ve TR11)
primer girisinde kullanildigi belirtilen 3x120 mm 2 MGM kablo, yeni hat semasinda toplamda 4 adet
trafo (TR23, TR9, TR10 ve TR11) 3x70 mm 2 MGM kablo ile 6.3 KV gerilim seviyesine baglanmistir.
Aynca yeni tek hat §emasi Ozerinde 2 adet noktada trafo gruplannin baglanti yerleri
olarak dtheitilmis iken onceki tek hat
Bu baglantilar yeni tek hat semasmda bilgisayar

semasinda Elektrik Miihenclisi Omit 5ahin tarafindan el ile (kalem ile) cluzeltilmisti.

onceki

tek hat semasi kerlerinde Elektrik Miihendisi Omit 5ahin tarafindan kursun kalemle degistirilmis
olarak onanmistir. Bu
trafo gruplarinin baglanti noktalari, yeni tek hat semasinda bilgisayar
degisikler detayli bicimde asagida agiklanmistir:
TR16,
HIDROLIK POMPA CEB1 ye 270 SALTER DAIRESi besleme hattinda
i) Bu
TR17, TR18, TR19 ye TR20 nolu tarafolarinin ortak primer uglannin baglandigi nokta degistirilmistir.
trafolarin primer tarafrndaki SF6 gazli kesicinin degistirildigi anlasilmaktadtr. Bu
Bu
degisiklik sunu getirmistir: U2 trafo merkezi enerjili birakilarak, istendiginde U3 trafo merkezinin
enerjisi kesilebilmektedir. 13 Mayis 2014 tarihli maden ocagindaki yangindan sonra enerji sisteminin.
bu sekilde ybnetildigi olay yeti incelemede gozlenmistir.
ii) Bu degi*iklik de MEKANiZE besleme hattinda yapilmqtir. TR16, TR17 ve TR18 nolu trafolar onceki
tek hat semasinda 150 A kesiciden gecerek 6.3 KV hatta baglanirken, yeni verilen tek hat sernasin
TR16, TR17, TR18 ye TR20 nolu trafolar tek bir adet 150 A kesici tile korunmaktadir.
TEK HAT SEMASI OZERiNDE YENi DUZENLEME VE YAP1LAN DE615iKLiKLER OZERINDE ANALiZ:
270 SALTER DAIRESINE

bir adet eklenen TR23 kodlu trafo (6.3/1.1 KV, 500 KVA) ye primer

kablosunun 3x120 mm 2 MGM kablo yerine 3x7Omm a MGM kablo olarak kullanilmasi asagida analiz

i) HiDROLIK POMPA CEBI ye 270 SALTER DAiRES1: Bu bolijmde 5 adet trafo Yardir. Bunlar TR8, TR9,
TRIO, TR11 ye TR23,
Bunlardan birisi (TR8) 6.3 /1.1 kV, 500 KVA "hidrolik pompa cebi" tanimpyla tek hat semasinda
belirtilmistir. Bu trafonun (TR8) 6.3 kV tarafindan (primer taraf) tam yuk altinda cekecegi akim
asagida yerilmistir.
/=

500
= 46Amper
V3(6.3)

Yeni verilen tek hat emasinda bu trafonun hemen bitisiginde (ayni barada) daha sonra bir adet
trafo daha yerle§tirmek Lizere 150 A kesiciler bos bekletilmektedir.
adet trafo (TR9, TR10 ye TR11) "270 salter dairesill ads altinda 6.3 kV dan primer uclari
beslenmektedir. Bu trafolardan birisi (TR9) 6.3/1.1 kV, 750 KVA dir. ikincisi (TR10) 6.3/1.1 kV, 500
kVA ye i.icanclisu (TR11) 5.8/1.1 kV, 2000 kVA anma degerlerindedir.
Bunlarin tam yuk altinda gekecegi akimiar soyledir:
Birinci trafo (TR9);
/=

750
= 69Amper
V3(6.3)

ikinci trafo (TR10);
500

= 46A mper

V3 (6.3)
Ocuncii trafo (TR11);
2000

=183Amper

V3(6.3)
TR11 trafosu BARTEC VARNOST firmasinin
Yeni ekienen TR23 trafosunun cekecegi alum degeri:

500

= 46A mper

=
V3(6.3)

Ayni baradan beslenen TR8, TR9, TR10, TR11 ye TR23 tarafolari, ayni guc faktortinde Cos8 )
calistiklan varsayildiginda, 6.3 kV gerilim tasima hattindan tam yuldenme durumunda cekecegi akim
asagida verilmistir
Toplam akim= 46+69+46+183+46 = 390 Amper olacaktir.
Bu hat icin kesicinin 400 A set ildigi ye kablo olarak 3x70 mm 2 MGM secildigi yeni tek hat emasindan
gozOkmektedir. Secilen kablonun bu akim degeri icin uygun olmadigi goriilmektedir. Secilen bu
kablonun akim degerinin tam yijklenme durumunda aVacagi beklenecektir.
Ortak besleme hatti iizerindeki diger trafo (TR12) 6.3/1.1 kV, 750 KVA "5 panosu" olarak tek hat
semastnda gosterilmistir.
Bu trafonun tam yukte cekecegi akim asagida hesaplanmistir:

=

750

= 69A mper

-43(6.3)
Bu trafonun primer tarafini yerustUnden 6.3 kV gerilim seviyesinde besleyen kablo 3x50 /71/7/ 2 MGM
kablo olarak tek hat semasinda veriimistir. 69 Amper akim icin bu kablo uygundur.
TR8, TR9, TRIO, TR11, TR12 ye TR23 trafolarinin akimiari toplanarak yer ustunde bulunan 34.5/6.3, 8
MVA trafosundan beslenmektedir. Ayrica 2x500 KVAR reaktif gOg kompanzasyon Onitesi ayni baraya

ii)

MEKANIZE

TR14 ye TR15 numarali trafolar yeni hat emasindan cikarilinca sadece TR13 trafo 3x70 mm 2 MGM
kablo ile 6.3 KV gerilime primer uclarindan baglanmistir.
Bu durumda:
(TR13) 6.3/1.1 kV ve 750 KVA gucundeki trafonun primer taraftan cektigi akim tam yuk altinda
asagida verilmistir:
/=

750

= 69 Amper

V3(6.3)
Bunun igin secilen kablo yeni tek hat §emasinda 3x70mm MGM olarak
TABLO 1 de verilen degerlere gore uygundur.

Bu kablo

Yeralti Elektrik Tesisat Planinda 21 adet trafonun dagihmi ye kablo kesitleri Boyle
5-PANOSU: TR1, TR2, TR3 kullanilan kablo 3x70 mm 2 MGM olarak veriliyor.
U3 TRAFO: TR4, TR19, TR20 kullanilan kablo 3x7Omm 2 MGM, Tek hat ernasinda 3x120mm 2 MGM
Hangi kesitte kablo kullanddigu kayitlarda belirsizlik geistermektedir.

olarak

BACA 3. BANT: TR5 kablo kesiti verilmemis, ama tek hat ernasinda 3x70 mm 2 MGM olarak
D-PANOSU: TR6, TR7 kullanilan kablo 3x25 mm 2 MGM yeriimi*.
HIDROLIK POMPA: TR8 kullanilan kablo 3x25 mm 2 MGM verilmis.
270 SALTER DA1RESI: TR9, TR10, TR11, TR23 kullanilan kablo 3x70mm' MGM verilmi.
S-PANOSU: TR12 kullanilan kaiak) 3x5Omm 2 MGM.
MEKANIZE: TR13 kullanilan kablo verilmemis, tek hat *emasinda 3x7Omm 2 MGM olarak verilmis.
A-PANOSU: TR16, TR17, TR18 kullanilan kablo tek hat semasinda 3x50 mm 2 MGM olarak verilmis.

U2 TRAFO: TR21, TR22 kullandan kablo 3x120 mm 2 MGM olarak yerilrni*.
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5.2. Kablo Standartlari
Yer alts maden ocaklannda kullanilacak kablolann gerilim seviye4erine gore standartianni belirleyen
Daire Baskanliginca belirlenen MGM 109 standartianna gore

uygulama esaslan Maden

yapilmaktadsr. MGM beigesine sahip kablo Oreticileri bu tip kabiolan standartlara gore
uretmektedirler ve testlerle belgelendirmektedirier. Soma Maden isietmelerine ait tek hat sernasi
incelendiginde trafolarin primer sargilarma iki farkli gerilim seviyesi uygulanabilmektedir. Bunlar 6.3
KV ve 3.3 KV. Diger gerilim seviyeleri trafolann sekonder terminallerinden elde edilen 1.1 KV ye 0.4
KV degerlerindedir. Trafolann sekonder tarafindan elde edilen bu gerilimler maden ocagi icinde
yukiere dagitilmaktadir.
Bu incelemede tek hat semasi primer gerilim seviyelerinde ye trafolarin anma giic degerlerinde analiz
edildi. Trafolann primer sargi tarafindaki koruma dizgeleri olan ayinci ve kesiciler anma giic
seviyesine gore secilir. Trafolann sekonder tarafindaki yOlderin anma degerinde akim cekme
zorunlulugu yoktur, daha duslik degerlerde akimiar cekebilirler. Trafolann zarar gormemesi fcfn anma
degerlerinden daha ytiksek seviyelerde gLic aktarmalan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle primer
taraftaki kesici, ayirici ve kablolar trafonun anma deerine gore secilir.
Trafolann sekonder tarafindan alinan 1.1 ye 0.4 KV duzeyindeki gerilimlerin besledigi yukler
kendilerine aft cekilen akim seviyelerinde koruma (sigorta) sistemlerine sahip olmalidir. Sekonder
terminallerle yOkier arasmda kulianilan kablolar yuklerin cektigi akimlara gore secilir. Bu kablolarin
tumii yine alevalmaz niteliginde ye maden cicaklarinda kullanimi onaylanmis standartlarda olmak
zorundadir. Alcak gerilim tarafinda (1.1 ye 0.4 KV) kullanilan kablolar tek hat semasinda verilmeciigi
icin bunlann standartlara uygun olup olmadigi ancak maden ocagi icindeki inceleme sonucu ortaya
cikanlabilir. Bu nedenie bu raporda 1.1 KV ve 0.4 KV gerilim seviyesinde ocak icinde kullanilan elektrik
tesisatmin uygunlugunu incelemek mumkiin olmamaktadir.
Maden ocaklarmda kullanilan kablolar icin anma akim degerien kesitlere gore verilmektedir. Tek hat
semasinda kullansldigs belirtilen kablolarin 25 derece ortam sicakliginda ye surekli akim tasirna
kosulundaki anma akimian asagida (cizelge 5.1) verilmistir. Tek hat semasi Ozerinde yapilan analiz
sonucu hesaplanan akimlar ye kullanilan kablo kesitleri bu tablo ile karsilastinlmistir.
Hesaplanan akim degeri kullandan kablonun akim to5'ima kapasitesinden yiiksek oldugu yerlerde
kablo "uygun deaildir", hesaplanan akim degeri kullanilan kablonun Worn town° kapasitesinden
daha

old4u yerlerde kablo "uygun" olarak deOerlendirilmigir. Uygun oimayan kablolar ya cok

Isrnocak veyo trafonun gir4inde kullandan kesicinin agmast sonucu enerji kesilecektir. SF6 gazli
kesicilerin trofo ye kablolarla

ilerleyen bolOrnde incelenm4tir,

cizelge 5.1 Kablolann Akim Tasima Kapasitesi
KESIT

AKIM

KAPASITESI

(AMPER)
3x16mm 2 MGM

85

3x25 n7m 2 MGM

110

3x35 mrn 2 MGM

135

3X50 /71M 2

MGM

170

300 /7/M 2

MGM

205

3x95 nin7 2 MGM

250

3x120 n7/77 2 MGM

295

3x150 »MT 2 MGM

320
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Kablolann icerisinde bulunan iletkenlerin akim tasirken isinabilecekleri sicaklik Maden isien Genel
muchirlOgiinun belirledigi MGM 109 kablo sartnamesinde 70 ° C olarak verilmektedir.
Kablolarin a§in sicaklik altinda yangma kar§i davrani§lannin ne olmasi gerektigi yine Maden isleri
Genel Miidurlugunun belirledigi MGM 108 Aleve karsi sadirmazlik test kosullannda belirlenmistir. Bu
testin yawl's bicimi kablonun yangina karst nasal bir tepki verecegini gostermektedir. Bu nedenle
testin yawl's bicimi asagida belirtilmistir
"Gaz yakicilan kablo dusey asilma ekseni ile 45" agi yapacak tarzda ve is mavi alev konisinin ucu ust
tespit kelepcesinden 475 mm. ap'gida olacak tarzda yerle§tirilir. iki tane gaz yakicisi kullanildiginda
alev eksenleri ayni noktada kesisecek tarzda aralannda 90° agi bulunmalichr. Gaz yakicisinin is mavi
alev konisi ucunun kabloya olan mesafeleri a§agida belirtilen degerlerde
a) Tek damarli kablolarda; damar dad yi.izeyinden 5 mm mesafede olmalichr.
b) Cok damarli zirhsiz kablolarda en dicta siralanmis damariann merkezinden 10 mm uzaklikta
olmalidir.
c) Cok damarli zirhil di kilifli kablolarda; zirh altindaki musterek kalif yUzeyinden 10 mm uzakta
olmalidir.
d) cok damarlt zirhli dis kilifsiz kablolarda zirh soyularak zirh alts musterek kalif yOzeyinden 5 mm
uzaklikta tutulmalidir.
Belirtilen kosullarda yerlestirilmis kabloya ayarlanmis gaz yakici alevi asagida hesaplanan T suresi
kadar tatbik
T= 60+ m/25
T= Alev tatbik suresi
m- 600 mm uzunlugundaki kablonun gram olarak agirligidir.
Test sonucunda, T suresi sonunda gaz yakici alevi kablodan uzaklatirildiginda:
Kablodaki alev kendiliginden sonmeli ye devam etmemelidir.
- Kablodaki yanmi5 kisim Ost tespit kelepcesinden 50 mm aagida son bulmandir."
Maden ocaginda yapilan bilirkisi incelemesinde 3. bant boyunca enerji tasiyan kablolann yandigi
gbzlenmistir. Maden ocagina cikan alevli yangm bu kablolarin yanmasina yol acmistir. Yangin kaynagi
uzakiastirildiginda (bant, komur ve agag yangini bittiginde) kablodaki aievin kendiliginden sonrnesi
beklenmistir. Kablolann 1. ve 2. bant boyunca gikisa kadar yanmamalannin nedeni bu bolgede alevli
yangmin olusmamasidir.
5.3 Transformator ve Standartlan
Enerji ye tabii Kaynakiar Bakanligi Maden
Genel Mudiirlugiinun maden ocaklarinin icinde
kullanilacak transformatorlerie ilgili standartian MGM 107/1983 de belirtilmistir. Bu sartname 3 faz,
50 KVA giicun iizerindeki kuru tip, alev sizdirmaz ve hava sogutmali transformatorlerin sartnarnesini
Bu trafolarda di yLizeyde hicbir noktada sicakligi hicbir kosulda 60 C isiyi
gecmemelidir. MGM 107 standartlarinda trafolann 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 750 KVA
gliclerinde olabilecegi belirtilmistir. TransformatorDn muhafazasi hafif celikten yapilmaktadir.

Aleysizdirmaz bir tank icinde trafonun manyetik cekirdeji (ferromanyetik materya0 ye balor
sargrIar bulunur, bunIarm higbir bicimde patlama riski yoktur. Bu tank icinde patlamaya yoI acocak
yag ye gaz buIunmaz. BU NEDENLE BU TRAFOLARDA PATLAMAY! SA6LAYACAK hicbir madde tank
icinde bulundurulmaz.
Soma Kbmur isletmelerinde 17 adet BRUSH firmasmdan, 3 adet AMPCONTROL ye 1 adet BARTEC
firmasmdan satin alinan transformator maden crkanlan ocak icinde kullanilmaktadir. 13. Mayis.2014
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tarihinde yasanan maden faciasinda olay yeri olarak tarif editen 3 notu bandin sonu ye 4 nolu bandin
basindaki U3 trafosunun bulundugu bolgede BRUSH firmasindan satin a1man 3 adet trafo
bulunmaktadrr. Bunlar tek hat semasmda 3.3 KV, 400 KVA (TR4), 6.3/1.1 KV 750 KVA (TR19) ve
6.3/1.1 KV SOO KVA (TR20) olarak gosterilmistir.
BRUSH firmasmm Urettigi trafolar verdikleri katalog bilgilerine gore 3-faz, 50 Hz, 11 KV, 6.6 KV veya
3.3 kV/1130 veya 565 V, figgen (delta)/yildiz (star) bagli olup (DY11), gelik tank icinde 150 derece
isinmaya dayali C tipi izolasyona sahiptir.
Standartlan). 229, B.S. 4683, B.S. 5501,
Bu firmanin yangin sizdirmaz tipte turn trafolan B.S
B.S. 171/1978 ye 1.E.C. 76/1976, B.S. 2757/1956, 1.E.0 85/1956 ve B.S. 5750 standartlanna gore
iiretilmekte Mugu B.S. 5067/1985 standartlanna gore test edildigi firma tarafindan
belgelendirilmektedir.
Aynca, trafonun yerlestirddigi hafif celik koruyucu yangin sizdirmaz tank B.S. 229/1957 ve 4683/1971
standartlanna gore Oretilmektedir. Uretimleri 50, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500 ve 2000
KVA degerlerinde gergeklestirilmektedir.
SF6 GAZLI KESICI VE YANGINI ONLEME I LEVI
Assn akrrna karsi korumanin saglanmasi igin SF6 gazli kesiciler maden ocaklannda kullandmaktadsr.
Trafonun anma akim, geritim ye &dine gore bu kesicinin ayarlannin yapilmasi gerekir. Bu cihazm
kuilarurninm nedeni trafo tanking' icinde bulunan sarplarm yanmaya kaiT korunmasmi giivence
altma almaktir.
Her trafoda bir kesici Onitesinin olmasi gerekir. SF6 gazi yawl olmayip, asin akimda devre acilirken
SF6 gap agma aninda ortaya gikacak krvrlcrmrn sondurulmesi igin kullandir. Bu gazin atmosfere
atilmasi durumunda dogal dengeye zararli (atmosferde sera etkisi yapabitir) oldugu tespit
edildiginden, SF6 gamin dolum ye bosaltimr Dretici ye tuketici firmalarm koordinasyonunda
yapilmaktadir. Gaz zehirli degildir. Yalitkanlik ozelligi yuksektir, yUksek geriIim altinda delinme
dayanimi havanin 2-3 kati kadar daha yuksektir. 1980 yilindan beri SF6 gazli kesiciler enerji sistemi
icinde koruma elernani olarak kullanilmaktadir. Uluslararasi IEC 56 standartlanna gore Oretilmektedir.
Tek hat semasmm anlasilabilmesi ve analizinin dogru yorumlanabilmesi icin bu semada gOsterilen SF6
gazli kesiciiere ait teknik ozelliklerden bazilan asagida belirtilmektedir.
1)

Anma akimi: Kesicinin uzerinden gegebilecek maksimum akim degeridir. Verilen tek hat
semasinda yeralti trafolarda koruma amacryla kullandan SF6 gazIr kesici igin 150 Amper
degeri kullandmistir. Bu defier kesicin birlikte kullant1c14 trafonun anma akin, dejerine

yakin ama daha yLiksek olmamaIschr. Bu durumda trafonun awl akimdan zarar gormemesi
icin SF6 gar!, kesici devreyi apar ye alum, keser.
Bu kesicinin bagli bulundugu hat Ozerinde segilen kablonun akim tasima kapasitesi SF6 gazli
kesicinin akim tasima kapasitesinden buytik olmasi durumunda asin akim tasima nedeniyie
kablonun yanma riski ortadan kalkar. Bu yaklasim bir tasanm esasidir (parametresidir). BU

TASARIM KRiTERi BAZ AUNARAK TEK HAT $EMASI UZERINDE YAPILAN ANALIZ SONU(LAR1
DEdERLENDIRiLMELiDiR. ANAL1Z SONUCLAR1 GOSTERMEKTEDIR Ki; SEOLEN SF6 GAZLI
KESiCiLER1N ANMA AKIMLARI, SEOLEN KABLOLAR1N KESiTLER1 VE TRAFOLARIN ANMA
AKIMLARI ARASINDA OLMASI GEREKEN BU TASARIM PARAMETERS! UYUMLULUdU BAZ1
HATIARDA IHLAL EDILMEKTEDIR. Bu da "secilen kablo uygun de pc/1r" (fades! ire tek hat
5ernass analizinde iIgi1i yerlerde
2)

Anma gerilimi (KV): Kesicinin devamli galisabilecegi maksimum iSletme gerilimidir. Bu
gerilimler Soma Maden ocaginda 6.3 KV ye 3.3 KV seviyelerindedir.

3)

Kesme akimi: Kisa devre aninda kontakIar aynlirken kesiciden gecebilecek akimdir.

SF6 gazli kesicinin elektrik akimini acma sures' yine IEC standartlarmda 40-50 mill saniye (0.04-0.05
saniye) olarak verilmektedir. Dolayisiyla bu kesicinin korudugu elektrik hatlannda kisa devre akiminin

maksimum gecme suresi yaklasik 0.05 saniyedir ye bu sure sonunda akim kesilir. Kablolarin MGM
standartlarLna uygun kullaniimasi durumunda yangmi baslatabilecek akim 0.05 saniyede kesilince
kablolardaki yanma isieminin baslamasi beklenmez.

5.4, ilgili Ybnetmelikler ye Diger Vasa! Mevzuat
3213 nolu Maden Kanunu' nun 29. maddesi yasanan faciadaki Elektrik ve Elektronik faaliyetlerinin
isletilmesi He ilgili durumu soyleyasal duruma oturtmaktadir:
Madde 29 — (Degisik: 26/5/2004 —5177/13 md.)
isletme faaliyeti, projesine ye Kanunun ilgili hukurnierine gore yUrCiailur. (Ek ail-rife: 10/6/20105995/12 md.) isietme projesine aykin faaliyette bulunulmasi ye faaliyetlerin can ye mal gOvenligi
acisindan tehlikeli bir durum olusturdugunun tespit edilmesi halinde maden Oretimine yonelik
faaliyetler durdurulur.
uygulamaya konulmadan once Genel Mudurluk onayinin
isletme projeleri ye
alinmasi zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.
isletme acisindan tehlikeli durumlarin tespiti halinde, bu halleri gidermek icin ruhsat sahibine
alti aya kadar sure verilir, mDcbir sebepier disinda bu sure uzatilmaz. Bu sure sonunda projeye uygun
faaliyette bulunulmarnasi veya tehlikeli durumun ortadan kaldinimamasi halinde teminat irad
kaydedilerek isletme faaliyeti durdurulur.
Ruhsat sahibi, her yil nisan aye sonuna kadar bir iinceki yil icinde gerceklestirdIgi isletme
faaliyeti He ilgili teknik belgeleri, sate bilgi formunu, faaliyet bilge formunu ye isletme sahasinda
arama yaprrns ise arama ile ilgili bligileri Genel MOdOrlirge vermekle yOkumludur. Yukiimliilugiin
yerine getirilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. YukurniCiluk yerine getirilinceye kadar faaliyet
durdurulur.
1. Grup (a) bendi madenler kin ruhsat sahibi, her yil nisan aye sonuna kadar bir onceki yil icinde
gerceidestirdigi isletme faaliyeti ile ilgili satin bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu i1 ozel idaresine
vermekle yOkOrniudOr. YukumiUlligun yerine getirilmemesi halinde teminat ii bzei idaresi hesabina
irad kaydedilir. Yukumialuk yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
Ancak, maden ocadmin sorumlu Elektrik IVIOhendisi Umit 5ahin hicbir elektrik plan ye projesinin
Maden isleri Genel MOdOrkidCene verilmedlginl, cunkii onlarm bu plan ye projeleri istemedidini
tarafima 16 Temmuz 2014 tarihli olay yeti on inceleme ziyaretimde belirtmistir. Hicbir elektrik plan
ye projesinin hicbir kurum ye kurulus tarafindan denetlenmedieji anlasilmaktadsr ye teyit edilmistir.
Bu durumda maden ocaklarmda elektrik muhendisliai alarundaki plan ye proje kapsamtnda
yapilmast gereken i§ler Maden isleri Gene! MOdurli.40 tarafindan uyqulamada planstz ye projesiz.
!§ler konumuna itilerek maden kanuna aylars bir uyqulama yaprImaktadir.
Maden ocaklannda kullanilan elektrik alet-techizat ye projelerle ilgili diger yonetmelikler asagicia
yerilmistir:
1) Maden isyerlerinde i sakligi ve guvenligi yonetmeligi (19.Ey101.2103)
Bu yonetmeligin Ek-1 ye Madde 2.1.1. 5unu belirtmektedir: "Mekanik ye elektrikli ekipmanin secimi,
kurulmasi, uygun yerlere yerlestirilmesi, hizmete alinmasi,
bakiminda, calisanlann saglik
ye guyenligi icin bu yonetmelik hukilmleri ile 3/3/2009 tarihli ye 27158 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT) ile 25/4/2013 tarihli ye 28628 saydi Resmi
Gazete'de yayimlanan i5 Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ye alvenlik Sartlan Ytinetmeligi
hukiimleri dikkate alinir."
Bu yonetmelijin EK-1 ve Madde 3.1 gore:

"Mekanik ye elektrikli ekipmanlar ile tesisierin kontrolu,

bakimi ye gerektiginde testlerinin dOzenli bir sekilde yapilmasini satlavacak uygun bakim plane

L.4.1.
f
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yapihr. Ekipmanlann ye tesislerin butun kisimlarrnin kontrol, bakim, onarim ve testleri yetkili kisiler
tarafindan yaprlrr. Bakim ve onanmdan sonra, ekipman ve tesisler kullamma alinmadan once kontrol
edilir. YapIlan kontrol ve testlerie ilgili kayit tutulur ye bu kayitlar uygun sekilde sakiamr."
TOM GAZ SENSoRLERI eiektrikli ekipman kategorisine girdigi icin (yukaridaki yonetmelik
cercevesinde) bunlarm tesislerinin kontrolu (kablo baglantilan, kablolan, kontrol merkezine tasinan
baglanti ye elektronik kartlan), bakimi ye testlerinin duzenli bir *ekilde yapilmasini saglayacak uygun
tarafindan yaprlrr, kayit altma almir ye sakianir. Aynca, turn elektrik
bakim plane yetkili
ekipmam icin prole degisiklikleri ve haberlesme (telli ve telsiz telefonlar) cihazian ile ilgili yapilan isler
yine yOnetmeligin bu maddesine Ore degerlendirilir.
Bu yonetmeligin L1.8 nolu maddesi *unu belirtir: "Bu Yonetmelikte ongorijien kayitiarm
tutulmasindan ve sakianmasindan isveren sorumiudur."
2) is ekipmanlarmm kulianiminda saglik ye gOvenlik sartlari ytinetmeligi (23 Nisan 2013)
Bu yonetmelik, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligini ve Elektrik it Tesisat Yonetmeligini
kontrollerde uygulanacak dayanak olarak gostermektedir. Ancak, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri
Yonetmetidinin 1. maddest "maden isletmelerindeki elektrik tesislerinin" bu yonetmelik kapsaminin
disInda oldudunu belirtir.
Acikcasr 23 Nisan 2013 tarihll yonetmelik kontrol0 Elektrik MiThendisleri Odasinin (EMO) sahibi
oldudu "Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmelidine" biraktrken, saz konusu yonetmelik maden
ocaklartm kapsamina almadtdmi belirtiyor.
3)Muhtemel patlayici ortamda kullanilan techizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yonetmelik
(94/ 9/AT) (30.12.2006)
Bu yonetmeligin Ek II bolumu elektrik techizatlannin secimi ye almmasi gerekli tedbirleri
icermektedir. Gaz olcum sensOrleri ile ilgili yonetmelikte asagidaki kosul getirilmistin
"1.5.6. Gerektidinde, dime islevine sahip cihaziarin crosterge dederinin dodruludu ve hizmete
uyqunludu kontrol edilebilmelidir."
"Yangin Algilama ve Yangm Alarm Sistemleri"

altinda Turk Standartlari EnstitOsiinun Ocak 2008
tarihinde cikardigi TS CEN/TS 54-14 ad!r standartiari vardir. Bu standartlann gin* balumu *Oyledir: "Bu
kilavuzda yer alan taysiyeler mecburi degildir ye dogrudan yaptinma sahip degiidir. Ancak, kendisi
mecburi olan bir doktimanda belirtilmek suretiyle mecburi hale getirilebilir. ornegin, mahalli veya
milli mevzuata gore yetkili olan bir makam bu kilavuza uygunlugu *art kosabilir veya bir
ile bir

tedarikci arasindaki sozie*mede uygunluk istenebilir (bu durumda o sistem icin sozle*rne hukukuna
gore mecburi hale gelir). Taysiyelerin mecburi hale gelmesi ile ilgili ayrintili metotiar bu dokumanda
belirtilmemistir ve bu husus gerekli yetkilere sahip kuruluslara alt bir konudur."
Gosterge degerlerinin dogrulugu sensorlerin kalibrasyoniarinin dogru yapilmasi ile mumkun
Yukanda ilgili maddenin verildigi (1.5.6 maddesi) yonetmelik, kontroltin hangi Cakredite)
kurum tarafmdan yapilacabm belirlememis olmasi ve TSE' nin de standartiarim taysiye niteliginde
sunmasi onemli bir eksikliktir.
Bu sensorleri ureten firmalar kalibrasyonlarin nasil yapilacagi dogrultusundaki bilgileri
saglamaktadirlar. Sensorlerin kontrolli "fonksiyonel test" ve "kalibrasyon" olmak uzere iki grupta
yapilabilmektedir. Fonksiyonel test sadece sensortin
(dogru veya yank* olgmesine bakmadan)
yerine getirip/getirmedigine bakarken, kalibrasyon sensorun dogru okumasi icin gerekli ayarlamanin
nasil yapilacagini belirtir.
maden Ocaginin col< sayida sensor bulundurmasi, turn i§ saglti ye insan hayati ile
tedbirlerini bu elektrik-elektronik techizat tabanli sistemlerin gLivenilirliligine dayandirilmasi, bu
cibaziarin kalibrasyonlannin gtivenilir hale getirilmesine baglidir. Kalibrasyon
akredite kurum
ve kuruluslar tarafmdan denetlencligi takdirde bu guvenilirlik i*levsel hale gelir. Ancak, ulkemizde

akredite birimler olmadigmdan, madeni isleten firma personelinin kendi isietmesinde bunu yapmasi,
kalibrasyonlarla oynanmasina yol agabilmekte ye gok kritik bir teknolojik alani kontrolsuz hale
gelmektedir.
Maden ocaklannda meydana gelen kazalarin ve/veya facialann en onemli buiguian elektriksel
isaretler gonderen sensorierden almmaktadir, bu nedenle bunlarin dogru kalibrasyon azerinden
okuma yapmasi gereklidir. Karbon monoksit, karbon dioksit, oksijen ve metan gazlan gibi gazIann
seviyesi sensorlerden elde edilen bilgiler gergevesinde degerlendirildigi igin dogru olgtimleri ye
izlenmesi gok onemlidir. Bu sensorierin dogru alcOm yapmasi ve Urettikleri bilginin dogru bicimde
kontrol merkezine ulastinlmast gerekir. Aynca, dijital (sayisal) bu bilgilerin vine elektrik-elektronikbilgisayar ortaminda dogru depolanmast gerekir. Merkezi Kontrol Odasina aktanlan bilgiierin
okunmalan disinda dokunulmazliklannm saglanmasi gerekir. Muhtemel patlayici ortamda
adli
kullanilan techizat ve koruyucu sistemler lie ilgili yonetmelik (94/9/AT) (30.12.2006)
yonetmeligin 1.1.8 nolu maddesine gore: "... kayitlarin tutulmasindan ve saklanmasmdan isveren
sorumludur."
Maden ocaklannda kullanilmasi gereken telefonlann yonetmelikte (Muhtemel patlayici ortamda
kullanilan techizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yonetmelik (94/9/AT) ) belirtilen kosullara uygun
olrnasi, yangin veya patlamaya yol acacak kivilcim cikarma olastliklannin bulunmamast gerekir.
Ancak, Soma Ktimar isietmelerinde normal telli telefon hatlannin kullanildigi da tespit edilmistir,
maden ocagmda metan gazi seviyelerinin dusiik olmasi simdilik facia cikmasmi engellemistir.
Ancak, metan gazi potansiyeline sahip bir ocaktir.
Sensorlerin yedek guc kaynaklan (kaza ye felaket anlarinda da) kesintisiz enerji saglayarak
altinda
sensorierin calismastru siirdOrmelidir. "Yangin Algilama ve Yangin Alarm Sistemleri"
Turk Standartlan Enstitasiinun Ocak 2008 tarihinde gikardigi TS CEN/TS 54-14 adli taysiye
niteligindeki standartlarin A.6.7.3 nolu maddesinde belirtilmistir. Buna gore : "Ana besleme
kaynaginda olabilecek anzalara karsi tedbir olmak Ozere, yedek besleme kaynagi sistemi en az 72 saat
sureyle galisir durumda tutabilmeli, bu sureden sonra en az 30 dakika sureyle alarm yukunu
besleyebilmelidir..." 131.1 sayede felaket aniannda dahi maden ocakiarinin icinde varolan gaz
miktarlari izlenmeli ve ocakta kalan insanlann bu sensor bilgilerine gore gikislara yanlendirilmesi
gerekir. 13. Maps 2014 tarihii oiaydan hemen sonra sensorierin okumalan kestigi ve kontrol
odasina bilgi aktarmadiklari tespit edilmistir. Bir grup sensor saat 14.50 ye bir grubu da 15.15 de
okumayi ye bilgi aktarimini durdurmustur.
Sonuc olarak, yukarida belirtilen yonetmeliklerin ocaklardaki sensorlerin miktari, gOvenilirligi ye
olay aninda dahi bilgi aktarimini iceren cahsma esaslarina dair yeterli tedbirlerin isveren ve kontrol
eden (TKi) tarafmdan alinmadigt goziikmektedir, Maden isleri Genes Mudurlugia bunlarin elektrik
plan ye projelerini dahi muhendlslik hizmetleri sinifina almamakia (Nisan ayi sonu raporlarinda
istememekle) Maden Kanununu ihlal etrnektedir.
Bu bolUmde son olarak Sensorlerle Ilgili Diger Onemli bir Yonergenin ilgili maddeleri asagida
yerilmistir.
TOrkiye TaskiimUrii Kurumu 24/08/2010 tarihinde "Merkezi Gaz izleme Sistemi Yonergesi"
yaymlamis ye amacmtda Boyle belirtmistin "Ocak havasi igindeki gelismeleri siirekli izlemek,
temayulleri tespit etmek, ani gaz yOkselmelerini izlemek veya sesli ve
olarak ikaz etmek, tehlike
alani icindeki elektrikli ekipmanlarm otomatik olarak enerjisini keserek devre disi birakmak, acil
durumlarda haberlesmeyi sagiamak, ocaklan tahliye etmek Ozere bir merkezden izlenen Merkezi Gaz
Izleme Sistemi {MGiS) kurulmasi ye galismasi ile ilgili kurallari duzenlemektir." Yonergeye gbre: MGiS
operatorleri, ocaklardaki gaz degerleri ile sistemi arastirma ye oicumleme, arizalara mudahale igin;
Miiessese ve lsletme is GOvenligi personelini, isletme ve Elektro Mekanik isletme Miklurlukleri
biinyesindeki elektrikgilerin, tahlisiye istasyon personelinin veya ocak nezaretgilerinin
gOrevlendirilmesini saglar.
Metan Gazi yiiksermelerine yonelik tedbirler igeren 5. Madde ayni
zamanda karbon monoksit gazi takibi icinde esas uygulama olarak almmistrr. Bu nedenle 5. Madde ye

gore: "5. MADDE: Metan, 2. Alarm seviyesine ( %2 CH4) yiikselditinde, gaz izleme operator-6; o is
yerini derhal arayarak caltsanlarin temiz havaya gekilme talimatmt verecektir. Ayrica telefonla
yeri yetkilisine (vardiya mesulu, posta bast, nezaretci, tekniker veya
ocakta ulasabilditi
muhendisine) gaz ytikselen noktada olcum ve havatandirma sisteminin kontrol edilmesini ye metan
yukselme nedenini arasttrilmasmi saglayacaktir. Havalandirma gtherg5hindaki hava kapilan, tali
pervaneler ye ocatin genel durumu (tahkimat, a4iklik, tumba, arka oturmasi vb) sorgulayacaktir.
iscilerin temiz havaya cekilmesi talimattndan sonra ilgili amirler aranarak bilgi verilecektir."
Karbon monoksit 61cOmO ye alinacak tedbirlere yonelik maddeler ayni ybnergede 14, 15, 16, 17, 18,
19 ye 20 maddelerde asagicla oldugu bicimde
14-Karbonmonoksit seviyesi (30 ppm) 1. Alarm seviyesine ulastiginda 4. maddedeki ye CO seviyesi
(50ppm) 2. Alarm seviyesine ulastigmda 5. maddedeki isler aynen tekrarlanacaktir.
15-MGi Sistemi gaz degerlerini otornatik olarak surekli elektronik ortamda bilgisayara ye CH 4 ye CO
degerleri 1, Alarm seviyelerini astiginda operatOr tarafindan her scat base deftere kayit edilecektir.
16-MGI Sistem elektriginin kesilmesi durumunda derhal, Ocaklar ve is gOvenligi servisleri uyanlacak,
Guvenligi
Elektro Mekanik isletme MOdOrlOgO, is GOvenligi ye Egitim Sube MOdur140,
Basmuhendisi bilgilendirilecek, birim amirlerinden gelecek tertipler dogrultusunda ocaklarm
bosaltilmasi ye calisanlann gOvenli alanlara cekilmesi saglanacaktir.
17-MGI sistemi; elektrik kesilmelerine karsi kesintisiz guc kaynagi ile desteklenecektir.
18-Vardiyadaki MGiS ile ilgili gelismeler, vardiya degisiminde teslim alan operatorlere anlatilacak ye
rapor edilecektir.
19-MGIS isletilmesi ye bakimi ile gorevli personel ye acil durumlarda aranacak kimselerin Telefon
nurnaralan ile ev adreslerinin yer aldigi listeler hazirlanarak MG1S istasyonunda uygun bir yere
asilacaktir.
20-MG15 Istasyonunda; sensorlerin, ocak telefonlarinin yerlerini ye numaralanni gosterir olcekli bir
plan bulundurulacaktir.
Ayni yonergenin diger ye cok onemli maddeleri de soyledin
6- Haberlesme
1-Ocaklarda normal haberlesme sistemi veya acil durum haberlesme sistemi bulunacaktir.
2-Acil durum ikazi, normal haberlesme ses tonundan farkli tonda olacaktir.
3-Tahliye durumunda tOzOk hOkumleri yerine getirilerek, yetkililer derhal bilgilendirilecektir.
4-ACIL ikaz ye Tahliye durumlarinda MGIS istasyonundan aranan tetefon numaralan ye konusmalan

kayit eden bir otomatik kayit sistemi (Kara kutu) bulundurulacaktir.
7- Arastirma ye Temayiillerin Tespiti:
1-Muessese MOdOrlOklerince gaz konsantrasyonlannin artis ye ani yOkselme nedenleri
arastinlacaktir.
2- Muessese MOdurlOklerince ocaklarla ilgili bilgiler derlenerek temayuller tespit edilecektir.
3- Muessese MOdurlOklerince MGi Sisteminde program degistirme, programa girme, verilerin
dogruluklan takip edilecektir.
8- Sistemin Bakimi, Kalibrasyonu
1-Bakim ye Kalibrasyon

icin yeterli sayrda ozel aygit ye alet bakim ustasi, tahlisiye nezaretcisi ye

elektrik veya elektronik ustalari gorevlendirilecektin

.f
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2-MGIS anzalan derhal is glivenligi cube muchiru, basmuhendisi veya miihendisi ve elektro-mekanik
cube miidurlugune bildirilecektir.
tamir, bakim onanm isleri sorumlu rnuhendisin bilgisi dahilinde elektro-mekanik cube
mucliithig0 elemani elektrikgi ve elektronikgiler tarafmdan yerine getirilecektir.
4-MGIS bakim, tamir ye kalibrasyonu ile ilgili yazili talimatlar hazirlanarak izleme odasina asilacaktir.
5-Monitor ve sinyal nakil unitelerine art bir bakim program! hazirlanarak sensor kullanim kilavuzu ve
garantisinde belirtilen surelerde periyodik olarak bakim ve kalibrasyonlarr yapilacaktir.
6-Anzali sensor, verici ve tekrarlayicilar en kisa surede tamir edilecek veya yenisi ile degistirilecektir.
7-Metan sensorlerinde metan °rani %1,5 degerine ulastiginda Otomatik Devre Kesicilerin bagli
oldugu sebekenin elektrigini otomatik olarak kesmesi saglanacaktin
8-Servis elemanlan tarafmdan Otomatik Devre Kesiciler periyodik olarak kontrol edilecektir.
9- Yedek Malzeme ihtiyaci

1-MGIS
edilecektir.

yedek parca ihtiyaci, sinyal verici, ara istasyon, sensor ihtiyaci tespit edilerek takip

2-Normal haberlesme ve acil haberlesme sistemi yillik yedek parca ihtiyaci tespit edilerek takip
edilecektir.
Turkiye Taskom6ru Kurumu 24/08/2010 tarihinde "Merkezi Gaz izleme Sistemi (MGI5) Yonergesi"
yaymlamis olmakla maden ocaklarmdaki gilvenirtin satlanmasmda SENSORLERIN onemini
yurgulamstir. Ancak, turn madenleri icerecek bicimde bir yasal duzenlemenin yapilmasi gerekir.
Yukanda belirtilen bir adet kanun (Maden Kanunu), 3 adet yonetmelik, 1 adet yonerge ve TSE
standard' (taysiyesi) maden ocaklannda elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojileri ile tesisat ye
kipmanlannin kosul ve kurallarint belirlernektedir. 1 ye 2 nolu yemetmeliklerde gecen sorumiuluk
tanimmdaki belirsizlik ye celiski dikkate ahndikmda, elektrik proje kontrollerinde u_ygulanacak
yonetmelik maalesef belirsizdir.
5.5. Facianm Basladiti Anda U2 ye U3 Salter Dairelerinin Bulundutu Bolgelerde Elektrik Enerjisi ye
Bant Motorlarmm Durumu lie ilgili Tespitler

Bilirkisi heyeti olarak olay yeri incelernesi icin maden ocagina inildiginde U2 SALTER dairesinin
enerjisinin verilmis oldugu ama U3 SALTER DAIRESiNiN enerjisinin kesik oldugu gortildu. Elektrik
kesintisinin nedeni olarak, U3 trafo bolgesinde oluSan gokmenin (10tfen cokme nedeni olarak bolum
4.4 bakiniz) trafo ve o bOlgede bulunan bant motorlannin elektriksel baglantilarinda fiziksel hasara
yol agrnis oldugudur. Facia aninda ortaya cikan bu elektriksel anzanm kesiciler (5F6 gazli kesiciler ye
yerOstO ana besleme trafosunun (34.5/6.3 kV , 8 MVA) koruma rolesi) tarafindan algilanarak elektrik
enerjisinin bu hat boyunca kesilmesine neden olmuStur. U3 trafo merkezindeki 3 adet trafonun
yerlesim planlan 5ekil 5.4 de verilmistin Oc adet (132 kW, 250 kW ye 315 kW) 4. Bant motorcar! da U3
trafo merkezinden beslendigi icin 4. Bant motorlan da calismaz hale gelmistir, Bu motorlann yerlesim
plan' 5ekil 5.5 de verilmistin
Facia aninda elektrik enerjisinin durumu ile ilgili Elektrik Miihendisi Umit Sahin` in verdigi diger bilgi
soyledin "Yerustunde bulunan 5 MVA, 34,5/3,3 kV trafonun korumasinda herhangi bir acma
Ancak U2 salter dairesinde bulunan ye U3 bolgesini besleyen 3,3 kV kesici de acma meydana
gelmistir. Enerjinin kesildigini anlayan U2 salter dairesine yakin bolgedeki arkadas U2 salter dairesine
girdiginde 6,3 kV kesiciye bakmis kesicinin acmis oldugunu gormustur. Daha sonra 3,3 kV kesiciye
baktiginda onda da kesicinin acik oldugunu gormustur." Bu durumda, "yer alti elektrik tesisat
planinda" belirtilen 215 panosu
panosu) 1. Bant motoru, H.G. konveyor, K panosu fan ve 182
nefeslik konveyor 3,3 kV trafodan beslendigi icin calismaz duruma gelmistir. 5ekil 5.5 de verilen

'
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semada bunlar 55 kW (bant motoru), 11 kW (fan motoru), 55 kW (konveyar motoru) ye 55 kW
(konyeyor motoru) olarak gosterildi,

U 3 ALTER DAIRESI TRAFO YERLEIIVI FLAN!

5ekil 5.4 03 Salter Dairesinde Trafolarin Yerlesim Plani
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Sekil 5.5 U3 Salter Dairesinden Besienen 4. Bant Motorlan ye Diger Motorlar

U2 ye U3 salter dairelerinin tek hat semasi "Yer altr Elektrik Tesisat Nam" ndan alinarak 5ekil 5.6'da
Agikca gozukmektedir ki, U2 Salter Dairesindeki kesicilerden gecerek gelen iki ayn enerji
haul yardir, Bunlar, 3300 Volt ye 6300 Volt seviyesindedir ve iki ayn kablo grubuyla U3 salter
dairesine ulastirilmaktadir. 6300 Volt gerilim U3 salter dairesinde TR19 ye TR20 trafolanni beslerken,

y
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Sekil 5.5 U2 ye U3 Salter Daireleri Tek Hat Semasi
3300 Volt gerilim U3 salter dairesinde TR4 trafosunu beslemektedir. TR19 ye TR20 trafolari 4. bant
motorlarini beslerken, TR4 trafosu K PANOSU yOnune giden konyeyor, bant ye fan motorlarini
beslemektedir. 3300 Volt gerilim tasiyan hattin ye 6300 V gerilim tasiyan hattin gectigi iki ayri kesici
U2 salter dairesinde ayni anda (facianin baslangicinda) actigina gore, ortak ariza yell U3 salter
dairesidir. 1[6 AYRIK BANT GRUBUNDA BANT YANGINI AYNI ANDA OLU5AMAZ. Sonuc olarak, facianin
ba*langic nedeni bant yangum olamaz.
Yer alt, elektrik tesisat plant incelendiginde (5ekil 5.6), U2 salter dairesinden beslenen 4. bant A ye 4.

bant B motorlari mevcuttur. Isletme sorumlusu Elektrik Mithendisi Omit $ahin bu iki bant motorunun
ismi ile ilgili su diizeltmeyi yapmaktadir: "U2 salter dairesindeki 500 KVA trafodan beslenen 2 adet
250 kW 4.bant A ye B motorlari aslinda anayol 3. bant motorlandir (Seidl 5.7). Proje guncellemesi
yapilirken isim de igikligi gozden kacirilrmstir. Facia aninda bu bant calislyordu. U2 salter dairesindeki
6,3 kV kesici actigi zaman enerjisi kesildi." U2 salter dairesinde herhangi bir ariza meydana gelmedigi
bu nedenie U2 Salter dairesinden

sadece 6300 V hattlna bagli kesiciierin (yer Ostii trafo dahil)

beslenen rnotorlann da enerjisiz kaldtgi icin calismadigi tespit edilmektedir. Ancak, U2 salter
dairesinden facia bolgesi U3 salter clairesine giden enerji ham tumuyle kesilerek, U2 salter
dairesinden beslenen ye acil calistinlmast gereken alet ye techizat (su pampas' motorlan gibi)
kurtarma caltsmalan sirasmda elektrik enerjisi verilerek islevsel hale getirildigi de tespit edilmistir.
Facianin ilerleyen zaman diliminde ocakta alevli yangm cikmasi nedeniyle 3. bant boyunca elektrik
kablolannda ye lastik bantta yanmalar (fiziksel hasarlar) meydana geldigi 'gin bant da kullartilamaz
durumdadin

5ekil 5.6 U2 Salter dairesinden beslenen bant motorlannin konumu
5.6. Sonuclar
Rapor havrlanirken Eynez Karanlikdere mevkisinde bulunan Soma Kamur isletmelerine ait "tek hat
semasi" ye "yer alts elektrik tesisat plane" incelenmistir. Soma da 13 Mayis 2014 tarihinde meydana
gelen olayin nedenleri ve sorumlulari arastinlirken, 08/06/2011 tarihli ye 2011/3 sayili Devlet
Denetleme Kurulu Raporunda tespit edilen maden isletmelerindeki eksiklerin hala surcliiruldiigu
anlasilmaktadir. Maden ocaklarindaki kazalann gerekgelerinin anlasilmasi ve ocaklann gOvenliginin
saglanmasmda en onemli teknolojik altyapi olan gaz sensorlerinin kalibrasyonlan lie ilgili sorun yine
ayni Devlet Denetleme Kurulu raporunda tespit edilmistir. Meydana gelen facianin nedeni
arastinlirken, karbon rnonoksit, karbon dioksit, oksijen ve iss sensorlerinin verileri en onemli delilleri
olustururken, kamera kayitlari ve kontrol odasindaki diger bilgisayar kayitlari gOnijmuz teknolojik
duzeyinde onemli bulgulari saglamaktadir. Ancak, bu elektrik-elektronik-bilgisayar tekno l ojik
altyapmin guvenilirliligi ve icindeki bilgilerin korunmasi ihtiyaci yasal Ovence altina almmamistir.
Olay yeri incelemede elde edilen bulgu ye dokiimanlar degerlendirildiginde asagiclaki somut
sonuclara
1) Maden ocaginda metan gaze degerleri dusOk oldugundan elektrik devresinden cskabilecek kivilcima
dayali patlama olusmamistir. Olayin basladigi beige olarak tanimlanan 3 ye 4 nolu bant bolgesinde
enerji beslemesi olarak kullanilan U3 trafo merkezinde maden ocaklanna uygun 3 adet kuru tip trafo
vardir. Bu trafolarda patlaylci gaz ve yak' bulunmamaktadir. Trafo tank' icinde sadece baker tel ve

,f)

,
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demir nave vardsr. Bilirkisi heyeti ile maden ocagma girildiginde U2 Salter dairesinde bulunan trafolar
incelersmis olup bunlarin enerjili oldugu ama U3 salter dairesine enerji verilmedigi tespit edildi. Olay
yeri incelemesinde, U3 trafo merkezinin cokOntii alans icerisinde bulundugu tespit edildi. Bu nedenle
cokuntu alansmn arka kismina (ve icine) guversli olmadigi 'gin ilk (16 May's 2014 tarihinde) olay yeri
incelemede gecilemedi. Ancak Cumhuriyet Savciltnin 29.05.2014 tarihinde Soma Korn6r
isletmelerinden aldigi ocakta kullanilan trafolann bilgileri gostermektedir ki U2 ye U3 falter
dairelerinde kullamlan trafolar aym firmanin (BRUSH firmastmn) OrOnleridir. Bunlar aym kategoride
alev sizdirmaz ye kuru tip trafolardir, Ikinci olay yeri incelemede (16. Temmuz.2014 tarihinde) tekrar
YapsIan incelemede facia
U3 trafo bolgesine arka ye ust bir kod izlenerek cok zor kosullarda
nedeni olarak yine trafo patlamasi degil, madende meydana gelen yanmanin yol actib tespit edildi.
2) Tek hat semasi Ozerinden elektrik projesi incelendiginde ve analiz edildiginde akim tasima
kapasitesinin trafo-kablo-SF6 gazIs kesiciler arasmda bazi hatlarda uyumlu olmadsgs, bu nedenle de
enerji tasima hattinin uygun olmadigi sonucuna varilmistir. Bu hatlarda yuklerin yogun calistirildigi
anlarda (insan nakli, bantta komur tasima, mekanize sistemlerin aym anda calismasi gibi) bazi
kablolann asin isinmasi mumkundur. Savolikca alsnan ifade islemlerinde tansk ve magdurlann bunu
destekleyen ifadeleri mevcuttur. Eger kabloiann assns akim tasimasina dayall 151 yOkselmeleri ye
kablolann plastik muhafazalannm erimesi ve yanmast olsaydi, kablo icindeki iletkenler bir birine
degecegi icin "kisa devre" olusurdu. Kisa devre aninda cok yuksek akimlar gececegi icin buna bagli
olarak yuklerin sigortalart ve/veya SF6 gazil kesiciler devreyi acarak yangina yol acan enerji kaynagini
kesecektir. Sonucta, acilan enerji hatti nedeniyle kablodaki yanginin alev almadan sOnmesi
gerekecektir (maden ocakiannda kullamian kablo standard' budur). 13 May's 2014 tarihindeki
facianin nedeni olarak kablo yanmas' (veya patlamasi) olabilecegine dair bir bulgu elde edilememistir.
3) Maden ocag'snin alcak gerilirn tarafmda (trafolann sekonder tarafinda elde edilen 1100 V ve 400 V
gerilim seviyelerinde) yukierin beslendigi kablolar ve sigortalar incelenememistir, cunku bu yukler tek
hat semasmda ve yer alts tesisat projesinde gOsterilmemistir. Gosterilmemis olmasi ciddi bir eksikliktir
ve yonetmeliklere gore isletmede yapilacak/yapilan Merin belgelenmesini engellemektedir. ilgili
yonetmelik soyiedir:
"Maden isyerlerinde is sagligt ye gilvenligi yonetmeligi" nin 3.1 maddesine gore elektrik islerinde
"yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulur ye bu kayrtlar uygun sekilde saklanir."
"Haden isyerlerinde is sagliti ye guyenligi yonetmeligi" nin 2.1.2. maddesine gore "isyerinde,
elektrik sebekesini ye sebekedeki sabit aygit ye tesislerin yerlerini gosteren, olcekli, aynntIll ye

guncel bir plan bulundurulur." Bu yonetmeligin 1.1.8 nolu maddesi de sunu belirtir: "Bu
Yonetmelikte ongonilen kayitlann tutulmasmdan ye sakianmasindan isveren sorumludur." Aynca,
3213 nolu Maden Kanunu' nun 29. maddesi plan ye projelerin her ysl Maden I§Teri Genel
MOdurliigune sunulmasmdan, onay almmasindan ye uygulanmasmdan isvereni sorumlu
tutmaktadir. Ama, elektrik proje ye planlariyla ilgili bilgilerin Maden isleri Gene! Mudurlugune veya
baska bir kuruma sunulmadigi Ocagm yetkili Elektrik Miihendisi tarafindan teyit edilmistir. Bu
yaklasim MiGEM tarafindan maden kanununun ihlal edilmesi olarak degeriendirilmistir.
4) Alt yaps projesi olarak elektrik tesisatinin tekrar projelendirilmesi, giic analizlerinin yapilmasi,
trafolann her birinin ayn bir SF6 gazIs kesici tarafindan korunmasi, kablolann kurulu gijc kapasitesine
gore secilmesi, SF6 gazli kesicilerin uygun koruma degerieriyie

ve turn elektrik sisteminin
guvenilir hale getirnmesi gerekir. Aksi durumda, metan gaze seviyesinin yuksek oidugu bolijmlerde
veya tutusabilecek kOrnur tozunun yogun olciugu anlarda, elektrik tesisatina dayall Soviicim veya
yanmalar olusabilir ve facialara yol acabilir. Bu kosullarda maden ocaki isletmeye acdrnamalidir,
5) Maden ocaginda kullanilan gaz sensorlerin akredite bir kurum veya kurulus tarafindan denetlenen
kalibrasyoniannin yapilmadigi
Maden ocaginin en onemli guvenligi bu sensorlerin
Sebeke enerjisi kesildiginde yedek elektriksel guc (aka ve kesintisiz giic kaynagi) kaynaklan
ile sensbrIer beslenmelidir. Bu faciada sensorlerin yedek gOg kaynakiannin yeterli olmadigi
anlasilmistir, 4iink6 elektrik enerjisi kesilince sensorier yedek guc kaynaldanyla veri Oretip kontrol

merkezine aktaramami§lardr. Eger bu sensorler facia anmda

kontrol odasi etkin bicimde

insanlan kurtarma faaliyetine rehberlik eder ye destek saglarch,
6) Haberle§me cihazIari olan telefonlann alt yapist elan kablo ve ankeserlerin tOmOniin rnaden
ocaklannda kullanim icin belirlenen standartlara uygun &mast gerekir. Kullamlan bazi telli
haberle§me cihazIarinin ve elektrik kablolannin itinasiz bir bicimde hareketli bantlara dokunabilecek
tespit edilmi§tir. 16 Temmuz 2014
mesafelerde guvenli olmayan askilar Cizerinde
tarihinde ocaga tekrar girisimizde elektrik panolarmda kablo ekierinin maden ocaklarma dair
standart disc bicimde bakirlann birbirine sarilmasi ile yaprldrgi ve normal plastik yapt§tirici bantlarla
sarildigt goriilmu§tur. Bu baglanttlar $ekil 5.7 de verildigi gibi kamera kaydina alinmi§tir (varolan
plastik yaps kan koruyucu bant, baker iletkenlerin bi. rbiri iie baglantisinin garulmesi amaciyla bilirki§I
tarafmdan

Sekil 5.7 Ocak iginde Bir Elektrik Panosu lcinde Kablo Baglantisi

7) Varolan teknolojik seviyede trafo merkezlerinden kontrol odasina aktm ye gerilim okumalan
Kontrol odasmdan elde edilen bilgisayar kayalarinda akim hits okumalarmm yapilmadigi
Akim okumalari kaydedilse idi elektrik tesisatmin a§in alornla yliklenip/yLiklenmedigi
kayda alinrm§ olurdu. Kablolardaki a§iri isinmalar tespit edilebilir olurdu. Bu hem facia Eincesi
denetimi etkin kilar hem de facia sonrasi bulgulann bilimsel dayana'gmi giiclendirir. Maden ocagma
yeterli aityapi gelistirme yatirimr yapilmadigi ye ytilar oncesinden kurulmus elektriksel bir altyapt
ile isletmenin calistirddigi tespit eddmistir. Ocagm girisinde bulunan 1 adet ana havalandtrma
fanmm da bu teknolojik gerilige sahip oldugu gozlenmistir, cunku facianm baslamasindan sonra
hava akismm yonunu ters gevirmek icin harcanan zaman ve dayanaksiz gerekce ocakta bulunan
insanlarin hangi cikisa yonlendirilecegini belirsiz hale getirmis ye tesadliflere terk etmistir.
8) Elektrik enerji kalitesine (akim/gerilim harmonikieri ve ani gerilim degi§melerine dayall alet ye
techizat anzalan) bagli olasi facialan bnlemek icin 2004 yilinda 25639 saytli Resmi Gazetede
yayinlanan "Elektrik iletim sistemi arz guvenligi ye kalitesi yOnetmeligi" ve daha sonra EPDK
tarafindan yapdan degi§ikliklerle 21 Aralik 2012 Tarihli, 28504 Sayilt Resmi Gazete'de tekrar
yaymlanan "Elektrik dagrtimi ve perakende sati§ma ili§kin hizmet kalitesi yonetmeligi" nin
uygulanmasi zorunludur. Bu yonetmeligin 23. maddesi "Teknik Kalitenin $artlan"
altmda §byle
verilmekteciir:
"c) Reaktif enerji bedeli uygulanan dagittm sistemi kullaructlan IEEE Std.519-1992 standardinda
ya da bunun revizyonlarinda belirtilen apgidaki harmonik sinir degerlerine uymakla ylikumludur.
OleOm periyodu boyunca 019Olen her bir aktm harmoniginin etkin degerinin ye TTE'nin 3'er saniyetik
ortalamalarintn IL'e Ore oransal degerleri Table 11'de verilen degerlerden kOcCik veya bu degerlere

exit olmalidrr. Kullarucinm akim harmoniklerine iii kin performansi, AG ve OG seviyesi igin esas olarak
baglanti noktasmdan olgOlOr. Ancak, dagitim sirketinin ihtiyac duymasi halinde Olgrne,
faturalandirmaya esas elcOm noktasmdan da yapilabilir. Ancak, bu durumda OG
transformator sargilan arasindaki akim harmonikleri gecisi dikkate almmandir. Harmonik bozulmaya
neden olan kullamciya, dagibm sirketi tarafmdan durumun dOzeltilmesi icin AG kullamcisi olmass
durumunda en fazla 60 is gOnO, OG kullanlclsi olmasi durumunda ise en fazia 120 is gOnD sure
tammr. Kullaniciya yapilan bildirimde, verilen surenin sonunda durumun dOzeltilmemis olmasmin
tespiti halinde baglantismm kesilecegi bildirilir. Verilen surenin sonunda, kullanici tarafindan kusurlu
durumun giderilmemesi halinde, kullamcmin baglanttsi kesilir. "
Bu dOzenleme, akim harmoniklenne dayali trafo isinmalan (yagli trafolann patlamasi) ve kablo
izolasyoniannin hasar gormesi, ulusal ekonomiye zarar verilmesi ve facialann Online gecilmesi
amaciyla yapilrmstrr. Enerji Bakanligi kendine bagli kurumlara (EPDK, TEJA5, TEDAS) hazu'lattirdlgi
bu yOnetmeligin etkin uygulanmasim Dike genelinde saglamarmstir ye Soma maden ocagi da bu enerji
kalitesi kistaslari kapsaminda denetim altina ahnmamistir. Gtic Kalitesi Ozerine denetim ve altyapi
saglanmadan maden ocagmin (maden ocaklannm) calistinlmasi gOvenli degildir.

KAYNAK.A:
1) Yer aft! Elektrik Tesisat Plans
2) Maden Kanunu
3) Maden iwerlerinde is sagligi ye gOvenligi yonetmeligi (19.Ey1O1.2103)
4) Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT)
5) Is ekipmanlarinin kullamminda saglik ye guvenlik artlan yonetmeligi (23. Nisan.2013)
6) Muhtemel patlayici ortamda kullandan techizat ve koruyucu sistemler ile llgili yOnetmelik
(94/9/AT) (30.12.2006)
7) Yangin Algilama ye Yangin Alarm Sistemleri" baOgi altinda TOrk Standartlari EnstitOsOnOn
Ocak 2008 tarihinde cikardigt TS CEN/TS 54-14 standartlari
8)

"Merkezi Gaz izleme Sistemi Yonergesi", Turkiye TaskornarLi Kurumu (24/08/2010 )

9)

Elektrik dagitirm ve perakende satisina iliskin hizmet kalitesi ybnetmeligi
10) MGM 107, MGM 108, MGM 109 ye MGM 112 standartlart

;
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6. 1$ SAGLIGI VE GOVENLIGA, MADEN MEVZUATI, (HALE MEVZUATI, HAK EDISLER ILE iLGILl HUKUKI
DE6ERLENDIRMELER
Tiirkiye Komar isletmeleri uhdesinde bulunan maden sahasi smirlari icinde; Soma Komur
isletmeleri A.S tarafmdan "hizmet alim sozlesmesiyle" isletilmekte olan Eynez Karanhkdere
bolgesinde bulunan yeralti kornOr isletmesinde 13 Mayis 2014 tarihinde saat 15.00 sulannda
baslayan ocak yangim sonucu 301 maden calisamnin yasammi yitirmesi ye cok sayida maden
calisammn yaralanrnasi Ile olay 5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saila< Sigortasmin 13.
Maddesine ye 6331 sayili is Sakhki ye Gthienliki Kanunu'nun 3(g) maddesine gore is Kazasidir.
isyeri 6331 Saw!' i Sagligi ve Guvenligi Kanunu'nun 9. Maddesinde tammlanmis olan Tehlike
Siniflari Tebligi uyarinca "05.20.01. Linyit Madenciliki" koduyla "cok Tehlikeli Smcfta" yer
almaktadm Kaza oncesinde ye sonrasmda isveren sorumlulukiari ye isyeren tarafindan yerine
Kanunu, 6331 Sayili is Sakliki ve Guyenliki
getirilmesi gereken yasal gereklilikler; 4857 Sayili
Kanunu ile ilgili Yonetmelikleri, Turk Borclar Kanunu haktimleri icerisinde yer almaktadir.
5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAdLIK SIGORTASI KANUNU
4 !caws:fun tanlmi, bildirilmesi ye sorugurulmosi
MADDE 13- 4 kazast;
a) Sidortalinin isyerinde bulundu'Ou strada, meydana gelen ye sidortallyt hemen veya sonradan
bedenen ya do ruhen engelli hale getiren olaythr.
6331 SAYILI i5 SA6L1d1VE GUVENLIGI KANUNU; (Tanimiar)
nedeniyle meydana gelen, oliime sebebiyet veren
MADDE 3 g) is kazasi: isyerinde veya
veya yucut butunlugunu ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olayi, tanimlamaktadir.
TURK BORCLAR KANUNU, ALTINCI BbLUM Hizmet SOzlesmeleri, D. 4verenin borclan
IV,
kisilikinin korunmasi,1. Genel olarak
MADDE 417-isveren, hizmet iliskisinde iscinin
korumak ye saygi gOstermek ye isyerinde
diirustluk ilkelerine uygun bir duzeni saglamakla, ozellikle iscilerin psikolojik ve cinsel tacize
ugramamalan ye bu tur taciziere ugramis olanlann daha fazla zarar gormemeleri icin gerekli
oniernieri almakla yuktimluclur.
isveren, isyerinde is saAligi ve guvenliginin saglanmasi icin gerekli her turlii oniemi almak, arac ve
gerecleri noksansiz bulundurmak; isciler de is sa1(gi ye guvenICAi konusunda alman her turiO Onleme
uymakla yOkuml0d0r,
i5verenin yukandaki hukiimier dahil, kanuna ye stiziesmeye aykin davranisi nedeniyle iscinin
vOcut bijtOnlugunun zedelenmesi veya kisilik haklannin ihialine bak.11 zarariarin tazmini, sozlesmeye
aykinliktan dogan sorumluluk hukumlerine tabidir.
Kaza konusu isyeri; Tiirkiye Komar isletmeleri tarafindan "TKi-ELi Eynez Yeralti Sahalanndan Korn&
Uretme isi Hizmet Alim SOzlesmesi" olarak (ihale kayrt No: 2006/42159) 28.06.2006 tarihinde ihale
edilerek, 27.07.2006 tarihinde yapilan sozlesme ile Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic.
A.5'ne verilmis, sozkonusu firmaya 11.08.2006 tarihinde yer teslimi yapilarak ise baslatilmistir. TKi
uhdesinde bulunan IR 4009 OR 75153) no'lu ruhsat sahasi icerisinde bulunan mevkii ve smirlan
sartnamede belirtilmis sahalardan termin programma bagli olarak hazirlik doneminde yaklasik
500.000 ton/yil, isletme doneminde asgari 1.0 1.000.000 ton/yil ye 2. Yrldan itibaren 1 500 000 ton
ytl olmak Lizere Toplam 15.000.000 ton tiivenan kornlirlin uretimi ve uretilen komOriin sartnamede
tanimlanan yerlere teslim edilmesi olarak detaylandinlmistir.
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Ancak sozkonusu Firma 07.10.2009 tarihinde TKi'ye yaptigi basvuru ile "sahada karsilastigi teknik
problemler (Liretim calt§malan sirasinda olusan yanginlardan ve daha once calisilan bolgelerdeki
buyuk miktardaki su birikimleri, sartnamede gonilmeyert bOyLik atimli faylar) nedeniyle Mende
"" dolayi isi
telafisi mumktin olmayacak problemierle karsilasiiacagi anlasilan bu durumdan
anlasmis oldugu Soma KOmOrieri A.$'ne devretmek istemis ye bu talep TKI Yonetim Kurulu'nun
20.10.2009 tarih ve 33/359 sayili karan ile kabul edilrnistir.
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. A.S. ise basladigi 11.08.2006 tarihi ile devir tarihi olan
30.10.2009 tarihleri arasinda; 852.803,6 ton iiretim yapabilmis, geri kalan 14.147.196,4 ton is Soma
Kam&
A.$'ne yapilacak isin bedeli olan 14.147.196,4 ton X 27,45 TL/ton = 388.340.541,18 TL
Lizerinden devredilmistir. ihale sartnamesi cergevesindeki formiilasyonlarla fiyat farki odenmesi
sbzkonusu olup Nisan 2014 tarihli hakedisde odenen birim fiyat 50,92 TL/ton olmustur.
'hale Sartnamesinde i§ Sahibi idare Turkiye Komur isletmeleri Kurumu Genel MOdurlOgLi(TKI) olarak
belirtilmi§ ve Ihale Sozlesmesi TKI Genel MOdOrliitO YOnetim Kurulunca onaylanmis olup, ihale
surecinin ve devir islemlerinin TKi Genel MOdUrQD isletme Daire BaskanhAi tarafindan yurCitijIclug6
anlasilmaktadir. YUklenici firmanm hazirlayacagi is programim idareye sunmasi ve idarenin onayi
dogrultusunda hazirlanacak "uygulama projesi" kapsaminda calismalann surdunilecegi belirtilmistir.
Uygulama Projesinde; isletme yontemi, uretim ve hazirliklarla ilgili makine, techizat, havalandirma,
su ve basinclr hava sebekeleri, nakliyat(kornur, maizeme, insan) sistemleri, elektrik sebeke ve
techizati ile haberlesme-izleme sinyalizasyon sistemleri, kurtarma tahlisiye ekip ve ekipmanlan, harici
karo tesisleri vb. diger konularda ayrintill bilgi ye dokuman verilecek ve ocak planlarinda gosterilecegi
sezlesme "Teknik $artnamesinin 6. Bokimiinde yer alan is Program' ve Uygulama Projesi" baslig!
aitinda belirtilmistir.
TKi Ege Linyitleri isletmesi Miiessese MOdUrlUgu sozlesme icerisinde
yapilacagi yer olarak
tanimlanmis, cok net bir bicimde belirtilmemekle birlikte
kontrol teskilan olarak
goreviendirilmistin Hizmet
Genel $artnamesi 4. Bolumiinde yer alan Kontrol Hizmetleri bashgl
altinda "Kontrol Teskilatr ye Yetkileri" tarumlanmistir, Kontrol teskilannin yetkilerinin sozlesmede
belirlenecegi belirtilmis olup; yetkilendirme sahada kullandacak malzeme, Oretim miktan, Oretim
kalitesi vb. konularla sinrrli tutulmustur. Aynca ayni sartnamenin 5. Bolumunde yer alan "isin
YOrOttilmesi — is Program!" basligi altinda yuklenici tarafindan duzenlenecek is programinin kontrol
teskilati tarafindan aynen veya gerekli degisiklikler yapilarak idarenin yani TKI Genel MuclOrlugu'nOn
onayma sunmasi gerektigi belirtilmistir. Ozetle Kontrol teskilatina
Saglrgr ve Guvenligi konusunda
dokrudan bir sorumluluk
Teknik artnamenin 8. Maddesinde yer alan "Emniyet Tedbirleri" basligi altinda is Sagligi ve GOvenligi
ile ilgili turn konular Yijklenicinin sorumluluguna
Ancak 4857 sayili Is Kanunu'nun 2.
Maddesinin 6. fikras! "Bir isverenden, isyerinde yuruttugu mal veya hizmet iiretimine
yardima islerinde veya asil isin bir bolumunde isletmenin ye isin geregi ile teknolojik nedenlerie
uzmanlik gerektiren islerde
elan ve bu is icin gorevlendirdigi iscilerini sadece bu isyerinde aldigt
iste calistran diger isveren ile
aldigi isveren arasinda kurulan iliskiye asil isveren-alt isveren
iliskisi denir. Bu iliskide as!' isveren, alt iverenin iscilerine karsi o isyeri ile ilgili olarak bu
Kanundan, is sOzie$mesinden veya alt isverenin taraf oldugu toplu is sozlesmesinden dogan
yukiimluluklerinden alt isveren ile birlikte sorumludur" seklinde olup ana isveren olan TKI Gene!
MOdOrliikti'n€in de bu konuda "hizmet akin!" yaptii Soma KomOr isletmeleri A,$ ile birlikte sorumlu
oldugu aciktir.
Yine 4857 sayili is Kanunun ayni maddesinde; "i§yeren adina hareket eden ye i*in, isyerinin ye
isletmenin yonetiminde gorev alan kimselere isveren vekiii denir. isveren vekilinin bu sifatia
iscilere karsi isiem ve yukumluiuklerinden dogrudan isveren sorumludur. Bu Kanunda isveren icin
Ongarblen her cesit sorumluluk ye zorunluluklar isveren vekilleri hakkinda da uygulanir."
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ilk sbzlesme suresi 3860 gun olarak belirlenmi§ olup yer tesiim tarihi olan 11.08.2006 tarihi itibanyla
is hitim tarihi 09.03.2017 olarak belirienmistir.TKI Yonetim Kurulu'nun 03.08.2011 tarih ye 1805
tarihli olurlanyla kabui edilen "Revue prole" ile 2018 yilinm 3. ayma kadar uzatilmistir.
Ancak "revize projede" hayalanchrma ye kurtarma amacli olarak acilmasr planlanan, kaza sirassnda
kayiplarin en yuksek olduk'u S panoiarrnin altinda gbrunen acil durumlar icin ongtirulen galerilerin
mevcut imalatta yapilmadigi gorliimektedir.
cizeige 6.1 ihale Konusu olan yeraltr isletmesinde yaprian Oretimler

TKI ELI EYNEZ OCAKLARI PARK ENER.11 A.S VE SOMA KOMURLERI A.S TARAFINDAN
YAPILAN CIRETiM BILGILERI
PROGRAM (ton)

GERcEKLE5EN
ORETiM (ton)
50.298

2008

1.500.000

232.465

2009

1.500.000

532.950

2010

1.500.000

2.599.389

2011

1.500.000

2.619.301

2012

1.500.000

3.816.015

2013

1.500.000

3.566.457

Ocak 14

120.000

329.522

Subat 14

135.000

304.793

VII
2006

269.290

2007

Mart 14

130.000

274.736

Nisan 14

150.000

225.975

2014 Ocak-Nisan

535.000

1.135.026

Nisan 2014 sonu itibanyla 15.000.000
ton iiretim den kalanA Miktar!

KOMOLATiF
TOPLAM (ton)

13.686.165

14.821.191
178.809

Mart 2017 tarihine kadar yapilmasi gereken 15.000.000 ton toplam Uretim, Park Enerji A.S tarafindan
ilk yillardaki programlar gerceklestirilememis olmasma karsin, taahhiit edilen ihale konusu miktar
May's 2014 itibarryla tamamlanmak Ozeredir. Buda acrk bir bicimde isietmede Oretim zorlamasmin
olduAunun ye bu surecte asagicia detayli olarak belirtilecek SakliAt ve Guveniji konularmin acik bir
5ekilde ihmal edildiinin gostergesidir.
2010 yslindan itibaren Soma Komiir isietmeleri A.S tarafindan hazirlanarak, TKI Genel MUdiirlUgu
tarafindan onaylanan program rakamlarinin cok Dzerinde Dretim yapilmasma karsm bu sUrece gerek
(dare tarafindan mildahale edilmernis olmasi, Dretim zorlamasma TKI tarafindan goz yumuldugu,
hatta tesvik edildigi eklinde yorumlanabilir.
Ayrica teknik sartnamenin 7. bbliimunde yer alan "Yaklenicinin Maden Haklari ye cevre Mevzuati lie
kapsammda maden isyerleri tarafindan hazirlanarak her yrl Nisan ayinda Enerji ye
Tabii Kaynaklar Bakanligi-Maden isleri Genel MOdOrlugli'ne (ETKB-MiGEM) verilmesi zorunlu yillrk
Oretim faallyet raporu iie bir sonraki yslrn projesinin hazirianarak idareye verilmesi zorunlu
Bu kapsamda yaprlan Oretim faaliyetleri lie ETKB-MIGEM'e sunulan faaliyet raporlari arasindaki
tutarsizliklarin ETKB-MIGEM tarafindan incelenmis, sorgulanmis ve denetlenmis olmasi gerekirdi.
(ETKB-MIGEM den Savci/ik tarafindan istenen 4letme projesi, yiJJrk fooliyet raporlarr henOz elimize
ularnomor.)

Meydana Gelen Olay Oncesinde isverenin ve isveren Vekillerinin Sorumluluklan;
Komur Damarlarmm yangina musait oluslari dikkate alinarak ozellikle terk edilen
eski Oretim alanlarinin kontrolUnLin yaptlarak Mini& yanginlarina karst gerekli onlemler
almmamistir. (6331 Sayili l§ Sagitg, ve Guvenligi Kanunu Madde 4/ a,b,c)
6331 Sayill i5 sagilgi ye GOyenligi Kanununda isveren ile calisanlann Gorey, Yetki ye
YOkUmlultikleri
isyerenin gen& yUkOmitiliig0
MADDE 4 — (1) i§veren, caltsanlarin i§le ilgili saglik ve guvenligini saglamakla yuk0m10 olup bu
cercevede;
a) Mesleki riskierin onlenmest, egitim ve bilgi verilmesi clahil her tUrlii tedbirin almmasi,
ve Riivenlik
organizasyonun yaptImast, gerekli arac ve gereclerin saglanmast,
tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi ye mevcut durumun iyilestirilmesi icin
calismalar yapar.
b) isyerinde alinan is sagligi ve gOvenligi tedbirlerine uyulup uyulmadigtni izler, denetler ve
uygunsuzluklarm giderilmesini saglar.
c) Risk degerlendirmesi yapar veya yaptirir.
- Risk degerlendirmelerinin icerisinde ocak yangmlanna karsi kapsarnh bir Risk
Degerlendirmesi ve alinacak Onlemlere iliskin bir boliim mevcut
(6331 Saytit Sagligi ve Guvenligi Kanunu Madde 10)
Risk degerlendirmesi, kontrol, olcum ye arasttrma
sagligi ye gOvenligi yonunden risk degerlendirmesi yapmak veya
MADDE 10 — (1) isveren,
yaptirrnakla yiikurniudiir. Risk degerlendirmesi yapilirken asagidaki hususlar dikkate alinir:
a) Belirli risklerden etkilenecek calisanlarm durumu.
b) Kullanilacak is ekipmant ile kimyasal madde ve mustahzarlann se+ imi.
c) isyerinin tertip ye clkeni.
sagligi ye guvenligi tedbirleri ile
(2) isveren, yaptiacak risk degerlendirmesi sonucu alinacak
kuliantimast gereken koruyucu donanim veya ekipmani belirler.
(3) isyerinde uygulanacak is sagligi ye guvenligi tedbirleri, tali ma sekilleri ve Oretim
ybriternieri; caltsanlarin saglik ve gtivenlik yonOnden korunma duzeyini yOkseltecek ve
isyerinin idari yapilanmasmin her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalidtr.
(4) isveren, is sagligi ye gOvenligi yoniinden calisma ortamina ye caltsanlann bu ortamda
maruz kaidigi riskterin belirlenmesine yonelik gerekii kontrol, oicum , inceleme ve
arastirmalarin yapilmasint saglar.
isyerinde tahliye amacii bir pianlama si5zkonusu degildir. calisanlarin isyerlerini
terkedebilecekieri ozellikle 2011 tarihll revize projesinde gorulen galeriler yapilmamis,
herhangi bir tehlike durumunda turn calisanlan uyarabilecek bir alarm sistemi, haberlesme
sistemi kurulmanmstir. (6331 Sayili Sagligi ve GOvenligt Kanunu Madde 12)
Ocakta ctkabilecek bir yangm sonrasinda kullamlacak kap* amach bireysel karbonmonoksit
maskelerinin kontrolleri duzenli olarak yaptrilmadt tanik ifadelerinden anlastImaktadir.
(6331 SaytIt is Sagligi ve GOventigi Kanunu Madde 12/a)
Tahliye
MADDE 12 — (1) Ciddi, yakm ye onlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda
isveren;
a) Calisanlarin isi birakarak derhal caltsma yerlerinden ayrtlip guvenli bir sere gidebilmeleri
icin, anceden gerekli dOzenlemeleri yapar ve calisanlara gerekli talimatlart verir.
9
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b) Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadikga, gerekli donanima sahip ve ozel
olarak goreYlendirilenler disindaki calisaniardan islerine devam etmelerini isteyemez.
(2) isYeren, calisanlarin kendileri veya diger kisilerin gOvenligi icin ciddi ve yakin bir tehlike ile
karsilastiklan ye amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuclann
onlenmesi igin, bilgileri ve mevcut teknik donammlan cergevesinde mOdahale edebilmelerine
Mikan saglar. Boyle bir durumda calisaniar, ihmal veya dikkatsiz davranislan olrnadikga
yaptiklan mudahaleden dolayi sorumlu tutulamaz,
Calisanlardan gerekli sartlart saglamayanlara verilmesi zorunlu ise baslamadan once
yapilmasi gereken asgari 32 saatlik zorunlu mesleki egitim tam olarak verilrnemistir. Bu
Konuda Celal Bayar Universitesi, Soma Meslek Yiiksek Okulu ye Mesiek Lisesi He yaptImis
olan protokoller cergevesinde 42 saatlik egitim program' sozlesmesi yaptImis olmasina
karstn tantk ifadelerinden, ise basiayanlann 1 giinkik argun egitim sonrastnda yer altmda
calisttrildtklar; anlasilmaktadir. (6331 Sayi
Sagligi ve Guyer)ligi Kanunu Madde 17/3 ye
Tehlikeli Ve (ok Tehlikeli Sinifta Yer Alan islerde Calistirilacaklann Mesleki Egitimlerine Dair
Yonetmelik 6/1-2)
Caltsanlara ise baslamadan Once verilmesi gereken ve her yil tekrarlanmast zorunlu 16
saatiik is Sagligt ye Guvenligi Egitimi tam olarak verilmemistir. Yine tantk ifadelerinden soz
konusu egitimlerin gergek anlamda yaptirilmadan belgelendirildigi, tekrarlama
egitimlerinin ise yaptirdmadigt kanaatine varilmistir.
(6331 Sayrlr is Sagligr ve GOvenligi Kanunu Madde 17/1, 17/3 ve ekli Yonetmelikler)
Caltsanlarm egitimi
MADDE 17 —(1) lsveren, galisanlarin is sagligi ye guyenligi egitimlerini almasmi saglar. Bu egitim
ozellikle; ise baslamadan Once, galisma yeri veya is degisikliAinde, is ek[pmaninin degismesi
halinde veya yeni teknoloii uygulanmasi halinde verilir. Egitimler, degisen ve ortava gikan yeni
risklere uygun olarak yenilenir, gerektiginde ve cRizenli araliklarla tekrarlanir.
(2) Calisan temsilcileri ozel olarak egitilir.
(3) Mesleki egitim alma zorunlulugu bulunan tehlikeli ye Gok tehlikeli stnifta yer alan islerde,
Yapacagi isle ilgili mesleki egitim aidrgrnr belgeleyemeyenler galistinlamaz.
(4) is kazast gegiren veya meslek hastaligina yakalanan calisana ise baslamadan once, s6z
konusu kazanin veya meslek hastaliginin sebepleri, korunma yollan ye glivenli galisma
yontemleri ile ilgili ilave egitim verilir. Ayrica, herhangi bir sebeple altr aydan fazla sureyle isten
uzak kalanlara, tekrar ise basiatilmadan Once bilgi yenileme egitimi verilir.
(5) Tehlikeli ye cok tehlikeli sinrfta yer alan isyerlerinde; yapilacak islerde karsilasilacak saglik ve
gOvenlik riskier' ile ilgili yeterli bilgi ye talimatlan iceren egitimin alindrgrna dair beige
olmaksizm, baska isyerlerinden galismak Lizere gelen galisanlar ise baslatilamaz.
(6) Gegici iliskisi kurulan isveren, is sagligi ve &venlig' risklerine karsicalisana gerekli egitimin
verilmesini saglar.
(7) Bu madde kapsaminda verilecek egitimin maliyeti calisanlara yansitilamaz. Egitimlerde
gegen sure galisma suresinden sayrlir. Egitim surelerinin haftalik calisma sOresinin Lizerinde
olmasi halinde, bu sureler fazla sOrelerle galisma veya fazla calisma olarak degerlendirilir.
Tehlikeli Ve cok Tehlikeli Sinifta Yer Alan islerde Calistmlacaklarm Mesieki Egitimlerine Dair
Yonetmelik Yaytmlandigi Resmi Gazete Tarihi/Sayisr 13.07.2013/28706
Mesieki egitimin belgelendirilmesi
MADDE 6 — (1) Ek-1 cizelgede yer alan islerde fillen galistinlacaklann, yaptigi ise uygun asagida
belirtilen belgelerden birisine sahip olmalan zorunludur:
(2) (Duzeitme R.G. 25.07.2013/28718 Milkerrer) Bu Yonetmelik kapsamina giren islerde
1/1/2013 tarihinden Once ise alindigma dair Sosyal Guvenlik Kurumuna alt kayitlar esas
alinarak 1/1/2013 tarihinden Once galismaya baslayaniara Milli Egitim Bakanligi ile birinci
fikranin fej bendinde sayilan kurum ve kuruluslar arasinda yapilacak protokoller gergevesinde
verilecek en az 32 saatlik egitim modullerinden gecirilerek alinan egitimler sonucu

duzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yonetmelik kapsammda mesleki egitim aim's olarak
kabul edilir.
call§aniann I Saglrgr Ve Guvenligi Egitimlerinin Usul Ve Esasian Hakkincla Yonetmelik Resmi
Gazete Tarihi/SaNnsi: 15.05.2013/28648
sagligi ye guvenligi egitimleri
MADDE 6 — (1) isyeren, galisanlanna asgari Ek-rde belirtilen konulan igerecek sekilde is sagligi
ve gtivenligi egitimlerinin verilmesini saglar.
(2) Isveren, calisan fiilen calismaya baslamadan once, calisanin yapaca'gi is ye isyerine ozgu
riskier ile korunma tedbirlerini iceren konularda oncelikli olarak egitilmesini saglar.
ekipmaninin degismesi, yeni teknoloji uygulanmasi gibi
(3) Calisma yeri veya is degisikligi,
durumlar nedeniyle ortaya gikacak risklerle ilgili egitimler aynca
(4) Birinci fikraya gore yerilen egitimler, degisen ve ortaya cikan yeni riskier de dikkate almarak
asagtda belirtilen dOzenli araliklarla tekrarlanir:
a) Cok tehlikeli srnrfta yer alan isyerlerinde yilda en az bir defa.
b) Tehlikeli smifta yer alan isyerlerinde iki yilda en az bir defa.
c) Az tehlikeli simfta yer alan isyerlerinde iic yilda en az bir defa.
(5) is kazast gegiren veya meslek hastaligina yakalanan galisana ise donusunde calismaya
baslamadan Once, kazamn veya meslek hastaliginin sebepleri, korunma yollari ye gOyenli
calisma yontemleri ile ilgili ilave egitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple alts aydan fazla sureyle isten uzak kalanlara, tekrar ise baslatilmadan
Once bilgi yenileme egitimi verilir.
Egitim sOreleri ye konulan
MADDE 11 — (1) calisanlara verilecek egitimler, galisanlarin ise girisierinde ve isin devami
s0resince belirlenen periyotlar icinde;
a) Az tehlikeli isyerleri igin en az sekiz saat,
b) Tehlikeli isyerleri igin en az on iki saat,
c) Cok tehlikeli isyerleri icin en az on alts saat
olarak her galisan igin citizenlenir.
(2) Birinci fikrada belirtilen egitim surelerinin Ek-rde yer alan konulara gore dagitimmda
isyerincie yOrtittilen faaliyetler esas altmr.
(3) Egitim surelerinin biltun olarak degerlendirilmesi esas olmakla birlikte dort saat ve katlan
seklinde isyerindeki vardiya ve benzeri is programlan da dikkate altnarak farkh zaman dilimlerinde de
degerlendirilebilir.
is Guvenligi Uzmani Goreylendirme Zorunluluku
isyeren 6331 Sayili is Sagligt ye GOvenligi Yasasi HOldimleri uyannca en az biri A stnift uzman
olmak Ozere 3 adet

GOvenligi Uzmani atamasi ye galisan sayismin 3000 civarmda olmasi

nedeniyle bu kisilere

alvenligi disinda herhangi bit is verilmemesi gerekirdi.

Sagligi ye

Guvenligi Gozlem defterinde adt ye imzasi olan GOvenligi Uzmanlannin Kasim 2013 tarihinde
C strufi is GOyenligi Uzmani olarak ISG- Katip program' Ozerinden atanmis olduklan savalik
evraidarinda gorOlmekte olup, 6331 sayth is Saglrgi ve Guvenligi Kanunu'nu gegici 4. Maddesine
gore yasal gerekliligi 30.06.2016 tarihine kadar karsilayacak, I Gtivenligi Uzmanlannin 8 siroft
uzman olarak atanmalanna il4kin beige Sayalik torafindan cSG13 4 Sajlijr ye Guvenligi Gene/
Mudijr100'nden istenm4 olmasma karTn henilz beige gelmemigir. Atanmts olan G uvenligi
Uzmanlan yasal gereklilikleri karsilamakla birlikte piyasadaki

GOvenligi Uzmani

kapatmak amactyla is Sagligi ve Guvenligi Hizmetleri Yonetmeliginde 11/10/2013-28792 tarih
ye sayill Resmi Gazetede yaytmlanan degisildikle galisma hayatinda belli bir sigorta gununii
doldurmus is Guvenligi Uzmanlarma yasal sureyi doldurmadan kisa yoldan smay Ile bir ust
5

stnifa atlama hakki veri1mis olup, Kasim 2013 tarihinde baslangic seviyesi olan C stritft is
GOvenligi Uzmani olarak atanmis olan B sintft 315 Guvenligi Uzmant, Og yillik fiili calisma, egitim
ye sinav sonrasi sonrasi gelebilecekleri duruma muhtemelen Aralik 2013 veya $ubat 2014
tarihinde yapilan smaylarla bir ust sinif olan B sinifi 15 Guvenligi Uzmanligina gegmt5 olabilirler.
Bu kisiler B sinift uzmanliklari varsa, olay tarihinde yasal olarak bu gorevi yerine getirmeye
yetkili olmakla birlikte bu konuda ehil olduklarindan sOz etmek mumki.in degildir. isverenin
ortaiama 3000 kisinin calistigt ve yilda 2,5 milyon ton liretim yapilan bir isletmede yasal
gereklilikleri yerine getirmekle yetinmek yerine daha deneyimli bir is Sagligi ye aivenligi
kadrosu olusturmast gerekirdi, Ayrica tanik ifadelerinden is GOvenligi Uzmanligi gbrevi verilen
bu kisilere ocak icerisinde is Guvenligi disinda farkli gorevierinde veriidigi anlasilmaktadir.
(6331 Sayili 15 Sagligt ye Guvenligi Kanunu Madde 8, gecici madde 4)
(Sbz konusu h,zli yukselmeye ill, kin olarak 4 SoOji Ve Guvenligi Hizmetleri Yonetmelijine
konulmu,c plan gecici 2. Madde lie llgili olarak; Donigay 10. Dairesi tarafindan E:2013/7786 K;
10.04.2014 tarihi itibarryla Yuriitmeyi Durdurma koran
•
isyeri hekimleri ye is guvenligi uzmanlari
(6331 Saytli 15 Sagligi ye Guvenligi Kanunu Madde 8, gegici madde 4)
MADDE 8 — (1) isyeri hekimi ye is guvenligi uzmanlarmin hak ve yetkilert, gorevlerini yerine
getirmeleri nedeniyle kisitlanamaz. Bu ki5iler, gorevlerini mesiegin gerektirdigi etik ilkeler ve
mesieki bagirnstzlik icerisinde yurlitur.
(2) isyeri hekimi ye is giiyenligi uzmankart; gareyiendirildikieri isyerlerinde is sagligi ye gOyenligiy1e

ilgili almmast gereken tedbirleri isverene yazilt olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike
arz edenierin isyeren tarafindan yerine getirilmemesi halinde, bu hususu BakanItin yetkili
birimine bildirir.
(3) Hizmet sunan kuruluslar lie isyeri hekimi ye is gijyenligi uzmaniart, is sagligi ye guvenligi
hizmetlerinin yurEitulmesindeki ihmallerinden dolayi, hizmet sunduklart isverene karst
sorumludur.
(4) caltsanin olumu veya maluiiyetiyie sonuglanacak 5ekilde vOcut butunlugunun bozulmasina
neden plan is kazasi veya mesiek hastaliginin meydana geimesinde ihmali tespit edilen isyeri
hekimi veya is givenligi uzmantnin yetki belgesi asktya alinir.
(5) is guvenligi uzmanlannm gOrev alabilmeleri icin; cok tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde (A).
tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde en az (B) sinifi, az tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde
ise en az (C) sinal is guvenligi uzmanligi belgesine sahip olmalart sarti aranir. Bakanlik, is guvenligi
uzmaniannm ye isyeri hekimlerinin gorevlendiriimesi konusunda sektorel alanda ozel duzenleme
yapabilir.
(6) Belirlenen galisma suresi nedeniyle isyeri hekimi ve is guvenligi uzmantnin tam sureli
gbrevlendirilmesi gereken durumlarda; isveren, isyeri saghk ye guvenlik birimi kurar. Bu
durumda, cahsaniarm tabi oldugu kanun hukumleri saki! kalmak kaydiyla, 22/5/2003 tarihli ye
4857 sayili is Kanununa gore belirlenen haftalik caltsma suresi dikkate

• is. guvenligi uzmani gorevlendirme yukilmlulugu
GEcid MADDE 4 —(1) Bu Kanunun 8 inci rnaddesinde belirtilen cok tehlikeli sinifta yer alan
isyerlerinde (A) sinifi belgeye sahip is guvenligi uzmant gorevlendirme yuki.imlialu, bu
iVerierinde Kanunun yururli.ige girdigi tarihten itibaren dort yil sureyle LB) sinifi belgeye sahip
is guvenligi uzmani goreylendirilmesi., tehlikeli stntfta yer alan isyerlerinde ise (B) sinifi belgeye
sahip is guvenligi uzmani gorevlendirme yukumlulugu, bu isyerlerinde Kanunun yururlOge
girdigi tarihten itibaren Cic yrI sUreyie (C)

belgeye sahip i5 guvenligi uzmani

goreviendirilmesi kaydiyla yerine getirilmis sayiltr.

';'r
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Giivenligi Uzmanlanrun Gorey, Yetki, Sorumluluk Ve Egitimieri Hakkinda Yonetmelik,
Yaywnlandigi Resmi Gazete Tarihi/Sayisr29.12.2012/28512, islenen Son Degisiklik:
11.10.2013/28792
is guyenligi uzmani goreylendirme yukumlulugu
MADDE 5531 — (1) Mesleki riskierin onlenmesi ve bu riskierden korunulmasina yoneiik
calismalan da kapsayacak i sagligi ye gOvenligi hizmetlerinin sunulmasi icin isveren;
a) (Degisik:RG-11/10/2013-28792) Calisanlan arasindan 4 Oncii maddenin birinci fikrasinin (f)
bendindeki niteliklere sahip

isyerinin tehlike smif1 ve calisan sayisini dikkate alarak

gOvenligi uzmani oiarak gorevlendirin Calisanian arasinda belirlenen niteliklere sahip
personel bulunmamasi halinde, bu yukumlulugunu ortak saglik ve gOvenlik birimlerinden
veya yetkilendirilmis toplum sagligl merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
is giivenligi uzmaniannin nitelikleri ye goreylendirilmeleri
MADDE 7 (1) isverence

gOvenligi uzmani olarak goreviendirilecekler, bu Yonetmelige gore

gegerli gOvenligi uzmanligi belgesine sahip olmak zorundadir.
(2) is gOvenligi uzmanlarindan; (C) slnifi belgeye sahip olanlar az tehlikeli sinifta, (B) smifl
belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli siniflarda, (A) sinifi belgeye sahip olanlar ise butun
tehlike siniflarinda yer alan isyerlerinde
(3) Birden fazla is giivenligi uzrnaninin goreviendirilmesinin gerektigi isyerlerinde, sadece tam
sureli olarak gorevlendirilen is gOvenligi uzmaninm, isyerinin tehlike sinifina uygun belgeye
sahip olmasi yeterlidir.
(4) is guvenligi uzmanlarinin gorevlendirilrnesinde, bu YOnetmelige gore hesaplanan calisma
sureleri bolOnerek birden fazla gOvenligi uzmanina verilemez. Ancak vardiyali calisma yapilan
isyerierinde isveren tarafindan vardiyalara uygun sekilde gorevlendirme yapilir.
gOvenligi uzmanligi belgesi
MADDE 8— (1) (Degisik:RG-11/10/2013-28792) is giivenligi uzmanligi belgesinin siniflan
asagida
a) (A) sinifi is gOvenligi uzmanligi beiges
1) tB) sinifi is gLivenliki uzmanligi belgesiyle en az dort y11 fiiien gOrev vaptigini is gOvenICki
uzmanligi soziesmesi ile belgeleyen ye (A) sinifi is gOyenligi uzmanliki e'gitimine katilarak
yapilacak (A) sin& isJguvenligi uzmanligi sinavinda basarili olanlara,
b) (B) smlfi isgOvenliki uzmanligi belgesi;
1) (C) sinifi is_gOvenIrki uzmanligi belgesiyle en az Oc vii fiiien Orev yaptikm is gilvenligi
uzmanligi sozlesmesi ile beigeleyen ve (B) sinifi is gOvenlikei uzmaniigi ekitimine katilarak.
yapilacak (B) sinifi is guvenligi uzmanligi smavinda basanli olan mOhendislik veya mimarlik
egitimi veren fakultelerin mezunlan lie teknik elemanlara,
c) (C) sinifi

gOvenligi uzmanligi belgesi;

1) (C) sinifi is gOvenligi uzmaniigi egitimine katilarak yapilacak (C) sinifi is giivenligi uzmanligi
sinavmda basanli olan muhendislik veya mimarlik egitimi veren fakultelerin mezunlan ile teknik
elemanlara,

Is gOvenligi uzrnanlannin ca4ma sureleri
MADDE 12 — (1) is gOvenligi uzmanlan, bu Yonetmelikte belirtilen gorevlerini yerine getirmek
icin asagida belirtilen sureierde gifirev yaparlar:

V
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a) 10'dan az calisam olan ye az tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde caltsan basina yilda en az 60
dakika.
b) (Dek4ik:FIG-11/10/2013-28792) Diger iwerlerinden;
1) Az tehlikeli sinifta yer alanlarda, tali an basma ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sinifta yer alanlarda, tali an basina ayda en az 8 dakika.
3) Cok tehlikeli sinifta yer alanlarda, calisan basina ayda en az 12 dakika.
(4) cok tehlikeli sinifta yer alan (Degisik ibare:RG-11/10/2013-28792) 1000 ve daha fazla
calisam olan isyerlerinde her (Dekisik ibare:RG-11/10/2013-28792) 1000 calisan icin tam gun
calisacak en az bir is guvenligi uzmani gorevlendirilir. Calisan sayisrnin (Dekisikibare:RG-

11/10/2013-28792) 1000 sayismin tam katlarindan fazla olmasi durumunda geriye kalan
calisan sayisi goz onunde bulundurularak birinci fikrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar
i$ guvenligi uzmani ek olarak gorevlendirilir.

is Sagligi Ve Giiyenlrgi Hizmetleri Yonetmeligi
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayisi: 28512
Tammlar ve kisaltmalar
ye islemlerin Genel MOdurlukce kayit,
sagligi ye &venlig' hizmetleri lie ilgili
d) iSG-KATiP:
takip ye izlenmesi amaciyla kullanilan sagligi ve gbyenligi kayit, takip ye izleme programini,
e) Onayli defter: isyeri hekimi ve is gOvenligi uzmani taraftndan yapilan tespit ye taysiyeler ile
gerekii gOrtilen diger hususlarin yazildigi, seri numarali ve sayfalari bir asil iki kopyali sekilde
duzenlenmis her isyeri icin tek olan defteri,
iyerenin 4 sagligi ye guvenligi hizmetleri ile ilgili yiikumlulukleri
sagligi ye gOvenligi tedbirlerinin
MADDE S — (1) isveren, isyerlerinde alinmasi gereken
belirlenmesi ve uygulanmasinin izlenmesi, is kazasi ye meslek hastaliklarinin bnienmesi,
calisanlarm ilk yardim ye acil tedavi ile koruyucu saglik ye guvenlik hizmetlerinin yurutulmesi
amaciyla; calisanlari arasindan bu YOnetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazia
isyeri hekimi, is gUyenligi uzmani ye diger saglik personeli gorevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz
olmasi halinde tehlike sinift ye calisan sayisini dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini
kendisi ustienebilir.
d) isyeri hekimi, is guvenligi uzmani ye diger saglik personelinin gorevlerini yerine
getirebilmeleri icin, Bakanlikca belirlenen sOrelerden az olmamak kaydi ile yetedi ca4ma
suresini saglamakla,
Goreylendirme belgesi ye sozlevrle
MADDE 14 — (1) isyerinde calisaniar arasindan isyeri hekimi ye is gLivenligi uzmarn
isveren arasmda; OSGB'lerden hizmet alinmasi
gorevlendirilmesi durumunda bu
durumunda OSGB ile isveren arasinda sozlesme imzalanir.
(7) is guvenligi uzmani, isyeri hekimi ye diger saglik personeline,
calismalart yaptigi sure icinde baska gorev verilemez.
j
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sagligi ve gOvenligi ile ilgili

Smrflar arasi yijkselme
GEcid MADDE 2 — (Ek: RG-31/1/2013-28545)111 (Ba5liglyla birlikte degi5lk: RG-11/10/201328792)
(1) (C) sinifi is gOvenligi uzmanliki belgesine sahip olanlardan;
a) Ba5yurduklan tarihte adlarma 1500 gun prim bdenenler, (B) sinrfc is guvenliki uzmanliki beige
smayma,
b) Ba5vurduklan tarihte adlarina 3000 gun prim odenenier, (A) sinifi is guvenligi uzmaniiki
beige sinavina,
girmeye hak kazanirlar.
(2) (B) sinrfi is guvenligi uzmanligi belgesine sahip olanlardan;
a) Ba5vurduklan tarihte adlarma 1800 gun prim odenenler, (A) sinifi is guvenligi uzmanliki beige
sinavina,
girmeye hak kazanirlar.
(3) Birinci ye ikinci fikrada sayilanlar Kanunun Gecici 4 uncii maddesinin ikinci fikrasinin
yuriirlijke girdigi tarihten itibaren bir yil icinde duzenlenecek smaylara iki defaya mahsus girme
hakki kazanirlar. Ba5vuruda istenecek beigeler Bakanlikca Ilan edilir.

6.2 6331 Say!li is Saglig] ve Guvenligi Kanunun 30 maddesi uyarmca cikanlan Maden
isyerlerinde is 5agligi ye Glivenligi Yonetmeligi Acismdan Saptanan Eksiklikler;
o

15yeri Acil Durum plane hazirlanrms olup, kbmiir yangmlan vb. konularda tatbikat
senaryolari hazirlanrmstir. Ancak, meydana gelen olay Acii Durum Pianinin
calismadigtm, yoneticilerin ye cah5anlann acil durumlara hazirliksiz olduklanni
gostermi5tir. (Maden 15yerlerinde 15 SagIlk' ye Guveniigi Yonetmeligi madde 5/5)

o

isyerinde meydana gelebilecek yeralti yangmlanna karsi izleme ve gerekli
onlemlerin almmasi konusunda isverenin Acil Durum Plank chsmda ozel bir bnlem
almadigi gorulmustur. (Maden 15yerlerinde 15 Saki@ ve aivenliki Yonetmeligi Madde
7)

o

isyerinde kaci5 ve kurtarma planina ili5kin bir calisma olmadigi, kacls amaoyla
kullanilacak ferdi karbonmonoksit maskelerinin oksijensiz ortamlarda
calismayacagmm bilinrnesine karsm kullancitnIdigt, maskelerin bakim ye
kontrolierinin cluzenli olarak yapilmadigi tanik ifadelerinden anlasilmistir. (Maden
15yerlerinde 15 Sagligi ye GOvenliki Yonetmeligi madde 8)

o

o

isyerinde merkezi bir uyari ye alarm sisteminin bulunmadigt, yanginin gOrillmesiyle
birlikte ocagm bosaltilmasi yerine yangmm sondilrblmesi icin ugrasilchgi sanik ye
tanik ifadelerinden anlasilmaktadir. (Maden 15yerlerinde 15 Sagliki ve GOvenliki
YOnetmeliki Madde 9)
151etmede 15 Witt ye GOvenligi konusunda yapilan calt5malarla ilgili olarak

calisanlann bilgilendirildigine ve gorusierinin aimdigma iliskin herhangi bir bulgu ve
beige gonilmemistir. (Maden i5yerlerinde is Sakiiki ye GLivenliki Yonetmeligi Madde
9 ye 10)

o

isyerinde gaz olcum ye izleme sistemleri oimasina karsm; sensorler, sensorlerin
konuldugu yerler ve kalibrasyonian konusunda ulusal bir standart
bulunmamaktadir. Buna kar5m sersorlerden tespit edilen anomalilerin gereginin
yapilmadigi olayin meydana gelis sLirecinde acikca goriilmektedin (Madan
15yerlerinde 15 Sakiiki ye GOYenliki Yonetmeligi Ek1, 5.1.1)

o

isyerinde yeraltinda cikis yollarinin i5aretlenmedigi, kacis icin planlama yapilmadigi

•

isyerinde sadece ocak glosmda bulunan sicakIlk sensoninde gozlemlenen sicaklikyer altmdaki yanginin en buyiik belirtilerindendir-ciddiye almmami5 ve tanik-

(Maden15yerlerinde 15 Sakliki ye GOvenliki Yonetmeligi Ekl, 13)

magdur-m05teki ifadelerinden yeraltindaki sicakligm calt5anlari zorlachki acikca
anlavimaktadir. (Maden isyerlerinde 15 Sagligi ve GOvenliki Yonetmeligi Ek1, 22.7)
o

Ocak havasinda yapilan Olciimler; cah5an ki5i say's', yapilan patlatmalar, kiimur
Oretimi strasmda ortama kart5acak emulsiyonlar vb. gozoniine alindiginda

o

havalandirmanin yetersiz oldukunu ve ocak igerisinde sakhkli bir havalandirma
planinin olmachgt ocak planlarmdan ania5tImaktadir. (Maden isyerlerinde Is Sagligi
ye Guvenligi Ydnetmeligi Ek3, 8 )
Ocak havasindaki karbonmonoksit ye oksijen miktariarmin cali5ilamayacak
sinirlarda oldugu izleme kayrtlarmdan gorUlmesine kar5m yeraltinda calt5anlarin
tahliyesine gidilmediki anlavimaktadir. ozelli kle karbonmonoksit yukselmeleri
patlatma

sonrasmdaki

emOlsiyonlarma

baglanarak

kaniksanmi5tir.

Karbonmonoksitin 50 PPM'i a5tigt ortamlarda hicbir sekilde insan
bulundurulmamaltdir. Masai bir zorunluluk olmamakla birlikte patiatmalartn vardiya
sonlarmda yani yeraltmm tamamen bo5a1tildigt saatlerde yapilmasi genel teknik bir
uygulamadir, oysa 151etmede patlatmalar prograrnli bir bicimde degil gerektiginde
programsiz olarak yapilmakta ye 4alt5anlar patlatma sonrasi cikan zararli gazlara
maruz biraktimaktachr. Bu ah5kanlik kaza oncesi sOrecte yanilgilara neden
olmu5tur. (Maden isyerlerinde 15 Sagligi ve GOvenligi Yonetmeligi Ek3, 8.5)
o

Gaz olcum kayit defterindeki giinkik/varcliyaltk kayitlarla merkezi gaz izleme
sisteminin degerleri birbirini tutmamakta, gaz olcum defterindeki olcum degerleri
birbirini tekrarlamaktadir. (Maden isyerlerinde is Sagligi ye Glivenligi Yonetmeligi

o

Ek3, 8.5)
Yeraltinda havalandirma ye calt5ma ortami icin gerekli olan nem ye basic
oicOrnleri yapildigma dair herhangi bir kayit gor01memi5tir. (Maden isyerlerinde is
Sagligi ve GOvenligi Yonetmeligi Ek3, 8.9)

MADEN i$YERLERINDE 1$ SAdLIGIVE GOVEN061 Vt.:NEIN/1E0G]
Yaytmlandigt Resmi Gazete Tarihi/Sayisr 19.09.2013/28770
isverenin genel yukumlulukleri
MADDE 5— (1) isveren asagidaki hususlari yerine getirmekle yOkLimlOdiir:
a) calisanlarth saglik ve guvenliklerini saglamak amaciyla;
1) isyerleri, calisanlarin saglik ye guyenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde tasarlanir, insa
edilir, techiz edilir, hizmete alinir, isletilir ve bakimi
2) isyerinde yapilacak her tur10 calisma, yetkiii kisinin nezaretinde ye sorumiulugu altmda
yapilir.
3) Ozel riski bulunan isler yalnizca bu islerle ilgili ozel egitim alan ehil ki5ker tarafindan ye
talimatlara uygun olarak yapilir.
4) Turn giivenlik talimatlara calisanlarin anlayacagi sekilde hazirlanir.
5) 18/6/2013 tarihli ye 28681 sayili Resmi Gazete'de yamlanan isyerlerinde Acil Durumlar
Hakkinda YOnetmeliAe uyg_un olarak yeterli ilk yardim donanimi saAlartir ye yilda en az bir
defa olmak Ozere cluzenli olarak gerekli tatbikatlar
(2) isveren,
a) Kanunun 4, 10, 14 ye 16 no maddelerinde belirtilen hukurnier dogrultusunda sagiik ye
guvenlik dokurnani hazirlanmasini ye guncellenmesini saglar.
b) Saghk ye glivenlik dokiimaninda i5zellikle asagidaki hususlarin yer almasini saglar:
1) calisanlarin isyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskier dahil olmak uzere risklerin
belirlenmesi ve de*Aerlendirilmesi.
2) Bu Yonetmelik hOkumlerini yerine getirmek icin almacak uygun tedbirler ile bu Yonetmelik
kapsaminda hazirlanmasi gereken yonergelerin ye planlarin hazirlanmasi.
3) calisma yerlerinin ye ekiprnanin guyenli sekilde duzenlenmesi, kullanilmasi ye bakimmin
yapilmasi.

baslanamadan once
isyerinde cahsmaya
dokumanmm
guvenlik
ye
c)
Saghk
hazirlanmasim ve onemii degisiklikler veya ilave yapildtginda ya da isyerinde meydana gelem

is

kazasi; gahsan, isyeri ya da is ekipmann zarara ugratma potansiyeli oldugu halde zarara

ugratmayan olaylardan sonra gozden gegirilmesini ve ihtiyag halinde revize edilmesini saglar.
(3) isveren, Kanunun 14 Lima maddesi uyarmca gerekli kayrt ye bildirimleri yapar.
(4) Bir isyerinde birden gok isyerene alt gahsaniann bulunmasi durumunda, her isveren kendi
kontrolii altmdaki islerden sorumludur. Ancak isyerinin tamamindan sorumlu olan
ilgili
isveren, cahsanlarm
guyenliginin
korunmasi ile
tedbirierin
saghk
ve
uygulanmasmi koordine eder. Kendisine ait saghk ye guvenlik dokiimamnda koordirrasyonun
amacrnr ve bu koordinasyonu saglamak icin alinacak tedbirler ile uygulanacak yontemleri
behrler. Bu koordinasyon her bir isverenin Kanunda belirtilen sorumlulugunu etkilemez.
Pattama, yangin ye zararti ortam havasindan korunma
ye
yangin cikmasim ve
MADDE
7 — (1) isveren,
patlama

buniarrn

olumsuz

etkilerini onlemek Ozere, patlayici ve saghb zararh ortam havasmin olusmasmi onlemek,
yapilan islemlerin dokasi gerek'i patlayia ortam olusmasmm onlenmesi mumkun cteAilse
patlayto ortamm tutusmasim onlemek, patlama ye yangin baslangtclanni tespit etmek,
yayilmasim onlemek ve mOcadele etmek icin vapilan ise uygun tedbirler ahr.
Karts ye kurtarma araclari
MADDE 8— (1) isveren, bir tehlike anmda galLsanlarm cahsma yerlerini en kisa zamanda ye
guvenli bir sekilde terk edebilmeleri icin uygun kacis ye kurtarma araclartru saglar ye
kullamma hazir bukundurur,
iletisim, uyarr ye alarm sistemteri
MADDE 9 — (1) isveren, isyerinin butununde gerekli haberlesme ve iletisim sistemini kurar.
(2) isveren, ihtiyag halinde yardim, kacis ye kurtarma islemlerinin derhal uygulamaya
konulabilmesi icin gerekli uyari ye drger iletisim sistemlerini hazir bulundurur.
calisanlarm bilgilendirilmesi
MADDE 10— (1) Kanunun 16. maddesi hukumleri sakh kalrnak kaych ile gahsanlar veya
temsilcileri, isyerinde saghk ve guvenlikle ilgili almmasi gereken tLim tedbirler ye bu
Yonetrneligin, ozellikle 5, 6, 7 ye 8 inch maddelerinin uygulanmasi hakkinda bilgilendirilir.
(2) Bu bilgiler gahsanlar tarafmdan erisilebilir ye anlasihr sekilde olur.
cah§anlarin gorii*lerinin almmasi ye katihmlarinin saglanmasi
MADDE 12— (1) isveren, bu Yonetrnelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine
uygun olarak cahsanlarm veya temsilcilerinin goruslerini ahr ye katihmlarmi saglar.
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EK- 1
SONDAJLA MADEN CIKARILAN ISLERIN YAPILDIGI i$YERLERi ILE YERALT1 VE YERUSTU
MADEN iSLERININ YAPILD161 i$YERLERINDE UYGULANACAK ASGARI GENEL HUKOMLER
1.3. Gozetim ye denetim
1.3.1, Yapilan turn calismalarda, cahsankann salik ve guvenliginin korunmasnun sak'lanmasi
icin isverence atanan, yeterli beceri ye uzmanhAa sahip kisiler tarandan gerekli gozetim ye
denetim yapihr. Saklik ve guvenlik dokiimaninda, gerekli gorulmesi halinde calistlan yerler
gozetim yapan kisi tarafindan her vardiyada en az bir defa kontrol edilir. Yeterli beceri ve
uzmanhka sahip olmak sarttyla yukarida belirtilen gozetim goreyini isverenin kendisi
Ostlenebilir.
5. Patlama riski, yangin tehlikesi ve zararli ortam havasma karst korunma
5.1. Genel
5.1.1. Ortam havasmda sakitka zararli ve/veya patlayict maddelerin bulunup bulunmachkinin
tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun bictilmesi icin gerekli tedbirler alinir.
Saklik ve guvenlik dokiimaninda gerekli goriiimesi halinde, elektrikli tesisatlar ye icten
patlamali motorlann gucunu otomatik olarak kesen aygitlar, belirienmis yerlerdeki gaz
birikimlerini otomatik ye devamli olarak olcen kontrol aygitlar ye otomatik alarm sistemleri
saAlanir. Otomatik ve mekanik olcum sonuclan saklik ve guvenlik dokurnaninda ongoruldiA0
sekilde kayit altina alinir ye saklantr.
5.3. Zararli ortam havasindan korunma
5.3.1. Zararli maddelerin ortam havasma kanstt veya kansabilecegi yerlerde;
a) Zararli maddelerin cikismin kaynagmda engellenmesi,
b) Kaynagindan emilmesi veya uzaklastinlmast,
c} Bu maddelerin ortam havasindaki yogunlugunun azaltilmasi,
gibi tedbirler alinarak calisanlann risk altinda olmasi onlenir. Bu tedbirlerle ilgili uygulanan
sistem, calisanlarm risk altmda olmasmi onleyecek sekilde ve zararli maddeleri ortam
havasindan uzaklasttracak kapasitede olmalidir.
5.3.3. 2/7/2013 tarihli ye 28695 sayili Resnni Gazete'de yayimlanan Kisisel Koruyucu
Donammlann isyerinde Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik hukurnleri sakli kalmak kaydi ile
cahsanlann zararli ortam havasma maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayida uygun
solunum ye canlandirma ekipmani bulundurulur. Bu yerlerde bu ekipmani kullanabilecek
ekitime sahip yeterli sayida caltsan bulunur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanir ve korunur.
5.3.4. Ortam havasinda zehirli gazlann bulunduku veya bulunabilece.ki yerlerde,
alman tedbirler ve mevcut koruyucu donammla ilgili detaylan kapsayan bir koruma plane hazir
bulundurulur.
5.4.2. isyerleri, uygun yangin sondurme ekipmanlan ve gereken hallerde yangin detektorleri
ve alarm sistemleri ile donatilir.
5.4.6. Kendilikinden yanmaya elverisli madenlerde, bekleme barajlan dahil olmak Ozere
gerekli tedbirler alinir ye bu madenlerde 1.3.1 numarali madde gerekince denetimier yapilir.
Barajlann acilmastnda gerekli guvenlik tedbirleri alinir Bu barajlar hazirlanacak °Ian planlarda
g5sterilir.
13. Kacis yollan ye imdat ciktslan
13.1. Herhangi bir tehlike durumunda, turn calisanlann isyerini derhal ye giivenh bir sekilde
terk edebilmeleri icin gerekli tedbirler alinir.
13.2. Acil cikis yollari dokrudan disanya veya gOvenli bir a lana veya toplanma noktastna veya
tahliye noktasina actin- ye cikist onleyecek hicbir engel bulunmaz.
13.3. Acil cikis yollarinin ye kapilannin sayisi, boyutlan ve yerleri yapilan isin nitelikine,
isyerinin buyijklakune ye cahsanlann sayisina uygun olmasi sakamr.
14.2. Kacism zor olduku, zaman aldik"1 veya saAlik'a zararli havanin solunabileceki veya
olusabilecek'i yerlerde, temiz hava sasglayan tasmabilir solunum cihaziari bulundurulur. Bu
cihazlar en kisa surede ye kolaylikla ulasilabilir ye kullanima hazir 5ekilde muhafaza edilir.
-) 1 0 2

22.6. Kapait isyerlerinin havalandtramasi
22.6.1. Kapali isyerlerinde calisma sekline ye caltsanlann yaptiklan ise gore, ihtiyac
duyacaklart yeterli temiz hava bulunmast saglanir. Cebri havalandirma sistemi kullanildiginda
sistemin her zaman calisir durumda olmasi saglantr. Havalandrrma sisteminin caltsmamasi
dururnunda anzayt bildiren uyart sistemi bulunur.
22.6.2. Suni havalandirma sistemlerinde hava akrmi, caitsanlan rahatstz etmeyecek sekilde
olur. calisma ortamt havasini kirleterek caltsanlann sagligma zarar verebilecek arttk ve
pislikler derhal disan auk.
22.7. Ortam stcakligt
22.7.1. Calisilan ortamm sicakItAt caltsma sekline ye calisanlarm harcadtklart glice uygun
olmalidir.
EK- 3
YERALTI MADEN i5LERININ YAPILD1d1 iSYER LE RiNDE UYGULANACAK ASGARI OZEL
HUKUMLER
3. Yeraltt calisma yerleri ye yollar
3.2. Yollar, calisanlarm gideceklerl yerleri kolayca bulabilecekleri sekilde isaretlenir.
3.3. Tastma elle veya bir mekanik aracla yaprldrgi takdirde, yaya yollart galeri tabanindan en
az 180 santimetre yiikseklikte ve araclarla galerinin yan duvarlarmdan birisi arasrnda en az 60
santimetre mesafe kalacak sekilde
3.7. Yeraltt tesislerinde uygun isaretlesme sistemi kurulur.
7. Tahkimat
7.1. Butlin yeraltt islerinde, tas, toprak, komik, cevher vb. maddelerin kayma ye dusmelerini
onlemek iizere, uygun ye yeterli tahkimat yapiltr. Tavanlar, yan duvarlar ve tahkimat duzenli
olarak muayene edilir. Caltsilan yerin gOvenilir sekilde tahkimini, gereginde derhal onartmtm,
degistirilmesini veya takviyesini saglayacak tedbirler altntr.
7.6. Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverisli ise ayak arkasi, tavan veya
tedbirleri
yanlarda meydana gelen bosluklar stkica doldurulur ye diAer sabk ye
7.7. Yeraltt maden ocaklarmda actk tutulmast gereken heryerde tavan kendini tasiyacak
kadar saglam olmadtkca tahkimat yaptImast zorunludur. Tahkimat yapilmast zorunlu olan
ocaklarda asagiclaki ayrmtilart kapsayan ye ilgili mevzuat hukOmlerinin de goz bni.inde
tutuldugu bir yonerge ham-law ye calLsanlarm gorebilecegi yerlere asrlrr. Bu Yonergede;
d) KendiliAinden yanmaya meyllli ve grizulu ocaklarda tahkimat yapilmasi ire ilgili gerekli
tedbirler,
e) Giivenle caltsmaya imkan verecek arm duzliigii ire ayak bas ve dibi arasindaki hiza
ilgili tedbirler,
f) Tavan tahkimattnin geri kazanilmasi,
g) Ayak arkasinm dusurulmesi
ile ilgili hususlar yer altr.
8. Havalandirma

genisligi

8.1. Calisma yaptlan butun yeralti isletmelerinde uygun havalandirma saglanir. Uretime
baslamadan once, her ocakta, uygun bir havalandirma sistemi kurulur. Ocaklarda;
a) SagItga uygun solunabilir hava saglanmasi,
b} Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altmda
tutulmast,
c) Kullantlan calisma yOntemi ye caltsanlarm fiziki faaliyetieri dikkate alinarak calisma
sartlarma uygun hava ozelliklerinin saglanmast ye bu durumun surdarOlebilmesi icin surekli
havalandtrma yapilmast,
zorunludur.
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8.2. 8.1 numarali maddede belirtilen sartlann dokal havalandirma ile saglanamadiM yerlerde,
havalandirma bir veva daha fazla mekanik sistemle saglamr. Havalandirmanm sureklilikini ye
kararlifigmi saklayacak tedbirler alinir. Mekanik havalandirma sistemi kullantlan ocakiarda
hava akimi mOrnkunse dogal hava akrmi dogrultusunda yonlendirilir. Havalandirma
sistemlerinin devre dist kalmamasi icin bu sistemler devamli surette izlenir ve istenmeyen
devre dist kalmalari bildirecek otomatik alarm sistemi bulunur.
8.3. Havalandirma ile ilgili dekerler periyodik olarak filculur ve olcum sonuclan kaydedilir.
Havalandirma sisteminin detaylanni kapsayan bir havalandirma plant hazirlantr, periyodik
olarak guncellenir ve iverinde ham bulundurulur.
8.5, Havasinda % 19'dan az oksijen, % 2'den cok metan, % 0.5'den cok karbondioksit, 50
ppm (%0.005} den cok karbonmonoksit ve diker tehlikeli gazlar bulunan yerierde callsilmaz. 8
saatlik calisma icin milsaade edilen en yOksek hidrojensulfur orani 20 ppm (% 0,002)'dir.
Oksijen miktan azalan veya yam°, parlayici ye zararlt djker gazlann kartsmasiyla bozulan
yahut cok tstnan hava alornlan, diker calisma yerlerinden gecmesine meydan verilmeden,
derhal ye en kisa yofdan, ocak disma atrlir. Hava ozeiliklerinin bozulmasindan, isinmasindan
ye oksijen azalmasindan kaynakli olumsuz etkilerinden yalisanlan korumak icin, calismanin
zorunlu oldugu durumlarda calisma alani ye zamani sinirlandtnlir.
8.6. Terk edilen veya yeterince havalandinlamayan yerler calisanlarin girmesini onleyecek
bicimde kapatilir ye Ozerlerine uyari isareti konulur. Calismanrn bittiki yerierle terk edilmis
katlar, calisilan yerlerden ve hava yollarmdan topuk veya gaz sizdirmaz barajlarla ayrilir. Buna
imk'an ofmadtgi hallerde buralardan gelecek kirli hava en kisa yoldan nefeslige verilerek disan
atihr. Buralar sorumlu kisilerce her vardiyada denetlenir.
8.7. Havalandirma sistemi kapi ye perdelerle havayi yonlendirecek sekilde duzenlenir. Kapp

ve perdeler nakiiyat esnasinda havalandirma sistemini olumsuz etkilemeyecek sekilde
ayarlanrr. Ana hava girls ye cikis yollan arasmda bulunan barajlar, hava kopruleri ye kapilar,
bir patiama veya yangm halinde kolayca yikilmayacak saglamlikta ve dayanimda yapilir.
8.8. Ana vantilatbr ye aspiratorler birbirinden bagirnstz iki ayn enerji kaynagma baglanir. Bu
enerji kaynaklarindan birinin durmast halinde diger kaynagm ocak hayalandirmasini
aksatmayacak en kisa zamanda devreye girmesi saglanir.
8.9. Ocakm cesitli kistmlarinda, sicaklik ve nem oram duzenli olarak olculur. Nem orani gaz
oniinde bulunduruiarak hava sicakItnin saklfga zararft duzeye yOkselmemesi icin gerekli
tedbirler alinir. Bu duzeye yakla5ildikinda olcme isfemi her_gun gerekli gbrulecek araliklarla
yapilir ve olcme sonuclan havalandirma defterine yazilir. Soz konusu sartiann saglik icin
tehlikeli olmasi halinde calisma gecici olarak durdurulur.
8.11. Havalandrrma ile ilgili asagidaki aynnttlan kapsayan ve ilgili mevzuat hukumleri
dogrultusunda hazirianan bin yonerge hazirlanir ye calisanlann gorebileceki yerlere asilir. Bu
Yonergede;
a) Havalandirma sisteminin dogal ya da cebri olarak saglandigina dair bilgi,
b) Havalandirma plan' hakkinda bilgi,
c) Havalandirrnayr etkileyebilecek durumlar,
c) Havalandirmanin yapilmadigi bolgeler,
d) Hava olcumlerinin kim tarafindan, hangi araliklarla ye nerelerde yapilacagi,
e) Yapilacak gaz oleumleri,
f) Olyumler sonrasinda alrnacak tedbirler,
ile ilgili hususlar yet
10. Grizuiu maden ocakiari
10.1. Yeralti calismalarinda yawl veya patlayict ortam olusmasi riski meydana getirecek
miktarda metan gaze clkma ihtimalinin oldugu yerler grizulu kabul edilir.
10.2. Bacalar, ani grizu bosalabilecek yonlerde veya grizu bulunabilecek eski calisma
yerlerinde devam ettirildigi takdirde, yapisal azellikler goz onunde bufundurularak en az 25
metre boyunda kontrol sondajlari yapifmasi sagianir. Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya
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tehlikeli gazlarm varlt anlasihrsa, is durdurulur; calisanlar soz konusu yeri terk eder; girls yeri
kapanlir, durum yetkililere derhal haber verilerek gerekli calismalarin yapilmasr saelamr.
10.3. Grizulu ocaklarda havalandirma ile ilgili degerler her vardiyada olculur, metan gaz1
olcOrnleri bu Olcumlerle beraber yapilir. Havada % 3:den gok metan gazi tespitinde, bu
oran % 1'in altina clusunceye kadar blcumler araliksiz surdiirOlur. Uretim unitelerinden donus
havasr icinde ye Liretim yerlerindeki gazlarm birikebilecegi yerlerde metan gazr seviyesi surekli
olarak izlenir.
10.4. Butiin grizulu ocaklarrn, havalandrrma planinda tespit edilen istasyonlarmda, en gec 10
gunde bir gerekli olgumler yaprlrr. Hava akinirm etkileyecek bir deeisikligin olmasr durumunda
gerekli algumler yenilenir.
10.5. Havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglamr.
10.6. Calismalar metan gazi r~rki i dikkate almarak yurutulur. Metan gazindan kaynaklanacak
riskleri mumkiin oldu'gunca ortadan kaldiracak tedbirler &inv.
10.7. Tali havalandirma sadece ana havalandirma akrsi ile bagiantisi bulunan, ilerleme
calismalarr ve kurtarma calismalannm yapildrgi yerlerde uygulanir. Uretim yapilan yerlerde
sadece calisanrarm saglik ye gOvenligi it in yeterli ek tedbirler almmasr sartryla tali
havalandirma yapilabilir. Tali havalandirmada kisa devreyi onleyecek tedbirler almrr.
10.8. Havalandirma esas itibariyle asagidan yukanya dogru yaprhr. Egimi hicbir kisrmda % 10'
u gecrneyen kesitinin herhangi bir noktasmda grizu toplanmasina imkan bulunmayan ye grizu
birikimini onleyecek hava akimi sagranan galeriler havalandirma bakimindan clUz
10.9. Hazirlik isleri veya grizu birikimlerini dagamak amaciyia yapdan icier disinda, bokneyle
veya borularla havalandirma yapilmaz.
10.10. Grizu birikintileri, tehlike dogurmayacak bicimde temizlenir.
10.11. Ayni hava akimr uzerinde bulunan ve ayni anda galls/Ian yerlerin sayrsr , hava miktarma
ve grizu cikisma gore dlizenlenir. Ayni hava akimindan yararlanan ayaklarda ye damar igindeki
dOz ye egimli yollarda metan oram % 1,5'u, bunlarm baelandigi hava donus yollannda % 1'i
gecmez.
10.12. Grizulu ye yangina elverisli ktimur damarlannm bulundugu ocaklarda, turn galisanlar,
calrsma siiresince, yanlarinda karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtaricrlarr taw ye
gerektiginde kullamr.
10.13. Butun grizulu ocaklarda her biri tek basma ocagm havalandtrilmasmi saglayacak gucte,
birinin herhangi bir nedenle durmasr halinde digeri derhal calisacak durumda iki
havalandirma grubu bulunur.
10.14. Havasrnda % 2'den cok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kisimlarmda,
calisanlarm kurtarirmasr ve grizunun temizlenmesi clismda caltsma yaprlmaz. Temizlik
calismalarmda bulunacak kisilerin konu ile ilgili ozel egitim almasi zorunludur. Metan oraninin
tali ma ortaminda sik sik degistigi hallerde, metan oramna gore ayarli, ses ve isik uyarisi
yapan metan dedektbrij bulundurulur veya bir merkezden izienebilecek otomatik kontrol
sistemi kurulur.
10.15. Genel havasindaki metan °rani % 1,51 gegen yerierdeki iletkenlerin ye elektrik#i
aygitlarth gerilimi derhal kesilir ve sartlar duzelmedikge yeniden verilmez.
10.16. Grizulu maden ocaklarmda yalmz bu tur ocaklar icin uygun olan patlam maddeler ye
atesleyiciler kullanthr.
10.17. Atesleyici grizulu ocaklarda lagrrn deliklerini doldurmadan once 25 metre yarigapmdaki
bir clan iginde ye ezellikle tavandaki bosluklar, gatlaklar ve oyuklarda grizu olcumu yapar. Bu
alcrnede % 1 veya daha yOksek oranda metan tespit edilirse lagimlar doldurulmaz.
10.18. Atesleyici, lagimlarin doldurulmasmdan sonra ve ateslemeden Once olcarnii tekrarlar.
Metan oram % 1'in altmdaysa lagrmlar ateslenir, Ostiindeyse % l'in altma thisiinceye kadar
ateslerne yaprImaz. KOmur tozu bulunan veya komOr tozu olusabilecek komur damarlarrnm
bulundugu ocaklarda, ateslenecek yerlerde lagrm delikleri doldurulmadan Once tas tozu
serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler
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10.19. Sigara igmek, icmek amaclyla tutun mamulleri ile alev ve kivilcrm gikarabilecek her
tiir10 maddeyi tasimak ye bulundurmak yasaktir.
10.20. Alevle kesme, kaynak yapma ye benzeri diger islemlere, calisanlann sakhk ve
gOvenliklerini korumaya yonelik ozel tedbirler almmast kaydivla sadece istisnai durumlarda
izin verilir.
10.21. Yerlistande ocaktan cikan grizu veva clier zararli gazlann tehlike olusturmasim
onlernek iizere gerekli guvenlik tedbirleri alinir.
11, Yanici toz bulunan maden ocaklan
11.1. Aglian butun maden damarlarinda olusabilecek tozun, patlamanin yayilmasma neden
olmayacagi saglik ve guvenlik dokiimaninda belirtilmedikce, kornur madenleri yanici toz
bulunan maden ocaklari olarak kabul edilir.
11.2. Yanici toz bulunan maden ocaklannda toz patlamasina karsi gerekli tedbirler alinir ve
yalniz bu tar ocaklar icin uygun clan patlayto maddeler ye atesleyiciler kullaruhr.
11.3. Yanici toz birikimini azaltacak, tas tozu ve benzeri maddelerle yanma ozelligini yok
edecek veya su ye benzeri maddelerde tozu baglayarak uzaklastirilmasirn saglayacak tedbirler
alinir.
11.4. Zincirleme toz patlamalanna neden olabilecek yanici toz ve/veya grizu patlamalannm
yayilmasi patlama barajlan yapilarak onlenir. Patlamayi durdurucu bu barajlann yerleri
ocaktaki Oretirn ye faaliyetlerden kaynakh degisikliklere gore guncellenir ye yerleri imalat
haritalari ye hayalandirma planinda gOsterilir.
11.5. Komar ocaklarindaki arabalar, iclerinden kombr tozu dokulmeyecek bicimde olur,
Uretim, yOkleme, tastma, aktarma ye bosaltma yapilan yerlerde tozun havaya yayilmasmi
Onlemek icin pulverize su fisketeleri gibi gerekli tedbirler alinir.
11,6. Tas tozu serpme islemi, komur tozunun yanma ye patlama etkisini yok edecek veya
azaltacak oranda ye uygun nitelikteki maddelerle yapilir. Tas tozu, bu orani surekli olarak
koruyacak bigimde ye uygun araliklarla serpilir. Kullanilacak tai tozu, olabildigince nem
tutmayacak, sills igermeyecek, iginde % 1,5'dan cok organik madde bulunmayacak ye saghga
zararli etki yapmayacak nitelikte olur. Tas tozu, inceligi ye dagilim ozelligi bakimindan belirli
arahklarla denetlenir. Bozulmus veya camurlasmis tas tozu birikintileri topianarak ocaktan
disanya cikanhr.
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11.7. Yanici toz bulunan maden ocaklarinda bu bolumun 10.19 ye 10.20 numarali maddelerde
belirtilen hiikumler uygulanir.
12. Gaz kagagi, gocuk veya su baskini
12.1. Gaz kacagi veya gocuk veya su baskini ihtimali olan belgelerde calisanlann korunmasi ve
gLivenli bir calisma sistemi saglanmasi icin bir caltsma plant hazirlanir ye uygulantr.
12.2. Tehlikeli miktarda su veya akici malzeme bulunduran veya eski imalat tabakalan
arasmda kazilmakta olan kuyularda, galisanlann gerektiginde kuyudan derhal gikmalanni.
saglayacak tedbirler
12,3. Tespit edilen riskli bolgelerin yakininda gahsanlar ile bu bolgelerden gegen galerilerdeki
caltsanlann korunmasi saglanir ve risklerin kontrol altma alinmasi igin gerekli tedbirler
12.4. Ocak agtzlan, dis su baskinlari ye heyelan gibi dogal afetlerin etkisinden zarar
gormeyecek yerlerde secilir. Afetlerden kaynaklanan degisiklikler nedeniyle yeni tehlikelerin
ortaya cikmasi ciurumunda, ocaklarda gerekli guvenlik tedbirleri ayrica alinir,
12.5. Yanici toz ve/veya grizu patlamalarinin olabilecegi veya yeralti suyunun tehlikeye neden
olacagi ocaklarda galisilmakta clan yerler yakininda, zararli gazlann bulunma ihtimali clan su
birikintilerinde, eski galtsma yerleri ve buralardaki sularda uzunluklari 25 metreden asagt
olmamak Ozere aim yonunde kontrol sondaji yapilir.
13. Yangm, tutusma ye kizisma
13.1. Kendilrg.'inden tutusmamn onlenmesi veya erken fark edilmesi icin gerekli tedbirler
alinir.
13.2. Zorunlu ihtiyagtan daha fazla yanici madde yeraltina indirilmez.
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13.3. Hidrolik sivilann (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli icin kullanilan
sivilar) kullanrlmasr gereken durumlarda, yangin cikmastrim ve yayilmasmin bnienmesi icin zor
alev alabilen swilar kullanilir, Hidrolik srvrlar, yangma dayanikiirik ye hijyen yonunden
belirlenmis kriterlere uygun bzellikte olur. Yangina dayanrklilik ve hijyen yOnunden
belirlenmis kriterlere uygun olmayan hidrolik sivtlann kullanilmasr durumunda, artan yangin
ye bu yangmin yayulma riskinin onlenmesi icin Have guvenlik tedbirleri
14. calisanlarm korunmasrna iliskin ihtiyati tedbirler
14,1. Calisanlara gerektiginde guvenli bir sekilde disan cikabilmeleri icin, her zaman kolay
ulasabiiecekleri yerlerde bulunacak kisisel solunum koruma cihazlan yerilir, calisanlar bu
Bu cihaziarin her zaman 4aiisir durumda
cihaziann kullammt ile ilgili olarak
bulunmalan icin duzenli kontroileri yapilir ve isyerinde muhafaza edilir.
15. Aydinlatma
15.1. calisanlara uygun kisisel lambalar
15.2.isyerleri, calisanlarm saglik ve guveniiklerinin korunmasina uygun suni aydinlatma
tesisatlari lie donatiiir. Aydinlatma tesisati, calisaniar icin risk olusturmayacak tipte olur ve
uygun sekilde
16. Kurtarma plan'
16.1 Her ocakta arama, kurtarma ye tahliye ile gorevli destek elemanlannin yararlanmasi icin
belli bask kapllan, barajlan, hava koprulerini, hava akimrna ayarlayan duzeni ve telefon
istasyonlan gibi ihtivac duyulacak hususlarin yerlerini gosteren bir plan bulundurulur.
isyerinde kapsamir bir risk degerlendirmesi yapilmamisbr.
15 5A6L161 VE GOVENLidi RISK DEGERLENDIRMESI YoNETMELi6i
Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayisi: 28512
isveren yOkumliiiiigii
saglama,
MADDE 5 — (1) isveren; calisma ortammin ye calisanlann saglik ye
surciiirme ye gelistirme amaci lie is sagligi ve giivenligi venunden risk degerlendirmesi yapar
veya yaptinr,
(2) Risk degerlendirmesinin gerceklestirilmis olmasi; isverenin, isyerinde is sagligi ye
guyenliginin sagianmasi yiikumlulugiinu ortadan kaldirmaz.
veya kisilere risk
(3) isveren, risk degerlendirmesi calismalarmda goreviendirilen
degerlendirmesi ire ilgili ihtiyac duydukran her turlu bilgi ve beigeyi temin eder.
Risk kontrol adimian
MADDE 10 (1) Risklerin kontrolunde
adimlar uygulanir,
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin buyijklugiine ve onemine gore wall hale getirilen
risklerin kontrol0 amaciyla bir planlama
b) Risk kontrol tedbirierinin kararlastinlmasi: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu rnOmkiin
devil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi icin asagidaki adimlar uygulanir.
1) Tehlike veva tehlike kaynaklannin ortadan kaldinimasi.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayania veva daha az tehiikeli olanla degistirilmesi.
3) Riskier ile kavnaginda miicadele edilmesi.
ye islem basamaklan,
c) Risk kontrol tedbirierinin uygulanmasi: Kararlastinian tedbirlerin
isiemi yapacak kisi ya da isyeri bolumu, sorumlu kisi ya da isyeri bolumu, baslama ye bitis tarihi
He benzeri bilgileri it eren planlar hazirianir. Bu planlar isverence uygulamaya konulur.
c) Uygulamalann izlenmesi: Hazirlanan planlann uygulama adimian dOzenli olarak izlenir,
denetlenir ve aksayan yonler tespit edilerek gerekli cluzeitici ye onleyici islemler tamamlanir.
(2) Risk kontrol adimlan uygulanirken toplu korunma onlemlerine,
korunma onlemlerine
gore oncelik verilmesi ye uyguianacak onlemlerin yeni riskiere neden olmamasi sagiamr.
(3) Belirienen risk icin kontrol tedbirlerinin hayata gecirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi
tespiti yapilir. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin lizerinde ise bu maddedeki adimlar
tekrarlanir,
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1weri Acil Durum Plan' Yetersizdir.
15YERLERiNDE ACIL DURUMLAR HAKK1NDA YONETMELIK Resmi Gazete Tarihi/Sayisi:
18.06.2013/ 28681
Amac
MADDE 1 — (1) Bu YOnetmeligin amaci, isyerlerinde acil durum planlarinin hazirlanmasi,
Onleme, koruma, tahliye, yangmla mucadele, ilk yardim ve benzeri konularda yapilmasi
gereken calismalar ile bu durumlarrn guvenli olarak yonetilmesi ye bu konularda
gorevlendirilecek calisanlann belirlenmesi ile ilgili usui ve esaslarr duzenlemektir.
Tarumlar
MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gegen;
a) Acil durum: isyerinin tamaminda veya bir krsminda meydana gelebilecek yangin, patlama,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayilim, dogal afet gibi acil rnOdahale, mucadele,
ilkyardim veya tahliye gerektiren olaylari,
b) Acil durum plani:1§yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapilacak i§ ve islemler
dahil bilgilerin ve uygulamaya yonelik eylemlerin yer aldrgi planr,
c) GOvenli yer: Acil durumlarin olumsuz sonuglarrndan gali§anlarrn etkilenmeyecegi mesafede
veya korunakta belirlenrnis yeri,
ifade eder.
iKiNCi BOLUM
isveren ye Calisanlarin YukumliiI6g0
Iverenin yukiim101iikleri
MADDE 5 — (1) iverenin acil durumlara iliskin yukumluiukleri asagida belirtilmistir:
a) Cahsma ortamr, kullantlan maddeler, is ekipmani ale cevre sartlanni dikkate alarak meydana
gelebilecek ve calisan ile w calisma cevresini etkileyecek acil durumlara onceden
degerlendirerek muhtemel acil durumlara bender.
tedbirleri ahr.
b) Acil durumlarin olumsuz etkilerini onleyici ye
c) Acil durumlarin olumsuz etkilerinden korunmak Were gerekli olgOm Ye degerlendirmeleri
yapar.
c) Acil durum planlanni hazirlar ye tatbikatlarin yapilmasini saglar.
d) Acil durumlarla mucadele igin isyerinin buyukliigu ye ta§rdigr ozel tehlikeler, yapilan isin
niteligi, cahsan say:sr ile isyerinde bulunan diger kisileri dikkate alarak; onleme, koruma,
tahliye, yangrnla mucadele, ilk yardim ye benzeri konularda uygun donanima sahip ye bu
konularda egitimli yeterli sayida calisanr gorevlendirir ve her zaman hazer bulunmalarini
saglar.
e) ozellikle ilk yardim, acil tibbi mOdahale, kurtarma ve yanginla mucadele konularinda, iyeri
disindaki kuruluslarla irtibatr saglayacak gerekli duzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarinin ye tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar
yaratmayacak ye koruyucu sistemleri etkilemeyecek sekilde devre
birakilmasi ile ilgili
gerekli duzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt isveren ye gegici is ili5kisi kurulan isyerenin calisanlan ile musteri ye ziyaretgi gibi
isyerinde bulunan diger kisileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili Ozer goreylendirilen galisanlarm sorumluluklari isverenlerin konuya
yukum1010g0n0 ortadan kaldirmaz.
6.3 Meydana Gelen Kazanm Maden Mevzuati Acismdan Degerlendirilmesi
Maden Kanunu hiikumleri uyarmca ETKB tarafindan yapilan
denetimlerde mal ye can giivenligi acisindan tehlikeli bir durumun tespit edilmesi
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halinde sahadaki iiretim faaiiyetlerinin durdurulacagt belirtilmistir. (3213 Say'
Maden Kanunu Madde 29/1)
ozellikle uretim artislanna

o

isletme projelerine uygun olmayan

o

yonelik galismalann mutiaka projelendirilmesi ve Genel Mi.if:.410k (ETKB-M(GEM)
onayinin alinmasi zoruniu kilmmistir. (3213 Sayilr Maden Kanunu Madde 29/2)
Maden Kanunu Uygulama Yonetmeliginde ise isletme projelerinde havalandirma,
havalanchrma plan!, can ye mal guvenligi ile ilgili almacak Onlernlerin
detaylandinimasi istenmistir. (Maden Kanunu Uygulama Yanetmeligi Ek Form 10-

o

13610m 4, Projenin Teknik Yoni.1)
Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanligt tarafindan verilen maden ruhsatlannda isletme
Projesi hazirlanmasi ye bu isletme Projesinde, Kapah isletme yontemi ile calisan
sahalar igin; ocak yeti secimi, kuyu, desandre, galeri uzunluklan, kesiti, kullanilacak
teknik sureler, ayak uzunluklan, pano boyu, Ciretim yOntemi ye uygulamasi,
uretimde kullanilacak donanim, bu donanimiarin say! ye teknik ozellikleri, nakiiye
sistemi ve teknigi, kullanilacak donanimin say' ye Ozellikleri, tahkimat sistemi,
tahkimat sisteminin uygulanmast, hayalanchrma teknigi ye bu amagla kullanilacak
ekipmanin says ye ozellikleri, ocak boyutu lie iliskilendirilmis gerekli hava miktan,
hava kaptlannin sayisi, miktari ye yeti, havaiandirma plan!, temiz ve kirli hava
guzergah plant, kagamak yolu, su tahliyesi, su lie mucadele ve bununla ilgili
donanim, can ye mal guvenligi ile ilgili almacak onlemler ile yer aft' yarclimci
tesisleri ye tam yapilann en son durumunu gosterir kot ye koordinatlartyla uygun

o

olgekli planlan hazirlanacak ve diger hususiar hakkinda biigi yeriimelidir. (Maden
Kanunu Uygulama Yonetmeligi Ek Form 10-BoWm 4, Projenin Teknik Yon0)
Maden Kanununda isletmelerin teknik ye emniyet yonunden nezaretini yapmak
Caere, ilk maden kanunlanndan bugune bir maden miihendisinin Teknik Nezaretgi
(eski kanunlarda Fenni Nezaretgi) oiarak gorevlendirilmesi zoruniu kilmmistir.
Maden Miihendisi sayisinin ulusal olcekte yeterli olmachgi donemde konulan bu
kural geregi Teknik Nezaretciler 15 giinde bir sahayi denetlemek teknik ye emniyet
yoniinden gordiikleri eksiklikleri Noter onayli (son yillarda matbu ye gift nushall)
deftere kayderek Saha Sahibine teblig etmek zorundadiriar. Ancak 2003 Yilmda
yuruiuge giren 4857 say!!! i kanunu ile uygulamaya konulan ye ilk sinav ye
belgelendirmelerin 2005 yilmda yapildigi is giivenligi ile gorevli miihendis veya
teknik elemanlann (is gCtvenligi uzmanlan) devreye girmeslyle bu konuda gift
baslilik ortaya gikmis bu sorunun giderilebilmesi amaciyla da Maden Kanunu'na
teknik nezaretgilerin gerekli belgeye sahip olmaian durumunda her iki goreyi de
yuriltebileceklerine
madde konmustur. Uygulamada i Guyenligi uzmanlan
cSGES, Teknik Nezaretgiler ETKB mevzuatina karsi sorumlu gOriinmektedirler. (3213
Sayiii Maden Kanunu Madde 31/2)

Maden Kanunu ve Uygulama Yonetmeliginde Teknik Nezaretginin agirlikli gorevi isletmenin MiGEM'e
verilen projeye uygun ylirutOimesi ve her yil Nisan ayi icerisinde M1GEM'e verilecek Faaliyet
Raporlarmin hazirlanmasi detaylandirilmaktadir. Teknik Nezaretcinin emniyet yonOnden gorev yetki
ve sorumluluklari mulga 1475 saw!' 1 Kanunun 74 Onci.) maddesine dayanilarak cikardmis olan

"MADEN VE TA5 OCAKLARI I5LETMELERiNDE VE TUNEL YAPIMINDA ALINACAK 15ci SA6L1d1 VE
GOVENLidi oNLEMLERiNE ILi,SKIN TOZOK" icerisinde detaylandirilmistir. Ancak sazkonusu Maden ve
Tas Ocakiari isietmelerinde ve Tun& Yapiminda Almacak
Saglig' ve is GOvenligi onlemlerine iliskin
TOzOk, 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayili
Kanununun 14 uncu maddesi haric diger maddeleri,
10.06.2003 tarihinde yururluge giren 4857 sayili
Kanununun 120 nci maddesi lie yurrirlukten
Ancak ayni kanunun (4857 sayili is Kanununun) Gecici 2. maddesiyle "1475 sayili
Kanuna gore halen yiirurlukte bulunan tijzOk ye yonetmeliklerin bu Kanun hukiimlerine aykiri
olmayan hiikumieri yeni yonetmelikler cikarilmcaya kadar yOriirlukte kalir." Hukmu geregince
yururlukte kairnrstir. Fakat, Gecici 2 nci madde, 30.06.2012 tarihinde yiir6r1Lige giren 6331 sayili

Saglig! ye Giivenligi Kanununun 38/c maddesine gore 6 ay sonra yrkurli.ige girmek uzere, 37/c
maddesiyle yurijrkikten kaldirilmistrr. bzetle tuzLiglin son yasal dayanagr olan Gegici 2 nci madde
30.12.2012 tarihinde yururlijkten kalkmis oldugundan dolayr 30.12.2012 tarihi itibarryla herhangi bir
dayanagi kalmarms ve hukurnleri gegersiz kalmrs ye 25 Temmuz 2014 tarihinde R.G de gikarilan Tuzuk
ile tamamen yuriirllikten kalchrilmrstir, Bu durumda ETKB-MIGEM'in Maden kanunu geregi
madenlerde mal ve can giivenligi agisindan sorumlulugu devam ederken, Teknik Nezaretcilerin
emniyet yanOnden islevinin kapsamlr bir tammlamasi bulunmamaktadir.

MADEN KANUNU
Kanun Numarasi
: 3213
: 4/6/1985
Kabul Tarihi
Yaylmlandt R.Gazete : Tarih : 15/ 6/1985 Say! : 18785
Madde 3 — (Degisik: 26/5/2004 — 5177/2 md.)
Kanunda gegen deyimler asagida agrklanmistir:
istetmelerin teknigine ve emniyet nizamnamelerine uygun olarak yurritulmesinin
Nezaret
kontro10.
Nezaretgi : lsletmelerin teknik ye emniyet yonunden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden
muhendisi.
Beyer) usulb:
Madde 10 —
(Ek fikra: 10/6/2010-5995/5 md.) Teknik nezaretcinin atanchsgi ruhsat sahasmdaki faaliyetleri
dCizenli bir sekilde denetleyerek tespit ve Onerilerini teknik nezaretci defterine kaydetmesi
zorunludur
4letme faoliyeti:
Madde 29 — (Degisik: 26/5/2004 — 5177/13 md.)
isletme faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hOkiimlerine gore yurCiti:kir. (Ek
10/6/ 2010-5995/12 md.) isletme projesine aykin faaliyette bulunulmasr ve faaliyetlerin can ye
mal guyenlig'i acisindan tehlikeli bir durum olusturdugunun tespit edilmesi halinde maden
Oretimine yOnelik faaliyetler durdurufur.
isletme projeleri ye
uygulamaya konulmadan Once Genel Mudurluk onaymm
alinmasi zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.
isletme agismdan tehlikeli durumlarm tespiti halinde, bu haller(gidermek igin ruhsat sahibine
alts aya kadar sure verilir, mucbir sebepler drsmda bu sure uzatilmaz. Bu sure sonunda projeye
uygun faaliyette bulunulmamasi veva tehlikeli durumun ortadan kaidmImamasi halinde
teminat irad kaydedilerek isletme faaliyeti durdurulur.
Ruhsat sahibi, her yil nisan ayr sonuna kadar bir ongeki vii icinde gerceklestirdigi isletme
faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satrs bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ye isletme sahasinda
arama yapmls ise arama ile ilgili bilgileri Genel MOdurlirge vermekle yijkumliidur.
Yukumlulugun yerine getirilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Ylikumluluk yerine
g_etirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
I. Grup (a) bendi madenler igin ruhsat sahibi, her yil nisan ayi sonuna kadar bir onceki yil icinde
gerceklestirdigi isletme faaliyeti ile ilgili satin bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu II ozel
idaresine vermekle yOkumludlir. Yukumlulugun yerine getirilmemesi halinde teminat it ozel
idaresi hesabina irad kaydedilir. Yukumluluk yerine getirilinceye kadar faaiiyet durdurulur.
Teknik nezoret (1)
Madde 31 — (Degisik: 26/5/2004 — 5177/15 md.)
(Degisik birinci fikra: 10/6/2010-5995/14 md.) Maden isletme faaliyetleri, maden
mithendisi nezaretinde yabrirr. Yeraltr uretim yontemiyle cahsan isletmeler ile en az onbeS
galistrran acrk isletmeler agari bir maden muhendisini daimi olarak istihdam etmek
zorundachr. Teknik ve daimi nezaretcinin gorey_yetki, sorumluluklart, atanma usul ye esaslari,
vardlyali cahsan isletmelerde isletmenin bilyOkrilk0 ye niteligi esas almarak her vardiyada
zorunlu olarak istihdam edilecek maden miihendisi ile ruhsat sahasinda gorevlendirilecek
teknik elemanlann galisma usul ve esaslan Bakanirk_ca grkanlacakyonetmelikle belirlenir.
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(1) Bu madde biaprj) "iVetmede tenni nezaretgi:" iken, 26/5/2004 tarihli ye 5177 soya, Kanunun 15
inci maddesiyle metne r5lendigi 5ekilde dejigirilmigir.6736-2
(Degi$ik ikind fikra: 10/6/2010-5995/14 md.) isletmede daimi istihdam edilen maden
muhendisi, kanun ve yonetmeliklerle belirlenen sartlari tasimasi kaythyla 22/5/2003 tarihli ye
4857 sayilr is Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen is giivenligi ile gorevli miihendis veya teknik
elernanlarin Listlendigi gorev ve sorumlulugu da yerine getirir.
Maden muhendisi istihdami veya nezareti gercekle$meden Oretim yapilmasi halinde ruhsat
teminati irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden muhendisi istihdami/nezareti saglanmasi ve
teminatin yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.
MADENCIUK FAALiYETLERi UYGULAMA YONETMELidi R.G. TARIR 6 Kasim 2010
Devlet hakkina iliskin genel huktimler
MADDE 86 — (1) Devlet hakki, ocaktan dkarilan madenin ocak basindaki fiyatindan alinir.
(18) Ruhsat sahibi tarafindan isletme projesindeki bretim miktarmin degistirilmesi talebi halinde
yeni bir isletme projesi verilmesi zorunludur. Projenin incelenmesi ye uygun bulunmasi halinde
yeni Oretim miktari esas almarak Devlet hakki alinir.
zz) Teknik nezaretci: isletmelerdeki faaliyetlerin teknik ye emniyet yonlinden nezaretini yapan,
Kanunun 29uncu maddesi geregi faaliyet bilgi formunun hazirlanmasindan sorumlu ve yetkili
maden muhendisini,
aaa) Teknik nezaretci defteri:Muhafazasinin sorumlulugu ruhsat sahibine art clan, noter
tarafindan onaylanmis, teknik nezaretcinin raporunu yazdigi ye ruhsat sahibi/vekili ile birlikte
imzaladigi defteri,
Teknik nezaretcilerin yetki ye sorurniuluklan
MADDE 134 — (1) Teknik nezaretcisi olmayan ruhsat sahalarinda Oretim yapilamaz.
(2) Teknik nezaretcinin gorev, yetki ve sorumluluklan $unlardir:
a) Teknik nezaretci, sorumluluk alani Genel MOdurliikce onaylanmi$ ruhsat sahasinin her yerinde
gorevi ile ilgili inceleme_yapmak ve gerekli her turlu bilgiyi alma ye Kanun kapsaminda gerekli
onlemierin aldirilmasi yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandirilmamasindan ruhsat sahibi
sorumludur.
b) Teknik nezaretci, nezaret gorevini Kanun hukumFeri kapsaminda yiirutur. Teknik nezaretci,
atandigt ye sorumlu oldugu ruhsat sahasinin faaliyetlerini ve Oretimlerini on be gunde en az bir
defa denetlem0s, tespitlerini ve onerilerini teknik nezaretci defterine not etmek zorundadir.
c) Teknik nezaretci, gorev aldigr isyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksakliklari, oneri ye
onlemleri belirler. Ruhsat sahibi/vekili tarafindan, bu oneri ve onlernier i$yerinde cali$anlarin
gorebilecegi $ekilde ilan edilir ya da panoya asrlrr. Ayni zamanda icerigi Genel Mudurluk tarafindan
belirlenmi$ ve noter onayli "Teknik Nezaretci Defteri"ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir.
Eksiklik ye aksakliklarm, oneri ye onlemlerin rapor edilmernesinden teknik nezaretci, bunlarm
yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
d) Teknik nezaretci, isyerinde yaptigi inceleme ye gozlemlerde isletme projesine aykiri faaliyette
bulunuldugunu ye faaliyetlerin can ye mal guvenligi acisindan tehlikeli bir durum olusturdugunu
tespit etmesi halinde maden iiretimine yonelik faaliyetleri durdurur ve durumu ilgili kurum veya
kuruluslara bildirir.
(4) Ruhsat sahasinda birden fazia isletme var ise her isletmeve ayri awl teknik nezaretci
atanabilecegi gibi teknik nezaretci, ruhsat sahasinin tamamina da atanabilir, Teknik nezaretcinin,
ruhsat sahasinin tamamina yaptlan bir atamadan sonraki bir tarihte ruhsatta belirli bir alan ve
gerekirse kot belirtilerek baska bir isletmeciye/rodovansciya verilen bir alan icin
isletmeci/rodovansci adi belirtilmek suretiyle, atama ruhsat alanindaki isletmeler icin yenilenebilir.
Aksi takdirde sahanm tamamina atanmt$ clan teknik nezaretcinin gorev ye sorumluiuklari sahanin
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geneli icin devam eder. Her isletme icin yapilacak atamalarda teknik nezaretci atama hard
yannlmasi zorunludur.
Daimi nezaretcinin gorevleri
MADDE 138 — (1) Daimi nezaretci, nezaret gorevini Kanun hukumleri kapsaminda yOriitur.
(2) Daimi nezaretci uretim yerindeki giinluk faaliyetleri planlar ve yiiruttilmesini saklar, can ye mal
soz konusu oldugu zaman gerekli tedbirlerin
emniyeti yonanden tehlikeli bir durumun
almmasma nezaret eder, hemen tedbir almanm mi.imkun olmachk. min belirlenmesi halinde
uretim faaliyetlerini onlemlerin almmasina kadar durdurur.
(3) Daimi nezaretci, gorev aldrgr isyerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksakliklan gidermek
amaayla onlemleri belirleyerek ruhsat sahibine/rodovansciya bildirir. Tedbirlerin almmasma
nezaret eder.
(4) Eksiklik ve aksakItklann giderilmesini dokrudan ilgilendiren rnalzeme ye teghizann temin,
edilmesinden ruhsat sahibi/rodovansa sorumludur.

•

Maden

gene! Muclur140 tarafindan uretim artima iliskin proje revizyonunun

yapildtgma ye 2010 yilindan kaza tarihine kadar surdurulen Oretim Zorlamasma dair gerekli
kontrollerin yapildigma i4kin bir bilgi ye belgeye

MEVZUAT DI5INDA DENETLEME KURULUSLARI TARAFINDAN YAPILAN ARA$TIRMA VE ONERILER;
TOrkiye Hybl< Millet Meclisi Madencilik Sektorundeki Sorunlann Arastirilarak Almmasi Gereken
Onlemlerin Belirlenmesi Amaayla Kurulan "MECLIS ARASTIRMASI KOMISYONUMAYIS 2010
RAPORU'NDAN OZETLE";
2.12.2. Tespit Edilen Eksiklikler ye iyiletirme
Komisyonun yerinde yaptiki inceleme ye arastirmalar sonucunda, iilkernizdeki kornur madenlerinde
ve diker patlayia ortamlarda kullandmakta clan iirunlere yonelik bazi zafiyetlerin bulunduku tespit
edilmistir. Bu eksiklikler, 94/9/AT Yonetmeligi kapsaminda onaylanmrs kurulus eksikligi ve ilgili
YOnetmelik standartlannda akredite muayene ve test kurulusunun olmayrsrdrr, Dolayisiyla belirlenen
eksikliklerin giderilmesi, yerli iirun imalatmda kolayliklar saglayacagindan, isletmeler daha uygun
fiyatla ihtiyaclanni temin edebilecektir. Diger taraftan isletme sahipleri, gerektiginde akredite
muayene kuruluslan sayesinde isletmelerinde kullanacaklan urunlerini kolaylikla ve daha uygun bir
bedelle muayene ve teste tabi tutabileceklerdir.
Turk Standartlan Enstitijsii (TSE) nun Makine Emniyeti Ybnetmeligi, Algak Gerilim Yonetmeligi gibi
ilgili yonetmeliklerle onaylanmIs kurulus olmasina ragmen, 94/9/AT sayili Yonetmelik standartlannda
akreditasyonu bulunmamasi nedeniyie, yukanda belirtilen urunler uzerinde muayene ye test yapma
yetkisi bile bulunnnamaktadir. Bu aksakligin giderilmesi amaciyla, TSE'nin veya gerekli kosullan tasiyan
bir baska kurulusun (ri-K ve vb.) bir an once onaylanmrs kurulus haline getirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsarncla; UK; makine, ekipman, teghizat uretimi ye muayene-test laboratuarlan igin kalite
kontrol sistemine (TS EN ISO 9001-2008) gegmeli, ATEX standartlarmda akreditasyon alarak
onaylanmrs kurulus olmasi hususunda tesvik edilmelidir.
Eger var ise uretmekte oldugu ve yer alti kornur ocaklarmda kullandiklan techizatlan, onaylanmis
kuruluslara belgelendirilerek tiriinlerini 94/9/AT Yonetmeligi'ne uygun hale getirmek suretiyle maden
ocaklannda kullanmalan uygun olacaktir.
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4.3.7. is SagIt ye Guvenligi Teftislerinin Etkinsizligi
Is sakhAi ve gOvenliki teftislen daha cok tepkisel yaklasim esasli yapilmaktadir. Teftisin
saglanamamaktadir. Madencilik
andaki eksikliklere yogunlasilmaktadir. Allan tedbirlerin
sektarOndeki is sagligi ye gOvenligi teftislerinin etkinligini saglamak Caere, koruyucu ve enleyici
yaklasimi esas alarak isci ve isvereni yonlendirici, bilgilendirici kalici tedbirleri oiusturma amacli teftis
yaklasimina onem verilmelidir.
4.3.9. Patlamalara Karst Uygun Ekipman Kullanilmamasi
Patlama ihtimali bulunan maden ocaklarmda ATEX uyumlu donanim ye koruyucu sistemlerin
yetersizdir. Muhtemel Patlaw° Ortamda Kullanilan Techizat ve Koruyucu Sistemler ile Ilgili
Yonetmelige uyumlu ekipmanlarin kullammi konusunda etkin denetim saglanmali, bu ekipmanlarin
tamir ve bakimlan lie ilgili olarak Yonetmelikte belirtilen hususlara
4.3.11. AO Durumlarda Organizasyon Yetersizligi
Acil durumlarda organizasyon yetersizligi bulunmakta olup meydana gelen is kazalan; isverenlerin,
teknik elemanlarin, iscilerin yasanan olumsuzluklara hazirliksiz oldugunu gostermektedir. Yer aft'
maden isletmelerinde acil durumlarda kullanilmak Ozere toplanma/sigmma odalan kurulmali, yer
altmda calisan iscileri takip edebilmek icin bas lambalan ya da kemerlere takilacak ciplerden
faydalanilmali, acil durumlarda davranis aliskanliklan kazanmak icin belirli araliklarla gOvenlik
tatbikatlan yaptinlmalidir.
4.3,13. Saglik GOyenlik Dokiimarumn Onaylanmarnis Olmast
Mevzuat geregi iscilerin maruz kalabilecekleri risklerin belirlenip degeriendirildigi, calisma yerlerinin
ye bakimlan ye almmasi gerekli
ve ekipmanin guvenli sekilde dOzeniendigi, ekipmanlann
onlemlerin yer aldtgt "saglik gOvenlik dokumaninin" isverence hazirlanmasi gerekmektedir. Hazirlanan
saglik gOvenlik doklimaninin, akredite/uzman mi_ihendis ya da yetkili bir kurum tarafindan
onaylanmadan Oretime baslanmamasi saglanmalidir.
4.3.14. Is SagIt ye Giivenligi Mevzuatinun Uygulama Soruniari
Avrupa Birligi Muktesebati kapsammda 2003 yilinda 4857 sayili is Kanunu'nun yOrOrluge girmesinden
sonra, anilan Kanun'un 78'inci maddesi uyannca is sagligi ye gOvenligi alaninda basta 89/391/EEC
sayili "Avrupa Birligi Konsey Direktifi" (gerceve direktif) olmak Ozere, diger ilgili direktifler 2003 Aralik
ayindan itibaren her biri ayn bir Yonetmelik olarak yayimlanmistr.
Bu yonetmelikler icerisinde yer alan "Is SagIt ve GOvenligi Yonetmeligi" Dani5tay10. Dairesince
15.06.2006 tarihinde iptal edilmistir. Soz konusu Yonetmelik, yukanda da belirtildigi Lizere cerceve bir
yonetmelik olup yayimianan diger ilgili yOnetmeliklerle iliskisi bulunmaktadir. Bu sebeple,
uygulamada birtakim sorunlarla karsilasilmaktadir. Dolayislyla,89/391/EEC sayili "Avrupa Birligi
Konsey Direktifi"nin uyumlulastinImasi gerekmektedir. calisma ve Sosyal GOvenlik Bakanligrnca
89/391/EEC sayili "Avrupa Birligi Konsey Direktifi"yle uyumlulasfirmak amaciyla is Sag
ye GOvenligi
Kanunu Taslagi calismalan devam etmektedir. AniIan "Kanun Tasansl Taslagrnin yasalasmasiyla,
diger yOmetmeliklerin uygulanrnasiyla ilgili sorunlar ortadan kalkacaktir. Madenlerle ilgili olarak, "Yer
alti ye Yer OstO Maden isletmelerinde Saglik ye GOvenlik SartIan Yonetrrieligi" ile "Sondajla Maden
Cikarilan isletmelerde Sagltk ye Guyenlik 5artlan YOnetmeligrnin uygulanmasina yonelik olarak, ilgili
taraflarla is birligi icerisinde rehber veya uygulama talimatlan hazirlanmalidir.Madencilikle ilgili
belirtilen Yonetmeliklerin yam sra maga edilen 1475 sayili 15 Kanunu geregince cikanlan "Maden ye
Tas Ocakiari isletmelerinde ye TOnel Yapiminda Alinacak i5ci Sagltgt ve is GOvenligi Onlemlerine
TOzOk, isci Sagligi ve GOyenligi TOzOgil, Maden ye Tasocaklan isletmelerinde ye TOnel Yapiminda Tozla
Mikadeleyle ilgili YOnetmelik, Grizulu Ocakiarda Elektrik Enerjisi Kullantlmast Hakkinda Yonetmelik,
Grizulu ye Yangma Elveri§li Ocaklarda Almmast Gerekli Tedbirler Hakkinda Yonetmelik lie Deniz, Gol
veya Nehir Altinda Bulunan Madenlerdeki caltsmalar Hakkmda Yonetmelik" 4857 sayili is Kanunu'nun
gecici 2'nci maddesi geregince h5len yurOrluktedir.Yukanda da belirtildigi Ozere ikili bir mevzuat sbz

konusu olup uygulamada stkintilar ye celiskiler yaratmaktadir. Uyguiamada birligi saglamak amaoyla
ikill yapinin giderilmesi gerekmektedir.
4.3.17. Madencilik Sektoriine azgii Sagligt ye Guyenligi Tefti Biriminin BulunmayT
Calisma ve Sosyal GOvenlik Bakanligt bunyesinde faaliyet gOsteren is Teftis Kurulu Baskanhgl, saha
denetimlerinde is sagligi ye guvenligi yonunden mevzuatm geregi gibi uygulanip uygulanmadigini
denetieyip teftis etmektedir. Bu kapsamda, maden is yerlerinde agirlikli olarak maden muhendisi
veya jeoloji miThendisi olan is miifettisleri tarafindan denetim ye teftis yapilmaktadir. is Teftis
Kurulunun gerceklestirdigi teftisler, sadece maden isyerlerine ozgli olmayip turn sektorieri kapsayici
sekilde yapilmaktadir.
sagligi ye gOvenligi teftisierinin; alt yarns! 000, organize olmus, insan
Maden sektbrunune yonelik
kaynaklan yeterli, kriz ortarnlanna hazirlikh olacak bir sekilde mevcut teftis organizasyonu icerisinde
veya yeni bir sekilde organize olacak maden sektorOne ozgu bir "Madencilik is Sagligt ye Guyenligi
Teftis Birimi" tarafindan yapilmasi uygun gorulmektedir.
"CUMHURBA5KANLIdl DEVLET DENETLEME KURULU "KAMUOYUNU DERINDEN ETKILEYEN
OLUMLERE VE YARALANMALARA NEDEN OLAN MADEN KAZALARININ ONLENEBILMESI 141N
GEREKLI OLAN DUZENLEME, ARASTIRMA VE GELi5ME PROGRAMLAR1 iHTIYACLARININ
BELIRLENEBiLMESI VE 1LGIL1 BAKANLIKLARIN, MADENCILIK KURUM VE KURULU5LARININ,
UNIVERSITELERIN, SENDIKALARIN VE MADENCILIK SEKToRCINON BILGI VE BiRiKiMi ILE
UYGULAMALARIN1N DEaERLENDiRiLMESIN1 TEMINEN; TURKIYE'DE MADENCILIK SEKTORUNDE
YURUTULEN FAALiYETLERiN 15 SAdLIdl VE GOVENLidi AcISINDAN ARA5TIRILMASI, INCELENMESI
VE DE6ERLENDiRiLMESi." HAKKINDA HAZIRLANAN 08/06/2011 TAREH VE 2011/3 SAYIL1
ARASTIRMA VE INCELEME RAPORU oZETiNDE;
(sayfa 577)
Raporda Maden Kazalarmm ayrmtili bicimde incelenen kazalarm nedenine iliskin olarak;
- Risk degerlendirmesi yapilmamast,
Taseronluk/alt isverenlik uygulamasi,
- Uretim zorlamasi,
Gecmis kazalardan ders almmamasi,
- Grizu riskine karsi onlemlerin yetersiz olrnasi,
- Kontrol ye degaj sondajlannm yeterince yapilmamasi,
Delme-patlatma ilemindeki duzensizlikier,
- Calisanlarda CO maskesi bulunmamasi,
- Gaz izleme ye ikaz sistemlerinin yetersizligi,
- Havalandirma yetersizligi,
- Grizu emniyetli elektrikli cihaz ye ekipmanlar ile ilgili sorunlar,
- Nefeslik-kacamak yolu ile ilgili yetersizlikler,
- Tahkimat ile ilgili eksiklikler,
- Tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar,
Maden isietmelerinde gozetim (lc denetim) hizmetierinin
- Teknik nezaretcilik vb. isletme ici denetim uygulamaian ile ilgili sorunlar,
- Kamu birimleri denetimlerinin
- Mesleki egitim ye is guvenligi kulturt noksanliklan.
Calismalarin ortaya cikardigi ilk tespit; ulkemizdeki maden isletmeterinde karsilasdabilecek muhtemel
baton riskleri degerlendirerek sistematik tedbirler alinmasint saglamaya yonelik i$ sagligi ye Ovenliki
yonetim sistemi kurulmasinda ve dolayisiyla riskierin onceden degerlendirilerek onlenmesinde ciddi
eksiklikler bulundugudur, Bu eksiklikler; isverenlerin kaza maliyetlerini azaltici onlemlere yeterince
bnem vermemeleri, donanimli ye tecrubeli is guvenligi uzmani sayismin yetersizligi, risk
L.,..}1 1 4

degerlendirmesinin isyerlerine ozel haztrlanmamasi, segilen risk degerlendirme yonteminin isyerinin
kosullanna uygun olmamasi gibi hususlan igermektedir.
VeraIt' konnur madenciliginin yayginligi ve isletmelerin onemli bir kisminm kiicuk olcekli ()has' goz
online alindiginda isverenler, teknik nezaretciler, mCthendisler, milfettisler ye is sagligt ye guvenliginin
saglanmasina yonelik sorumluluk ustlenen ilgili Vim taraflann referans olarak
kullanabilecegi bir uygulama rehberine ihtiyac duyulmaktadir. Mevcut duzenlemelerin bu ihtiyaci
karsilamaktan uzak oldugu anlasilmaktadir.
Bu kapsamda, madencilik sektorunde; is sagligi ve guvenligi meyzuati ile ilgili olarak ILO sozlesmeleri
ye uygulama kilayuzlannin (code of practice) Turkiye'deki is duzenlemelere ye madencilik
faaliyetlerine kazandinlmasi, AB mevzuatina uyumla ilgili soruniann cozulmesi, hazirlartmis oian
Sagligl ye GUvenligi Kanun tasansinin sektordeki butOn paydaslarin katilimi ile gozden gecirilerek
kanunlastinlmasi, cesitli kurumlarm mevzuatlan arasinda madencilik faaliyetlerini ye ISG tedbirlerinin
alinmasmi zorlastiran celiskilerin giderilmesi buyik onem tasimaktadir. Bu alanda gerekli standartlan
hazirlamakla gorevli kurum olarak is Sagligi ve GLivenligi Genel Muclurkigi.1 tarafmdan isci ye isveren
temsilcilerinin gurus ye katkilan alinmak suretiyle "VeraIt' Komur Madenlerinde Saglrk ve GOvenlige
iliskin ILO Uygulama Rehberi"nin LiIke sartlan dogrultusunda duzenlenerek bir uygulama yonetmeligi
haline getirilmesinin gerekli oldugu degerlendirilmektedir.
Kazalann nedenieri arasinda egitim eksikligi onemli etkenlerden birisi olarak ortaya gikmaktadir.
YUrutulen galismada; madencilik sektorUnde istihdam edilen iscilere yeterli mesleki egitimin
verilmedigi; bu dogrultuda gerekli altyapinin olusturulmadigi;
sagligi ye guvenligi bakimindan en
riskli sektOrler arasinda yer clan maden ocaklannda egitim seviyesi nispeten duslik iscilerin
calistinicli'gi ye isbasi egitimi ye hizmet igi egitim sartmin mevzuatta ongOrUldlig6 olgude yerine
getirilmedigi; isyerenlerce egitimin zaman kaybi ye gereksiz yere katlanilan bir maliyet olarak
algrlandrgr goriilmustur.
Milli Egitim Bakanligi tarafmdan yeralti maden iscilerine yonelik olusturulan egitim mufredatinin bir
an Once uygulamaya konulmasi igin gerekli sartlann hazirlanmasi, maden isletmelerinde yapilan
denetimlerde iscilere gerekli egitimin verilip verilmediginin dikkate alinmasi ye egitim verilmeyen
iscilerin yeralti maden ocaklannda ise baslatilmamasi gerektigi degerlendirilmektedir. Aynca, maden
muhendisligi bollimlerinin ogrenci kontenjaniannin ulkenin ihtiyaclan goz online alinarak
belirlenmesi, maden muhendisligi egitiminin asgari gerekliliklerinin tespit edilerek egitim
kurumlannin buna gore duzenlenip techlz edilmesi ye miThendislik ogrencilerinin staj gibi sorunlannm
gbzulmesi onemli gortilmektedir.
sagligi ve guvenligi alaninda iyi sonuglar elde etmek icin sadece egitim yeterli °imam, maden
ocaklarinda belirli standartlara sahip techizat kullanrlmasr , kurulum ye kullanim surecinde bu
techizatin kalibrasyonlannin mevzuata uygun bicimde yapilnnasi is sagligi ve guvenligi yonunden
buyuk onem tasinnaktadir. Kalibrasyon gerekliligi mevzuatimizda da zorunlu kilmmis olmakla birlikte
bu alanda gorevli kamu birimleri isletmecilerin kalibrasyon ye test konusundaki ihtiyaglanna cevap
veremedikleri gibi bu isin yaprldrgr akredite bir laboratuar veya test merkezine de
yonlendirememektedir. Zira Olkemizde, (1984 tarihll Maden ve Tas Ocaklan isletmelerinde ye Tiinel
Yapiminda Alinacak isci Saglrgt ye is Gilvenligi Onlemlerine iliskin TuzOk'Un 291. Maddesinde calisma
ye Sosyal Guvenlik Bakanligi ile Enerji ye Tabii Kaynaklar Bakanligma acikca gorev yerilmis olmasina
ragmen) madenlerde kullanilan elektrikli cihaz ye ekipmanlann test ye kalibrasyon hizmetlerini
gorecek, is sagligi ve glivenligi techizatinin kalibrasyon ye testlerini yaparak belgelendirebilecek
akredite birimler mevcut degildir. Devlet hem gikardigt mevzuatla bazi hususlan zorunlu kilmis hem
de bu zorunlulugu karsilayacak birimleri olustur(a)mamistir."
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Yukaridaki tespitlerden de anla*ulacagi Ozere Soma-Eynez kazasi Ozelinde yapilan tespitlerin; TBMM
Arastirma Komisyonu ye Devlet Denetleme Kurulu Raporlarinda da Kik bir bicimde yer aldtgi
gorOlmektedir. Her iki Rapor da 30.06 2012 tarihinde yOrOrlOge giren 6331 SayuIt 4 Saglug' ye
GOvenligi Yasasu oncesinde yaytmlanrrus oirnasina karw onerilerin yasal siirecte ye hayatta yerini
bulamadt gortilmektedir.

HIZMET ALIM SOZLE5MESiNiN ALT I5VERENLiK VE MUVAZAA AcISINDAN DEdERLENDiRiLMESI
"Bir iverenden, i5yerinde yUrlittUgii mal veya hizmet iiretimine Hiskin yardimci islerinde veya asil isin
bir bolumUnde 15Ietmenin ve isin geregi ile teknolojik nedenlerle uzmanlik gerektiren i5lerde is aian
ve bu icin gorevlendirdigi
sadece bu isyerinde aldigi iste calistiran diger isveren ile is aldigi
isveren arasinda kurulan iliskiye asil isveren-alt isveren Hiskisi denir. Bu iliskide asil isveren, alt
isverenin iscilerine karst o isyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, is sozlesmesinden veya alt isverenin
taraf oldugu toplu i5 sozlesnnesinden dogan yukumluluklerinden alt isveren He birlikte sorumludur.
Asil isverenin iscilerinin alt isveren tarafindan ise alunarak calistirilmaya devam ettirilmesi suretiyie
haklan kisitlanamaz veya daha once o isyerinde
kimse Ile alt isveren iliskisi kurulamaz. Aksi
halde ye genet olarak asil isveren alt isveren iliskisinin muvazaalt isleme dayandigi .kabui edilerek alt
isverenin iscileri baslangigtan itibaren asil isverenin iscisi sayilarak islem got-Oder. Isletmenin ye 15in
geregi He teknolojik nedenlerle uzmanlik gerektiren isler disinda asul i5 bblunerek alt isverenlere
verilemez."(4857 Saw!, Kanunu Madde 2)
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TOrkiye Komiir isletmeleri tarafundan once Park Enerji A.$'ye daha sonra Soma KOmOr 4letmeleri
A.5'ne devredilen "Hizmet Alum SOzlesmesi he Verilen (hale Konusu 15.000.000 Ton KornOr Oretim
isi" 4857 sayuli is Kanunu hijkOmleri acusundan muyazaalt olarak gorOlmektedir. Konuya iliskin
olarak hem Sayistay KIT raporlarunda hem de lid tarafundan yaytmlanmus ()Ian 2013 yull Faaliyet
Raporunda dikkat cekilmiOr.
KAMU i5LETMELER12012 VIII GENEL RAPORU SAYISTAY KIT INCELEME RAPORU 20121DEN
(By ropor; 03.12.20W torih ye 6085 soy& Sayqtay Kanunu'nun 43 (Thai maddesi geregince dOzentenmi;, Rapor
De4erlendirme Kurulu'nun 27.01.2014 torih ye 2014/1 soy& karanyto kabutedilmigir.)

2012 yilinda hizmet alimlarinin %56,3'ü sanayi, %26,51 hizmetler, %15,1'i malt kuruluslar ye %2,11
tarim sektorunde gerceklestirilmistir. KIT'lerde diger kamu kurulus.lari gibi temizlik ve yemek gibi
yardimci hizmetlerin yerine getirilmesini saglamaya yonelik olarak baslattlan hizmet alimlan yontemi,
zaman icinde isci alumina getirilen kisitlamalar nedeniyle yaygtnlasmaya baslamistir. Esas faaliyet
alanina giren biro ok isin, hizmet alimi He yurauldi.igil gorOlmektedir. Eti Madera isletmeleri'nde triyaj,
ogiitme, ambalajlama gibi ban isler yuklenici personeli tarafindan yapilmaktadir. Aynu sekilde TKI`de
komOr torbalama, kribtai tesisi ye lavvar tesisi calistirma ye yer alto Uretim isciligi gibi ban Uretimle
ilgili isler yUklenici personeli tarafindan yapilmaktadir. TPAO'da arama ve Uretim aim ile ilgili hizmet
alum gerceklestirilmistir. KIT'lerde Ocunci) kisilerden hizmet satin alinmasinda, is Kanunu'ndan dogan
ve yuklenici tarafmdan odenmesi esas olmakia birlikte, KIT'lerin de muteselsil sorumlu bulundugu
bazi mall haklari dava konusu yapilmakta ve bunlar kuruluslarca odenmek zorunda kalinmaktadur.
Ayrica, 4857 sayulu Kanun'un 2. maddesinde yer aian "isletmenin ye
geregi lie teknolojik
nedenlerle uzmanlik gerektiren isler di5inda asil
bOlUnerek alt isverenlere verilemez," hiikmu
geregince dava konusu edilebilmektedir.
Sanayi sektorii altmlari onceki yila gore %16,6 oraninda artarak 30,2 milyar TL oinnustur. Sektor
alimlarinin 420 milyon TL'si dis alimlara aittir. Turn alumlarun %5,6'su madencilik, %13,1'i imalat ve
%81,3'0 enerji sektorunde gerceklesmistir. Sektorun 2012 yule hizmet alimlari ise %20,1 oraninda
artarak 1,9 milyar TL'ye ulasmistir.
Madencilik sektOrli alimlari onceki Oa gore %12,1 oraninda azalarak 1,7 milyar TL seviyesine
gerilemistir. Sektor alimlarindaki azaiisin %81'i TPAO alimlarindaki azalistan kaynaklanmisttr.
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Madencilik sektdriindeki alimlarin; %56'si TKI, %30,8'i TPAO, %8'i Eti Maden 15Ietmeleri, %5,2'si TTK
tarafindan ger4ekle5tirilmi5tir.
2012 yilinda TKI alirnlan Onceki doneme gore %3,7 oranmda azalarak 953,2 milyon TL tutarmda
gerceklesmistir. Toplam atm tutannin 268,2 milyon TL'si ilk madde malzeme, 685 milyon TL'si ticari
komiir alimidir. Satin alman kOrniiriin 4 milyon tonu rodOvans sozlesmeleri kapsaminda alman kOrnur,
1,1 milyon tonu Bakanlar Kurulu Karart uyannca fakir ailelere daitilmak tizere alinan komiir, 51,5 bin
tonu ise differ korrair
TORKIYE KOMOR i$LETMELERi 2013 FAALIYET RAPORU'NDAN
Hukuki Konular:
c.7.1. Davalar:
15ciler tarafindan;
Ozel sektOrden faydalanilarak yaptinlan i5lerde,
Kurumumuzun asil i5veren oldugu veya bu ili5kinin muvazaaya dayandigi iddialanyla acilmi5 seri
davalar bulunmakta olup, bu davalann Kurumumuz aleyhine sonuglanmasi halinde mall ybk
olu5turabilecektir.
Yukaridaki alintilardan da anlaOacagt iizere TKI Sorumluluklannm farkmda olup, bu konuda gerekli
diizeltmelerde bulunmarnitir.
cSGB i$ TUT'S KURULU BASKANLIdl MOFETTI$LERI TARAFINDAN SOMA KOMUR i5LETIV1ELERI A.$.
EYNEZ KOWA OCAdINA SON iKi YILDA GERCEKLE$TIRILEN DENETIMLER INCELENDidiNDE;
Savoliga ula5tinlan, cSGB 15 Tefti5 Kurulu (Tefti5 Kurulu) Ba5kanligi tarafindan gercekle5tirilen son 2 yil
denetimler incelendiginde "Risk Esasli Prole Denetimi" olarak gercekle5tirilen denetimlerde; Innyada
1980 yilindan itibaren, illkemizde 2003 yilinda 4857 sayili I Kanunu ile uygulanmaya ba5lanan
"proaktif" 15 Saglig) ye Giivenligi Yi5netim Sistemlerine uygun olarak gergekle5tirilmesi gereken
denetim yerine, terk edilmeye cali5ilan "reaktir sistemin denetim ali5kanliklannin surduruldugu
acikca goriiimektedir. Tespit edilen noksanliklara bakildiginda, Bilirki5i Heyetimizce kaza oncesinde
var olan ye kaza nedeni olarak gonilebilecek; Oretimin projeye uygun gercekle5tirilmesi, uretim
zorlamasi, havalandirma, gaz olcum sistemleri, kurtarma ekiprnanlan, merkezi alarm sistemi,
call5anlarin egitimi, gOrli5lerinin alinmasi ve katilimlannin saglanmasi vb. 15 Sagligi ve GOvenligi
konusunda sisteme-planlamaya ye kultur olu5turnnaya yonelik konulann denetlenmedigi
gorulmektedir. Denetimlerin mevzuata uygunluk agismdan yuzeysel olarak yaptldkgi, kapsamli bir
denetim yapilmadigi acikca gorulmektedir.
15 SAdLlal VE GOVENLidi YONETIM SISTEMLERI ACISINDAN SOMA KOMOR i5LETMELERi A.5
Mevzuata uyum acisindan Soma Korniir 15Ietmeleri A.$ Eynez Karanlikdere i5letmesindeki eksiklikler
yukanda beiirtiimi tir. Ancak 151etmenin 21.02.2011 tarihi itibanyla, OHSAS 18001:2007 sertifikasina
sahip oldugu Savcilik belgelerinde gorillmektedir. Sertifikasyonun beige bazinda incelemelere
dayanilarak verildigi uygulamaya gecnnedigi aciktir. Bu konuda TORKAK ye akredite kurulu5larm
daha ozenli davranmalari gerekmektedir.
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Ozetle; 2010 tarihli TBMM Arastirma Raporu, 2011 tarihli Cumhurbaskanligi Devlet Denetleme
Kurulu ye Sayistay Raporlarinda tespit
hususlar ve a§agudaki istatistiki veriler; Olkemizde
yasanan maden kazalari He Soma'cla yasanan kazanin olusumuna Hiskin acik deliller sunmaktadir.
i§ Saglig' ye Gill/engine Hiskin olarak tespit
hususlarin ortadan kaldirilmasi dogrultusunda
ilgili kurum ye kuruluslann gerekli girisimlerde bulunmachgu, havrlanan raporlardan sonra cikanlan
Yasa ye Yonetmeliklerde, denetim sistemi uygulamalannda bu raporlardaki uyarilarin dikkate
aimmadt, sorumluluklann yerine getirilmedigi, is Saglig) ve Giavenligi konusunda bake; acisi
degistirilmedigi surece de benzeri kazalann yasanmaya devam edecegi aciktr.
A§agidaki SGK istatistikleri tarti§ilir olmakla birlikte, ozellikie Standardize i§ kazasi oranlari goz onune
alindiginda son yillarda korniir madenciligi acisindan alarm verdigi agikca gorblmektedir.
MADENCILIK 5EKTORO 1.5 KAZ.11,51
VE MESLEK FiASTALIKLARI
iSTATiSTiKLE8i
Kamiir
Madenciligi
Komurden
2007

Gayri Mad.
Ta$, Kii ve Kum
Ocaklan
Metal Olmayan
Mad.

TURKIVE,TOM SEKTORLER)
Komar ve Linyit
cikartilmasi
Metal Cevheri
2008

Madentiligi

SOREKLIISGOREMEZLIK

.
1$ KAZASI

MESIEK

SAYISI

HASTALIGI

Meslek

IK

Nast.

WM

!!SLUM

Toplam

Is Kazan

VAM..g/

Meslek
Hast.

TGPlam

6293

996

76

351

427

38

0

38

296

1

8

7

15

7

0

7

451

1

30

0

30

29

0

29

153

3

4

3

7

2

0

2

80602

1208

1550

406

1956

1043

1

1044

5728

328

34

187

221

30

0

30

280

0

8

4

12

8

0

8

486

0

20

2

22

28

0

28

72963

539

1452

242

1694

865

1

866

Diger
Madencilik ye

6.4,741t:
1530,5
206,6

128,4

154,7

100
1396,49

241,58

122,8

Tas Ocaklari
TORIGYE.'1"UM SEKTORLER)
Ko/nOr ve Linyit
cikartilmasi
Metal Cevheri
2009

Madenciligi

8193

201

18

74

92

3

0

3

322

1

4

3

7

3

0

3

513

8

18

2

20

13

0

13

64316

429

1628

217

1885

1171

0

1171

Diger
Madenciiik ve

100
2213,23

282,79

156,67

Ta$ Ocaklan
TO,4'HIYF (r(Thl SEKT6fitER)
Komar ve Linyit
Clkartilmasi
2010

Metal Cevheri
Madenciligi
Diger Madencilik
ye Ta$ Ocaklan

Ta1-0CW (TOM SEKToRLER)
Ktimiir ve Linyit
cikartilmas.
2011

8150

92

0

0

0

0

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

507

2

0

0

0

0

0

0

62 903

533

1976

109

2 085

1444

10

1 454

9217

170

81

23

104

SS

3

58

449

257

14

3

17

16

2

18

841

3

33

4

37

45

0

45

69 227

697

2 093

123

2 216

1700

10

1710

Metal Cevheri
Madenciligi
Diger Madencilik
ye Tai Ocaklan

TOWNE' (TOM SEKTaRLER)
K8miir ye Linyit
Oka rtilma51
2012

8828

231

67

55

122

20

0

20

421

4

14

3

17

7

0

7

569

1

32

3

35

17

0

17

74 871

395

2036

173

2209

744

1

74S

Metal Cevherl
Madenciligi
Diger Madencilik
ye Tas Ocaklert

TORkiYE (TDM SEKToRLER)

100
2591,96

283,15

154,87

100
2842,86

322,38

195,59

100
2763,14

298,15

153,89
100
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7. SONKLAR
13.05.2014 tarihinde, TKI lizerine ruhsatli, Manisa Ili Soma lIcesi, Karanlik Dere mevkii Eynez
Koyu'nde korniir Oretim faaliyetlerini slirclOren Soma Korniir lsletmeleri A.$.'ne alt yer alts maden
ocaginda meydana gelen 301 iscinin olumu ye gok sayida
yaratanmasi ile sonuglanan olay
ezelinde, bu raporun onceki bolumlerinde verilen teknik ye hukuki degerlendirmeler
sorumluluklart bulunan kisi ve kurumlar ile
heyetimizin kanaatleri asagida verilmektedir.
•

•

TC Soma Cumhuriyet Bassavoligi tarafindan elde edilen bilgi ve belgeler isiginda, 13.05.2014
tarihindeki maden kazasinin, kaza oncesi teknik verilerin degerlendirilmesi sonrasinda, pek
cok ihmal ve kusurun bir araya geimesi sonucu meydana geldigi ve kazanm onlenebilir oldugu
fikri bilirkisi heyetimizde olusmustur. Otopsi sonuglarma gore olOmlerin buyilk cogunlugu CO
kaynakli COHb (Karboksihemoglobin) zehirlenmesi sonucunda meydana gelmistir. Bu boyutta
bir zehirlenmenin meydana gelebilmesini saglayacak CO konsantrasyonuna, yer alts ocaginin
boyutlari goz onune alindigmda, tek basina bant, ahsap tahkimat ye PVC boru yangininin
neden olmasi olasi gorulmemektedir. °lawn ana kaynagi, U3 trafosu etrafinda topuk olarak
biraktlan komOrun kontrolsuz bir sekilde kendiliginden yanmasi sonucu olusan CO'in temiz
hava girisine ulasmasi, temiz hava lie temas eden kendiliginden yanan kOrniirun tam yanmaya
clOnOsmesi, bu yanginin 4 noiu komur nakil bandinin bulundugu yola sirayet ederek bu
bolurndeki ye 3 nolu komur nakil bandinin bulundugu yoldaki bant, ahsap tahkimat, PVC
boruiar ve elektrik kabloianni tutusturmasi ye su ile sogutma galismalart sonucu acta gikan
zehirleyici ve bogucu gazIardir (CO, CO2, MCI). Olay sonrasi diger yanginlar sonduruldukten
sonra, kurtarma faaliyetleri esnasinda konniir yangininin devam etmekte oldugu bilirkisi
heyetinin 16.05.2014 tarihinde maden ocagina yaptigi ilk kesifte saptanmisttr. 16.07.2014
tarihinde yapilan ikinci kesifte, uzun bir sure madenin kapali kalmis olmasma ragmen
komurun olayin meydana geldigi bolgede halen yanmaya devam etmekte oldugu tespit
edilmistir.
Eynez komiir sahasmin 2006 yilinda kornur Uretme ye testim isini ustlenen PARK Teknik
Elektrik, Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Sinin, TUrkiye Kam& isletmeleri Genel
MOduriugune 07.10.2009 tarihinde verdigi sozlesme devri ile ilgili basvurusunda, "iiretim
sirasinda olu5an yanginlardan dolayr uretim yapilamarnasi ye yUksek su geliri"
gerekce gosterilerek, "ileride telafisi milmkan olmayacak problemlerle kar511a5tlacaji
antoplan bu durumda, hem 5irketimizin hem de Kurumunuzun olumsuz etkilenmemesi
devir etmek istemekteyiz" denmektedir. Bu durumda, olaya konu olan maden sahasinin
yliksek yangm riski tastdigi, TKi ve isi devraran Sonia Korniirleri A.$. tarafmdan bilinmektedir.
Bu durumlar goz onunde bulundurularak asagidaki kusurlar ye sorumlulari, bilirkisi heyetimiz
tarafmcian tespit edilmistir.

1.

Olayin meydana gelisinden onceki tarihlerde, ocak havasinin denetimi icin kurulan gaz izleme
sensorieri, olayin basiangicini haber vermin, ancak bu durum sirket yetkiiiieri tarafindan
dikkate alinmamistir. Ocak igi yangininin basladtgint gosteren CO, sicaklik yukselmesi ye ocak
cikts havasindaki oksijen seviyesinin dusmesi, yanginin basiadigmin en &temli kanitidir.
Oksijen seviyesi, madenlerde izin verilen degerlerin altmda, CO ye sicaklik degerleri, izin
verilen sinir degerlerin uzerinde seyretmistir. Sensorlerden gelen bilgiler, ocakta meydana
gelen kazanin olacagini onceden bildirmesine ragmen, bilgilerin dikkate almmamast ve
calismalarin durduruimamasi cok onemli bir ihmali gostermektedir.
Bu durumu izlemek ye gerekli onlemleri almakia yukumlu plan;
a- isveren (YOnetim Kurulu Balkans);
b- isveren Vekilleri {Genel MOdUr, isletme Muclurti, isletmelur Yrd.);
c-

Ocak Daimi Nezaretcis4

d-

Teknik Nezaretci;

e-

I§ Giivenlikinden Sorumiu Vardiva Amirleri;
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is GOvenliki Uzmanlari;
Ocak Havalandirma Milhendisi;
h- Sensor kavitlanndan sorumlu olan teknik personal, asli kusurlu,
Kontrol yetkisi olan, aylik hak edis dosyalarinda
giivenligi ile ilgili raporlan denetleme ve
inceleme yetkisine sahip olan ruhsat sahibi TKi-ELi'de gorevli;
i- TKi-ELI Kontrol Bas Muhendisi
j- TKI-ELI Soma KamOrleri A.S. Eynez ocagi kontrol miihendislekasli kusurludur.

f-

g-

2. Havalandirma sekli ve yontemi, yangin tehlikesi olan bir yer alti ocagi igin uygun degildir.
Ocagin bazi bolumlerinde seri havalandirma yontemi uygulanmaktadir. Yani, ocaktaki kirli
havanin en kisa yoldan disan atilmasini saglayacak paralel yoi baglantilan kurulmamistir. A ye
H panolan ile K ve S panolan bagimsiz kirli hava gikisina sahiptir. Ancak 140 panosunda
kirlenen hava temiz havaya kanstinlarak bu panolara iletilmekte, K panosunda yeniden
kirlenen hava S panosuna gonderilmekte, S panosunda 3 ayak seri olarak (bir ayakta kirlenen
hava diger ayagin temiz havasi olarak kullaniliyor) havalandinlmaktadir. Aynr durum H
panosunun 2 ayagi ve cok sayida baca Oretiminde de gorulmektedir. Yangin ciknnasi
durumunda, mevcut CO maskelerinin kullanim sCireleri de
temiz havaya
cikis yapilabilecek bir mesafe soz konusu degildir. Bu durum, olOmlerin yuksek olmasinin
nedenlerinden birisidir.
Maden ocaklannda i§letme projelerini inceleyerek calisma izni veren ve her yil Oretim faaliyet
raporlanni denetleyen bir kurum olarak, havalandirma planini bu hall ile kabul etmesi ve
iiretime izin vermesi nedeni ile;
a- Madan isleri Genel Mucitirgi
b- 2010 yilindan olay tarihine kadar Soma KomOrleri A.S. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ve onay veren yetkili MIGEM kontrol ye denetleme elemanlan,
asli kusurludur,
i§ sagligi ve guvenligi acisindan havalandirma planlannin uygulanmasini ye hava olcumlerini
kontrol etme, denetleme ve olumsuz durumlarda ocak faaliyetlerini durdurma yetkisinde
sahip;
c- ()fay tarihinden Onceki son iki yii icerisinde Soma Kornlinen A.S. Eynez isietmesinde
denetim yapan CSGB is Teftis Kurulu is Mufettisieri, asli kusurlu,
Ocak havalandirma planini hazirlayan, onaylayan ve kontrol eden isletmeci ve ruhsat sahibi;
d- isvereni
e- isveren Vekillerii
f- TKi- ELI Kontrol Bas Miihendis4
g- TKI-ELI Soma Korniirleri A.S. Evnez ocagi kontrol muhendisieri, asli kusurludur.
Konuya iliskin olarak gerekli uyan ye mudahalelerde bulunmayan;
h- Emniyet BasmCihendisi;
Teknik Nezaretci;
j- Daimi Nezaretci;
k- Is GOvenliki Uzmanian, tali sorumludur.
3. Soma KOmi.ir isletmeleri tarafindan hazirlanan ye TKi Genel MliclUrIligunce onaylanan 1.
Revize Projesinin 20. sayfasinda 2.18 basligi altinda verilen degerlendirmede, metan sorunu
ile ugrasilan bu tur ocaklarda calisanlarin en kisa ve en kolay yolla yerustUne naklinin cok
onemli oldugu vurgulanmaktadir. Bunun saglanmasi icin yeni bir planlama ile yeryiiziine
baglantili galerilerin
bu konuda 03.12.2010 tarihinde 17231
muhaberat no ile TKi Mijessese MUcliirlUglinden izin istendigi belirtilmistir. 08.12.2010 tarihli
TKi Muessese Muc:11-1E4U oluru ile birisi acil giki§ galerisi olmak Caere iki ayn galeriden temiz
hava girecek olup, yeni suriilecek galeri lie de hava gikisi saglanacagi belirtilmistir. Ancak 1.
Revize projesi Plan 2' de gosterilen bu galeri, Oretim sintrlannda yapilan degisiklik neticesinde
Eiretim rezervi icerisinde kalarak rezery zayiatinin engellenmesi amaciyla olusturulmamistir.

Olay esnasinda kagisi saglayacak bbyle bir yolun, is gOvenligi goz ardi edilerek ye sadece
korniir rezervi clUsuniilerek iptal edilmesi nedeni ile;

a- TKi Yonetim Kurulu Baskanq
b- TKI isietme Dairesi Baskani, ash sorumludur.
4. 1, Revize projesinde, sozlesmede belirlenen 1.500.000 ton/yil Uretimin gergeklestirilebilmesi
igin, yer alts ve yerlista galisanlann sayisi 2226 kisi olarak verilmistir. Bu kapasitenin
saglanmasi icin birisi yedek olmak azere 2 adet 2500 m3/dakika kapasiteli vantilator
kullanrldrgi beyan edilmistir. 2012 yilinda gergeklestirilen kiimur Oretimi 3.816.015 ton, 2013
yrlrnda ise bu rakam 3.566.457 ton'dur ve 2014 yilindaki havalandirma olgurnlerinin yaprldrgr
defterlerde, ocak gikis havasi debisinin 1980 m3/dakika civannda oldugu saptanmi§tir. Bazi
ayaklarda algulen hava hizlannin, sinir deger olan 0.5 m/sn' nin altinda oldugu saptanmistir.
2014 yilinin Mart aymda, hak edi§ dosyasindan alman sigortali olarak prim yatinlan toplam
isgi sayisi 3367 olarak belirlenmistir. Uretimin iki katindan fazlasma
galisan
sayismin artinlmis olmasma ragmen, havalandirma sisteminin aynen korunmus olmasi
saglrgr ve guvenligi yonUnden gok bOyak bir ihmali ortaya koymaktadir.
Havalandirma lie ilgiLi yukanda belirtilen uygunsuz durumu goz ardr ederek galismalanni
surduren;

abcd-

Isveren;
isveren Vekilleri;
Teknik Nezaretci;
is GOvenliki Uzmanlari, ash kusurludur.

Revize projeyi onaylayan, ancak uretim ve havalandirma uygulamasini kontrol etmeyen,

e- TKI Yonetim Kurulu Baskaro;
f- TKI isletme Dairesi Baskam;
g- TKI- ELI Kontrol Bas Muhendisi; ash kusurludur,
2010 yilindan °lam meydana gine kadar uygulamayi denetlennede gerekli ozeni
gostermeyen;

h- 2010 yilindan olay tarihine kadar, Soma KomOrieri A.$. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ve onay veren yetkili MIGEM kontrol ve denetleme elemanian,
ash kusurludur,

i-

2010 yrlindan olay tarihine kadar, Soma Kiimiirleri A.S. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu is Mtifettisleri, tali kusurludur.

5. Yangm tehlikesi bulunan yer altr komUr isletmelerinde, yanmaya karsi gerekli onlemlerin
kullanilan makine ve ekipnnanlann yanmaz veya zor tutusur malzemelerden
segilmesi gerekmektedir. Grizulu ocak olarak smalandinlan Eynez yer altr isletmesinin turn
elektrikli ekipmanlannin anti-grizu veya alev sadirmaz (EX-proff) olarak segilmesi
gerekmektedir. Gergeklestirilen kesiflerde, yardima tahkimat malzemesi olan ahsap
kamalann, PVC borulann ve bantlann yangina karsi dayanikh olmadigr , bant rnotorlarmdan
bazilannin ve elektrik kablolannin baglanti ug ekipmanlannin alev sizdirmaz olarak
segilmedigi tespit edilmistir. Yangma meyilli clan bbyle bir isletmede, yangin riskine karsi
gerekli altyapiyi olusturmayan;

a- isveren;
b- isveren Vekilleri; ash kusurludur,
Gerekli uyarilan yapmayan ve mudahalelerde bulunmayan;

c- Teknik Nezaretci;
d- is GOvenliki Uzmanlari, tali kusurludur,
Denetleme ve i5i durdurma yetkisine sahip;

e- 2010 yihndan olay tarihine kadar, Soma Kiimurleri A.S. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ve onay veren yetkili MiGEM kontrol ye denetleme elemanlari,
ash kusurludur.

f-

2010 yilindan olay tarihine kadar, Soma Komarieri A.S. Eynez isietmesinde denetim
YaPan CSGB is Teftis Kurulu is Miifettisleri, asli kusurludur.

6. calipnlarm kullanimina verilen ve yangin esnasinda i5cilerin guvenli bolgeye kacOarina
yarchmci olacak CO gaz maskelerinin kontrol kayitlannin duzenli tutulmadigi ye rutin
Tamk ifadelerinden, olay
kontrollerin dUzenli olarak yapihp yapilmadigi
esnasinda bazi CO maskelerinin i levini yerine getirmedigi, cali5anlann zimmetinde bulunan
maskelerin kontrollerinin uzun sure yapilmadigi
CO gaz maskelerinin kontrol kayitlanni denetlemekle gbrevii olan ve yaptinm gucunu
uygulamayan;

a- 2010 yihndan clay tarihine kadar, Soma Komiirieri A.S. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu is Miifettisieri, asli kusurlu,
Sirket ici kontrolleri yapmayan veya yaptirmayan irket yetkilileri;

bcde-

isveren;
isveren Vekilleri;
Teknik Nezaretci;
is Giivenliki Uzmanlari, asli kusurludur.

7. Teknik nezaretci defterinin duzenli tutulmadigi, son 4 kaydin nushalannin defterde kaldigi,
tehlike simrlarinm aOmi olmasma ragmen, tehlikeli gaz degerleri icin defterde herhangi bir
Gaz olcum defterinden elde
ibareye rastlanilmadigi yapilan incelemelerden
edilen veriler ile sensorierden elde edilen verilerin birbirlerini tutmamasi nedeniyle kayitlarin
rastgele tutuldugu tespit edilmi§tir.
olgurn anomalilerinin gozlenmeye b4adigi 2014 yrlr baindan itibaren defterlerin
tutulmasmdan, olcumlerin yapilmasi ve kayit altina alinmasmdan sorumlu;

abcdef-

isveren;
isveren Vekilleri;
Teknik Nezaretci;
is Gi.ivenliki Uzmanlari;
Ocak Havalandirma Muhendisi;
Gaz olcumierinden Sorumlu Muhendisler;
g- is GOvenlikinden Sorumlu Vardiya Amirleri, asli kusurludur.
8. Ocak havalandirmasmin karma0( yapisi nedeniyle daha fazia sensor ile kontrol edilmesi
gerekirken, yeterli sayida gaz ve sicakhk sensOrii bulunmamaktachr. Ocak sicakligi, sadece
bulunan bir adet sensor ile kontrol edilmektedir. Vardiyalarda, ocak ici
ocak hava
havasinin sicaklik ve gaz icerigi farkli bolumlerinde kontrol edilip kayit altina almmasi
gerekmektedir. CO icin olcum yapan sensarlerden 9 adeti duzgun ven Uretmemesine ragmen
bu durum goz ardi
gereken tedbirler
Sensorlerin kontrolOn0 yapma zorunlulugu bulunan, elde edilen verileri degerlendirmekle
gorevli olan, ancak buniari ihmal eden;

abcdefg-

Teknik Nezaretci;
Is Giivenligi Uzmanlari;
Ocak Havalandirma Muhendisi;
Gaz Olciimierinden Sorumlu Miihendisier;
is Giivenlikinden Sorumlu Vardiya Amirleri;
TKi- ELI Kontrol Bas Muhendisi;
TKi-ELI Soma Komiirieri A.S. Eynez ocaki kontrol mahendisieri, asii kusurludur.

9. Soma Komurleri i*tmesi, Eynez yer alts komur sahasmin bazi boltimlerinde, tek bir bacadan
Oretim yapilmasi nedeniyle tehlikeli oldugu icin kuliammi saloncali olan Kara Tumba
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yontemiyie uretim yaprldrgr, imalat planlarinda ve hak edisierde verilen planlarda
gorulmektedir.
Yeraltmda calisan sayisinm artmasina ye risk faktoriinCin yilkselmesine neden olan bu
yontemin, daha fazia ktimur kazanilmasi igin kullanilmasina izin veren ye bunlari denetleme
ye guyenli oimadigi icin durdurma yetkisine sahip olmasina ragmen gerekli miidahaleyi
yapmayan;

a- isveren;
b- isveren Vekilleri;
c- 2010 yilindan olay tarihine kadar, Soma Komiirieri A.$. Eynez isletmesinde denetim
Winn CSGB Is Teftis Kurulu is Mi.ifettisleri;
d- 2010 yihndan olay tarihine kadar, Soma Komiirleri A.5. Eynez isletme Projelerini
inceieyen, denetleyen ve onay veren yetkili MIGEM kontrol ye denetleme elemanlarti
e- TKI Yonetim Kurulu Baskani;
f- TKI isletme Dairesi Baskani;
g- Teknik Nezaretci, ash kusuriudur.
10. Soma Komi:Weil istetmesine alt 2013 ye 2014 yillan Termin Takip kayitian incelendiginde,
aylar ve yillar bazincla programianan uretimden 2-2,5 kat fazia uretim yapildigi
anlasilmaktadir (2013 ph icin programlanan uretim 1.500.000 Ton, gergeklesen uretim
3.566.456 Ton). Bu sonuglar, isletmede "uretim Zorlamasi" oidugunu ye iscilerin ifadelerinde
de belirttigi gibi fazia calismaya zorlandiklan sawn' dogrulamaktadir. uretim zorlamasi
beraberinde alinmasi gereken tedbirlerin alinmamasma ve tehlikeli calisma kosullannin
olusmasina yol acmistir.
uretim zorlamasini gerceklestirnnesi nedeni lie;

abcd-

isyeren;
isveren Vekilleri;
TKI Yonetim Kurulu Baskani;
TKI isletme Dairesi Baskani; ash kusurlu,

uretim artismi karsilayacak gerekli proje degisikliklerini talep etmeyen ye buna bagli yillik
uretim faaliyet raporlanni denetlemeyen;

e- 2010 ydindan play tarihine kadar, Soma Komtirleri A.5. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ye onay veren yetkili MIGEM kontrol ve denetleme elemanlari,
ash kusurludur,
Denetimlerinde isletme projesi, program ye uretim farkliliklanni goz &lune alarak kapsamli
denetleme yapmayan;

f-

2010 yihndan olay tarihine kadar, Soma Korniirleri A.5. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu Is Mufettisleri, ash kusurludur.

Bolum 2.2'de verilen yonetmelikte belirtilen, "vantiiator ve aspiratorlerin, gerektiginde, hava
akimmi ters yeme ceyirebilecek tipte cliizenlenmis olmalidir" kosulu ocakta yerine
getirilmemistir. Bu durum kurtarma faaliyetlerinde olumsuz etki yaratmistir. Ocagin girisinde
buiunan ana havalandirma faninin bu teknolojik ozellige sahip olmadigi tespit edilmistir.
Olayin baslamasindan sonra hava akisinin yonuni.1 ters gevirmek igin verilen karar sonucunda
ocaga gonderilen hava miktannin onemli olcude azaldigi tanik ifadelerinden
Bu teknik zorunlulugu yerine getirmeyen;

a- isveren;
b- isveren Vekilleri, ash kusuriudur.
12. Eynez yer alti ocagi tek hat semasi Caerinden elektrik projesi incelendiginde trafo, SF6 gazli
kesicilerin ye enerji tasima kablolannin, bazi hatlarda uygun olmadigi sonucuna varilmistir.
isletmenin elektrik sistemi, madenin calistinlmasi icin guveniiir degildir.
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isletme projesi igerisinde, elektrik projelerinin MiGEM'e sunulmasi ye onay alinmast
yerine getirilmedigi belirlenmistir. Bu nedenle;
gerekmektedir. Ancak bu
a- 2010 ydindan olay tarihine kadar, Soma Komiirleri A.S. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ye onay veren yetkili MIGEM kontrol ye denetleme elemanlari;
b- isveren;
c- isveren Vekilleri, tali kusurludur.
13. Maden ocaginda kullanilan gaz sensorlerinin akredite bir kurum veya kurulus tarafindan
kalibrasyonlarmin yapilmadigi anlaOmistir. Sebeke enerjisi kesildiginde yedek elektriksel gOg
(aku ve kesintisiz gag kaynagi) kaynaklari He sensorier beslenmelidir. Bu faciada sensorlerin
TOrkiye Taskomuru Kurumu'nun
yedek gOg kaynakiarinin yeterli olmadigi
24/08/2010 tarihli "Merkezi Gaz izleme Sistemi (MGIS) Yonergesi" eras alindiginda;
Alt yapinin kurulup galistrilmasindan sorumlu;
a- isveren;
b- Isveren Vekilleri;
c- Merkezi Gaz izleme Sisteminde gorevii yetkili personel, asli kusurlu,
Kontrol ve denetim yetkisi olan;
d- 2010 yiimdan olay tarihine kadar, Soma Konnurieri A.$. Eynez Isletmesinde denetim
yapan CSGB Is Teftis Kurulu is MEifettisleri;
e- 2010 ydundan olay tarihine kadar, Sorna Kornurleri A.S. Eynez isletme Projelerini
inceleyen, denetleyen ve onay veren yetkili MIGEM kontrol ye denetleme elemanlari,
tali kusurludur.
14. Kaza esnasinda, olay yerindeki haberlesme cihaziannin galismadigi ifadelerden
anlasilmaktadir. Haberlesme cihazIarinin ve aksesuarlarinm yer alts standartlarina uygun
olmadigi belirlenrnistir. Elektrik panolarinda kablo eklerinin standart disi bakirlarm birbirine
sarilmasi He yapildigi, plastik bantlarla sarildigi tespit edilmistir. Olay yerinin bo5altilmasi igin
haberlesme en onemli unsurdur. Haberlesme cihazIarinin calismamasi ye merkezi alarm
sisteminin bulunmannasi, tahliyenin gecikerek olaym buyiimesi hususundaki en onemli
unsuriardan birisidir. Bu nedenle gerekli tedbirleri aimamis olan;
a- isveren;
b- isveren Vekilleri asli kusurludur,
Projeleri kontrol etmeyen ye gerekli denetimleri yapmayan;
c- 2010 yilmdan olay tarihine kadar„ Soma Komi.irleri A,5. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu is Mufettisleri;
d- 2010 ylimdan olay tarihine kadar, Soma Komiirleri A.S. Eynez isietme Projelerini
inceleyen, denetleyen ye onay veren yetkili MIGEM kontrol ye denetleme elemanlan,
asli kusurludur.
15. calssilan kOrniir damarlarinin yangina musait olusu dikkate alinarak ozellikle terk edilen eski
Oretim alanlarmin kontrolOnOn yapilarak kornOr yangmlarina karst gerekli onlemler
alinmamistir. Uygulanan Oretim yonterni, goguk igerisinde gok fazla yanmaya musait komOr
birakmaya meyilli olmasi nedeniyle, yangma elverili komiir ocaklari icin uygun degildir. Bu
Ontem Ile Oretime karar veren ye bunu onaylayarak iiretimin devam etmesini saglayan;
a- isveren;
b- isveren Vekilleri;
c- TKI Isletme Dairesi Baskam; asli kusurludur,
isletme projesine onay veren,
d- 2010 yilmdan olay tarihine kadar, Soma Komarleri A.S. Eynez isietme Projelerini
inceleyen, denetleyen ye onay veren yetkili MIGEM kontrol ve denetleme elemanian;
ash kusurludur,

Takibini yapan ve is glivenligi acisindan denetleme ve isi durdurma yetkisi olan;

e- 2010 Inlindan olay tarihine kadar, Soma kimiirleri A.S. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB Is Teftis Kurulu is Mufettisleri, tali kusurludur.
16. cok Tehlikeli is sinifi kapsamma giren yer art' maden isletmelerinde yapilmasi gereken Risk
Degerlendirmelerinin is erisinde ocak yanginlarma karsi kapsamli bir Risk Degerlendirmesi ve
alinacak onlemlere
bir bokim mevcut degildir. Bu durum buyi.ik bir eksiklik
yaratmaktadir. Risk degerlendirmesini gerceklestirecek eleman ye denetleyecek kurum olan;

abcd-

isveren;
isveren Vekilleri;
Is Guvenligi Uzmanian;
2010 ythndan olay tarihine kadar, Soma Komiirleri A.S. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu Is Pflufettisleri, asli kusurludur.

17. calisanlara ise baslamadan Once verilmesi gereken en az 32 saatlik mesleki egitim, ise
baslamadan once verilmesi ve her yrl tekrarlanmasi zorunlu 16 saatlik Is Sagligi ve Guvenligi
Egitimleri tam olarak verilmemistir. Yine tanik ifadelerinden, soz konusu egitimlerin gercek
anlamda yaptinimadan belgelendirildigi, tekrarlama egitimlerinin ise yaptirilmachgi kanaatine
varilmistir. Su durumda;

a- isveren;
b- isveren Vekilleri, asli kusurludur.
18. isverenin, 6331 Say!!! is Sagligi ve Guvenligi Yasasi ve ilgili yenetmelik hiikiimleri uyannca, en
az biri A sinifi uzman olmak iizere 3 adet is Guvenligi Uzmani atamasi ve calisan sayismin
3000 civannda olmasi nedeniyle bu kisilere is Giivenligi disinda herhangi bir is vermemesi
gerekirdi. Bu yasal gerekliligi, yeterli bilgi ye deneyimi olmayan is guvenligi uzmanlarina gorev
vererek yerine getiren ye ek farkli
gorevlendiren;

a- isveren;
b- isveren Vekilleri, asli kusurludur.
19. isyerinde tahliye amach bir planlama soz kortusu degildir. calisanlann isyerlerini terk
edebilecekleri kisa ve alternatif yollar yapilmarrus, herhangi bir tehlike durumunda turn
calisanlan uyarabilecek bir alarm sistemi, haberlesme sistemi ve yonlendirme levhalan
kurulmamistir. Bu nedenle, ilgili mevzuati dikkate almayan;

a- isvererq
b- isveren Vekilleri, asli kusurludur.
Gerekli denetimler neticesinde tehlikeli durumu belirleyip gerekli onlemlerin almmasini
saglamayan;

c- 2010 yihndan ()lay tarihine kadar, Soma Kiimurieri A.S. Eynez isletmesinde denetim
yapan CSGB is Teftis Kurulu Is M0fettisleri;
d- 2010 yilmdan olay tarihine kadar, Soma KomOrleri A.S. Eynez i5letme Projelerini
inceleyen, denetleven ye onay veren yetkili MIGEM kontrol ve denetleme elemanlan,
asli kusurludur.
20. TOrkiye Komar isletmeleri tarafmdan, Once Park Enerji
daha sonra Soma !Omar
isletmeleri A.Vne "Hizmet Alim Stiziesmesi he Verilen Ihale Konusu 15.000.000 Ton Komar
Uretim isi" 4857 sayili Is Kanunu hukumleri agsindan muvazaali (hileli) olarak gdrulmektedir.
Konuya iiiskin olarak hem Sayistay KiT raporlannda, hem de TKi tarafindan yayimlanmis olan
2013
Faaliyet Raporunda bu duruma dikkat cekilmistir.

olan, gerekli birgi birikimi ye teknik personel deste,eine sahib
Asli gorevi kornar
TOrkiye Korniir
asil iii olan yer alts kanrair uretimini, hizmet aim sozle§mesi ile,
gOyenligini goz ardi ederek, maliyet kaygisiyla alt iyerene devretmesi nedeniyle;
a-

TKi Yonetim Kurulu Baskam;

b-

TKi isletme Dairesi Baskam, asli kusurl ud ur.

heyeti tarafindan hazirlanrm5 olan sonuc ye kanaatimizi bildirir raporu bilgilerinize arz
ederiz. 05.09.2014

Prof. Dr. Erdiment
Maden

Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR
Maden Bilirki5isi

Prof. Dr. Eyi.ip AKPINAR
Elektrik
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