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Yüksek teknolojiyi madencilikte 
daha etkin ve yaygın 
kullanabilseydik…

Madenin aranması, bulunup çıkarılması 
süreçlerinde kaza ve can kayıplarını önlemek, 
üretim ve verimliliği artırmak günümüz 
teknolojileriyle mümkün. Modern teknik 
ve teknolojilerin kullanılması, madenlerde 
maliyetleri düşürüp verimliliği arttırırken 
kazalarda can kaybı ve zarar görenlerin 
sayısını azaltıyor. Ama öncelikle madencilik 
için ciddi bir stratejisi belirlemesi gerekiyor.

Aslıhan Bozkurt

Türkiye, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma 
ilçesinde meydana gelen, acısı yıllar geçse 
de unutulmayacak “maden faciası” ile 

sarsıldı. 301 madencinin hayatını kaybettiği, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin “en çok can kaybı ile 
sonuçlanan iş ve madencilik kazası” olarak 
kayıtlara geçen facia, madencilik sektöründeki iş 
koşulları, güvenlik açıkları ve standart eksiklik-
lerinin yanı sıra teknolojinin önemi, teknolojiyle 
iş güvenliği konusunda nelerin değişebileceği ile 
teknolojiden yararlanılmamasının sonuçlarını 
tartışmaya açtı.  Facia sonrasında bir açıklama 
yapan Kimya Mühendisleri Odası (KMO), 
şüphelerin standart dışı malzeme ve ekipman 
kullanımında yoğunlaştığını belirtip “hava tahliye 
sisteminde aksaklıklar olduğu ve mekanik olarak 
yönlendirme yapıldığı, otomasyon sisteminin 
yeterli olmadığı”na dikkat çekti. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü (International 
Labour Organisation-ILO) verilerine göre Türkiye, 
ölümlü maden kazaları listesinde ilk sırayı alıyor. 
Ve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2013 
raporunda ölümcül iş kazalarının yüzde yirmi 
azaltmak hedeflendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(SGK) 2008 yılı istatistiklerine göre, madencilik 
sektöründe 4.933 iş yerinde 114.962 işçinin 
çalıştığı bildirilirken Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV), Temmuz 2010’da kömür 
ve linyit madenlerinde 48 bin 706 kayıtlı işçinin 
çalıştığını açıkladı. Bu rakam bazı kaynaklara 
göre ise 90 bini buluyor. Aynı dönem Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) Özel İhtisas Komisyonu 
hazırladığı bir raporda, maden ocaklarının 
yeniden yapılandırılması gerekliliğinin üzerinde 
dururken Türkiye’deki küçük, eski teknolojiyle ve 
verimsiz çalıştığı için kazalara daha çok sebebiyet 
veren ocakların özelleştirilerek geliştirilmesi 
ya da kapatılmasına ilişkin politika önerisinde 
bulunuyordu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 
Nisan’da verdiği Soma’daki işçi ölümlerine dair 
araştırma önergesinde son 10 yılda 11.706 işçinin 
hayatını kaybettiğini açıkladı.  

Ernst&Young’un “Dünyada ve Türkiye’de 
Madencilik Sektörü” raporuna göre, günümüzde, 
dünyada yıllık 1,5 trilyon Dolar değerinde 10 milyar 
tonun üzerinde maden üretiliyor. Yine dünyada 
yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılırken 
Türkiye’de 60 civarında maden türünde üretim söz 
konusu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA) verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında 
toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci 
sırada yer alan Türkiye’de maden çeşitliliği 
açısından ise 10’uncu sırada bulunuyor. 
Madencilik faaliyetleri üretim, finansman 
olanakları, yetişmiş insan gücü, bilgi ve tecrübe 
birikimi, verimlilik ve teknoloji gibi kriterler 
açısından Türkiye, dünyadaki madencilik 
konusunda gelişmiş ülkelerle rekabet edecek 
düzeyin çok gerisinde. Önümüzdeki yıllarda maden 
tüketiminin katlanarak artması beklenirken 

yeni geliştirilen teknolojilerin etkin ve yaygın 
kullanmanın gerekliliği ve zorunluluğu önem 
taşıyor. Doğası gereği büyük risk taşıyan yeraltı 
madenciliği, tüm dünyada planlama, yatırım ve 
üretim aşamalarında çok özel donanım, önlem, 
bilgi, deneyim, uzmanlık, sürekli denetim ve 
eğitim gerektiriyor. Ancak Türk madenciliğinde 
kullanılan kömür çıkartma tekniklerini çok eski ve 
basit olduğu da biliniyor. Oysa madencilikte etkin 
ve yaygın teknoloji kullanabilseydi son maden 
faciası yaşanır mıydı? Uzmanlar,  özellikle maden 
üretiminde robot, ışıklandırma, erken uyarı ve 
takip sistemleri, havalandırma sensörleri, yangın 
söndürme sistemleri gibi birçok teknolojinin aktif, 
yaygın ve etkin kullanılmasının can kayıplarını 
yüzde 90’lara varan oranlarda düşüreceğinin altını 
çiziyor. 
Aslında Türkiye’de 4 Haziran 1985 tarihli 6727 
sayılı Maden Kanunu, madenlerin aranması, 
işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk 
edilmesi ile ilgili esas ve usuller yer alıyor. 30 
Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanıp 1 Ocak 2013’te yürürlüğe giren 6331 
Sayılı İş Sağılığı ve İş Güvenliği Kanunu, Yeraltı 
ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden 

Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği özellikle sektördeki güvenlik şartlarını 
düzenliyor. İş güvenliği uzmanları, yönetmeliklerin 
Türkiye’de işverene risklerden kaçınmak için 
en son teknolojiyi kullanarak işyerinde sağlık ve 
güvenliğe ilişkin her türlü önlemi alma, teknik 
gelişmelere uyum sağlama ve teknolojiyi kullanma 
yükümlülüğü getirdiğini belirtiyor. Hatta 23 
Mayıs 2014’te AK Parti İl Başkanları toplantısında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir maden 
yasası hazırlandığını, maden ocaklarının riski en 
yüksek işletmeler olduğuna değinip “Buralarda en 
ileri teknolojiyi hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ILO üyeliği, 1932’de başladı
Çalışma hayatı, iş koşulları, güvenlik ve standartlar 
denildiğinde akla ilk Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) geliyor. 1919’da Versailles Barış 
Anlaşması uyarınca kurulan ILO, 1946’da Birleşmiş 
Milletler’in (BM) uzmanlık kuruluşu oldu. ILO, 
hü¬kümet, işçi ve işveren sendikalarını bir ara¬ya 
getirerek ortak hareket etmelerini sağlarken 
sosyal adalet ilkeleri, daha iyi yaşama şartlarını, 
evrensel çalışma haklarıyla standartlarını 
sözleşme ve tavsiyeler yoluyla ifade ediyor. 
Türkiye’nin ILO’ye üyeliği, 9 Temmuz 1932’de 

başladı. ILO ilkeleri gereği olarak hazırlanan 
tasarı, 1936’da 3008 sayılı İş Kanunu olarak 
kanunlaştı. Türkiye, ILO’nun faaliyetlerine 1945’te 
kurulan Çalış¬ma Bakanlığı sonrasında daha 
et¬kin şekilde katıldı. Ancak ILO’nun1995 tarihli 
maden işletmesi sahipleri ve hükümetlere önemli 
sorumluluklar getiren 176 numaralı “Madenlerde 
Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi” Türkiye tarafından 
imzalanmadı. Türkiye’nin 19 yıldır neden 
imzalanmadığı 176 sayılı ILO sözleşmesinde, “Yerin 
altındaki tüm kişilerin isimlerinin ve muhtemel 
konumlarının her zaman (yani gün boyunca) doğru 
şekilde bilinmesi için bir sistem” kurulması ile 
“Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı koşullarının 
sağlanması açısından, madenin gerekli elektrik, 
mekanik ve iletişim sistemini de kapsayan diğer 
ekipmanlarla inşa edilmesini” sağlama önerileri 
yer alıyor. 

Tüm süreçlerde teknoloji kullanılmasının 
olumlu katkıları 
Alandaki uzmanlar tarafından, madenlerin 
aranması, bulunup çıkarılması, üretim ve 
verimliliği gibi tüm süreçlerde yüksek teknik 
ve teknolojinin etkin ve yaygın kullanılmasının 
yadsınamaz olumlu katkıları olduğuna dikkat 
çekiyor. Uzmanlar, madenlerde üretim sırasında 
meydana gelebilecek patlama, yangın ve 
göçüklerde can ve iş kayıplarının öncelikle merkezi 
izleme ve erken uyarı sistemleri benzeri günümüz 
teknolojileriyle otomatik olarak tespit edilerek 
önleme ve ölümleri en aza indirmenin mümkün 
olduğunu vurguluyor. Öte yandan madenlerdeki 
üretim ve verimliliği artırmak da teknolojiyle 
çok daha kolay. Modern teknik ve teknolojilerin 
kullanılması, madenlerde maliyetleri düşürüp 
verimliliği arttırıyor. 

Madencilik sektörü STK’ları ve uzmanlar, 
Türkiye’deki madenlerde teknoloji kullanımı 
ve denetiminin yetersiz olduğunu, maliyetleri 
düşürmek için özellikle can güvenliğini sağlayacak 
teknolojik yatırım yapılmadığının altını çiziyor. 
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Türkiye’deki çoğu madende kazmayla kömür 
çıkartılırken yurtdışında mekanize sistem olarak 
bilinen robotlarla çalışılıyor. Robotlarda yer 
alan özel bıçaklar, çok hızlı kömür çıkarılmasını 
sağlarken madenciler uzaktan kumandayla 
robotları yönlendiriyor. Ayrıca madenlerde 
yararlanılan diğer teknolojiler ise, sesli 
görüşmeler yapılabilen iletişim ağları ve telefon;  
madenci ve tüm araçların bulundukları yerleri 
anlık olarak tek tek tespit eden takip sistemler;  
madenlerdeki oksijen ve karbonmonoksit 
oranlarını anlık olarak ölçen sensörler; otomatik 
havalandırma sistemi ile görüntüleme sistemi gibi 
birçok ekipman kontrol odasına bağlanıyor. 

Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları 
şekillendiren temel sektörlerden biri. Özellikle, 
sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim 
sürecinde kömür ve demirin önemi yadsınamaz. 
“Yerkabuğunda oluşmuş bir takım işlemlerden 
sonra yararlı hale gelebilecek minerallerin 
aranması, bulunarak çıkarılması” işlemlerin 
olarak tanımlanan madencilik, enerji üretimi, 
dayanıklı tüketim malları, elektronik sektörü, 
makine, savunma, kimya ve uzay sanayisine kadar 
çok geniş bir alanda kullanılıyor. Tükenebilir ve 
sınırlı bir kaynak olduğundan aranması, üretimi 
ve işlenmesi uzmanlık isteyen madenciliğin ileri 
teknolojinin uygulandığı ve uygulanması gereken 
bir üretim sektörü olduğu belirtiliyor.  
Zaman, sabır ve yoğun emek isteyen, yatırım 
sermayesi yüksek, sermayenin geri kazanımı 
genellikle uzun zaman alan ve oldukça riskli 
bir sektör olan madenciliğin ancak devlet 
tarafından öncelikle belirlenecek ciddi bir strateji 
çerçevesinde bilinçli bir şekilde yürütülmesiyle 
katma değer sağlayıp ülkelerin ekonomilerinin 
gelişimine büyük etki yapacağı bildiriliyor. Ayrıca 
sistematik ve planlı çalışmalarla mevcut riskler 
minimize edilebileceğinin altı çiziliyor. 

Gelecek 25 yıl içinde maden tüketiminin iki kat 
artması beklenirken var olan maden yataklarının 

işletilmesini daha ekonomik hale getirmek 
üzere yeni teknoloji geliştirme veya geliştirilen 
teknolojileri etkin ve yaygın kullanmanın 
zorunluluğu vurgulanıyor. 

Türkiye’nin yeni bir madencilik sektörü 
stratejisine ihtiyaç var
Araştırmacı Selin Arslanhan ve Hüseyin Ekrem 
Cünedioğlu’nun, Temmuz 2010’da TEPAV adına 
hazırladıkları “Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve 
Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” raporuna 
göre, ölümle sonuçlanan maden kazalarında 
Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Dünyanın ilk iki büyük 
kömür üreticisi olan Çin ve ABD’de meydana gelen 
maden kazaları incelendiğinde taş kömürü için 
üretim başına düşen ölüm oranlarının Türkiye’den 
düşük olduğu görülüyor. O zamanki veriler göre 
Çin’de milyon ton başına düşen ölüm sayısı 1.27 
iken, aynı oran Türkiye’de 5 kat (7.22) fazla. 
Madenlerde yaşanan iş kazaları ve ekonomik 
boyutu, sektörün üretimi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda değerlendirildiğinde Türkiye’nin 
yeni bir madencilik sektörü stratejisine ihtiyacı 
olduğu ve sektöre yönelik uygulanmakta olan 
politikaların gözden geçirilmesi gerektiği açıkça 
ortaya çıkıyor. 
Günümüzde dünya enerji gereksiniminin yüzde 
26’sı kömür ile karşılanıyor. Kömür dünyada 50 
kadar ülkede üretiliyor ve Türkiye, dünya kömür 
rezervinin yüzde 0,2’sine sahip. Linyit üretiminde 
35 ülke arasında 4. sırada yer alan Türkiye, 
taş kömürü üretiminde 50 ülke arasında 44. 
sırada bulunuyor. Toplam kömür üretimimizin 
yüzde 3’ünü taşkömürü, yüzde 97’sini ise linyit 
oluşturuyor ve linyit ihtiyacının neredeyse tamamı 
yerli üretim ile karşılanabilirken taş kömürü 
tüketiminin yüzde 90’ı ithalat ile karşılanıyor.
Literatürde konu ile ilgili çalışmalar ve ülke 
örnekleriyle, maden ocaklarında kullanılan sistem 
ve teknolojinin kazaların meydana gelmesi ve ölüm 
oranlarının seviyesi ile ilişkili olduğu görülüyor. 
Modern tekniklerin kullanıldığı bir maden ocağı 
ile klasik yöntemler ile çalıştırılan bir maden 

ocağının karşılaştırıldığı bir çalışmada, 
yeni teknolojilerin kullanılmasının klasik 
yöntemlere göre hem verimliliği arttırdığı 
hem de kazalar sonucu zarar gören kişi 
sayısını azalttığı gösteriliyor. Bununla birlikte 
iş güvenliğini geliştirmek üzerine sistematik 
eğitim programlarının etkisi üzerinde önemle 
duruluyor. 
Kazalar sonucu yaşanan kayıpların 
önlenmesi için bir madencilik sektörü 
stratejisi belirlenmesi gerekiyor. Konu 
ile ilgili uzmanların görüşleri de, kazalar 
sonucu meydana gelen ölümlerin iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki eksik uygulamalardan 
kaynaklandığını destekliyor. Kazalar ve 
ölümlerin nedenleri arasında havalandırma 
sistemlerindeki sorunlar, kaçış yolları 
yetersizliği, kişisel koruyucu donanımların 
yetersizliği gibi altyapı ve teknolojik sorunlar 
sayılıyor. Bu tür problemlerin önlenebilir 
olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
denetim ve yaptırım yetersizliklerinden 
kaynaklandığı üzerinde önemle duruluyor. 
Ortalama kömür üretim maliyetimizin diğer 
ülkelere göre yüksek olmasına katkı sağlayan 
faktörler arasında üretim ve teknoloji 
durumunun havzalara göre geliştirilmemesi, 
bazı tesis, makine ve donanımın verimliliğinin 
düşük, işletme giderlerinin ise yüksek olması 
ve yüksek sayıda iş kazası ve meslek hastalığı 
nedeni ile yüksek oranda tazminat ödemeleri 
yer alıyor. 
Sonuç olarak madenlerde meydana gelen 
iş kazası istatistiklerinin taşkömürü ve 
linyit ayrımında, üretim ve ithalat durumları 
ile birlikte ele alınarak değerlendirilmesi, 
maden sektörüne yönelik bir yol haritası 
çıkarılması önem kazanıyor. Kazaların 
başlıca nedenlerinin altyapı ve teknoloji ile 
ilgili önlenebilir sorunlardan kaynaklanması, 
denetim ve yaptırımların tekrar gözden 
geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. 
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