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Türkiye’de; iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sebe-
biyle maden kömürü işlet-
melerinde meydana gelen 

meslek riskleri, 13 Mayıs 2014 tari-
hinde Soma’daki iş kazasında 301 iş-
çinin ölümünün yanısıra, 28 Ekim 
2014 tarihinde Ermenek’te meyda-
na gelen ve 18 işçinin feci şekilde ölü-
müyle sonuçlanan iş kazaları gün-
cel bir sosyal politika ve İş Hukuku 
sorunu olarak karşımıza çıkmak-
ta; ekonomiye, sanayi ve ticarete, iş-
verenlere, işçilere ve onların geçin-
dirmekle zorunlu olduğu kimseler 
ile kamuya vermiş olduğu sosyal ve 
ekonomik zararlar sebebiyle üzerin-
de önemle durulmak ve acilen çö-
zülmesi gereken sosyo-ekonomik 
ve politik sorunları taşımaktadır. Bu 
bakımdan, 6631 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunumuzun1 1. madde-

1-RG., 30.06.2012, S.28339. Bu Kanunla; 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun (RG., 10.06.2003, S.2513) Beşinci 
Bölümü’nde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
başlığındaki 77.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88. Ve 
89. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

si; “Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışan-
ların2 görev, yetki, sorumluluk, hak 
yükümlülüklerini düzenlemektedir.” 
hükmünü taşımaktadır. Diğer taraf-
tan 4. Maddesi de; 
“(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağ-
lık ve güvenliğini sağlamakla yü-
kümlü olup bu çerçevede; 
a) Meslek risklerinin önlenmesi, eği-
tim ve bilgi verilmesi dâhil her tür-
lü tedbirin alınması, organizasyonun 
yapılması, gerekli araç ve gereçle-
rin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun 
hale getirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve gü-
venliği tedbirlerine uyulup uyulma-
dığını izler, denetler ve uygunsuz-
lukların giderilmesini sağlar.

2- Buradaki “Çalışan” kavramı; “Kendi özel 
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya 
özel işyerlerindeki istihdam edilen gerçek kişiyi” ifade 
eder. Bkz. Aynı Kanun Md.1/b 
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c) Risk değerlendirmesi yapar 
veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalı-
şanın sağlık ve güvenlik yönünden 
işe uygunluğunu göz önüne alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve 
kuruluşlardan hizmet alınması, iş-
verenin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve gü-
venliği alanındaki yükümlülükle-
ri, işverenin sorumluluklarını etki-
lemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin maliyetini çalışanlara 
yansıtamaz,” hükmünü getirmiştir. 

Ayrıca çalışanlar için ise; “Çalı-
şanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili aldıkları eğitim ve işverenin bu 
konudaki talimatları doğrultusun-
da, kendilerinin ve hareketlerinden 
veya yaptıkları işten etkilenen di-
ğer çalışanların sağlık ve güvenlik-
lerini tehlikeye düşürmemekle yü-
kümlüdür” hükmü de getirilmiştir. 
Görüleceği üzere, maden kömürü 
işletmelerinde çalışma koşullarının 
meydana getirdiği; işçilere, maki-
ne, araç ve gereçlere ya da üretime 
yönelik tehlike, zarar ve aksaklıkla-
rın araştırılması ve önlenmesi bakı-
mından yapılan yöntemli çalışmala-
rın tümü işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sorunlarının çözümüne yöneliktir. 
Şu halde, konumuz bakımından işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin önemi or-
taya çıkmaktadır. Bunu da,  aşağıda 
görüleceği üzere inceleyebiliriz. 

I.İŞÇİ SAĞLIĞI BAKIMINDAN
Klasik ve dar anlamda iş sağ-

lığına önem verilmesi ve meslek 

hastalıkları nedeniyle meydana 
gelen kişisel bozuklukları gele-
neksel yöntemlerle tedavi etmek 
ve sağlık hizmetlerini bu nokta-
ya yöneltmek çağımızda geçerli-
liğini yitirmiştir. Ancak, yüzyılla-
rın alışkanlığı, ne kadar gelişmiş 
olunursa olunsun, işçilerin sağlık-
la ilgili geleneksel tedavi yöntem-
leri birçok ülkede halen sürüp git-
mektedir. Doğru yöntem ise, geniş 
ve kapsamlı bir hastalık ya da hiz-
met anlayışı içinde, tüm çevresel 
faktörlerle birlikte, meslek hasta-
lıklarıyla ilgili sonuçlarının ortaya 
çıkartacağı toplumsal ve sosyo-e-
konomik sorunları da düşünmek 
ve ele almaktır. 

1.Anlam ve Önemi, Tanımı
Türkiye’de maden kömürü iş-

letmelerinde meydana gelen mes-
lek risklerinin önlenmesiyle ilgili, 
işçi sağlığının anlamı ve önemi ile 
tanımını aşağıda görüleceği üzere 
açıklayabiliriz. 

A.Anlam ve Önemi
Bütün insanlar için geçerli olan 

en önemli husus; “dünyanın en 
büyük zenginliğinin, sağlık oldu-
ğudur.” Çünkü sağlıklı olmayan 
bir insanın işinde çalışması müm-
kün değildir. Bir de yaptığı çalış-
ma karşılığında aldığı ücretle ge-
çimini sağlayan maden kömürü 
işçisinin sağlıksız olduğunu düşü-
necek olursak, hayat o işçi için çe-
kilmez bir ıstırap olacaktır. Çünkü 
gelir yoksunluğu ile karşı-karşı-
ya kalan bir kimsenin iyi ve doğ-
ru düşünmesini, mutlu olmasını 
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ve sevinerek gülmesini beklemek, 
sosyolojik ve psikolojik bakım-
dan doğru olmaz. Çağdaş tıp bili-
minin temelinde yatan “hasta yok 
hastalık var” kuralı da belki bu-
nun için söylenmiş olabilir. Sanayi 
devrimi ile birlikte gittikçe gelişen 
teknoloji, bazı hastalıkların sayı-
larının artmasında etkili olmuş-
tur. Bu yüzden de bazı ülkeler, iş-
çinin yapmış olduğu işten dolayı 
meydana gelen meslek hastalık-
ları listeleri yapmışlardır.3 İşçilerin, 
bu listelerde belirtilen hastalıklara 
tutulması halinde sağlık tedavile-
rinin yapılması ve tazminat hakla-
rı doğmuştur.4

İşyerlerinin fiziksel koşulla-
rı, işçilerin stresli bir ortamda ça-
lışmaları ve bunlara bağlı ruhsal 
durumları, iş ortamında sağlığa 
zararlı hususların bulunması ile 
işçinin sosyo-ekonomik koşul-
larının çalışma yaşamında etki-
li olması ve ülkede olan enflasyon 
nedeniyle fiyat istikrarsızlığı; işçi 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
faktörlerdir. Bu nedenle, sanayisi 
gelişmiş ve güçlü ekonomik yapıya 
sahip ülkelerde iş hekimi, psikolog, 
fizik mühendisi, hijyenist, sosyo-
log, kimyager, endüstri hemşire-
si gibi kimseler işçi sağlığı ile ilgili 
sorunları çözmek için görevli bu-
lunmaktadır. Dolayısiyla, sanayi-
si gelişmiş ülkelerde, işçi sağlığına 
önem verilerek, işçinin fiziksel ve 
ruhsal bakımdan korunması için 
tedbirler alınmış ve bu konuda or-

3-Jean-Jacques DUPEYROUX, Droit De La Securite 
Sociale, 6e Edition. DALLOZ, Paris 1975is.469-470.
4-Memento Pratique Francis Lefebvre Social 1980, Se-
curite Social, Droit Du Travail, Editions Francis Lefebvre, 
Paris 1980, s.22.

taya çıkacak hiçbir maliyet unsu-
rundan kaçınılmamıştır.5

İşçi sağlığı konusunda ülke-
de yapılan fiziksel yatırımlar ve te-
davi merkezlerinin yeterli olup-ol-
maması sorunu da önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkar. Bunun yanı 
sıra meslek hastalıklarına gerek-
li tanıların konulamaması nedeniy-
le de yüzlerce işçimizin tedavisi ya-
pılamamakta ya da yetersiz tedavi 
yapılarak, taburcu edilmektedirler. 
Ayrıca, işçi sağlığı tedavi ve bakımı-
nın gereğince yapılması konusunda, 
yeterli ve eğitilmiş sağlık personeli 
olup-olmaması sorunu da konumuz 
bakımından önem kazanır. Çünkü, 
bir ülkede sağlıkla ilgili ne kadar çok 
fiziksel gelişme yapılırsa yapılsın, o 
tıp merkezlerinde çalışacak yeter-
li ve eğitilmiş sağlık personeli yoksa, 
yapılan yatırım ve çalışmaların boşa 
gideceği kaçınılmazdır. 

B.Tanımı
İşçi sağlığı, işçinin kendisi ve aile-

si bakımından mutluluk, refah ve hu-
zurun temeli sayılır. Bu bakımdan, 
ülkelerin ekonomik sosyal ve politik 
gelişmelerini gerçekleştirebilmeleri 
için geniş tabanlı bir sağlık politika-
sına ihtiyaçları vardır. Ayrıca, ülkeler 
genel sağlık politikalarına sahip ol-
malarının yanısıra, teknolojinin ge-
tirdiği hava ve çevre kirliliği gibi so-
runlardan dolayı da, ortaya çıkan 
sağlık sorunlarına çözüm yolu bul-
mak zorundadırlar. 

5-Memento Pratique…, s.385, paragraf 1800 vd. Philipe 
LAFARGE, Evoluation Du Droit Du Travail Assurence 
Chomape et Garantie De Salaires Unedic-Ags, Editions 
Juridiques et Judicdares Versailes? S.22.; Hüseyin 
ERGİN, Yer altı Kömür İşletmeciliğinde Maliyet Kontrolü, 
Standart Maliyetler ile Kontrol, T.C. Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No.226150, Eskişehir 1987, s.12 vd.



146

İşçi sağlığı konusunu ele alırken 
yalnızca “hasta olmamak” diye bir 
yargıya varmamalıyız. Çünkü, işçi 
sağlığı, bireyden bireye değişen dina-
mik bir haldir. Kimi işçiye göre has-
ta ya da sakat olmamak, kimi işçiye 
göre de hiçbir yerinde ağrı, sızı ve vü-
cutça bir sorunu ya da şikayeti bu-
lunmamak yahut psikolojik olarak 
rahatsızlığı olmama durumudur. Şu 
kadar ki; insanın ağrısı, sızısı ya da 
vücutça bir şikayeti yoksa, genel ola-
rak o kimse sağlıklıdır diye nitelen-
dirilebilinir. Ancak, bu işçi durumun-
dan memnun değilse, beyaza kara, 
karaya ak diyorsa sağlıklı olarak ka-
bul edemeyiz. Diyelim ki, bir maden 
kömürü işçisinin aldığı ücret geçi-
mine yetmiyor ve bu durumda aile 
içerisinde psikolojik ya da sosyolojik 
huzursuzluklara neden oluyorsa, o 
işçiden sağlıklıdır diye söz edemeyiz. 
Şu halde işçi sağlığını; “işyerlerinde 
çalışan işçilere ekonomik, sosyal ve 
psikolojik gibi olanaklar sağlayarak; 
onları fiziksel ve ruhsal yönden sağ-
lıklı kılmak ve bu sağlık kapasitesi-
ni devam ettirmek” şeklinde tanım-
layabiliriz.  

2.Alınan Tedbirler
İşçi sağlığı konusuna ilişkin ana 

kuralların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunumuzun “İşveren ile ça-
lışanların Görev, Yetki ve Yükümlü-
lükleri” ikinci Bölümü içerisinde yer 
aldığı görülür. Bu bölümün dördüncü 
maddesi “işveren, çalışanların işle ilgi-
li sağlık ve güvenliğini sağlamakla yü-
kümlü olup…”, İşçiler de, işçi sağlığı… 
hakkındaki usul ve şartlara uymakla 
yükümlüdürler.” (6331 SK Md. 4, 19/2)

Görüldüğü üzere, madde metni 
bir taraftan her işverene işçi sağlığı 
ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbir-
ler almak sorumluluğunu yüklerken, 
diğer taraftan da işçiye işverence alı-
nan bu tedbirlere uymak zorunlulu-
ğunu yüklemiş bulunmaktadır. Şu 
halde işçi sağlığıyla ilgili tedbirlerde 
ulaşılmak istenilen amacı başarabil-
mek için, işçinin söz konusu tedbir-
lere uymasıyla gerçekleşebileceği, 
madde hükmünden anlaşılacaktır.6

6331 sayılı Kanunla İşverenin bu 
yolda almak zorunda olduğu tedbir-
lerin çerçevesi, “İşverenin genel yü-
kümlülüğü” “risklerden korunma 
ilkesi” ve “iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metleri” (Md. 4,5 ve 6) şeklinde dü-
zenlenmiştir. Diğer taraftan işvere-
nin yükümlülükleri konusunda söz 
konusu kanun “İş yeri için risk de-
ğerlendirimi yaptırmak ve tehlike sı-
nıf derecesini belirlemek” “önlem al-
mak” ve “bilgilendirme ve eğitim” ile 
“organizasyona gitme” ve “kimi ol-
guları bildirme” yükümlülüğü bi-
çiminde düzenlemeler getirmiştir.7 
Çünkü hızla gelişen teknoloji ve üre-
tim şekilleri karşısında çalışma ha-
yatındaki değişimlerin bulunması 
sebebiyle; maden kömürü işletme-
lerinde meydana gelecek sağlık risk-
lerine karşı günün koşullarına uygun 
yasal tedbirlerin alınması kaçınıl-
mazdır. Buna göre, maden kömürü 
işletmelerinde alınması gereken ted-
birleri üçe ayırarak inceleyebiliriz. 

6-İhsan ERKUL, Uygulamalı Sosyal Politika Dersleri, 
Türk İş Hukukui 1475 Sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, 
Cilt I, Eskişehir 1985, s.314.
7-Bu kanunda ayrıca bkz. Nüvit GEREK, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu’nun Düşündürdükleri, Sicil/Aralık 2012, 
s.21. Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku 9.Baskı, 2013, s.303 vd.
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A.Maden Kömürü İşletmeleri 
ile İlgili Tedbirler
Maden kömürü işletmelerinde; 

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayı-
lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu 
Kanunlara göre çıkartılan Yönetme-
liklerde alınan tedbirleri aşağıda gö-
rüleceği üzere inceleyebiliriz.

a.İşletme Belgesi 
Alınması Zorunluluğu
4857 sayılı İş Kanununun 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu ile kaldırılan 78. Maddesine daya-
narak çıkarlan ve halen yürürlük-
te bulunan İşletme Belgesi Alınması 
Hakkında Yönetmelik’de8 işyerleri-
nin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve 
kabul edilmiş normlara uygun kurul-
masını ve işletilmesini sağlamak için 
alınması gerekli işletme belgesi ile il-
gili usul ve esasları belirlemiştir (Yön. 
md. 1). Ancak bu usul ve esaslar Bu 
Yönetmelik hükümleri “Sanayi, Ti-
caret, Tarım ve Orman İşlerinden Sa-
yılan İşlere İlişkin Yönetmelik” ekin-
de yer alan sanayiden sayılan işlerin 
yapıldığı, elli veya daha fazla işçi is-
tihdam edilen işyerlerini kapsar.” 

Buna göre, tüm işyerlerine “İşye-
ri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzen-
lenmeden önce ÇSGB Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüklerinden “İşlet-
me Belgesi” alınması zorunludur. İş-
letme belgesi almak isteyen işve-
ren veya işveren vekili, Yönetmeliğin 
EK-1’de yer alan (matbu halde İl Mü-
dürlüklerinde de bulunur) “Başvuru 

8- 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 
2. Maddesine göre; “4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 
79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre 
yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetme-
likler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam 
olunur” RG. 17.12.2004-S.25673

ve Beyan Formu” ile İl Müdürlükleri-
ne bizzat, posta yoluyla veya elekt-
ronik ortamda müracaat eder (YÖN. 
md.5/1,2).

Ayrıca, bu Yönetmeliğe göre de 
öyle işyerleri vardır ki, bu işyerlerinin 
de “önceden” Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından kontrol 
edilmesi ve “işletme belgesi” alması 
zorunluluğu vardır. Bu işyerleri;

a) Sanayi, tarım ve Orman İşlerin-
den Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik-
te (md.7/A)9 belirtilen sanayiden sa-
yılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin 
çalıştığı işyerleri;

b) Çalışan sayısına bakılmaksı-
zın Kimyasal Maddelerle Çalışma-
larda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelikte (md.4)10 be-
lirtilen tehlikeli kimyasal maddele-
rin üretildiği, kullanıldığı ve depolan-
dığı işyerleri;

c) İnşaat ve maden işyerleridir” 
(Yön. md.2)

Gerek 3572 sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu-
nun (md.2) kapsamı dışında kalan 
işyerleri olsun gerek İşyeri İşletme 
Belgesi Alınması Hakkında Yönet-
melik kapsamı içinde bulunan işyer-
leri olsun, bu işyerlerinin kurulma-
sından ve açılmasından “önce” başta 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların 
denetim elemanları tarafından ya-
pılan kontrollerden sonra verilen “iş-
letme belgesi” olmadan belediyeler, 
valilikler ve kaymakamlıklar işyer-
lerine “açılma izni ve çalışma ruhsa-
tı” veremezler (Yön. md.5/1). İşletme 
belgesi verilen işyerleri, iş müfettiş-

9- RG. 28.02.2004-S.25378
10- RG. 28.02.2003-S.25328
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lerince işletme belgesi talebinden 
en geç üç ay içerisinde teftiş edi-
lir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağ-
lığı ve güvenliği açısından başvuru 
ve beyan formunda belirtilen hu-
suslar incelenir (Yön. md.6/1). Ya-
pılan incelemede, EK-12’de yer alan 
asgari güvenlik önlemlerine ilişkin 
listede belirtilen hususların, ilgili ol-
dukları mevzuata aykırılığının tes-
pit edilmemesi halinde, 5’inci mad-
denin üçüncü fıkrasına göre verilen 
işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık 
tespit edilmesi halinde, aykırılığın 
giderilmesi için işveren veya işve-
ren vekiline üç ayı geçmemek üze-
re süre verilir. Verilen süre sonunda 
aykırılıkların giderilmemesi duru-
munda işyerinin işletme belgesi ip-
tal edilir (Yön. md.6/2). İlk başvuru 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme 
belgesi kesinleşir (Yön. md.6/3)   

b.İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Alınması Zorunluluğu
Bir işyerinin kurulmasına ve 

açılmasına izin verilmesi 14.06.1989 
gün ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatına Dair Kanun ile bu 
Kanuna uygun olarak çıkarılıp aynı 
adı taşıyan yönetmelikte11 düzen-
lenmiştir. Buna göre, işyeri açma ve 
çalışma ruhsatlarının verilmesi yet-
kisi belediye sınırları içinde kalan iş-
yerlerinde “belediyelere”, bu sınır-
ların dışında kalan işyerlerinde ise 
“valiliklere ve kaymakamlıklara” 
aittir (3572 sk md.3).  bir işyeri aç-
mak isteyen işveren, bu yasada ve 
yönetmelikte öngörülülen ölçütle-

11-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik, RG. 10.08.S.25902

re (kriterlere) uygun olarak hazırla-
yıp düzenledikten sonra doldurduğu 
başvuru formunu ilgili mercilere ve-
rir. Bu ölçütler (kriterler) “insan sağ-
lığına zarar vermemek, çevre kirlili-
ğine yol açmamak, yangın, patlama, 
genel güvenlik, iş güvenliği ve iş 
sağlığı, trafik ve karayolları, imar, 
kat mülkiyeti ve doğanın korunma-
sı ile ilgili düzenlemelere (mevzu-
ata) aykırı davranmamak” gibi öl-
çütlerdir (3572 sk. Md.4; Yön. Md.7). 
Eksiksiz olarak doldurulan başvuru 
formu üzerinden, ilgiliye başka işle-
me gerek kalmaksızın en geç “baş-
vurusunu izleyen işgünü içerisinde” 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı veri-
lir. İlgili bu belgeye dayanarak işyeri-
ni açabilir (3572 sk. Md.5; Yön. Md.8). 

Yetkili belediyeler, valilikler ve 
kaymakamlıklar tarafından işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı verilen iş-
yerleri, bu merciler tarafından yasal 
açıdan yetkili kamu kurum ve ku-
ruluşlarına en geç “iki işgünü” için-
de bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini 
takip eden “bir ay” içinde mevzuat 
hükümleri çerçevesinde kontrol et-
tirilirler. Bu süreç içinde kontrol et-
tirilmemesi veya kontrol sonucunda 
yasa ve yönetmelik hükümlerin-
de belirtilen ölçütlere (kriterlere) bir 
aykırılığın bulunmadığının tespiti 
halinde ruhsat kesinleşmiş (çalışma 
ruhsatı alınmış) sayılır. 

Yapılan kontrollerde söz konu-
su ölçütlere aykırılığın saptanması 
halinde, işyerinin mevzuata uygun 
hale getirilmesi için ilgiliye bir defa-
ya mahsus olmak üzere “yedi gün” 
süre verilir. Buna göre aykırılığının 
giderilmediğinin saptanması halin-
de, ruhsat iptal edilerek işyeri kapa-
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tılır ve ilgililer hakkında yasal işlem 
yapılır (3572 sk. Md.6; Yön. Md.9).

Öyleyse, mevzuatımızda işyerle-
rinin kolay ve hızlı bir biçimde kurul-
masını sağlamak amacıyla, işyeri-
nin Kanunda belirtilen ölçütler ile iş 
sağlığı ve güvenliğine uygun bulun-
duğuna dair ilgilinin beyanı ve ver-
diği başvuru formu yeterli olmakta; 
bu beyan ile başvuru formu üzeri-
ne belediyeler veya mülki amirlik-
ler en geç ertesi işgünü işyeri açma 
ve çalışma ruhsatını vermek zorun-
dadırlar. Bu ruhsat üzerine açılan ve 
çalışmaya başlayan işyerinin Ka-
nuni ölçütler ile iş sağlığı ve güven-
liği kurallarına uygun olarak kuru-
lup kurulmadığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı iş teftiş kuru-
lu elemanlarınca “sonradan” kont-
rol edilmektedir. Bir başka deyişle, 
işyeri başlangıçta iş sağlığı ve gü-
venliği kurallarına aykırı bir şekilde 
kurulabilmektedir. Ancak, Kanunda 
ruhsatın verildiği tarihten itibaren 
en geç “iki işgünü” içinde başvu-
ru formuna ilişkin belgelerin kamu 
kurumlarına “kontrol için gönderil-
mesi” öngörüldüğünden; bu belge-
leri kontrol için göndermeyen veya 
kontrol görevini zamanında yerine 
getirmeyen kamu görevlileri hak-
kında yasal işlem yapılması hükme 
bağlanmıştır (Yön. md.9/1).12      

c.İşyeri Bildirim Zorunluluğu
İş Kanunu kapsamında bir iş-

yerini “kuran”, her ne suretle olur-
sa olsun devralan”, çalışma ko-
nusunu kısmen veya tamamen 

12- Geniş bilgi için bkz: Ercan AKYİĞİT, İşyeri Kurma ve 
İşletimi İzin ve Ruhsatı, LEGAL, 2005/6, s.624 vd.;Sarper 
SÜZEK, İş Hukuku, 2005,s.164 vd

“değiştiren”, yapılan işin tamam-
lanması yüzünden veya herhan-
gi bir sebeple sürekli olarak “çalış-
masını bırakan” işveren, işyerinin 
unvan ve adresini, çalıştırılan işçi 
sayısını, çalışma konusunu, işin 
başlama ve bitirme gününü, ken-
di adını, soyadını ve adresini, varsa 
işveren vekil veya vekillerinin adı, 
soyadı ve adreslerini “bir ay” için-
de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğüne bildirmek zorundadır (İş K. 
Md.3/1). 

Üstelik, alt işverenler de (taşe-
ronlar) bu sıfatla mal veya hizmet 
üretimi için meydana getirdikle-
ri kendi işyeri için ayrıca aynı süre 
içinde “kendi işyerlerinin tescili için 
asıl işverenden aldığı yazılı alt işve-
renlik sözleşmesi ve gerekli belge-
lerle birlikte” bu “bildirimi yapmak 
zorundadırlar” (3572 s.k. değişik 
İş K. md.3/2).13 Gerçi, niteliği bakı-
mından en çok 30 işgünü süren 
“süreksiz işlerde” bu bildirim zo-
runluluğuna uymayan işverenler 
hakkında para cezası uygulanır (İş. 
K. md.98).

Kanun, “ticaret sicili memurları-
nı” da bu bildirim yükümlülüğü al-
tına sokmuş; “şirketlerin tescil ka-
yıtlarına” esas alınan “belgelerin 
bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ilgili İl Müdürlükle-
rine gönderilmesini” öngörmüştür 
(4884 s.k. değişik İş K. md. 3/3).14

Bundan başka, Sosyal Güven-
lik Kurumu müfettişleri veya diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının de-

13- “Alt işverenin başlangıçta bir işyerinin olması şart 
değildir. Alt işveren sıfatını ilk defa asıl işverenden aldığı iş 
ve bu işin görüldüğü işyeri nedeniyle kazanmış da olabilir”: 
9.HD, 25.12.2008, 33274/35297-www.kazanci.com
14- RG.17.06.2003-25141
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netim elemanlarınca işyerlerin-
de yapılan denetimlerde ya da iha-
le makamları, ruhsata tabi işlerde 
(maden arama ve işletme, inşaat, 
taş ocağı ve benzeri) ruhsatı veren 
merciler (valilikler, kaymakam-
lıklar, belediyeler), sosyal güven-
lik il müdürlükleri, vergi daireleri de 
kendi mevzuatlar açısından yatıla-
rı işlemler sırasında, ilgili Bölge Mü-
dürlüğüne bildirimde bulunup bu-
lunmadığını kontrol ederler.  Bildirim 
yapmamış olan işyerlerinin unvan 
ve adreslerini ilgili bölge müdürlüğü-
ne bir yazı ile en geç 15 gün içinde bil-
dirirler. Denetim elemanlarınca veya 
kamu kurumlarınca yapılan bildi-
rimler dikkate alınarak Bölge Müdür-
lüğünce Kanunun 3 üncü maddesine 
göre gerekli işlemler yapılır (Alt İşve-
renlik Yönetmeliği md.8).

İşyeri bildirilmesi zorunluluğunun 
amacı, çalışma yaşamının Devlet ta-
rafından gerektiği gibi denetlenebil-
mesini sağlamaktır. Bu bakımdan, 
işyerinin hukuken varlık kazanma-
sıyla bir ilgisi yoktur. Bir başka de-
yişle, bildirim “inşai” (kurucu, ya-
ratıcı) bir işlem değil, “beyan edici” 
(deklaratif, bildirici) bir işlemdir. İş-
veren bildirimde bulunmasa bile, iş-
yerinde işçi çalıştırmaya başladı-
ğı andan itibaren işyeri de işçiler de 
İş Kanunu hükümlerine tabi olma-
ya başlar. Geç bildirimde bulunmak 
da bu niteliklerin kazanılmasına ve 
İş Kanununa tabi olmaya engel de-
ğildir. İşçiler, bildirimde bulunulma-
mış veya geç bildirimde bulunulmuş 
olsa bile işyerinde çalıştıkları sürey-
le orantılı işçilik haklarını işverenden 
her zaman talep edebilirler.15

15- Fevzi DEMİR, En Son Yargı Kararları Işığında İş Hukuku 
Uygulaması, İzmir, Eylül 2013, s.44.

Öte yandan, bir işyerini serbest-
çe açabilen bir işverenin yine istedi-
ği zaman işyerini kapatma hakkının 
olduğunu da kabul etmek gerekir. Bir 
işyerinin kapatılması için işverenin 
kural olarak, “herhangi bir neden” 
gösterme zorunluluğu da yoktur. Ya-
salarımızda bu konuda herhangi bir 
sınırlama ve neden gösterme hükmü 
bulunmamaktadır. İşverenin “sade-
ce durumu en az otuz gün önceden 
ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğüne bildirmesi ve işyerinde ilan 
etmesi” yeterlidir (İş K. md.29/7).

Buna karşılık, Yargıtay’ımız “sen-
dikal örgütlenmenin bulunduğu iş-
yerleriyle” ilgili olarak uygulamada 
farklı kararlar vermiştir. Buna göre, 
işyerinde sendikanın toplu iş sözleş-
mesi yapma yetkisi kesinleştikten 
sonra grev kararı almasına kadar ge-
çen süre içinde, işveren ancak “eko-
nomik nedenlerle”16 veya “kapatma-
yı gerektirici haklı nedenler” varsa 
işyerini kapatabilmektedir. Aksi hal-
de, bu süre içinde “ekonomik” veya 
başkaca “haklı nedenlere”  dayan-
mayan işyeri kapatmaları, belirtilen 
Yargıtay kararlarında “kanun dışı lo-
kavt” sayılmıştır.17

B.Maden Kömürü İşçileri İle 
İlgili Tedbirler
Maden kömürü işçileri ile ilgili 

alınması gereken tedbirler 6331 sayı-
lı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
19. Maddesi ile geniş bir şekilde dü-

16- 9.HD, 25.12.1978, 5661/16194, Yasa D., Ocak 1979, 
115-117; 9.HD, 15.01.1979, 119/670, Yasa D., Şubat 1979, 
239-240; 01.03.1991, 2643/3142, İHD, Nisan-Haziran 
1991, s.279-282; 9.CD, 01.02.1978, 186/347, N.ÇELİK, s.524, 
dn.23; 9.HD, 08.07.1997, 8399/10606, İHU, TSGLK, 17, No:5, 
D.ULUCAN İncelemesi
17-9.HD, 15.06.1990, 6798/7405, Çimento İşv.D.; Eylül 
1990 , 29-32. Can TUNCAY’ın İncelemesi

TÜRKİYE’DE MADEN KÖMÜRÜ İŞLETMELERİNDE MESLEK RİSKLERİNİN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN GENEL TEDBİRLER                



KARATAHTA/ İŞ YAZILARI 151

zenlendiğini söylemek mümkündür. 
İlgili madde hükmü konuyla ilgili şu 
yükümlülükleri getirmiştir. Şöyle ki:

n Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği 
ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu 
konudaki talimatları doğrultusunda, 
kendilerinin ve hareketlerinden veya 
yaptıkları işten etkilenen diğer çalı-
şanların sağlık ve güvenliklerini teh-
likeye düşürmemekle yükümlüdür.

n Çalışanlar, işyerindeki maki-
ne, cihaz, araç, gereç, tehlikeli mad-
de taşıma ekipmanı ve diğer üretim 
araçlarını kurallara uygun şekilde 
kullanarak, bunların güvenlik dona-
nımlarını doğru olarak kullanmak, 
keyfi olarak çıkarmamak ve değiş-
tirmemek

n Kendilerine sağlanan kişisel ko-
ruyucu donanımını doğru kullan-
mak ve korumak

n İşyerindeki makine, cihaz, araç, 
gereç, tesis ve binalarda sağlık ve gü-
venlik yönünden ciddi ve yakın bir 
tehlike ile karşılaştıklarında ve koru-
ma tedbirlerinde bir eksiklik gördük-
lerinde, işverene veya çalışan temsil-
cisine derhal haber vermek.

n Teftişe yetkili makam tarafın-
dan işyerinde tespit edile noksan-
lık ve mevzuata aykırılıkların gideril-
mesi konusunda, işveren ve çalışan 
temsilcisi ile işbirliği yapmak.

n Kendi görev alanında, iş sağlı-
ğı ve güvenliğinin sağlanması için iş-
veren ve çalışan temsilcisi ile işbir-
liği yapmakla yükümlüdürler (Md. 
19/1,2,a,b,c,ç ve d). Aksi takdirde iş-
veren, 4857 sayılı İş Kanunun 25/
II’sine göre İşçinin “Ahlak ve iyini-
yet kurallarına uymamak nedeniy-
le iş sözleşmesini” bildirimsiz ve taz-

minatsız olarak feshedebilir. Bunun 
yanısıra işçinin Türk Borçlar Kanunu 
396/1, 2. fıkralarına göre “özen bor-
cu” ile aynı Kanunun 399. maddesine 
göre “Uyma borcu, itaat borcunun” 
bulunduğunun da unutulmaması ge-
rekir. Örneğin; işçinin iş görme borcu 
dışında kalan iş sağlığı ve güvenliği 
direktiflerine uygun hareket etme-
si gerekir. Sözgelimi, işçi yasak işyeri 
alanlarında sigara içmemelidir. 

C.Maden Kömürü İşverenleri 
ile İlgili Tedbirler
İşverenler için, maden kömü-

rü işletmelerinde işçi sağlığı ile ilgi-
li tedbirler alınması, önemli bir ma-
liyet unsuru olarak kabul edilir. Bu 
bakımdan, işçi sağlığı ile ilgili önlem-
lerin alınmasını, yasalarda belirtilen 
koşullara işyerlerinde uyulduğunun 
kanıtlanmasında, denetim ve tef-
tişlerde özen gösterirler. Oysa,  işve-
renler, maden kömürü işletmelerin-
de işçi sağlığı ile ilgili yasal tedbirleri 
harfi harfine yerine getirerek alsa, iş-
çilerinin çalışma arzu ve isteğini ne 
kadar iyi güdüleyeceklerini hesapla-
yamazlar ya da hesaplamakta zorla-
nırlar. Şöyle ki, çağdaş dünyada hızla 
gelişen teknoloji ve değişimlere uyum 
sağlayan işletmeler rantabl olur ve 
yaşamlarını devam ettirirler. Aksi 
takdirde işletmelerin ayakta durma-
ları ve yaşamlarını devam ettirmele-
ri zorlaşır. 

İşveren, işçilere yapmakta olduk-
ları işlerinde uymaları gerekli sağ-
lık tedbirlerini öğretmek ve iş değiş-
tirecek işçilere gereken yeni bilgileri 
vermek zorundadır. Ayrıca maden 
kömürü işvereninin, işyerinde, tek-
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nik gelişmelerin getirdiği daha uy-
gun sağlık şartlarını sağlaması; kul-
lanılan makinalarla alet ve edavattan 
herhangi bir şekilde tehlike göste-
renleri ya da hammaddelerden ze-
hirli ya da zararlı olanları, yapılan işin 
özelliğine ve niteliğine göre zararları 
azaltan araç ve gereçleri değiştirmesi 
ve diğer işçi sağlığı tedbirlerini alma-
sı esastır. Maden kömürü işverenle-
ri, çalıştırdıkları işçilerin sağlığı ile il-
gili kişisel koruma araçlarını almakta 
ihmal etmemelidir. Çünkü, maden 
kömürü işletmelerinde, işçi sağlığı ile 
ilgili alınması gerekli tedbirlerin biri-
sinin ihmal edilmesi, yalnız o ihmali 
yapan kimsenin yaşamını riske sok-
madığı gibi, o ocakta çalışan diğer iş-
çilerin de hayatını tehlikeye sokar. Bu 
durumda, birçok aile yuvasının peri-
şan olmasına ve ulusal yetişmiş iş-
gücümüzün de çar-çur edilmesine 
katkıda bulunur. Maden kömürü iş-
letme sahibi olan işverenlerin, sözko-
nusu tedbirleri de almak zorunluluğu 
vardır (6331 sk. md.4-19). Aksi takdir-
de, işveren, ortaya çıkan risklerin so-
nuçlarından sorumlu sayılmalıdır.

II.İŞGÜVENLİĞİ BAKIMINDAN
Dünyada olduğu kadar ülkemiz-

de de güncel bir sorun olarak kar-
şımıza çıkan iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının insan gücüne, eko-
nomiye ve işletmeye olan maliyetle-
ri gerek kamu gerek özel sektör ta-
rafından önemle üzerinde durulması 
gereken ve acilen çözülmesi gereken 
bir sorundur. Bu nedenle iş güvenliği-
nin anlam ve önemini, tanımını aşa-
ğıda görüleceği üzere ele alıp incele-
yebiliriz.

1.Anlam ve Tanımı
İnsanlar yaşamları boyunca kar-

şılaşabilecekleri çeşitli risklerden 
korunmak için bir güvence içerisin-
de olma ihtiyacı duyarlar. Tarihin her 
döneminde ve dünyanın her yöre-
sinde bu güdüsel duyu ile karşılaşılan 
risklerin olumsuz etkilerinden koru-
nabilmek için türlü güvenceler ara-
yıp bulmuşlardır. 

XVIII. yüzyıl sonlarında başla-
yan “Sanayi Devrimin”de bu görün-
tüde büyük bir değişme olmamıştır. 
Sanayileşme ile birlikte açık pazar 
ve para ekonomisi geçerlilik kazan-
mış18 ve sanayinin kurulup geliştiği 
yörelerde çok sayıda insanın yaşadı-
ğı büyük endüstri merkezleri, kent-
leri doğmuştur.19

Özellikle ekonomik, sosyal ve 
hukuki yönden çalıştırana bağımlı, 
emeği karşılığında ücret alan ve bun-
dan başka geliri de olmayan kimseler 
endüstrileşme ile birlikte çoğalmaya 
ve bu kişiler ile bakmak zorunda ol-
dukları kimseler artık karşı karşıya 
kalabilecekleri risklere karşı korun-
masız ve güvencesiz kalmışlardır. 
Böylece, işçilerin karşılaşabilecek-
leri risklere karşı koyabilmede “top-
lu mücadele” dönemi başlamış ve bu 
yolda türlü deneyimlerden geçmiş-
tir.20 

İşyerlerinde çalışma koşullarının 
meydana getirdiği, çalışanlara, ma-
kine ve tesislere ya da üretime yö-
nelik tehlike, zarar ve aksaklıkların 
araştırılması ve önlenmesi bakımın-

18- Andre PIETTRE, Pensee Economique et Theories 
Contemparaines, 7e Editions, DALLOZ, Paris 1979.
19- DUPEYROUX, s.30-31.
20- Bu konuda fazla bilgi için bkz. BIT., La Liberte Syn-
dicale,Cours D’Education Ouvriere,Bureau International 
Du Travaile, Ceneve 1959, s.8.
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dan yapılan metodlu çalışmaların 
tümü sözkonusu sorunların çözü-
müne yöneliktir. Bu bakımdan iş gü-
venliği, plansız ve düzensiz bir ön-
lemler dizisi olmayıp, başlı başına bir 
tekniktir21. Bu teknik öncelikle işçi-
yi ya da çalışanı korumayı amaçlar. 
Ancak, işlerinde bulunan diğer hu-
susların (makinaların, hammadde, 
bina ve tesisatın) bozulmasının, za-
rar görmemesinin önlenmesinde de 
iş güvenliğinin önemi vardır. Şu hal-
de, iş güvenliği salt bir bilim olmayıp, 
aynı zamanda bir sanat ve teknik sa-
yılır. Bu konulara en iyi şekilde yön ve-
recek hususlar ise, konuyla ilgili alına-
cak uygulanabilir nitelikteki hukuki 
önlemlerdir. Ayrıca iş güvenliği;

ı. İşçinin işbaşındaki güvenliği,
ıı. İşçinin işi dışındaki güvenliği,
ııı. Üçüncü kişilerin güvenliği (so-

rumluluk),
ıv. İşletme araç ve taşıtların güven-

liği ve
v.Mal ve hizmetlerin güvenliği, 
gibi her biri farklı konuları da kap-

sar.22 Maden kömürü işletmelerinde 
tüm bu alanlarda olumlu sonuçların 
alınması konusu iş güvenliği husu-
sunda ayrıntılı bir politika saptayarak 
yaklaşmalarını gerektirecektir.

Maden kömürü işletmelerin-
de meydana gelen iş kazası ve mes-
lek hastalıklarının sosyal etkileriyle 
birlikte, sebep olduğu işgücü ve ulu-
sal gelir kayıplarının, ekonomileri ne 
derece olumsuz yönde etkilediği ko-
nusunu çalışmamızın başlangıcında 
sunmaya çalıştık. Bu bakımdan, en-
düstrinin gelişimi sırasında artan iş 

21- Bu konuda Fransa uygulaması için bkz.,Memonto 
Pratique…,s.386 Paragraf 1804 vd. 
22- Orhan ELMACI, “İşçi Sağlığı ve Güvenliği”, S.S.K. Ge-
nel Müdürlüğü Bülteni, Ankara 1987 Ocak-Mart, S.3, s.21.

kazaları ve meslek hastalıklarının ön-
lenmesinde, iş güvenliği tedbirlerinin 
alınması bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Çağdaş endüstrinin bi-
reysel çaba ve zahmetle yürütülme-
si sonucu meydana gelen ölüm ve ya-
ralanmalar, bireysel ve toplumsal acı 
kaynağıdır. Bunun sonucu olarak da, iş 
yapma olanağının bulunmaması, aile 
düzeninin bozulması çocukların yalnız 
ve kısmen ya da tamamen yoksul kal-
ması gibi türlü ekonomik ve sosyal so-
runları ortaya çıkartarak, mesleki ve 
fizyolojik riskleri önlemek, önce iyi bir 
iş güvenliği politikasının amacıdır.

Bir işçiyi gereksiz tehlikelere ma-
ruz bırakmamak için uygun tedbirle-
rin alınmasıdır şeklinde tanımı yapılan 
iş güvenliğinin, işverence ne gibi ted-
birler alınacağını 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunun 4. maddesin-
de açıkça ortaya konulmuştur. Burada, 
yasa koyucu iş güvenliği tedbirlerini 
alma sorumluluğunu işverene yükle-
miştir. Bu haliyle, maden kömürü iş-
letmelerinde işveren tarafından alına-
cak iş güvenliği tedbirleri; işçi, işveren 
ve ulusal ekonomi bakımından yarar-
lı olacaktır. 

Ayrıca, geleceği gören ve işletme-
sinin büyüyüp gelişmesini düşünen 
maden kömürü işletmecisi, kar amacı 
ile hareket ederek, iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarını önlemede yapılacak 
masrafların, daha sonra meydana ge-
lecek endirekt maliyetler üzerinde bü-
yük tasarruf sağladığını görerek, bu 
tedbirlerin alınmasında titiz davrana-
cak ve gerekli önemi verecektir. 

2.Önemi
İşçi-işveren ve çalışma koordi-

nasyonu en iyi şekilde sağlayıp, iş-
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letme ve ulusal ekonomi bakımından 
yararlı duruma yöneltmek için alına-
cak tedbirlerin en önemlilerinden biri 
de iş güvenliğidir. 

Maden kömürü işletmelerinde 
yangına, gazlara, toz patlamalarına, 
yeraltı ve yerüstünde bulunan makine 
ve araçların kendi yapılarında mevcut 
risklerin önceden nelerden ibaret ol-
duğunun bilinmesi, daha sonra da bu 
risklerin sonuçlarının önlenmesinde 
alınacak tedbirlerin yerine getirilmesi 
meselesi, iş güvenliğinin çalışma ko-
nularını oluşturur. Diğer taraftan, ça-
lışma hayatında, sürekli olarak hare-
ket halindeki araç ve gereçlerle karşı 
karşıya bulunan maden kömürü iş-
çisine iş güvenliği konusundaki eği-
tim konularına önem vererek, onla-
rı bilgilendirmek ihtiyacı da vardır. Şu 
haliyle, maden kömürü işletmelerin-
de meydana gelen meslek risklerini 
önleyebilmek için gerekli çalışmala-
rın yapılabilmesi meselesi, iş güvenli-
ği tedbirlerinin rasyonel bir uygulama 
plan ve programı çerçevesinde yürü-
tülmesine bağlıdır. 

Maden kömürü işletmelerin-
de meydana gelen iş kazası ve mes-
lek hastalıkları sayısını düşürmenin 
en akılcı yolu, iş yerlerinde kullanı-
lan teknolojinin gerektirdiği her türlü 
iş emniyeti tedbirlerinin alınmasıdır. 
Böylece, ocaklarda sağlığa zararlı ça-
lışma ortamının zararlılık derecesini 
en aza indirmesi iş güvenliğinin öne-
mini vurgular. 

Maden kömürü işletmelerinde iş 
güvenliği çalışmaları ile maiyetlerin 
düşürülebileceği ve elde edilen ürün 
düzeyinde artış sağlanabileceği, ilk 
bakışta çelişkili bir düşünce olarak 
kabul görebilir. Alınacak iş güvenliği 

tedbirlerinin kömür işletmesine bel-
li bir maliyet yükleyeceği23 ve hatta 
seri çalışmaları engelleyecek şekil-
de üretimi düşürebileceği sanılabi-
lir. Ancak, iş kolları itibariyle en riskli 
olan maden kömürü işletmeciliğin-
de meydana gelen meslek riskleri-
nin sayısının azaltılmasında alınacak 
önlemlerin bir sınırı yoktur. Şu hal-
de, kömür işletmelerinde alınacak iş 
güvenliği önlemlerinin araştırılma-
sı önem kazanırken, iş güvenliği ve 
işçi sağlığı önlemlerinin hangi nok-
taya kadar ürün artışına ve mali-
yetlerin etki yapacağı ya da hangi 
düzeyden sonra gereksiz ve masraf-
lı hale geleceği konusu güncellik ka-
zanmaktadır. Bu nedenle, maden kö-
mürü işletmesi işverenin üzerinde 
özenle durması gereken husus, bir 
yandan maliyetleri minimum düzey-
de tutacak, diğer yandan işletmede-
ki çalışma koşularını düzenleyerek 
iş kazaları ve meslek hastalığına en-
gel olacak güvenlik önlemlerinin na-
sıl olacağıdır.

Maden kömürü işletmesinde iş 
kazası ya da meslek hastalığına uğ-
rayan işçi, geçici ya da sürekli iş gör-
mezlik karşısında bir ödenek alacak-
tır. Ancak sürekli olarak iş göremez 
duruma düşen işçi gelir olanağı ka-
pasitesi sınırlanacak ve rehabilitas-
yon sonrası bile daha düşük ücret-
li bir işte çalıştırılacağı uygulamada 
kaçınılmaz olacaktır. Kaza ölüm ile 
sonuçlandığında ise ekonomik ve 
sosyal acının derinliği gerek ailede 
gerek toplumda daha fazla olacak 
ve zihinlerde her zaman iz bıraka-
rak hatırlanacaktır. Bu nedenle iş 
güvenliği önlemleri bir yandan iş-

23- Bu konuda daha fazla bilgi için bkz., ERGİN, s.59 vd.
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çinin moralini ve çalışma koşullarını 
düzeltirken, öte yandan işçi ve aile-
sinin kazalardan dolayı doğabilecek 
ekonomik ve sosyal sıkıntıları engel-
lenmiş ya da asgariye indirilmiş ola-
caktır. 

Ekonomik büyümeye katkı-
da bulunan unsurlar hakkında ya-
pılan araştırmalar, büyümeyi ya-
ratan hususların neler olduğunu 
ortaya çıkartmıştır. Bazı ekonomist-
lerce yapılan uygulamalı araştırma-
lar (Senvey ve Botim gibi), ekonomik 
gelişmede en önemli rolü emek ya da 
sermaye gibi fiziki unsurların artışı 
değil, bilgi ve eğitim düzeyinin artı-
şı, teknolojinin gelişmesi ve ilerleme-
si gibi fiziki olmayan ve fakat büyük 
ölçüde prodüktivite araştırmaları-
na yol açan yeni faktörler oynamış-
tır.24 Şu haliyle iş güvenliği ile ilgi-
li çalışmalar ve bu konuda yapılacak 
organizasyonlar meselesi,  kalkınma 
çabalarımızı olumlu yönde etkile-
yen yeni bir unsur olarak görülebilir. 
Böylece, maden kömürü işletmele-
rinde çalışan işçilerle ilgili iş güven-
liği önlemlerinin getireceği verimlilik 
artışları ve dolayısıyla işletmelerde-
ki huzurlu çalışma ortamının varlığı, 
ekonomik kalkınmamıza da katkıda 
bulunmasını sağlamış olacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de maden kömürü işlet-

melerinde meslek risklerinin önlen-
mesi ile ilgili iş güvenliği yükümlülük-
lerini üç ana başlıkta inceleyebiliriz. 
Bunlar.

24- Besim ÜSTÜNEL, “Ekonomik Kalkınmada Verim-
liliğin Yeri ve Önemi” Kalkınma Stratejisi ve Verimlilik 
Sempozyumu, MPM. Yayınları No.189, Ankara 1975, s.2.

A.İşverenin Yükümlülükleri
Burada, işverenin yükümlülükle-

rini aşağıda görüleceği üzere belirte-
biliriz. 

n İşyerinde risk durumunu ve 
tehlike grubunu belirleme,

n İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri-
ni alma,

n İşçilerin, sağlık ve gözetimini 
yapma,

n İşçileri, bilgilendirme ve eğitimi-
ni yapma,

n İş kanunu ve meslek hastalıkları 
ile ilgili kayıt tutma ve bildirme,

n İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili or-
ganizasyona gitme. Örneğin, işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı ile iş 
sağlığı ve güvenliği kurullarını oluş-
turma gibidir. 

B.İşçilerin Yükümlülükleri
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yü-

kümlülükler sadece işverenle ilgili 
değil, işçilerle de ilgilidir. İşçiler de, iş-
verence ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ku-
rullarınca alınan yasal önlem, talimat 
ve yasaklara uymak zorundadırlar 
(İSGK. Md.19). Aksi takdirde, işvere-
nin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak 
fesih hakkı doğar (İK. Md.25/II,1). 

C.Devletin Yükümlülükleri
Devlet, çıkardığı yasalarla sadece 

çalışma hayatını düzenlemekle kal-
mamakta, onu denetlemek ve aykı-
rılık halinde yaptırım uygulamakla 
da ödevli ve yetkilidir. Bu bakımdan 
Devlet, yasaca kabul edilen Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni oluş-
turmuştur.(İSGK.Md.21).Devletin ko-
nuyla ilgili yükümlüklerini şöylece 
belirtebiliriz.
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n İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
yasal düzenlemeler yapmak,

n Maden iş yerlerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağ-
lı iş müfettişleri kanalıyla denetle-
mek,

n İş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda yaptığı denetlemeler so-
nucunda una aykırı davranıldığını 
saptaması halinde “işin durdu-
rulması” kararı ile işverene “idari 
para cezası” vermek,

n Devlet, maden işletmelerinde 
alınması gereken iş sağlığı ve gü-
venliği tedbirleri için “parasal des-
tek ve teşvikler”de vermekle gö-
revlidir.

Bu durumda, maden kömürü 
işletmelerinde alınması gereken iş 
güvenliği tedbirlerinin nitelikleri-
ni aşağıda görüleceği üzere belirt-
mek mümkündür.

ı. Ağır ve tehlikeli bir iş olma-
sı sebebiyle, genel olarak alınan iş 
güvenliği tedbirleri,

ıı. Maden kömürü işyerlerinde 
iş kazaları ve meslek hastalıkları 
için alınacak tıbbı tedbirler, 

ııı. Maden kömürü işyerlerin-
de yangın ve su baskınlarına karşı 
alınacak tedbirler,

ıv. Maden kömürü işletmeleri-
nin ocak giriş-çıkış ve dehlizlerde 
alınacak tedbirler,

v. Elektrik tesisatlarında alına-
cak tedbirler,

vı. İş makinalarında güvenlik 
tedbirleri,

vıı. Kömürlerin kaldırılması, ta-
şınması ve depolanmasında alına-
cak güvenlik tedbirleri, 

viii. Kişisel korunma araçların-
da alınacak güvenlik tedbirleridir.

Maden kömürü işletmelerin-
de iş sağlığı ve iş güvenliği konu-
sunda alınan önlemler yetersizdir. 
Türkiye’nin önemli kömür üretim 
merkezleri olan Zonguldak, Ma-
nisa, Kütahya, Sivas, Konya, Ba-
lıkesir, Muğla, Erzurum, Erzin-
can, Kahramanmaraş ve Denizli 
gibi illerde çalışan maden işçileri-
nin iş kazaları ve meslek hastalık-
larıyla karşı karşıya kalmaları ka-
çınılmazdır. Burada önemli olan, 
çalışan maden işletmelerinde do-
ğabilecek iş kazası ve meslek has-
talıklarına karşı önceden önlem 
alarak, riskleri asgariye indirmek 
ve kömür işçisine korkusuz çalış-
ma ortamı hazırlayarak, ona ya-
şam şansı vermektir.

Her gün iş kazası tehlikesiyle iç 
içe çalışan maden işçisinin, bir de 
ekonomik sorunlarla karşılaşma-
sı, çalışma hayatında tatminsiz-
liklere, duyarsızlıklara, ilgisizlikle-
re ve diğer sosyal sorunlara sebep 
olur. Sorunlar kitlesinin varlığı, 
maden kömürü işçisinin meslek 
riskleriyle karşı karşıya kalma-
sında etkili olur. Nitekim, iş kaza-
larının büyük bir oranının günün 
ilk saatlerinde meydana gelmesi, 
bunun kanıtı sayılır. O halde, ma-
den kömürü işçilerinin refah se-
viyesinin arttırılması ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi ihtiya-
cı vardır ve bunun için de, maden 
kömürü işçilerinin ekonomik du-
rumlarının iyileştirilmesi ve öze-
nilir hale getirilmesi gerekir. Diğer 
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taraftan, ülkemizde maden kö-
mürü işletmelerinde çalışan işçi-
lerin karşılaşabileceği iş kazala-
rı ve meslek hastalıklarına karşı 
korunmalarını sağlayan iş sağlı-
ğı ve güvenliği hukuku mevzuat-
larının yeniden gözden geçirilmesi 

ihtiyacı da bulunmaktadır.  Amaç, 
ağır ve tehlikeli bir iş kolunda çalışan 
kömür işçilerimizin dünyanın diğer 
ülkelerinde çalışan meslektaşlarına 
imrenmeden daha güvenli, sağlıklı ve 
refah ortamında yaşamlarını sürdür-
melerini gerçekleştirmek olmalıdır. 
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