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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Dünya’nın dört bir yanında ve ülkemizde görülen maden kazaları maddi ve manevi 

birçok zarara neden olmasının yanı sıra çok sayıda can kaybına da neden olmaktadır. Bu proje 

ile ülkemizdeki maden kazalarının ve can kayıplarının nedenleri araştırılmıştır. Can 

kayıplarının hangi tip madenlerde yoğunlaştığı ve nasıl gerçekleştiği ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Projemizdeki amacımız ise maden kazalarında meydana gelen can kayıplarını 

önlemeye yönelik çözüm üretmektir.  

Araştırmalarımız sonucunda maden kazalarının ve bu maden kazalarındaki can 

kayıplarının en fazla galeri işletmeciliği şeklinde işletilen kömür ocaklarında meydana geldiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu kazaların nedenleri arasında grizu patlamaları ve galeri 

çökmelerinin daha fazla etkili olduğunu, can kayıplarında ise göçük altında kalmaların ve 

oksijen azlığına bağlı olarak nefessiz kalma durumunun daha fazla etkili olduğunu tespit ettik. 

(ARSLANHAN S., CÜNEDĠOĞLU H. E.,  2010) 

Maden kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için göçük gerisinde kalan madencilere 

gaz maskelerinin yanı sıra sürekli oksijen akışının sağlanabilmesi durumunda solunum 

yetersizliğine bağlı can kayıplarının nispeten azaltılabileceği kanısına ulaştık. Göçük 

gerisinde kalan işçilere sürekli oksijen akışının sağlanabilmesi için galeri işletmeciliği 

şeklinde işletilen maden ocaklarında galeri içerisine tabandan döşenecek oksijen borularının 

gerekli olduğu sonucuna ulaştık.  

Galeri içerisine döşenecek oksijen boruları darbelere dayanıklı olmalı ve maden 

göçmelerinden etkilenmemesi için şekil 1’de görüldüğü gibi galeri tabanından döşenmelidir. 

Oksijen borularına temiz hava akışının sağlanması için dış mekâna genleşmeli oksijen tankı 

ve oksijen pompaları yerleştirilmelidir. Maden ocaklarında işçilerinin çalıştığı alanlarda 

oksijen borularının üzerine istenildiği kadar ve istenilen yerlere oksijen valfleri 

yerleştirilmelidir. Muhtemel kaza anında maden işçileri yanlarında bulundurdukları maskeleri 

oksijen boruları üzerinde yer alan valflere takarak temiz hava akışına kavuşacaklardır. İşçiler 

maskelerini valflere taktıkları an oksijen pompaları otomatik olarak devreye girerek borulara 

sürekli bir hava akışı sağlayacaktır. 

 
Şekil 1: Temiz hava akışını sağlayacak sistemin diyagramı 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Maden devri ile başlayan madencilik faaliyetleri insan yaşamında büyük değişimler 

meydana getirmiştir. Bu değişimlerle birlikte madencilik önemini sürekli artırarak günümüze 

kadar devam etmiştir. Günümüzde bir madenin işletilebilmesi ekonomik bir değere sahip 

olması ile yakından ilişkilidir. Her şeyden önce madenin rezervi çıkarmaya yeterli bir 

büyüklükte, madenin taş ve topraktan ayrılmış saf maden oranı (tenör oranı) yeterli olmalıdır. 

Madenin çıkarım koşullarının uygun olmasının yanı sıra pazarlama ve kullanım alanı da geniş 

olmalıdır. Ayrıca madenin çıkarılması için gerekli ekipmanlar ve iş gücünün de 

sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu koşullarının uygun olduğu maden sahaları ekonomik değer 

taşıyarak işletmeye açılabilmektedir. Madenlerin çıkarılması ise yeryüzü şekilleri ile arazinin 

jeolojik yapısına bağlı olarak açık işletmecilik ve galeri işletmeciliği olmak üzere iki şekilde 

yapılmaktadır. 

Açık işletmecilik şeklinde işletilen maden ocaklarında madenin üst kısmında bulunan 

toprak tabakası fotoğraf 1’de görüldüğü gibi iş makineleri ile alındıktan sonra açığa çıkan 

maden yine iş makineleri ile alınarak işletilmektedir. Açık işletmecilik ekonomik olduğu gibi 

işin büyük bir kısmı iş makineleri ile yapıldığı için çalışan iş gücü de daha az olmaktadır. İş 

gücü miktarının az olması ve madenin çıkarılması sırasında herhangi bir galeri açılmadığı için 

iş kazaları da çok az olmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 1: Açık işletmecilik şeklinde işletilen kömür işletmesi. 

 

 Yeryüzü şekillerinin ve jeolojik yapının açık işletmeciliğe olanak vermediği alanlarda 

madenler galeri işletmeciliği şeklinde çıkarılmaktadır. Galeri işletmeciliğinde madenler, 

maden filizi boyunca açılan tüneller yardımı ile çıkarılmaktadır. Galeri işletmeciliğinde de 

teknolojik cihazlar kullanılsa da bu işletmecilikte fotoğraf 2’de görüldüğü gibi önemli 

miktarda insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca galeri işletmeciliğinde madenin çıkarımı 

sırasında tünel açılması iş kazalarını, tünel içinde çalışan iş gücünün fazla olması da can 

kayıplarının fazla olmasına neden olmaktadır. Nitekim madencilik sektöründeki iş kazalarının 

ve can kayıplarının büyük bir kısmı galeri işletmeciliğinde meydana gelmektedir. 
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Fotoğraf 2: Galeri işletmeciliği şeklinde işletilen kömür işletmesi 

 
YER TARİH MADENİN CİNSİ OLAYIN ŞEKLİ ÖLÜ SAYISI İŞLETME ŞEKLİ 

Zonguldak Kozlu 03.03.1992 Kömür Grizu patlaması 263 Galeri İşletmeciliği 

Yozgat Sorgun 26.03.1995 Kömür Grizu patlaması 37 Galeri ve açık İşletmecilik 

Erzurum Aşkale 08.08.2003 Kömür Grizu patlaması 8 Galeri İşletmeciliği 

Karaman Ermenek 22.11.2003 Kömür Grizu patlaması 10 Galeri İşletmeciliği 

Çorum Bayat 09.08.2004 Kömür Grizu iştiali 3 Galeri İşletmeciliği 

Kastamonu Küre 08.09.2004 Bakır Yangın 19 Galeri İşletmeciliği 

Kütahya Gediz 21.04.2005 Kömür Grizu patlaması 18 Galeri ve açık İşletmecilik 

Balıkesir Dursunbey 02.06.2006 Kömür Grizu patlaması 17 Galeri İşletmeciliği 

Bursa M. Kemalpaşa 10.12.2009 Kömür Grizu patlaması 19 Galeri İşletmeciliği 

Balıkesir Dursunbey 23.02.2010 Kömür Grizu patlaması 13 Galeri İşletmeciliği 

Zonguldak Karadon 17.05.2010 Kömür Grizu patlaması 30 Galeri İşletmeciliği 

Kahramanmaraş Elbistan 10.02.2011 Kömür Şev Kayması 11 Açık işletmecilik 

Zonguldak Kozlu 08.01.2013 Kömür Metan degajı 8 Galeri İşletmeciliği 

Manisa Soma 13.05.2014 Kömür Ocak Yangını 301 Galeri İşletmeciliği 

Karaman Ermenek 28.10.2014 Kömür Su baskını 18 Galeri İşletmeciliği 

Tablo 1: Son 30 yılda meydana gelen maden kazaları 

 

 Tablo 1’de yer alan son 30 yıldaki maden kazaları incelendiğinde kazaların büyük bir 

kısmının galeri işletmelerinde meydana geldiği görülmektedir.  Bu kazalarda galeri göçmeleri 

ile metan gazı patlaması ve ardından gelebilecek toz patlaması en önemli iki kaza türüdür. 

Tahkimat yetersizliğinden kaynaklanan göçüğün kaza sıklığı daha fazla olmakla birlikte, grizu 

patlamaları da çok fazla sayıda ölüme yol açabilmektedir. Metan ve hava karışımını ifade 

eden grizu büyük patlamalara neden olabilmektedir. (GÜYAGÜLER, T., 2002)  Grizu 

patlamasının olabilmesi için üç etkenin bir araya gelmesi gerekir. Bunlar: Metan gazı, oksijen 

ve karışımın patlamasına neden olan bir kıvılcım veya bir ısı kaynağıdır. Patlama sonrasında 

basınçlı hava dalgası ve alev dalgası oluşur, alev dalgası ikincil ve üçüncül patlamalara da 

neden olabilir. Grizu patlamasının sonucunda kalkan kömür tozu da patlayabilmekte ve 

meydana gelen kazanın sonuçları daha da vahim olabilmektedir. Galeri içerisinde meydana 

gelen bu patlamalar galerilerde çökmelere de neden olmaktadır. Galeri çökmesi ise kömürün 

çıkarımı sırasında açılan tünelin, üst kısımda bulunan toprak tabakasından kaynaklanan ağırlık 

ve basıncı taşıyamayarak çökmesidir. Galeri çökmeleri galeri içerisindeki patlamalardan, 

tahkimatın zayıf, jeolojik yapıyı oluşturan kayaçların gevşek yapıda olmasından 

kaynaklanabilmektedir. 
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 Gerek grizu patlamaları gerek galeri çökmeleri gerekse galeri içerisinde meydana 

gelen diğer tüm maden kazaları büyük can kayıplarına neden olmaktadır. Nitekim son 30 yıl 

içerisinde meydana gelen maden kazalarında 775 insanımız hayatını kaybetmiştir. Maden 

kazalarındaki can kayıplarının nedenleri ise şunlardır: 

1- Göçük altında kalma 

2- Yangına maruz kalma 

3- Göçük gerisinde kalma nedeniyle solunun yetersizliğinin olduğu görülmektedir. 

Madencilik sektöründe bu can kayıplarını önlemeye yönelik bazı önlemler alınsa da 

bazen bu önlemler yetersiz kalabilmektedir. Bu önlemlere bakıldığında en yaygın olanlarının 

havalandırma, takip sistemi, yer altı telefonu, sensörler, yangın söndürme sistemleri, kontrol 

odası, kaçış odaları, ışıklandırma, robot kullanımı, tahkimat ve gaz maskelerini sıralamak 

mümkündür. Bu önlemeleri inceleyecek olursak: 

2.a. Tahkimat: Madenin çıkarımı sırasında açılan galerinin çökmesini önlemek için ağaç 

veya çelik kolonlar ile galerinin güçlendirilmesidir. 

2.b. Takip sistemi: Madenlere kurulan fiber optik ve bakır kablo ağlarıyla takip sistemi 

oluşturulmasıdır. Kurulan özel cihazlarla madenciler ve tüm araçların yerleri anlık olarak tek 

tek tespit edilebilmektedir. 

2.c. Robotlar: Özel bıçaklara sahip olan robotlar, uzaktan kumandayla yönetilerek maden 

çıkarılır. Çıkarılan madenler özel kızak sistemiyle madenden dışarıya çıkarılır. 

2.d. Yer Altı Telefonu: Kurulan iletişim ağları üzerinden sesli görüşmeler yapılabilmektedir. 

Bu sistemde yedekli hatlarla bağlantının facia anlarında da kopmaması sağlanmaktadır. 

2.e. Sensörler: Madenlerin en önemli güvenlik tedbirlerinden birisi de sensörlerdir. 

Madenlerdeki oksijen ve karbonmonoksit oranları bu sensörlerle anlık olarak ölçülür. Alınan 

veriler anlık olarak yeryüzündeki kontrol odasına iletilir. 

2.f. Yangın Söndürme: Grizu patlamalarında hızlı söndürme yapabilecek özel bir karışıma 

sahip sıvılar kullanılmaktadır. Galerilere yakın bir noktaya kadar çekilen borularla bu sıvı 

yangını hızlı bir şekilde söndürmektedir. 

2.g. Kontrol Odası: Kontrol odalarından; madencilerin konumu, oksijen ve karbondioksit 

oranlarının yanı sıra çıkarılan kömür miktarı da görüntülenebilmektedir. 

2.h. Kaçış Odaları: Kaçış odaları, madencilerin can simidi gibidir. Yangın veya patlama 

sonrasında kaçış odalarına sığınan madenciler uzun süre hayatta kalabilmektedir. 

2.ı. Işıklandırma: LED ışıklandırma sistemi, hem madendeki kömür çıkarılan galerilerde 

hem de madencilerin kasklarında bulunmaktadır. Özel tasarlanan halojen yansıtma sayesinde 

gün ışığına yakın bir aydınlanma sağlanmaktadır. 

2.i. Havalandırma: Maden ocaklarına yerleştirilen sensörlerle madencilerin oksijen ihtiyacı 

hesaplanmakta ve havalandırmalar sayesinde madencilerin çalıştığı noktaya gereken oksijen 

gönderilmektedir. 

2.j. Gaz maskeleri: Gaz maskeleri her madencinin yanında bulunmaktadır. Acil durumlarda 

bu gaz maskeleri yaklaşık 45 dakika madencinin oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. 

Dünya genelinde uygulanan bu yöntemlerin büyük bir kısmı ülkemizde de 

uygulanmaktadır. Uygulanan bu yöntemlerin her birinin bazı eksikleri bulunmaktadır. 

Özellikle de oksijen yetersizliğini önlemede yetersiz kalmaktadırlar. Örneğin fotoğraf 3’de 

görülen gaz maskeleri işçileri en fazla 45 dakika idare edebilmekte olup 45 dakikada işçilere 

ulaşılamaması durumunda solunum yetersizliğinden can kayıpları yaşanmaktadır. 
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Solunum yetersizliğine yönelik bir diğer önlem ise havalandırma sistemleridir. Bu 

havalandırma sistemleri, galeri içerisindeki oksijenin yeterli miktarda bulunmasını sağlayan 

sistemlerdir. Havalandırma sistemlerindeki en önemli olumsuzluk galeride meydana gelen 

yangınlarda havalandırmadan verilen oksijenin yangınları daha da artırmasıdır. Nitekim Soma 

maden faciasında galeri içerisindeki yangın uzun süre söndürülemediği için yangının 

artmasını önlemek adına uzun süre galeri içerisine oksijen verilememiştir. Bu durum içeride 

mahsur kalan işçilerin solunum yetersizliğine bağlı olarak yaşamlarını yitirmesine neden 

olmuştur. Havalandırma sistemleri galeri tavanlarında olduğu için muhtemel kazalardan çok 

çabuk etkilenmekte ve galeri içerisine oksijen verilememektedir. Böyle bir durumda 

havalandırmadan göçük gerisindeki işçilere oksijen ulaştırılamamaktadır. 

   
 Fotoğraf 3: Madenlerde kullanılan gaz maskeleri 

 

Solunum yetersizliğine yönelik bir diğer önlem ise kaçış odalarıdır. Bu odalarda 

işçilerin gıda, su ve oksijen ihtiyaçlarını uzun süre karşılayabilecek tüm önlemler alınmıştır. 

Kaçış odaları için en önemli olumsuzluk ise bazı kazalarda galeri içerisinde meydana gelen 

göçmelerdir. Bu göçmeler, işçilerin kaçış odalarına ulaşmasını engellemekte ve can 

kayıplarına sebep olmaktadır. 

 

3. Çözüm 

Gaz maskeleri, havalandırma sistemleri ve kaçış odalarındaki aksaklıklar maalesef 

solunum yetersizliğine bağlı insan kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Oysaki şekil 1 ve 

şekil 2’deki gibi galeri içerisine bir şebeke şeklinde döşenecek ve üzerlerinde maske takmaya 

elverişli valflerinin bulunduğu oksijen boruları solunum yetersizliğine bağlı can kayıplarını 

engelleyecektir. Kaza anında hasar görmeyecek şekilde galeri tabanlarına döşenen bu oksijen 

boruları kaza anından sonra işçilerin yanlarında bulundurduğu maskeleri bu havalandırma 

borularına takmalarıyla birlikte işçilere sınırsız oksijen sağlayabilecektir. Çökme ve 

yangınlara karşı dayanıklı metallerden üretilecek bu oksijen boruları tüm galeriye şebeke 

halinde döşeneceği için göçük ve yangın nerede olursa olsun işçilere güvenli bir oksijen 

sağlayabilecektir. Ayrıca verilen oksijen sadece maskelere ulaşacağı için galeri içerisindeki 

oksijeni artırmayarak çıkabilecek yangınları da körüklemeyecektir. Böylece içerideki yangını 

artırmadan, işçilere sınırsız bir solunum sağlanarak solunum yetersizliğinden kaynaklanacak 

can kayıplarının önüne geçilebilecektir. Projemizin çözüm algoritması şekil 3’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Temiz hava akışını sağlayacak sistemin diyagramı 

 

 
Şekil 3: Çözüm algoritması 

 

4. Yöntem 

Bu projede madencilik, maden kazaları ve maden kazalarında meydana gelen can kayıpları 

hakkındaki bilgilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Maden kazalarında 

meydana gelen can kayıplarının nedenleri ve bu kayıplarını azaltmak için alınan önlemler ortaya 

konmuştur. Maden sahalarında can kayıplarını önlemek için alınan önlemlerin solunum 

yetersizliğine bağlı can kayıplarını önlemede yetersiz olduğu kanısına ulaşılmıştır. Bu eksikliği 

gidermek için maden ocaklarına üzerinde oksijen valfleri bulunan oksijen borularını bir şebeke 

halinde döşenmesi durumunda önlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Projemizi geliştirirken 

hastanelerde kullanılan Merkezi Oksijen Sisteminden esinlenilmiştir. Merkezi oksijen sisteminde 

hastanelerde bulunan oksijen borularından oksijen desteğine ihtiyacı olan hastalara oksijen 

sağlanmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde de maden kazalarında sıkışan işçilere oksijen 

desteği sağlanacaktır. 

Nitekim Soma maden faciasında sağ olarak kurtulan Emre Alaca, "Olay anında 

emniyetçi vardiya amirimiz Mehmet Efe bize, durun, gitmeyin, yangın var! Söndürelim ondan 
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sonra gidersiniz, dedi. Biz de bekledik. Ocağın her yerini duman sardı. Göz gözü 

görmüyordu. Baktık olacak gibi değil, hava boruları vardı, testere bulup bunları kestik. 

Bulunduğum yerde 140 kişiydik. Bu hava borularından nefes almaya çalıştık." demiştir. 

(Vatan, 18.05.2014, https://www.gazetevatan.com/gundem/gaz-maskeleri-kufluydu-638667) 

Bu ifadeler doğrultusunda projemizin solunum yetersizliğinden kaynaklanacak olan can 

kayıplarını azaltacağı bir gerçektir.  

Geliştirdiğimiz yöntemin bir diğer önemli faydası ise göçük gerisinde kalan işçilerin 

yanlarında bulundurdukları maskeleri oksijen valflerine taktıkları an oksijen sadece işçilere 

ulaşacaktır. Böylece maden içerisinde meydana gelebilecek yangınlar da önlenmiş olacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Maden kazalarında can kayıplarını azaltmak için kullanılan havalandırma, takip 

sistemi, yer altı telefonu, sensörler, yangın söndürme sistemleri, kontrol odası, kaçış odaları, 

ışıklandırma, robot kullanımı, tahkimat ve gaz maskeleri gibi sistemlerin oksijen 

yetersizliğine bağlı can kayıplarını azaltmakta önemli eksikleri bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz 

proje bu bakımdan tamamen yenilikçidir. Projemize benzeyen hastanelerdeki merkezi oksijen 

sistemi Dünya’da hiçbir maden ocağında kullanılmadığı için tamamen özgün ve millîdir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz yeni açılabilecek maden ocaklarında uygulanabileceği gibi mevcut maden 

ocaklarında da rahatlıkla uygulanabilecektir. Projemizin uygulanabilmesi için gerekli oksijen 

boruları, oksijen valfleri, oksijen maskeleri, genleşmeli oksijen tankları ve oksijen pompaları 

ülkemizde üretilebilmektedir. Bu durum projemizin rahatlıkla uygulanabileceğini göstermektedir. 

Projemizin kabul edilmesi halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maden İşletmecileri ile 

görüşülerek uygulanması sağlanabilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projemizi 

özellikle galeri işletmeciliği şeklinde işletilen maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği açısından 

zorunlu tutar ise galeri işletmesi şeklinde işletilen tüm maden ocaklarında uygulanabilir. Projemiz 

ticari bir ürün olarak kullanılamaz çünkü iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekmektedir.  

Projemizdeki en önemli riskler göçme anında hava borularının ezilme ihtimali ve oksijen 

valflerinin işçi sayısına göre eksik kalmasıdır. Projemizdeki risk olasılıkları ve etkileri riskler 

bölümünde detaylandırılmıştır. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini uygulama maliyet planlaması tablo 2’de, projemizin sunum maketi 

için kullanacağımız malzemeler ve maliyet hesabı tablo 3’de detaylı şekilde sunulmuştur.  

Malzemeler Birim Birim Fiyatı 

6 Km’lik ve 100 İşçi Kapasiteli 

Maden Ocağı 

Gerekli Adet Toplam Fiyat 

Hava Pompası 1 adet 45000 TL 1 45000 TL 

Hava Valfi 1 adet 75 TL 200 15000 TL 

Metal Boru 1 metre 35 TL 6000 210000 TL 

Oksijen Tankı 1 adet 11000 TL 2 22000 TL 

Oksijen Maskesi 1 adet 30 TL 100 3000 TL 

Basınç Şalteri 1 adet 1000 TL 1 1000 TL 

6 Km’lik ve 100 işçi kapasiteli maden ocağı için toplam maliyet 296000 TL 

Tablo 2: Tahmini maliyet planlaması 

https://www.gazetevatan.com/gundem/gaz-maskeleri-kufluydu-638667
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Malzemeler Birim Birim Fiyatı 
Gerekli 

Birim 

Toplam 

Fiyat 

Mini Hava Kompresörü 1 adet 600 TL 1 600 TL 

Hava Valfi 1 adet 75 TL 2 150TL 

Su Borusu 1 metre 35 TL 3 105 TL 

Oksijen Maskesi 1 adet 30 TL 2 60 TL 

MDF 1 metrekare 100 TL 2 200 TL 

3 mm Kontrplak 1 metrekare 75 TL 2 150 TL 

Yapıştırıcı 1 adet 60 TL 4 240 TL 

Boya 1 litre 200 TL 1 200 TL 

Sunum maketi için gerekli toplam maliyet 1705 TL 

Tablo 3: Projemizin sunumu için ihtiyaç duyulan malzemeler ve sunum maliyeti 

 

7.a. Proje Takvimi: 

Proje takvimi tablo 4’de detaylı şekilde sunulmuştur.  

Aşama Yapılacak İş Tarih Süre 

Ön Değerlendirme 

Raporu Aşaması 

Proje fikri oluşturma, geliştirme, 

araştırma,  rapor oluşturma süreçleri 

Şubat 2022-  

Nisan 2022 
3 Ay 

Proje Detay 

Raporu Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 

değerlendirilmesi, literatür tarama,  proje 

detay raporu yazımı 

Mayıs 2022 1 Ay 

Üretim Sistemin kurulması 5-15 Temmuz 2022 10 gün 

Test 
Sistemin test edilmesi 15-20 Temmuz 2022 5 gün 

Sunum provaları 20-27 Temmuz 2022 7 gün 

Final Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

Büyük Final Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos-4 Eylül 

2022 
5 gün 

 

Üretimden Sunuma Toplam Süre 30 gün 

Tablo 4: Proje Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi öncelikle maden ocaklarında çalışan maden işçileri, aileleri ve 

maden ocaklarını işleten maden işletmecileridir. Sistemin kurulumu için gerekli malzemelerin 

(hava boruları, maskeler, hava pompaları vb.) üretimini sağlayan sanayi tesisleridir.  Ayrıca 

Türkiye’de madencilik faaliyetlerinden sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA 

ve Etibank gibi kurumlardır. 

 

9. Riskler 

Maden kazaları sırasında oluşan göçüklerde, hava borularının oksijeni geçirmeyecek 

düzeyde ezilme ihtimali projemizdeki en önemli risktir. Hava boruları muhtemel göçmelere 

dayanıklı malzemelerden yapılacağı için ve maden ocaklarının tabanından döşeneceği için 

gerçekleşme olasılığı çok düşük “1” olup böyle bir olasılığın gerçekleşmesi durumunda 

oksijen valflere ulaşmayacağı ve can kayıpları yaşanabileceği için etkisi yüksek “4” 

olacaktır.  
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Bir diğer risk ise oksijen valflerinin işçi sayısına göre eksik kalmasıdır. Oksijen 

valfleri işçilerin en yoğun çalıştığı yerlere yerleştirileceği için bu riskin gerçekleşme olasılığı 

düşük “1” olacaktır. Böyle bir riskin gerçekleşmesi durumunda oksijen valflerinden 

maskelere değil de maden ocağının direk içerisine de oksijen verilebileceği için etkisi düşük 

“1” olacaktır. Projemiz için oluşturduğumuz olasılık-etki matrisi tablo 5 ve tablo 6’deki 

gibidir. 

 Etki 

Çok Yüksek 

5 

Yüksek 

4 

Orta 

3 

Düşük 

2 

Çok Düşük 

1 

Olasılık 

Çok Yüksek 5 25 20 15 10 5 

Yüksek 4 20 16 12 8 4 

Orta 3 15 12 9 6 3 

Düşük 2 10 8 6 4 2 

Çok Düşük 1 5 4 3 2 1 

Tablo 5: Olasılık-etki matrisi 

 

 Etki 

Düşük Etki Yüksek Etki 

Olasılık 
Düşük 

Olasılık 

 Hava Borularının Göçük 

Altında Kalarak Ezilmesi 

Oksijen Valflerinin İşçi Sayısına 

Göre Eksik Kalması 

 

Tablo 6: Projemizin olasılık-etki matrisi 
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