GÜVENLİ MADENCİLİĞİN YOL HARİTASI

ROADMAP TO SAFER MINING
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Önsöz
Değerli Katılımcılarımız,

Dear Guests,

Türkiye Madenciler Derneği’nin 2014 yılında yaşanan Soma ve Ermenek facialarının ardından iki
yılda bir düzenlediği III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisine hoş
geldiniz.

Welcome to the 3rd International Conference and Exhibition on Occupational Health and Safety in
Mines organized biannually by the Turkish Miners Association following the disasters in Soma and
Ermenek in 2014.

GÜVENLİ MADENCİLİĞİN YOL HARİTASI sloganı ile çıktığımız bu yolda dünya madenlerindeki
İSG uygulamalarının ülkemizde de bilinmesini, örnek alınmasını, İş Sağlığı ve Güvenliği KÜLTÜRÜ
ve BİLİNCİNİN oluşmasına az da olsa bir katkı sağlamayı hedefledik.

Set out with the ROAD MAP FOR SAFE MINING slogan, we aimed to make a significant contribution to introduce global best practices in occupational health and safety (OHS) to our country and
establishing a CULTURE and AWARENESS of Occupational Health and Safety.

Bu hedefle Madencilikte gelişmiş ülkeler olan Kanada, Avustralya, Amerika, Güney Afrika, İtalya,
Almanya ve Türkiye’deki uzman kişilerce 30’un üzerinde sunum yapılacak ve kısa kurslar düzenlenecektir.

To serve that end, we are organizing over 30 presentations and crash courses delivered by experts from
Canada, Australia, the United States, South Africa, Italy and Germany, which boast advanced mining
practices, and Turkey.

Ülkemizde Maden kazalarında halen iyi durumda değiliz. Maalesef ölüm haberleri yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Dünyanın en ağır ve en riskli sektörü olan Madencilikte Güvenlik kültürü ve bilincinin oluşması için ülkemizde başlatılan çalışmalar ve uygulamaların önemli olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemizde bazı firmalarda uygulanmaya başlayan “sıfır kaza” vizyonunun örnek teşkil ederek yayılacağı umudunu taşıyoruz.

In Turkey, we still have a lot of progress to make in preventing mining accidents. Unfortunately, fatalities still continue to reduce us to tears. We believe that the efforts and practices initiated in our country
for establishing a safety culture and awareness in mining, which is the most labor-intensive and risky
sector in the world, are highly significant.

Çalışmalarına 1 yıl öncesinden başladığımız Konferans’a çok büyük emek veren ve katkı yapan Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Dr. Güner Gürtunca başta olmak üzere tüm Yürütme Kurulu Üyelerine, bilgi birikimlerini sunumlar yaparak bizlere aktaran yerli ve yabancı çok değerli konuşmacılara, İSG’liğini içselleştirilmiş Avustralya ve Kanada Misyonuna, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine,
Konferansımızı destekleyen, katkı sağlayan kuruluşlara, sektör Birlik ve STK’larına, şirketlerimize,
ayrıca bu süreçte desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat
Cansız’a çok teşekkür ediyorum.
Konferansın ağır yükünü çeken başta Koordinatörümüz Sayın Evren Mecit Altın olmak üzere, Ayşe
Sökmen’e, Şirvan Avcı’ya, Yüksel Cankurtarana, O. Tayfun Mater’e, TMD Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve Değerli Üyelerimize de teşekkürü borç biliyorum.
Konferansımızın ülkemize, madencilik sektörüne yararlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

								
Ali Emiroğlu
								 Yönetim Kurulu Başkanı
								Türkiye Madenciler Derneği
								

4

Foreword

We are hoping that the “zero accident” vision that has been implemented in some Turkish companies
will be a model for others to follow.
I would like to extend my thanks to all the Members of the Executive Board and especially, the Chairman Dr. Güner Gürtunca for their immense support and extensive efforts for this conference, preparations of which we started a year ago, to all our valuable foreign and Turkish speakers for sharing their know-how and experience, to the Australian and Canadian Missions that epitomize Occupational
Health and Safety, to the US Embassy, to Industrial Associations and NGOs for their contributions,
to the sponsoring companies, to participants and also to the Deputy Minister of Energy and Natural
Resources Mr. Mithat Cansız for his continuous support during the entire process.
I would also like to thanks our Association’s Coordinator Evren Mecit Altın, Deputy Secretary General Ayşe Sökmen, Consultant Şirvan Avcı, Consultant Yüksel Cankurtaran, O. Tayfun Mater, the
Board of Directors and Supervisory Board of the Turkish Miners Association and all our valuable
members for making this conference a reality.
I hope that our conference will be fruitful for our country and the mining industry and I would like
to thank you all for attending.
								
Ali Emiroğlu
								
Chairman
								Turkish Miners Association
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Doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle bilgi, deneyim
ve uzmanlık gerektiren çok tehlikeli risk grubunda yer
alan madencilik sektörü için öncelikli konu İş Sağlığı ve
Güvenliğidir. Derneğimiz, bu konu da ulusal ve uluslararası
deneyim ve birikimlerin paylaşımının sağlanmasına
yönelik organizasyonları önemsemektedir. Bu amaçla iki
yılda bir Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı Konferansı ve
Sergisi düzenlemekte ve İSG alanında yaşanan sorunları ve
çözüm imkânlarını ele alıp ve “Güvenli Madenciliğin Yol
Haritası”nı çıkarmaya çalışmaktayız.

alırken ülkemizin kamu ve özel sektöründe çalışan yine
20’nin üzerinde uzman da konularına tam bir hâkimiyetle
katılımcıları aydınlattı. 2016’daki II. Konferansımıza yine
yerli ve yabancı uzmanlar maden sektörü ile ilgili ufuk açıcı
sunumlar gerçekleştirdi. Türkiye’den başka başta ABD,
Avustralya, Çin, Güney Afrika, Kanada gibi ülkelerden
uzmanlar maden iş güvenliği konularında sorunları
ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Konferansta ülke
deneyimleri, sektörel politikalar ve teknik gelişmelerin
yanı sıra İSG kültürünün gelişiminde insan ve eğitim
boyutları da ele alındı. Ayrıca etkinlikler kapsamında
Dünya madenciliğinde risk yönetimi konusunda uzman
olan David Reece “Küresel Madencilik Sektöründe
Operasyonel Risk Yönetimi” konusunda bir kurs verdi.
Konferanslarda tüm konuşmalar, sunumlar, CD halinde
konferans sonrasında katılımcılara verildi ve ayrıca Türkiye
Madenciler Derneği’nin yayını olan Sektörden Haberler
Bülteni Dergisi ile dağıtıldı.

Bu konferanların ilki 2014 yılında; Enerji ve Tabii
Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları’nın
da desteğiyle düzenlendi ve 400’ü aşkın katılımcı ile
gerçekleşti, sergi ile birlikte büyük bir ilgi uyandırdı. 2
günlük konferansta 20’nin üzerinde yabancı uzman yer

Bu yıl III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı Konferansı ve
Sergisi 1-4 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Hilton Convetion
Center’da düzenlenecektir. Türkiye Madenciler Derneği,
yerli ve yabancı tüm ilgilileri İstanbul’da ağırlamak üzere
konferansa davet etmekten memnuniyet duymaktadır.

Türkiye Madenciler Derneği 1948’de kurulmuş olup üyeleri
bugün madencilik sektörünün yaklaşık % 85 üretimini
sağlamaktadır. Ülkemizin madenciliğini geliştirmek,
üyelerinin haklarını savunmak, sektörel bilgi paylaşımını
sağlamak, sektörel işbirliklerini arttırmak, sektörün doğru
yönde gelişmesine katkıda bulunmak Derneğimizin temel
amaçlarındandır.

KONFERANS YÜRÜTME KURULU
Dr. Güner Gürtunca
Ali Emiroğlu		
Atılgan Sökmen 		
Doç. Dr. Abdullah Fişne
Dr. Caner Zanbak
Dr. Ercan Balcı 		
Evren Mecit Altın		
Mehmet Yılmaz		
Pınar Atakanlı		
Dr. Sabri Altınoluk		
Doç. Dr. Suha Nizamoğlu
Tibet Kara		

01 - 04 Aralık 2018
Hilton Convention Center - İstanbul

Başkan - Danışman
Türkiye Madenciler Derneği - MRT Maden San. ve Tic. A.Ş.
Türkiye Madenciler Derneği - Madkim Mad. ve Kim. San ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Madenciler Derneği - Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.
Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Madenciler Derneği - Tüprag Metal Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Kanada Büyükelçiliği
Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Madenciler Derneği
Avustralya Başkonsolosluğu

Turkish Miners Association (TMD) is getting prepared
to make a significant contribution from its part to efforts
aiming to improve Occupational Health and Safety
(OHS) in the mining industry. TMD will be organizing
the third edition of the International Conference and
Exhibition on Occupational Health and Safety in Mines
on December the 1st to 4th, 2018. The conference will
address the problems and possible solutions in OHS and
try to create a ‘Road Map for Safe Mining”.

in the mining industry. The conference also addressed
country-specific examples, sectoral policies, technical
developments as well as the human factor and training in
the development of OHS culture.

The first edition of our Conference, supported by the
Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry
of Labor and Social Security, and International Labor
Organization (ILO), was held in 2014 with over 400
participants, while calling a great attention with the
Exhibition. Having hosted over 20 foreign experts,
the two-day Conference also featured over 20 local
experts who enlightened the participants with their vast
knowledge and experience.

Throughout the conference, practical and theoretical
issues, country-specific examples, sectoral policies,
technical developments as well as the human factor
and training in the development of OHS culture were
discussed.

The second edition was organized in 2016 with the
attendance of more than 300 local and foreign experts
who made stimulating presentations regarding the
mining industry. The Conference created a forum for
discussion where experts from Turkey as well as the
U.S., Australia, China, South Africa etc. discussed the
occupational health problems and possible solutions

The third edition of the International Conference and
Exhibition on Occupational Health and Safety in Mines
will be held on December the 1st to 4th, 2018 at İstanbul
Hilton Convention Center. Turkish Miners Association
is pleased and honored to invite those interested to the
Conference from inside and outside the country and host
them in İstanbul.

Moreover, David Reece, a globally-renowned riskmanagement expert in the mining, delivered a course
on ‘Operational Risk Management in the Global Mining
Industry’.

All the presentations were given to the participants in a
CD format after the conference, alongside a Bulletin of
Sectoral Updates.

CONFERENCE EXECUTIVE BOARD

ROADMAP TO SAFER MINING
December 01 - 04 2018
Hilton Convention Center - İstanbul
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1. GÜN - 3 ARALIK 2018 PAZARTESİ
09.00-09.20 Kayıt
09.20-09.30 Açılış Dr. Güner Gürtunca, Konferans Başkanı, ABD
09.30-10.30 Açılış Konuşmaları
• Ali Emiroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye
• Nurettin Akçul, Genel Başkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Türkiye
• Ayhan Yüksel, Yönetim Kurulu Başkanı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Türkiye
• Aydın Dinçer, Başkan, TİM Maden Sektör Kurulu, (İMİB Yönetim Kurulu Başkanı), Türkiye
• Marc Innes Brown, Avustralya Türkiye Büyükelçisi, Ankara Avustralya Büyükelçiliği,
Avustralya
• Ulric Shannon, Başkonsolos, Kanada Başkonsolosluğu, Kanada
• Numan Özcan, Direktör, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye
• Op. Dr. Orhan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Türkiye
• Fatih Dönmez, Bakan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye (Teşrifleri Halinde)
10.30-10.50 Kahve Arası
10.50-12.50 Uzman Konuşmacılar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güven Önal, Yönetim Kurulu Başkanı, Yurt Madenciliğini Geliştirme
Vakfı, Türkiye
• Hedef Sıfır Kaza: Güvenli ve Sağlıklı Yaşama Doğru Bir Kültür Yolculuğu; Serpil Demirel,
Genel Müdür, Esan Eczacıbaşı, Türkiye
• ABD Maden İşçi Sağlığı ve Güvenliği AR-GE Çalışmaları; Dr. RJ Matetic, Pittsburgh Madencilik
Enstitüsü Direktörü, NIOSH, ABD
• Güvenlik Kültüründe Çayeli Bakır Yaklaşımı; Murat Güreşçi, Genel Müdür, Çayeli Bakır
İşletmeleri A.Ş., Türkiye
12.50-13.50 Öğle Yemeği
13.50-15.20 Maden Kazalarına Karşı Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale
Oturum Başkanı: Zafer Toper, Yönetim Kurulu Üyesi, İlbak Holding, Türkiye
• Risk Değerlendirme ve Acil Durum Hazırlığı; David Reece, Danışman, The Safety Managers
Pty. Ltd. Avustralya
• Saskatchewan Madeni Acil Durum Hazırlığı; Ken Worobec, Eğitim ve Güvenlik Sorumlusu,
SSR Mining, Seabee Gold Operation, Kanada
• Yeraltı Kömür Madenlerinde Acil Durumlar - Eğitim, Yönetim ve Müdahale; David Carey,
CEO, Queensland Mine Rescue, Avustralya
15.20-15.35 Kahve Arası
15.35-17.35
Maden Kazalarında Acil Durum Hazırlığı ve İlk Müdahale
Oturum Başkanı: Şeyda Çağlayan, Genel Müdür, Türk Maadin Şirketi A.Ş., Türkiye
• Madenlerde Acil Durum Riski, Hazırlık ve Eğitim; Dr. Jeffery Kravitz, Emekli MSHA, ABD
• Maden Kazalarında Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale; Ahmet Sarıalioğlu, İş Sağlığı ve
Güvenliği Dairesi Başkanı, TTK, Türkiye
• ABD Kömür Madenlerinde Kaçış/ Sığınma Odası Alternatifleri; David Yantek, Uzman
Araştırmacı, NIOSH, ABD
• Efemçukuru Madeninde Maden Kurtarma Yapılanması; Göksel Alpaslan, OHSE & Risk
Müdürü, Eldorado Gold - TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni, Türkiye
17.35-18.35
Kokteyl
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2. GÜN - 4 ARALIK 2018 SALI
08.50-09.00 Kayıt
09.00-10.30 Uzun Ayak Kömür Madenciliği
Oturum Başkanı: Dr. Selahaddin Anaç, Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı, Minertolia Enerji
Madencilik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş., Türkiye
• Uzun Ayak Uygulamalarında Jeomekanik ve Avustralya’daki Uzun Ayak Madenlerinin Tasarım
Yaklaşımları; Prof. Dr. İsmet Canbulat, New South Wales Üniversitesi, Avustralya
• Derin Yeraltı Mekanize Kömür Madeninde Risklerin Yönetilmesi: Polyak Eynez Örneği; Oytun Kutay,
Genel Müdür, Fina Enerji Holding, Türkiye
• Kalın Kömür Damarlarında Yeraltı Üretim Yöntemleri; Dr. Selim Şenkal, Genel Müdür, Ciner Grubu,
Türkiye
10.30-10.50 Kahve Arası
10.50-12.50 İSG Uygulamaları
Oturum Başkanı: Ali Can Akpınar, Metalik Madenler Direktörü, Esan, Türkiye
• İtalyan Mermer Endüstrisinde İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi: Tuscan Tecrübesi; Dr. Geol. Riccardo
Martelli, Başkan, Ordine Dei Geologi Della, İtalya
• “Sıfır Kaza” Vizyonu: Kanada’da Güvenli Madencilik; Vic Pakalnis, Başkan & CEO, MIRARCO, Mining
Innovation, Kanada
• Madenlerde Sıfır Kaza Vizyonu: Maden Kazaları ve Hastalıkları Önlemek İçin Küresel Gelecek;
Helmut Ehnes, Genel Sekreter, Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği, Almanya
• Madencilikte Güvenlik Kültürü; Mehmet Uygun, Genel Müdür Yardımcısı, TKİ, Türkiye
12.50-13.50
Öğle Yemeği
13.50-15.20
İSG Uygulamaları
Oturum Başkanı: Melik Zafer Yıldız, Dış İlişkiler Müdürü, Anagold Madencilik, Türkiye
• Güney Afrika Maden Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Güney Afrika Mineral Konseyi’nin
Rolü; Dr. Sizwe Phakathi, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü Başkanı, Mineral Konseyi,
Güney Afrika
• ABD’de İSG Yönetimi; Prof. Dr. Kadri Dağdelen, Profesör, Colorado Scholl of Mines, ABD
• Arzu Edilen Güvenlik Kültürünü Yaratmak - Güvenli Çalış, Güvenli Yaşa; Cam Duquette, İş Sağlığı
ve Güvenliği Müdürü, Centerra Gold, Kanada
15.20-15.50
Kahve Arası
15.50-17.40
Türkiye’de İSG Uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Caner Zanbak, Çevre Koordinatörü, Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye
• Yönetmelikler ve İSG İstatistiklerine Göre Türkiye’deki Maden Sektöründeki Gelişmeler; Hande
Seray Tuncay, İSG Uzmanı, İSGGM, TC. Çalışma Bakanlığı, Türkiye
• İMBAT Madencilik A.Ş. Soma Eynez Sahasında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları; Aygün Ekici,
İSG Müdürü, İMBAT Madencilik A.Ş., Türkiye
• TÜMAD Madencilik A.Ş. Lapseki İşletmesi Açık Ocak İSG Uygulamaları; Bilge Küçükaytan, TÜMAD
Entegre Yönetim Sistemleri Md. Yrd., TÜMAD, Türkiye
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı ve Anlayışı; Levent Tüzel, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, Koza
Altın İşletmeleri, Türkiye
17.40-17.50
Kapanış
• Ali Emiroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye
19.00-20.00 Kokteyl
20.00-24.00 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Gala Yemeği

KISA KURSLAR
01 Aralık 2018 Cumartesi
Madenlerde Risk Yönetimi; David Reece, Danışman, The Safety Managers Pty. Ltd., Avustralya

02 Aralık 2018 Pazar
Uzunayak Maden Dizaynı; Prof. Dr. İsmet Canbulat, New South Wales Üniversitesi, Avustralya
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DAY ONE - 3 DECEMBER 2018, MONDAY

DAY TWO - 4 DECEMBER 2018, TUESDAY

09.00-09.20 Registration
09.20-09.30 Welcome; Mr. Güner Gürtunca (PhD), Conference Chairman, USA
09.30-10.30
Opening Speeches
• Mr. Ali Emiroğlu, Chairman, Turkish Miners Association, Turkey
• Mr. Nurettin Akçul, President, Mine Workers Union of Turkey, Turkey
• Mr. Ayhan Yüksel, Chairman, Chamber of Mining Engineers, Turkey
• Mr. Aydın Dinçer, Chairman, TIM Mining Sectoral Board, Turkey
• Mr. Marc Innes Brown, Australian Ambassador to Turkey, Australian Embassy Ankara, Australia
• Mr. Ulric Shannon, Consul General, Conculate General of Canada, Canada
• Mr. Numan Özcan, Director, ILO-International Labor Organization, Turkey
• Mr. Orhan Koç, Directorate General of Occupational Health & Safety, The Minister of Family, Labour
and Social Services, Turkey
• Mr. Fatih Dönmez, Minister, The Minister of Energy and Natural Resources of Turkey, Turkey, (tbc)
10.30-10.50
Refreshments
10.50-12.50
Keynote Speakers
Conference Session Chairman: Mr. Prof. Dr. Güven Önal, Chairman, Yurt Madenciliğini Geliştirme

08.50-09.00 Registration
09.00-10.30 Longwall Coal Mining
Conference Session Chairman: Mr. Dr. Selahaddin Anaç, Chairman, Minertolia Enerji Madencilik Mühendislik
ve Danışmanlık A.Ş., Turkey
• Longwall Geomechanics and Design Aspects of Longwall Mines in Australia; Mr. Prof. Ismet Canbulat, Univ.
of New South Wales, Australia
• Managing Risks in Deep-Level Coal Mining Utilizing Fully Mechanized Systems: Polyak Eynez Case; Mr.
Oytun Kutay, General Manager, Fina Energy Holding, Turkey
• Underground Mining Methods for Thick Seam Coal Mining; Mr. Selim Şenkal (PhD), General Manager, Ciner
Holding, Turkey
10.30-10.50
Refreshments
10.50-12.50
OH&S Practices
Conference Session Chairman: Mr. Ali Can Akpınar, Metalic Mining Director, Esan, Turkey
• Health and Safety Management of Italian Marble Industry: The Tuscan Experience; Dr. Geol. Riccardo
Martelli, President, Ordine Dei Geologi Della, Italy
• Vision Zero: Mining Safety in Canada; Mr. Vic Pakalnis, President & CEO, MIRARCO, Mining Innovation,
Canada
• Vision Zero – The Global Future to Prevent Accidents and Diseases in Mining; Mr. Helmut Ehnes, Secretary
General, Int. Social Security Association, Germany
• Mining Safety Culture, Mr. Mehmet Uygun, Vice President, Turkey Coal Enterprises (TKİ), Turkey
12.50-13.50
Lunch
13.50-15.20
OH&S Practices
Conference Session Chairman: Mr. Melik Zafer Yıldız, External Affairs Director, Anagold Madencilik, Turkey
• The Management of Occupational Health and Safety in the South African Mining Industry: The Role of the
Minerals Council of South Africa; Mr. Sizwe Phakathi (PhD), Minerals Council South Africa, South Africa
• Management of Mine Safety in the USA; Prof. Kadri Dağdelen, Colorado School of Mines, USA
• Creating and Leading Your Desired Safety Culture Work Safe | Home Safe; Mr. Cam Duquette, Vice President,
Occupational Health and Safety, Centerra Gold (Öksüt Madencilik), Canada
15.20-15.30
Refreshments
15.30-17.20
OH&S Practices in Turkey
Conference Session Chairman: Mr. Dr. Caner Zanbak, Consultant, Turkish Miners Association, Turkey
• Recent Development in Mining Sector of Turkey: Based on Legislation and OHS Figures; Mrs. Hande Seray
Tuncay, OHS Expert, İSGGM, The Ministry of Labour and Social Security of Turkey, Turkey
• Safety and Health Applications at İmbat Mining Soma Eynez Mine; Mr. Aygün Ekici, S&H Manager, İmbat
Madencilik A.Ş, Turkey
• H&S Practices of LAPSEKI Gold Mine; Mr. Bilge Küçükaytan, TÜMAD Mining Ltd. Integrated Management
Systems Deputy Director, TÜMAD, Turkey
• Understanding Occupational Health and Safety Approach; Mr. Levent Tüzel, Koza Gold Corporation, Turkey
17.20-17.30
Closing
• Mr. Ali Emiroğlu, Chairman of the Turkish Miners Association, Turkey
19.00-20.00 Koktely
20.00-24.00 Gala Dinner

Vakfı, Turkey
• Goal: Zero Accident - A Cultural Journey to a Safe and Healty Life; Mrs. Serpil Demirel, General
Manager, Esan Eczacıbaşı, Turkey
• Mining S&H Research in the USA; Mr. RJ Matetic (PhD), Director, Pittsburgh Research Division,
NIOSH, USA
• Çayeli Bakır Way in Safety Culture; Mr. Murat Güreşçi, General Manager, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.,
Turkey
12.50-13.50
Lunch Break
13.50-15.20
Emergency Preparedness and Response

Conference Session Chairman: Mr. Zafer Toper, Executive Board Member, İlbak Holding, Turkey
• Risk Assessment vs. EPR; Mr. David Reece, Principal Consultant, The Safety Managers Pty. Ltd.,
Australia
• Saskatchewan Mine Emergency Preparedness; Mr. Ken Worobec, Safety & Training Supervisor for
SSR Mining, Seabee Gold Operation, Canada
• Underground Coal Mine Emergencies – Train, Manage, Respond; Mr. David Carey, CEO, Queensland
Mines Rescue Service, Australia
15.20-15.35
Refreshments
15.35-17.35
Emergency Preparedness and Response
Conference Session Chairman: Mrs. Şeyda Çağlayan, General Manager, Türk Maadin Şirketi
A.Ş., Turkey
• Mine Emergency Risk, Readiness, and Training; Dr. Jeffery Kravitz, Retired MSHA, USA
• Emergency Preparedness and Response; Mr. Faik Ahmet Sarıalioğlu, Workplace H&S and Training
Administration Turkish Coal Enterprises (TTK), Turkey
• Refuge Alternatives in US Coal Mines; Mr. David Yantek, NIOSH, USA
• Mine Rescue Function at Efemçukuru Mine; Mr. Göksel Alpaslan,
17.35-18.35
Kokteyl

WORKSHOP
December 01 2018 Saturday
Mining Risk Assessment; David Reece, Consultant, The Safety Managers Pty. Ltd., Australia

December 02 2018 Sunday
Longwall Mine Design Considerations; Prof. Dr. İsmet Canbulat, Univ. of New South Wales, Australia
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WORKSHOP

01 Aralık 2018 Cumartesi - December 01 2018 Saturday

David REECE
Danışman, The Safety Managers Pty. Ltd.
Consultant, The Safety Managers Pty. Ltd.
David Reece, Avustralya ve uluslararası maden endüstrilerinde Maden
Mühendisliği, Maden Müdürlüğü ve Operasyonel Risk Müdürlüğü
alanlarında 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Halihazırda bulunduğu
danışmanlık pozisyonları Organizasyonel Risk Yönetimi yaklaşımı temelinde
güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerinin oluşturulması, denetlenmesi ve bu sistemlerin etkililiğinin
değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Maden su baskınları, maden yangınları ve Pike Nehri
Kömür Madeni Patlaması gibi büyük olayların incelemelerini yürütmenin yanı sıra ölümle sonuçlanan
kazaların araştırılmasında ve Pike Nehri Kraliyet Komisyonu’nda bilirkişi olarak görev almıştır.
2008 - 2014 yılları arasında Avustralya, Güney Afrika ve Kanada’daki Anglo- Amerikan toplumlarda
Organizasyonel Risk Yönetimi’nin oluşturulması ve uygulanması üzerine ve bakır, platin ve demir
cevheri sektörlerine yapılan operasyonel incelemeler ve müdahalelerde Jim Joy’la yakın çalışmalarda
bulunmuştur. Moğolistan ve Kazakistan’da maden endüstrisinin iş kollarına benzer yardımlarda
bulunmuş ve yol göstericilik yapmıştır.
Geçmişteki operasyonel çalışmaları ise yüksek gaz (metan), yüksek gerilim ve kendiliğinden yanma
riski olan yeraltı kömür madenlerinin bu risklerini azaltmayı hedefleyen büyük çaplı tehlike yönetim
planları ve eylemlerini kapsamaktadır. Bu becerilerini çatı katman çökmesi (uzunayak) ve maden
yangınları gibi uzun süren acil müdahalelerde kullanmıştır.
.........................
David Reece has over 40 years experience as a mining engineer, mine manager and operational risk
manager in the Australian and International mining industries. Current consultancy roles focus on the
establishment, auditing and assessment of effectiveness of safety and health management systems based
on the Organisational Risk Management approach. He has led investigations into major incidents such
as mine flooding, mine fires and the Pike River Coal Mine Explosion; and an expert witness in fatality
investigations and the Pike River Royal Commission.
From 2008 to 2014 David worked closely with Jim Joy in the establishment and implementation of
Organisational Risk Management within Anglo American in Australia, South Africa and Canada;
as well as operational reviews and interventions within Copper, Platinum and Iron Ore businesses.
He has provided similar assistance and guidance to sectors of the mining industry in Mongolia and
Kazakhstan.
Previous operational roles have incorporated the development and implementation of major hazard
management plans and actions for mitigating high gas (methane), high stress and spontaneous
combustion prone underground coal mines. These skills have been utilised in protracted emergency
response to major roof strata failures (longwall) and mine fires.
.........................

Madenlerde Risk Yönetimi
Madenlerde Risk Yönetimi, her seviyeden personelin risk konusunda daha iyi kararlar vermesinin
sağlanması yoluyla, maden alanındaki operasyonel risk yönetiminde kademe atlanması için yüksek kalitede,
standartlaştırılmış bir metodoloji ve istikrarlı bir yaklaşım sunar.
Genel İçerik
Bu çalıştay aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
• Sağlık ve Güvenlik Risk Yönetimi
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• İnsan Faktörleri, Davranışları ve Mühendisliği
• Risk Değerlendirmesi ve Analizi
• Güvenlik Kültürü
• Bütünleşik Risk Yönetimi
• Risk Yönetiminin Acil Durumlara Uygulanması
Çalıştay seçilen konulardaki interaktif uygulamalarla birlikte sunulacaktır.
Önemli Faydalar
• Risk yönetimi ve risk değerlendirmesiyle ilgili kavramların, terminolojinin ve
yöntemlerin daha derinlemesine ve daha uygun şekilde kavranması
• Risk ve güvenlik hakkındaki geleneksel düşünce tarzına meydan okunması
• Bir risk değerlendirmesi kapsamının/planının hazırlanması
• Doğru uygulama için tespit ve buna yönelik denetleme mekanizmaları
• Risk yönetiminin iyileştirilmesi ve güvenlik konusunda ileri adım atılması için
uygulamalar
• Güvenlik kültürü ve olgunlaşma yolculuğu modeli ile yol haritası
• Risk yönetimi konusunda ortaya kişisel bir özveri ve sorumluluk anlayışı koymanın
öneminin anlaşılması ve bu yolla risk konusunda daha doğru kararlar verilmesi.
Hedef
Çalıştay çerçevesinde, temel bir risk yönetimi modelinin oluşturulması ve kavramların ve araçların gerçek
maden işletmelerinde tatbiki için uygulamaya dönük örnekler ve etkileşim sağlanması amaçlanmaktadır.
Çalıştay acil durumların değerlendir ilmesi, yönetilmesi ve bu durumlara yönelik risklerin azaltılması için
geliştirilen tekniklerle son bulacaktır.

Mining Risk Assessment

.........................

Mining Risk Management provides a high quality, standardised methodology and consistent approach for executing
a step change in site level operational risk management, based on personnel at all levels making better decisions
about risk.
General Outline
This workshop will cover topics such as:
• Health and Safety Risk Management
• Human Factors, Behaviour and Engineering
• Risk Assessment and Analysis
• Safety Culture
• Integrated Risk Management
• Risk Management Applied to Emergency Conditions
The workshop is run in a series of modules with interactive exercises for selected subject topics.
Key Benefits
• A deeper, more aligned understanding of concepts, terminology and methods related to risk management and
risk assessment
• Challenge to traditional thinking about risk and safety
• Preparation of a risk assessment scope/plan
• Identification of and checking mechanisms for good practice
• Some practical tools to improve their risk management and move forwards on the safety
• Safety culture and maturity journey model and road map
• Understand the importance of making a personal commitment to and setting accountability for managing risk,
and so make better decisions about risk.
Objective
The workshop aims to provide practical context, examples and interaction; to develop a fundamental risk
management model and ability to apply concepts and tools in real mining operations. It concludes with techniques
for considering, managing and mitigating emergency situations.
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WORKSHOP

02 Aralık 2018 Pazar - December 02 2018 Sunday

Prof. Dr. İsmet CANBULAT,
New South Wales Üniversitesi, Avustralya
Univ. of New South Wales, Australia
Prof. Dr. İsmet Canbulat, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden
Mühendisliği bölümünden almıştır. Ardından Güney Afrika’ya giderek Bilimsel
ve Sınai Araştırma Konseyi’nin (CRIS) araştırma faaliyetlerinde görev yapmıştır.
Maden Mühendisliği yüksek lisans derecesini Witwatersrand Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise
Pretoria Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanında 10 yıl çalıştıktan sonra danışmanlık alanına geçiş
yapmış, önce Groundwork Consulting firmasında ve ardından Avustralya’da Strata Engineering’de beş
yıldan fazla süreyle görev almıştır. Canbulat, 2008 yılında Brisbane’deki Anglo American Metallurgical
Coal’a katılmış, burada 6 yılı aşkın süreyle Jeoteknik Baş Mühendisi olarak çalışmıştır. Halihazırda New
South Wales Üniversitesi’nde Kaya Mekaniği Profesörü ve Kenneth Finlay Başkanı’dır.
Canbulat, Maden ve Jeoteknik Mühendisliğinin pek çok boyutuyla ilgili konferans bildiri kitapçıklarında
ve dergilerde yayınlanmış 100 teknik makale ve raporun yazarlığını ve eş yazarlığını yapmıştır. Başlıca
ilgi ve uzmanlık alanları arasında kaya mekaniği teorisi ve uygulaması, zemin kontrolü ve kaya kütlesi
sınıflandırması, oda-topuk ve çatı sistemlerinin tasarımı ile nümerik modellemenin yanı sıra maden
mühendisliğinde maden tasarımı, plan seçimi ve jeoteknik etki değerlendirmesi, risk yönetimi ve çökme
değerlendirmesi yer almaktadır.
Canbulat, Avustralya ve Asya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü, Avustralya Mühendisleri, Avustralya
Jeomekanik Derneği, Maden Çökme Teknolojsi Derneği, Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği;
Madencilik, Metalurji ve Arama Derneği üyesidir. Aynı zamanda Profesyonel Mühendis olarak
Queensland Profesyonel Mühendisler Kurulu’na üyedir.
.........................
Prof Ismet Canbulat received his BSc Mining Engineering degree from Istanbul Technical University. He
then moved to South Africa and worked in research for the Council for Scientific and Industrial Research
(CSIR). He obtained his MSc Mining Engineering degree from the University of the Witwatersrand and
PhD from University of Pretoria. After 10 years in research he moved to consultancy where he spent
over five years at Groundwork Consulting and later at Strata Engineering in Australia. In 2008, Prof
Canbulat joined Anglo American Metallurgical Coal in Brisbane, where he was Principal Geotechnical
Engineer for over 6 years. Currently, he is Professor and Kenneth Finlay Chair of Rock Mechanics at the
University of New South Wales.
Ismet has authored and co-authored 100 technical papers and reports published in conference
proceedings and refereed journals on many aspects of mining and geotechnical engineering. His
principle research interests and expertise lie in rock mechanics theory and application, ground control
and rock mass classification, design of pillar and roof support systems and numerical modelling in
addition to other areas in mining engineering including mine design, layout selection and geotechnical
impact assessment, risk management and subsidence assessment.
Ismet is a Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Fellow of Engineers Australia,
Member of Australian Geomechanics Society, Mine Subsidence Technology Society, International
Society for Rock Mechanics, Society of Mining, Metallurgy and Exploration. He is also a registered
Professional Engineer through Board of Professional Engineers Queensland.
.........................

Uzunayak Maden Dizaynı Konuları
Bir maden kurmak için gereken büyük miktardaki sermayeden dolayı, konsept, ön fizibilite çalışması
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ve fizibilite gibi birçok planlama aşaması uzunayak madenciliğinin ön koşuludur. Bu aşamaların asıl
amacı kârı ve kaynakların geri kazanımını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda uygun madencilik
yöntemlerini ve maden kurulumlarını seçerek yer altı iş gücü için güvenli bir ortam sağlamaktır.
Uzunayak maden tasarımı için genellikle maden, geoteknik, havalandırma, gaz, makine, elektrik, bilgisayar
vb. birçok mühendislik disiplininden faydalanmak gerekir. Madenin tasarımında faydalanılan diğer
disiplinler arasında jeoloji, jeofizik, pazarlama ve finans yer alır. Madencilik, geoteknik, havalandırma
ve gaz mühendisleri riskin azaltılmasında yardımcı olurken, makine, elektrik ve bilgisayar mühendisleri
ise ekipman seçimi, tasarım, iletişim ve diğer konularda katkı sağlar. Jeologlar ve jeofizik mühendisleri,
kömür kalitesine ve jeolojik, geoteknik ve gaz ortamlarına dair verileri düzenler.
Geçmişte çeşitli sebeplerden dolayı birçok uzunayak madeni ilk tasarım gereksinimlerini
karşılayamamıştır. Bu sebepler arasında aşağıdakiler sayılabilir:
• Uygunsuz uzunayak ekipman seçimi
• Jeolojik ve geoteknik faktörler
• Örtü toprağında gerçekleşen çökme sorunları
• Havalandırma ve gaz problemleri
• Yüzey kısıtlamaları ve tasman
• Piyasa talebi
• Kömür fiyatları
Bu çalıştay, uzunayak maden tasarımında dikkate alınacak hususlara geoteknik, havalandırma ve gaz
konuları dahil olmak üzere temel teknik açılardan giriş yapar.
.........................

Longwall Mine Design Considerations
Due to the extensive capital requirement of establishing a mine, several planning stages precede longwall
mining, namely the concept, pre-feasibility and feasibility stages. The ultimate aim of these stages is
to maximise profit and resource recovery, whilst also providing a safe environment for underground
workforce by selecting suitable mining methods and mine layouts.
Longwall mine design generally requires input from a number of engineering disciplines, including
mining, geotechnical, ventilation, gas, mechanical, electrical, computer etc. Other disciplines that provide
input to mine design include geology, geophysics, marketing and finance. While mining, geotechnical,
ventilation, and gas engineers assist in mitigating risks, mechanical, electrical, and computer engineers
provide input for equipment selection, design and communication, and other functions. Geologists
and geophysicists are involved in collating data concerning coal quality as well as relevant information
relating to geological, geotechnical and gas environments.
Over time, a number of longwall mines have failed to meet the initial design requirements due to various
reasons, which include:
•
•
•
•
•
•
•

Unsuitable longwall equipment selection
Geological and geotechnical factors
Overburden caving issues
Ventilation and gas problems
Surface restrictions and subsidence
Market demand
Coal prices

This course introduces longwall mine design considerations, with an emphasis on core technical aspects,
including geotechnical, ventilation, and gas.
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“Türkiye’nin Altın Üretimindeki Yeni Gücü”
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Serpil Demirel
Genel Müdür, Esan Eczacıbaşı, Türkiye
General Manager, Esan Eczacıbaşı, Turkey
Serpil Demirel: 1970 yılında Ankara’da doğmuştur. ODTÜ Metalurji
Mühendisliğini bitirdikten sonra 1993 yılında Eczacıbaşı Topluluğu
bünyesindeki Doğa Madencilikte Satış Mühendisi olarak iş hayatına adım
atmıştır. Aynı kuruluşta sırasıyla 1997-1999 yılları arasında Satış Şefi, 1999-2004 yılları arasında
Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2004 yılında Doğa Madencilik ve Esan’ın
birleşmesiyle, iş yaşamına Esan’da Yurtiçi Satış Müdürü olarak devam eden Demirel, 2006-2013 yılları
arasında Pazarlama Satış Müdürlüğü ve Pazarlama Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
2015 yılından bu yana Esan Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 2018 yılında düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödüllerinde finale kalarak
maden sektörünün finaldeki temsilcisi olmuştur. Eurofel Başkanı, IMA ve KAGİDER üyesidir. Serpil
Demirel, evli ve 1 çocuk annesidir.
.........................
Serpil Demirel: Born in 1970 in Ankara. After graduating from METU Metallurgy Engineering, she
started her career as a Sales Engineer at Doğa Mining, a subsidiary of the Eczacıbaşı Group, in 1993.
In the same company she worked as Head of Sales (1997-1999) and Marketing and Sales Manager
(1999-2004). In 2004, with the merging of Doğa Mining and Esan, Mrs. Demirel continued her career
as National Sales Manager at Esan. Between the years 2006 and 2013, she worked as Marketing Sales
Manager and Marketing Sales Director. Since 2015, Serpil Demirel has been serving as the General
Manager of Esan. She became a finalist at the “Women Empowering Turkey Awards” organized by the
Turkish Ministry of Energy and Natural Resources and represented the mining industry at the finals.
Mrs. Demirel is the President of Eurofel and a member of IMA and KAGİDER. She is married with
one children.
.........................

Hedef Sıfır Kaza: Güvenli ve Sağlıklı Yaşama Doğru Bir Kültür Yolculuğu
Esan, 1978 yılından beri endüstriyel hammadde ve metalik maden sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Türkiye’de 40 ocak ve 10 lokasyonda, yurtdışında ise 6 ülkede sürdürülebilir madencilik anlayışı
ile çalışmalarına devam eden Esan’da “önce insan prensibi” tüm süreçlerin odağında yer alıyor. Bu
kapsamda “Hiçbir şey sizin hayatınızdan ve sağlığınızdan önemli değildir” söylemi ile Esan’ın tüm
operasyonlarını kapsayacak şekilde “Hedef Sıfır Kaza” prensibi ile çalışılıyor. Bir kültür yolculuğu
olarak ele alınan bu süreç, yalnızca iş hayatında değil hayatın her alanında risklerin fark edilmesi ve
yönetilmesine ilişkin bilinç yaratılması amacını taşıyor.
.........................

Goal: Zero Accident - A Cultural Journey to a Safe and Healty Life
Since 1978, Esan has been actively operating in the industries of industrial raw materials and metallic
mining. Operating with as sustainable mining approach in 40 mines at 10 locations across Turkey,
and 6 other countries internationally, Esan puts the principle of “humans first” at the center of all of
its processes. Accordingly, setting out with the motto “Nothing is more important than your life and
health”, all of Esan’s operations are carried out with the “Zero Accident” principle. Considered as a
cultural journey, this process aims to create a habit of identifying and managing risks not only in one’s
business life but also in personal life.
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Mr. RJ Matetic
Pittsburgh Madencilik Enstitüsü Direktörü, NIOSH, ABD
Director, Pittsburgh Research Division, NIOSH, USA
Şu anda NIOSH’nin (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) Pittsburg Maden
Araştırma Bölümü’nün Direktörlüğünü üstlenmiş olan Dr. R.J. Matetic’in bu
kurumun çatısı altındaki başlıca görevi yeni teknolojiler, en iyi uygulamalar ve
eğitim materyalleri geliştirerek maden endüstrisinin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini ele alan çok
yönlü bir araştırma portföyü oluşturmaktır. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümünden mezun olan Dr. Matetic, Pittsburgh Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Yüksek
Lisansını bitirmiş ve West Virginia Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği Doktora Programını
başarıyla tamamlamıştır. 65’in üzerinde teknik ve programa dayalı yayın çıkarmış olan Dr. Matetic,
farklı kitlelere NIOSH Madencilik Programı’nın araştırma portföyünü tanıttığı 200’den fazla teknik ve
programa dayalı sunum yapmıştır.
.........................
Dr. R.J. Matetic currently serves as Director of the Pittsburgh Mining Research Division of NIOSH,
where his top priority is to build a multifaceted research portfolio addressing the health and safety
needs of the mining industry through the development of new technologies, best practices, and training
products. Dr. Matetic holds a BS in Mining Engineering from Penn State University, a Master of Science
degree in Civil Engineering from the University of Pittsburgh, and a Ph.D. in Mining Engineering
from West Virginia University. Dr. Matetic has authored more than 65 technical and programmatic
publications and has delivered more than 200 technical and programmatic presentations to a wide
variety of audiences promoting the research portfolio of the NIOSH Mining Program.
.........................

Maden İşçilerinin Güvenlik ve Sağlık Koşullarını İyileştirmeye Yönelik NIOSH
Madencilik Programı Araştırması
NIOSH Madencilik Programı geçerli araştırmalar ve etkili çözümlerle madenlerde meydana gelen
ölümleri, yaralanmaları ve hastalıkları ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur. Mevcut durumda bir
dizi zorunlu araştırma konularına odaklanmış olan program geniş bir yelpazedeki sağlık ve güvenlik
sorunlarını ve konularını da araştırmaktadır. NIOSH’deki araştırmacılar, dizel emisyonları ve solunabilir
kristal silika dahil yeraltı ve yerüstü madencilik faaliyetlerinde ortaya çıkan ve havada bulunan zararlı
kontaminantları azaltmak için başarılı kontrol teknolojilerini araştırmış ve tespit etmiştir. Buna ek
olarak NIOSH’deki araştırmacılar havada bulunan dizel ve solunabilir tozun kaynağını ve düzeyini
ölçmek için gereken yetkinliği arttıracak araçlar ve izleme prosedürleri geliştirmiştir. NIOSH
araştırmalarından elde edilen sonuçlara göre, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, maden işçilerinin
güvenlik uzmanlarına oranla tehlike tanıma ve risk değerlendirme becerileri farklılık göstermektedir.
Bu beceriler bir çalışma yeri incelemesi sırasında kritik önem taşımaktadır. Tehlike tanıma ve çalışma
yeri inceleme becerilerini iyileştirmek adına NIOSH, EXAMiner adını verdiği bir araç geliştirmiştir.
Bu araç sayesinde maden işçileri çalışma yerlerindeki tehlikeleri tespit etme ve tehlikelerin riskini
daha sistematik bir biçimde analiz etme üzerine eğitim alabilmektedir. Son olarak NIOSH Madencilik
Programı son kullanıcılarla ürünler üzerinden ve bilgi sağlayarak aktif olarak etkileşime geçer. Bu
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yaklaşımı öne çıkaran birçok atölye çalışması ve internet semineri ile araştırma sonuçları çevrilecek ve
yayılacak.
.........................

Overview of NIOSH Mining Program Research to Improve Mine Worker Safety and
Health
The NIOSH Mining Program is dedicated to eliminating mining fatalities, injuries, and illnesses
through relevant research and impactful solutions. The program is investigating a broad range
of health and safety issues and concerns, but is currently focused on several imperative research
initiatives. NIOSH researchers have investigated and identified successful control technologies for
reducing harmful airborne contaminants, including diesel emissions and respirable crystalline silica,
found at underground and surface mining operations. In addition, NIOSH researchers have developed
instrumentation and monitoring procedures that improve the capabilities for quantifying the sources
and levels of airborne diesel and respirable dust. Results from NIOSH research show that mine workers
at all experience levels differ in their hazard recognition and risk assessment abilities relative to safety
professionals. These abilities are critical when performing a workplace examination. To improve
hazard recognition and workplace examination ability, NIOSH created the EXAMiner which is a tool
that can be used to train mine workers to identify hazards at their workplace and to more systematically
assess the risk associated with hazards. Finally, the NIOSH Mining Program is actively engaging end
users with products and information. Several workshops and webinars will be discussed that highlight
this approach to disseminating and translating research findings.

Murat Güreşçi
Genel Müdür, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş., Türkiye
General Manager, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş., Turkey
Murat Güreşçi 1976 yılında Ordu’da doğmuş ve Ankara’da büyümüştür. 1999
yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olmuştur.
Güreşçi kariyerine 2001 yılında Strabag AG’de tünel mühendisi olarak başlamıştır. İş hayatına 2003
yılından sonra yeraltı madenleri ve cevher işleme tesisinin mühendisliğini, planlamasını, operasyonunu
ve yönetimini üstlendiği Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’de (Çayeli Bakır) devam etmiştir. Aralık 2017’den
beri Çayeli Bakır’da Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekili’dir. Murat Güreşçi evli ve iki kız
çocuğu sahibidir. Galatasaray takımını tutmaktadır.
.........................
Murat Güreşçi was born in Ordu in 1976 and grew up in Ankara. He graduated from Hacettepe
University, Department of Mining Engineering in 1999.
Mr. Güreşçi began his professional career as a tunneling engineer in Strabag AG in 2001. He has
continued his career at Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (Çayeli Bakır) after 2003, where he has taken
a number of responsibilities in the engineering, planning, operations and management of the
underground mine and the ore processing plant.
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He is the Acting General Manager, and a member of the Board of Directors of Çayeli Bakır since
December 2017.
Mr. Güreşçi is married with two daughters, and he is a fan of Galatasaray.
.........................

Güvenlik Kültüründe Çayeli Bakır Yolu
İşyerlerinde güvenlik kültürünün inşa edilmesi üst yönetimin inanması ve gönül vermesiyle başlıyor,
ancak tüm çalışanların sahiplenmesi ve içselleştirmesi ile mümkün oluyor.
Çalışanlarımızın güvenlik konusunda sorumlu olmalarının bir sonraki aşaması olarak bu kültürü
sahiplenmeleri, akıldan kalplere doğru uzun soluklu bir yolculuk ile mümkün oluyor. Bunun için,
insan psikolojisini ve davranışlarını anlamak gerekiyor ki, mühendislik disiplinlerinin baskın olduğu
madencilik gibi ağır bir sanayi kolunda bu yaklaşımlar devrimsel nitelikte değişimlere ihtiyaç duyuyor.
Madenciliğin oldukça gelişmiş olduğu ABD ve Kanada dâhil olmak üzere uluslararası normların da
ötesinde olan Çayeli Bakır iş güvenliği performansı, Kanada Madenciler Birliği tarafından liderlik
ödülüne layık görüldü. Çayeli Bakır, dünya madencilik devlerinin bulunduğu bu birlikten, Kanada
dışında bu ödülü kazanan ilk firma oldu. Çayeli Bakır’ın faaliyette olduğu 25 yılda, en değerli cevherimiz
olan ve tüm sistemlerin merkezine koyduğumuz çalışanlarımızın aktif olarak katılımcı oldukları,
güvenli davranışlar sergiledikleri, herkesin birbirine emanet olduğu bir güvenlik kültürü oluşturmanın
mümkün olduğunu ve üretim rekorlarımızı en emniyetli olduğumuz yıllarda başardığımızı tecrübe
ettik.
Sunumumda, hâlihazırda devam ettiğimiz güvenlik kültürü yolculuğumuzda karşılaştığımız
güçlüklerden ve insan odaklı uygulamalarımızdan bahsedeceğim.

Çayeli Bakır Way in Safety Culture
Building safety culture in the workplace begins with the belief and gratitude of top management,
however actualizes with the embracement and internalization of all employees.
Embracing this culture by our employees as a next level of being responsible in safety is possible upon
a long term journey from minds to hearts. Therefore, human psychology and behaviors should be
understood, as these approaches require revolutionary changes in a heavy industry like mining, where
engineering disciplines are superior.
Çayeli Bakır’s occupational safety performance, beyond international norms, including USA and
Canada where mining is well developed, was awarded the leadership prize by The Mining Association of
Canada. Çayeli Bakır became the first company to win this award outside Canada from this association
where the world’s mining giants are affiliated.
In 25 years Çayeli Bakır have been in operation, we have experienced that it is possible to create a safety
culture, in which “our most valuable ore” employees, whom we placed at the center of all systems,
actively participate, act safely and entrust each other, and that we have achieved our production records
in the safest years.
In my presentation, I will talk about the challenges we have faced and our human oriented safety
practices during our ongoing safety culture journey.
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David REECE
Danışman, The Safety Managers Pty. Ltd.
Consultant, The Safety Managers Pty. Ltd.
David Reece, Avustralya ve uluslararası maden endüstrilerinde madenin
mühendisliği, maden müdürlüğü ve operasyonel risk müdürlüğü alanlarında
40 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Halihazırda bulunduğu danışmanlık
pozisyonları Organizasyonel Risk Yönetimi yaklaşımı temelinde güvenlik ve sağlık yönetim
sistemlerinin oluşturulması, denetlenmesi ve bu sistemlerin etkililiğinin değerlendirilmesi üzerine
odaklanmaktadır. Maden su baskınları, maden yangınları ve Pike Nehri Kömür Madeni Patlaması
gibi büyük olayların incelemelerini yürütmenin yanı sıra ölümle sonuçlanan kazaların araştırılmasında
ve Pike Nehri Kraliyet Komisyonu’nda bilirkişi olarak görev almıştır.
2008 - 2014 yılları arasında Avustralya, Güney Afrika ve Kanada’daki Anglo-Amerikan toplumlarda
Organizasyonel Risk Yönetimi’nin oluşturulması ve uygulanması üzerine ve Bakır, Platin ve Demir
Cevheri sektörlerine yapılan operasyonel incelemeler ve müdahalelerde Jim Joy’la yakın çalışmalarda
bulunmuştur. Moğolistan ve Kazakistan’da maden endüstrisinin iş kollarına benzer yardımlarda
bulunmuş ve yol göstericilik yapmıştır.
Geçmişteki operasyonel çalışmaları ise yüksek gaz (metan), yüksek gerilim ve kendiliğinden yanma
riski olan yeraltı kömür madenlerinin bu risklerini azaltmayı hedefleyen büyük çaplı tehlike yönetim
planları ve eylemlerini kapsamaktadır. Bu becerilerini çatı katman çökmesi (uzunayak) ve maden
yangınları gibi uzun süren acil müdahalelerde kullanmıştır.
.........................
David Reece has over 40 years experience as a mining engineer, mine manager and operational risk
manager in the Australian and International mining industries. Current consultancy roles focus on the
establishment, auditing and assessment of effectiveness of safety and health management systems based
on the Organisational Risk Management approach. He has led investigations into major incidents such
as mine flooding, mine fires and the Pike River Coal Mine Explosion; and an expert witness in fatality
investigations and the Pike River Royal Commission.
From 2008 to 2014 David worked closely with Jim Joy in the establishment and implementation of
Organisational Risk Management within Anglo American in Australia, South Africa and Canada;
as well as operational reviews and interventions within Copper, Platinum and Iron Ore businesses.
He has provided similar assistance and guidance to sectors of the mining industry in Mongolia and
Kazakhstan.
Previous operational roles have incorporated the development and implementation of major hazard
management plans and actions for mitigating high gas (methane), high stress and spontaneous
combustion prone underground coal mines. These skills have been utilised in protracted emergency
response to major roof strata failures (longwall) and mine fires.
.........................

Felaket – Yok Et, Etkisini Azalt, Kontrol Altına Al ve Kurtar
Bu sunum madencilik faaliyetleri kapsamında birden fazla ölümcül olaya sebebiyet verebilecek
acil durumlardan kaçınmak ve bu durumları yönetmek için risk yönetimi temelli bir yaklaşıma
odaklanacaktır.
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Bu sunumun ana konu başlıklarına şunlar dahildir:
• Madencilik faaliyetlerinin bağlamı – madene özgü ya da özel olan belirli tehlikeler
• Büyük tehlikeleri tanımlamak için gereken süreçler – süreç haritaları ve şemaları, maden planları,
boru hattı ve teçhizat şemaları
• Büyük tehlikelerin riskini analiz etmek için gereken sistemler – Genel Risk Değerlendirmesi, Papyon
(Bow-Tie) Risk Değerlendirmesi, Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları, Hata ve Olay Ağacı Şemaları
• Büyük Tehlike Yönetim Planları – yapı, uygulama, bakım
• Normal veya istenilen faaliyet durumundan sapmaların erken tespiti için gereken sistemler
• İlk müdahale uygulamaları ve Hızlı Eylem Müdahale Planları
• Acil müdahale uygulaması – etkili ve sürdürülebilir müdahaleler için gereken yapılar
• Uzun süren olaylar için gereken acil durum yönetim sistemleri ve acil durum yönetiminin
sağlanması – AIIMS (Avustralya İç Hizmet Olay Yönetim Sistemi / Australian Inter-Service Incident
Management System), MEMS (Modüler Acil Durum Yönetim Sistemleri/ Modular Emergency
Management Systems)
• Yönetimin ve iş gücünün eğitilmesi ve söz konusu durumlara hazırlanması – Olaylardaki Strese
Hazırlanma; Aşırı stresli ortamlarda kararlar verebilme
Bunların hepsi acil müdahale ihtiyacını önlemek yerine bir tehlike (enerji kaynağı) felaket durumuna
dönüşmeden çok daha önce kontrolü sağlayan erken tespit ilkesine dayanmaktadır.
.........................

Catastrophe – Eliminate, Mitigate, Control and Recover
This presentation will provide a risk management based approach to avoiding and managing
emergencies that can lead to multiple fatality events in mining operations..
Key ingredients will incorporate:
• The context of the mining operation – the particular hazards that are either unique or substantial to
the mine
• Processes for identifying major hazards – process maps & diagrams, mine plans, piping &
instrumentation diagrams
• Systems for analysing the risk from the major hazards – Broad Brush Risk Assessment; Bow-Tie
Risk Assessment; Hazard & Operability Studies; Fault & Event Tree Diagrams
• Major Hazard Management Plans – structure, application, maintenance
• Systems for early detection of deviation from normal or preferred operational status
• First response practices and Trigger Action Response Plans
• Emergency response implementation – structures for effective and sustainable response
• Emergency management systems and provision for protracted events – AIIMS, MEMS
• Training and conditioning of management and the workforce – Incident Stress Conditioning;
Decisions making in high stress environments
This presentation will provide a risk management based approach to avoiding and managing The
objective is based on the principle of early detection and response, that helps to avoid the need for
emergency response, but rather brings about control well before a hazard (energy source) has escalated
to a catastrophic situation.
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Ken Worobec
Eğitim ve Güvenlik Sorumlusu, SSR Mining, Seabee Gold Operation,
Kanada
Safety & Training Supervisor for SSR Mining, Seabee Gold Operation,
Canada
Lean Green Belt		
Lean Sensei International, 2016
Biomarine fabrikası yetkili eğitmen, 2014
Biomarine Inc
Exton, PA
ABD
Uzman eğitmen, düşmeye karşı korunmanın esasları, 2012
Sulowski Fall Protection Inc.
Maden Kurtarma Eğitmeni Yetkinlik Sertifikası, 2003
Maden Kurtarma Görevlisi Yetkinlik Sertifikası, 1991
ÜSTÜN BAŞARI VE ÖDÜLLER
Yılın Acil Durum Müdahale Görevlisi, 2016
Saskatchewan Maden Kurtarma programındaki özverili hizmetlerinden dolayı meslektaşları tarafından
aday gösterilmiştir.
ARAŞTIRMA DENEYİMİ, 2008
Saskatchewan madencilik şirketinin bir temsilcisi olarak, yeraltı sığınma istasyonlarında kullanılmak
üzere karbondioksit emici perdeler üzerine bir deney gerçekleştirdim. Deney çerçevesinde, bir sığınma
istasyonu 36 saat boyunca beklenen sayıda kişiyle doldurulmuş ve gaz seviyeleri devamlı olarak
izlenmiştir.
Tedarikçiyle gerçekleştirilen müzakerelerden sonra, deney sonuçlarıyla ilgili bir rapor yayınlanmıştır.
YAYINLAR
Yıllık Acil Durum Müdahalesi haber bülteni, "The Scoop", 2015 - 2018
Saskatchewan Maden Kurtarma Kılavuzu, 2017
Batı Bölgesi Maden Kurtarma Yarışması Kuralları kitapçığı, 2015
Endüstriyel Yangın & Kurtarma yarışması kuralları (her yıl güncellenmektedir), 2009
İnsanların Bulunduğu Sığınma Odasında Gerçekleştirilen Deney Raporu, 2008
Micropore Inc. tarafından yayınlanmıştır
SUNUMLAR VE KONFERANSLAR
Sunum, "Maden Sığınma İstasyonları," 2010 Maden Kurtarma Zirvesi, Ekim, 2010
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PROFESYONEL ÜYELİKLER

HONORS AND AWARDS

Saskatchewan Madencilik Derneği (SMA) Güvenlik Komitesi, 2003-Halen
Ayda bir düzenlenen toplantılarda aktif üye şirket temsilcisi. Komite sektöre özgü en iyi uygulamaların,
tehlike ikazlarının ve sürekli gelişim fırsatlarının il bazında gerçekleştirilen faaliyetlerde paylaşılmasını
sağlama hususunda etkilidir.

Emergency response Person of the year, 2016
Nominated by peers for dedicated service in the Saskatchewan Mine Rescue program.

Saskatchewan Madencilik Derneği, Maden Kurtarma Yarışması Komitesi, 2003-Halen
SMA Güvenlik komitesinin bir alt komitesi olan yarışma komitesi 10 aylık bir süre zarfında toplanır
ve Acil Durum müdahalesi yarışmasını planlayıp düzenler. Saskatchewan 50. yıllık yarışmasını kısa
süre önce gerçekleştirmiştir. Etkinlik kapsamında, 120'den fazla maden sahası Acil Durum Müdahale
programı üyesinin Yangın Söndürme, İlk Yardım & Yüzey ve Yeraltı maden sorunları ile ilgili becerileri
test edilir.
Saskatchewan Gönüllü İtfaiyeciler Derneği (SVFFA, 2000-2003
Topluluğun aktif gönüllü itfaiyecisi.
Endüstriyel Yangın & Kurtarma Yarışması komitesi, 2007-Halen
Yıllık endüstriyel itfaiye ekibi yarışmasını düzenleyen komitenin başkanı. Bu etkinlikle, arama &
kurtarma, kapalı alanda kurtarma ve ilk yardım gibi aktivitelerle 50'den fazla endüstriyel itfaiye ekibi
üyesinin becerileri ve eğitimi test edilir.

RESEARCH EXPERIENCE, 2008
As a representative of a Saskatchewan mining company I organized a test of carbon dioxide absorption
curtains for use in underground refuge stations. The test included staffing a refuge station for 36 hours
at the expected capacity, monitoring gas levels continuously.
Following consultation with vendor, a white paper published on test results.
PUBLICATIONS
Emergency Response annual newsletter, “The Scoop”, 2015 - 2018
Saskatchewan Mine Rescue Manual, 2017
Western Regional Mine Rescue Competition Guideline manual, 2015
Industrial Fire & Rescue competition guidelines (updated annually), 2009
Report Of Manned Refuge Chamber Test, 2008
Published by Micropore Inc.
PRESENTATIONS AND INVITED LECTURES

KAMU HİZMETİ

Presentation, “Mine Refuge Stations,” 2010 Mine Rescue Summit, October, 2010

Gönüllü İtfaiye Teşkilatı
Gönüllü itfaiyeci, 2000-2003

PROFESSIONAL AFFILIATIONS
Saskatchewan Mining Association (SMA) Safety Committee, 2003-Present.
Active member company representative that meets monthly. Committee is effective in ensuring
industry best practices, hazard alerts and continual improvement opportunities are shared across the
Provincial operation.

Acil Durum Müdahale ekibi üyesi
Maden Kurtarma ekibi üyesi, 1990 - 2003
Maden Kurtarma Eğitmeni 2003 - Halen
.........................
Lean Green Belt, 2016
Lean Sensei International
Biomarine factory authorized trainer, 2014
Biomarine Inc
Exton, PA
USA
Competent trainer, Essentials of fall protection, 2012
Sulowski Fall Protection Inc.
Certificate of Competency as Mine Rescue Instructor, 2003

Saskatchewan Mining Association Mine Rescue Competition Committee, 2003-Present.
As a subcommittee of the SMA Safety committee the competition committee meets over a 10-month
period to plan and organize the Emergency response competition. Saskatchewan just held its 50th
annual competition. The event tests the skills of over 120 members of the mine sites Emergency
Response programs in Fire Fighting, First Aid & Surface and Underground mine problems.
Saskatchewan Volunteer Fire fighter Association (SVFFA), 2000-2003
Active volunteer firefighter for home community.
Industrial Fire & Rescue Competition committee, 2007-Present.
Chairperson of the committee to organize an annual industrial fire brigade competition. The event
tests the skills and training of over 50 Industrial fire brigade members in events such as search & rescue,
confined space rescue and first aid.

Certificate of Competency as Mine Rescue Person, 1991
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COMMUNITY SERVICE

Kaliteli, doğru ve
ekonomik laboratuvar hizmeti
Çayeli Bakır’da birleşti.

Volunteer Fire department
Volunteer fire fighter 2000 - 2003
Emergency Response team member
Mine Rescue team member 1990 - 2003
Mine Rescue Instructor 2003 - Present
.........................

Çayeli Bakır, madencilikteki analiz tecrübesi ile
laboratuvarını hizmetinize açıyor.

Saskatchewan Maden Acil Durumlara Hazırlık
Saskatchewan’da madencilik, güvenli bir endüstri olarak kabul edilmekte ve iddiayı destekleyecek pek
çok kanıt bulunmaktadır. İş yeri yaralanmaları diğer sanayi gruplarındaki oranların çok altındadır.
Bölgede, hepsi benzer hedeflere sahip, Potas, Kömür, Altın ve Uranyum sektörlerinde faaliyet gösteren
maden ve keşif şirketleri bulunmaktadır. Güvenli üretim.
C

Her ne kadar bölgedeki en güvenli sektörlerden biri olsa da, acil durumların meydana gelme olasılıkları
mevcuttur ve tüm madencilik şirketleri bu tür durumlara müdahalede hazır olma konusunda aktif olarak
çalışmaktadır.
Ken’in sunumu, Saskatchewan madencilik şirketlerinin acil durum hazırlıklarında ortaya koyduğu
kapsamlı çalışmanın üst düzey bir özetidir.
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Saskatchewan Mine Emergency Preparedness
Mining in Saskatchewan is considered as a safe industry, with plenty of evidence to support the claim.
Work place injury claims are far below rates in other industrial groups.
Within the Province there are mining and exploration companies that are involved with the Potash,
Coal, Gold and Uranium industries, all with a similar target. Safe production.
Even though it is one of the safest industries in the Province there are still possibilities of emergencies
occurring, and all of the mining companies are active in the preparedness to respond to such situations.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Analiz Laboratuvarı
Madenli Beldesi, 53200 Madenli, Çayeli / RİZE
Tel: (0464) 544 1 329 | (0464) 544 1 333
Fax: (0464) 544 64 50
www.cayelibakir.com I cbilab@fqml.com

Ken’s presentation is a high level summary of the extensive efforts put forth by Saskatchewan mining
companies in emergency preparedness.
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David CAREY
CEO, Queensland Mine Rescue, Avustralya
CEO, Queensland Mines Rescue Service, Australia
David, 2014 yılında Qld Maden Arama Kurtarma Hizmetleri’nin CEO’su olarak
göreve başlamıştır. Yeraltı ve açık kazı kömür madenlerinde 40 yıllık tecrübeye
sahip bir Maden Mühendisi olan David, NSW, QLD ve Endonezya’da genel
müdürlük, maden planlama ve maden yönetimi görevlerini üstlenmiştir.
Deneyimleri arasında BE(Min)Hon, GAICD, statutory qualifications arasında ise maden temsilciliği,
yardımcı müdürlük, kömür madeni müdürlüğü, Qld sahasında kıdemli yöneticilik ve Teknoloji Yönetimi
alanında da bir Master diploması bulunuyor.
Altı yıl aktif maden arama kurtarma ekip üyesi olarak çalışmış ve hem NSW hem de Qld’de yeraltı kömür
madenciliğinin birçok çeşidinde operasyonel ve teknik deneyim edinmiştir. Tüm bunlara ek olarak NSW,
Qld ve Endonezya’daki açık kazı kömür madenlerinde teknik ve yönetim pozisyonlarında görev almıştır.
New South Wales hükümeti için beş yıl boyunca çalışmış ve bu süre zarfında kömür madenleri Müfettişliği
yapmış, Kıdemli Müfettiş ve Alan Müdürü olarak Doğal Maddeleri İşleme Endüstrisi Güvenlik Danışma
Kurulu’nu yönetmiş ve Kömür Madenleri Yardımcı Müdürü’nün nitelik değerlendiricisinin panelinde
üyelik yapmıştır.
.........................
David commenced as CEO for Qld Mines Rescue Service in December 2014. A Mining Engineer with 40
years of experience in underground and open cut coal mining he has held roles in general management,
mine planning and mine management in NSW, QLD and Indonesia.
Qualifications include BE(Min)Hon, GAICD, statutory qualifications as mine deputy, undermanager,
coal mine manager and Qld site senior executive and an MBA in Technology Management.
He spent 6 years as an active mines rescue team member and gained operational and technical experience
in most forms of underground coal mining both in NSW and Qld, as well as technical and management
roles in open cut coal mines in NSW, Qld and Indonesia.
David spent 5 years with the NSW government as a coal mines Inspector, Senior Inspector and Area
Manager leading the Extractive Industries Safety Advisory Committee and as a member of the Coal Mines
Undermanager’s qualifications assessor’s panel.
.........................

Yeraltı Kömür Madeni Acil Durumları – Eğit, Yönet, Müdahale Et
Queensland Maden Arama Kurtarma Hizmeti (QMRS)
Avustralya’nın Queensland eyaletinin (Qld) ilk maden arama kurtarma ekipleri 1909 yılında Brisbane’nin
batısında yer alan kömür yataklarında kuruldu. O zamandan bu yana eğitim sayesinde Qld’de faaliyet
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gösteren tüm kömür sahalarını kapsayacak şekilde genişletilen maden arama kurtarma müdahale
faaliyetlerinin merkezi, Bowen Havzası’nda bulunan kömür yatakları içerisindeki iki adet maden arama
kurtarma istasyonundan oluşmaktadır.
22 kişiden oluşan tam zamanlı profesyonel bir ekip halihazırda faaliyette olan 10 adet yeraltı madeninde
çalışan 360 gönüllü maden arama kurtarma ekip üyesinin eğitiminden ve acil durum ekipmanlarının
müdahaleye hazır olup olmadığından emin olmakla sorumludur. 30 kişilik ek bir gönüllü ekibi ise
müdahale kapasitemiz kapsamında QMRS’in jet motoru kullanan maden etkisizleştirme birimleri ile
eğitim almaktadır. Ekip üyeleri üç hafta süren bir giriş dersinin ardından kazandıkları becerileri korumak
için yılda altı defa eğitimlere girer, üç yarışmaya katılır ve yılda bir defa hem yerel hem de eyalet çapında
gerçekleştirilen acil durum simülasyonlarında bir olaya müdahale ederler. Böylece, gerektiği takdirde
gerçek bir olayla karşılaşıldığında müdahale etmeye hazır olurlar.
QMRS, olay kontrolü için Maden Acil Durum Yönetim Sistemi (MEMS) süreci konusunda maden
yönetimi ve denetimi personelini eğitir. MEMS, acil bir durumu yönetmede gerekli olan planlama, lojistik
ve operasyonel görevler için bir kaynak tahsisi yapısı sunar. Süreç, acil bir durumu kontrol altına almaya
yönelik açık ve net hedefler oluşturma ve bir Olay Kontrol Kişisi’nin liderliği kapsamında belirlenmiş
olan hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımları belirlemek üzerine odaklanır. Çok büyük miktarda
verinin incelenmesi, senaryoların değerlendirilmesi ve durumu güvenli bir şekilde kurtarabilmek için
gereken kararların alınması gereklidir. Yapılandırılmamış ve iyi bir şekilde anlaşılmamış bir süreçle söz
konusu durumlarda en iyi sonucun alınması mümkün değildir.
Maden acil durum müdahalesi kapsamında maden arama kurtarma ekiplerini yeraltına gönderme
kararı, Maden Arama Kurtarma Operasyon Kılavuzu’nun bilgi gereksinimleri tam olarak anlaşıldıktan
sonra verilmelidir. Gazların patlayabilirliği, yangın, tabaka, havalandırma, ani degaj ve diğer potansiyel
riskler QMRS’in kullanımında Madene Yeniden Giriş Değerlendirme Sistemi (MRAS) yazılımı ile
değerlendirilmelidir. MRAS, karar verecek kişilerin ihtiyatlı kararlar almasında yardımcı olur, onların
yerine karar vermez. Bir madenin aktif olarak patlayıcı risk taşıdığı ve maden çevresinin uzaktan
etkisizleştirilmesinin gerekli olduğu durumlarda, QMRS maden içerisindeki atmosfer inert hale
getirilinceye kadar sürekli olarak saniyede 25 metreküp nemli inert gaz üretme kapasitesine sahip jet
motorlu iki adet inert gaz jeneratörü kullanır. Sonrasında maden arama kurtarma ekipleri ile madene
kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapılarak maden kurtarma çalışmaları başlatılabilir.
.........................

Underground Coal Mine Emergencies – Train, Manage, Respond
Queensland Mines Rescue Service (QMRS)
The first mines rescue teams formed in Queensland (Qld) Australia in 1909 on the coal fields west of
Brisbane. Since that time mines rescue response has expanded to cover all coal fields operating within Qld
with training and response now centred on the two mines rescue stations located within the coalfields of
the Bowen Basin.
A fulltime professional staff of 22 people manage the training of 360 volunteer mines rescue team
members from the 10 currently active underground mines as well as ensuring the response readiness of
emergency equipment.
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An additional 30 volunteers train with the jet engine mine Inertisation units operated by QMRS as part
of our response capability. Team members complete an initial 3 week induction course, then train 6
times per year to maintain skills gained and participate in 3 competitions and respond to local and state
wide simulated emergencies each year to maintain a readiness to respond to an actual event should that
be required.
QMRS trains mine management and supervisory personnel in the Mine Emergency Management
System (MEMS) process for incident control. MEMS provides a structure for allocating resources to
the planning, logistics and operational tasks necessary in managing an emergency. The focus of the
process is to set clear objectives to move an emergency towards control and to define specific actions to
achieve each objective set under the leadership of an Incident Controller. Vast amounts of data must be
assessed, scenarios evaluated and decisions made to safely recover the situation. Without a structured
and well understood process the best possible result in such a situation will not be achieved.
The decision to deploy mines rescue teams underground as part of a mine emergency response is based
on meeting the knowledge requirements of the Mines Rescue Operational Guidelines. The acceptability
of current knowledge regarding the explosibilty of gases, fire, strata, ventilation, inrush and other
potential risks is assessed within the Mine Re-Entry Assessment System (MRAS) software utilised by
QMRS. MRAS assists decision makers to make considered decisions; it does not make decisions for
you. Where a mine is actively explosive and remote Inertisation of the mine environment is required
QMRS operates two jet engine inert gas generators capable of producing 25 cubic metres per second
of wet inert gas on a continuous basis until the mine atmosphere is rendered inert. Mine recovery can
then be attained utilising mines rescue teams and controlled mine re-entry.

Dr. Jeffery H. Kravitz
Emekli MSHA, ABD
Retired MSHA, USA
Dr. Kravitz JHK & Associates Consulting, LLC’nin Başkanı’dır. Pittsburg
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı ve Doktora programlarını
tamamlayan Dr. Kravitz, Illinois Teknoloji Enstitüsü Elektrik Mühendisliği
bölümünden mezundur. Pennsylvania eyaletinde kayıtlı Yüksek Mühendis olan Kravitz’in birçok
ödülü bulunmaktadır.
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Birliği’nin yazmanlığını yapmaktadır. Maden, Metalurji ve Keşif Topluluğu’nun (Society of Mining,
Metallurgy, and Exploration - SME) Pittsburg Bölümü’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Pittsburg Amerika
Kömür Madenciliği Enstitüsü’nün (Pittsburgh Coal Mining Institute of America) eski başkanıdır. Şu
an aynı kuruluşun Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Çinli madencilerin güvenlik ve sağlık koşullarını iyileştirmek üzere tasarlanmış olan yedi yıllık ÇinDOL ortak projesinde MSHA’nın temsilciliğini üstlenmiştir. Çin’deki madenleri birçok defa ziyaret
etmiş, hem hükümet kanadından hem de kömür endüstrisinden üst düzey Çinli otoritelere seminerler
vermiş ve sunumlar yapmıştır. Dr. Kravitz Meksika, Avusturya, Arjantin, Yeni Zelanda ve Şili gibi
ülkelerde maden acil durum müdahale faaliyetlerine katılmıştır.
.........................
Dr. Kravitz is the President of JHK & Associates Consulting, LLC. He holds an MBA and Ph.D. from the
University of Pittsburgh and a BSEE degree from the Illinois Institute of Technology. He is a registered
Professional Engineer (PE) in Pennsylvania. Dr. Kravitz had received many awards and accolades.
Dr. Kravitz worked at the Mine Safety and Health Administration for over 43 years. He served as
the Chief, Mine Emergency Operations, and the Chief, Scientific Development for MSHA. He was
responsible for seeking out and developing new technology for mine emergency operations and led
MSHA’s mine emergency operations and respiratory protection programs. He has been involved in
over 80 mine emergency responses in the United States and Internationally.
His other responsibilities included the development and implementation of the Mine Emergency
Response Development (MERD) training programs for MSHA, State, Labor, and mining companies.
He Chaired the MSHA Mine Rescue Training Review Committee and served on several rule-making
committees. He is a past President for the Joseph A. Holmes Safety Association (Man of the Year) and
is the Secretary for the Holmes Mine Rescue Association. Dr. Kravitz is on the Board for the Pittsburgh
Section of the Society of Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), and he is also the past President
for the Pittsburgh Coal Mining Institute of America. He now serves on the Board for that organization.
Dr. Kravitz was the MSHA representative for a joint seven-year China-DOL project which was designed
to improve the safety and health of Chinese miners. He has made several trips to Chinese mines and has
given seminars and presentations to high-ranking Chinese officials both in government and the coal
industry. He has participated in mine emergencies for several countries, including Mexico, Austria,
Argentina, New Zealand, and Chile.
.........................

Maden Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (MSHA)’nde 43 yıldan uzun bir süre çalışan Dr. Kravitz, Maden
Acil Durum Operasyonları Şefliği ve Bilimsel Gelişim Şefliği görevlerini üstlendi. Maden acil durum
operasyonları için yeni teknolojiler araştırmak ve geliştirmekten sorumlu olan Kravitz, maden
acil durum operasyonlarını ve solunum sistemi koruma programlarını yönetti. Amerika Birleşik
Devletleri’nde ve dünya çapında 80’in üzerinde maden acil müdahale ekibinde görev aldı.

Maden Acil Durum Riski, Hazır Olma ve Eğitim

Sorumlulukları arasında MSHA, eyalet, işçiler ve madencilik şirketleri için Maden Acil Müdahale
Geliştirme (MERD) eğitim programlarını geliştirmek ve uygulamak yer almaktadır. MHSA Maden
Arama Kurtarma Eğitim İnceleme Komitesi’nin başkanlığını yapan Dr. Kravitz birçok kural koyucu
komitede de çalıştı. Bir dönem Joseph A. Holmes Güvenlik Birliği’nin [Joseph A. Holmes Safety
Association] (Yılın İnsanı) başkanlığını üstlenmenin yanı sıra şu an Holmes Maden Arama Kurtarma

Bu sunum, hem Kömür hem de Metal ve Metal Dışı madenler dahil olmak üzere madenlerdeki geniş
çaplı acil durumlar için maruz kalınan riskin nasıl değerlendirileceğine ve söz konusu acil durumlara
cevap verebilmek için tekil maden faaliyetlerinin bu durumlara hazırlığını belirlemedeki yöntemler
üzerine odaklanacaktır. Çeşitli madencilik faaliyetlerinden alınan gerçek değerlendirmelerden
örnekler gösterilecektir.
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Dr. Kravitz aynı zamanda kendi geliştirdiği ve büyük başarılara imza atan bir eğitim programından
bahsedecek: Maden Acil Durum Müdahale Geliştirme (MERD) Eğitimini MERD eğitim programı
hükümetlerde, endüstride ve işçi örgütlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu program Amerika
Birleşik Devletleri’nde maden acil durum yönetim ve arama kurtarma ekiplerinin eğitiminde bir
“endüstri standardı”dır.
Dr. Kravitz ayrıca Federal Hükümet’in, Eyalet Yönetimlerinin, Madencilik Şirketlerinin ve İşçi
Örgütlerinin Amerika’da kullandığı maden arama kurtarma müdahale sisteminden de bahsedecektir.
Büyük maden acil durumları için tüm bu kuruluşlar “Maden Acil Durum Komuta Grubu”nu
oluşturur. Bu Grubun nasıl işlediği ve Grubun kullandığı özel ekipman kaynakları da sunuma dahil
edilecektir.
.........................

Mine Emergency Risk, Readiness, and Training
This presentation will focus on how to assess the risk exposure for large-scale mine emergencies
for both Coal and Metal and Nonmetal mines, and how to determine the readiness of individual
mining operations to address such emergencies. Examples of actual assessments from various
mining operations will be shown. The author will also discuss a highly successful training program
that he developed: Mine Emergency Response Development (MERD) Training. The MERD training
program has been used effectively for government, industry, and labor organizations. This program
has become the “industry standard” for training mine emergency management and rescue teams in
the United States.
In addition, the author will discuss the mine rescue response system used in the United States by
the Federal Government, State Governments, Mining Companies, and Labor. For major mine
emergencies, all these entities combine to form a “Mine Emergency Command Group”. How this
Group functions, and the specialized equipment resources utilized by this Group will be presented.

2010 Yılından itibaren Zonguldak havzasında gerek Kurum içi gerekse rödevanslı sahalarda meydana
gelen tüm maden kazalarında, arama-kurtarma çalışmalarını yönetmektedir.
Ayrıca Ekim 2011 Van Depreminde göstermiş olduğu başarılı arama-kurtarma çalışmalarından ötürü
ve Mayıs 2014 Soma-Ekim 2014 Ermenek Maden kazalarında, arama-kurtarma çalışmalarını yönetmiş
olup ilgili Bakan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir.
.........................

He was born in the Of District of Trabzon Province on August 10, 1959. After finishing primary,
middle and high school in the Kozlu District of Zonguldak Province, he graduated from Hacettepe
University Zonguldak Faculty of Engineering Department of Mining Engineering in 1984. Working
at the Turkish Hard Coal Enterprises (TTK) on a daily wage-basis between 1979-1984, Faik Ahmet
Sarıalioğlu started working as a Mine Engineer at Kilimli Colliery of TTK’s Karadon District in 1985.
In the same district, he became Occupational Safety Chief Engineer in 1994 and Occupational Safety
Department Manager in 1997. Working as Chief Expert at TTK’s Department of Fen Tetkik between
2003-2009, Mr. Sarıalioğlu also worked as Occupational Safety-Audit Department Manager at TTK’s
Department of Occupational Health, Safety and Training from December 2009 until October 2014
when he was assigned as Head of the Department of Occupational Health, Safety and Training as
proxy. As of June 2017, he is now acting as principal in the same role.
Since 2010, he has been managing the research-rescue efforts for all mining accidents that occur both
internally and on royalty fields within the Zonguldak coal field.
Additionally, he was awarded a certificate of achievement by the relevant ministry for his successful
research-rescue work after the Van Earthquate in 2011 and for having managed the research-rescue
response in Soma and Ermenek mining accidents that occurred on May and October, 2014, respectively.
.........................

Faik Ahmet Sarıalioğlu
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı, TTK, Türkiye
Workplace H&S and Training Administration Turkish Coal
Enterprises (TTK), Turkey
10.08.1959 Yılında Trabzon İli, Of ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise
öğrenimini Zonguldak İli, Kozlu ilçesinde tamamladıktan sonra Hacettepe
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında
mezun olmuştur. Türkiye Taşkömürleri Kurumunda (TTK) 1979-1984 yıllarında yevmiyeli olarak
çalışan Faik Ahmet Sarıalioğlu 1985 yılında TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde Ocak
Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Aynı Müessesede 1994 yılında İş Güvenliği Başmühendisi,
1997 yılında İş Güvenliği Şube Müdürü olmuştur. 2003-2009 Yılları arasında TTK Fen Tetkik Daire
Başkanlığında Başuzman olarak görev yapan Faik Ahmet Sarıalioğlu, 2009 yılı Aralık Ayından
itibaren TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında İş Güvenliği-Denetim Şube Müdürü
olarak çalışmış ve Ekim 2014 Tarihinden itibaren İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığını
da vekâleten, 2017 Haziran itibariyle de asaleten yürütmektedir.
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Acil Durumlar ve Destekler
Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında yer almaktadır. Bu havzada yer alan
Türkiye Taşkömürü Kurumunda taşkömürü madenciliği insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. TTK taşkömürü üretim faaliyetlerini; Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve
Üzülmez Taşkömürü İşletmesi Müesseseleriyle yürütmektedir.
Acil durumlarda yapılan işler: Kriz masasının göreve çağrılması, Durum tespitinin yapılması,
Tehlikenin bildirilmesinin ardından da Komitelerin belirlenmesi olarak sıralanmaktadır. Belirlenen
komiteler; Kurtarma, İlk Yardım, Basın-Halkla İlişkiler, Teknik Yardım, Güvenlik, Sosyal Yardım
ve Araştırma-İncelemedir. Bu komitelerin içerisinden Kurtarma komitesinin görevleri; kurtarma
operasyonuna hazırlık ve müdahaledir. Kurtarma operasyonuna hazırlık aşaması; çalışmalar sırasında
alınacak tedbirler ve olayın meydana geldiği maden hakkında bilgiler içerir. Müdahale aşamasında ise;
görev alan tahlisiyecilerin kimlerden seçildiği ve nasıl eğitimler aldıklarını içeren bilgiler bulunur.
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Yeraltı maden işletmelerinde, degaj, patlama, yangın, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık
ve hararetin bulunduğu ortamlarda kalan kazazedeyi kurtarmak için çeşitli madencilik kollarından
seçilen, özel eğitim ve kurtarıcı ehliyeti almış kişilere tahlisiyeci denir. Tahlisiyecilik için; teknoloji,
cesaret ve fiziki güç ile birlikte gerek ve yeter şart için disiplin, bilgi, tecrübe, motivasyon, ekip çalışması
ve insani değerlerin birlikte yoğrulması gerekmektedir.

Elektrik ve Makine Sistemleri Güvenliği Birimi’ne geçiş yapmıştır. David Yantek şu an PMRD’nin
yürüttüğü sıcaklık/nem oluşumu, kirletici girişi, hava tahliyesi, arıtma, sabit durdurma/kapı sistemleri
ve iletişim konularını içeren sığınma alternatifleri araştırma projesinde Baş Araştırmacı olarak görev
almaktadır. Yantek şimdiye kadar sığınma alternatifleri ile ilgili 25’i aşkın basılı yayının yazarlığını ve
yardımcı yazarlığını yapmıştır.
.........................

.........................

Emergencies And Support
The most prominent hard coal reserves in Turkey are found in the Zonguldak Basin. The mining
efforts in this area are carried out by the Turkish Hard Coal Enterprises (TTK) with a heavy reliance
on human labor. TTK operates with five collieries for its hard coal production: Amasra, Armutçuk,
Karadon, Kozlu and Üzülmez Hard Coal Collieries.
The emergency protocol is followed in this order: Calling the crisis desk for duty, Examining the situation,
Reporting the danger and Assigning the committees. The committees to be assigned are: Rescue, First
Aid, Press-Public Relations, Technical Support, Security, Social Aid and Research-Investigation.
The Rescue committee is responsible for the preparation of the rescue operation and response. The
preparation stage for the rescue operation includes information regarding the precautions to be taken
during the operation and the mine where the emergency event occurred. The Response stage includes
information about who the rescuers are and what their trainings are.
People who are chosen from various mining operations, specially trained and certified for the rescue of
an accident victim from an underground mine where there is inrush, explosion, fire, dense toxic and
choking gases, extreme temperatures and heat are called rescuers. In addition to having technological
competencies, courage and physical strength, becoming a rescuer also requires the combination of
discipline, knowledge, experience, motivation, teamwork and human values.

David S. Yantek
Uzman Araştırmacı, NIOSH, ABD
NIOSH, USA
Dave Yantek, Pittsburgh Madencilik Araştırma Bölümü’nün (PMRD) Ulusal
İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü’nde (NIOSH) Elektrik ve Makine Sistemleri
Güvenliği Birimi Baş Araştırma Mühendisi’dir. Yantek, Pennsylvania
Eyalet Üniversitesi’nde 1995 yılında Makine Mühendisliği lisans programını, 1996 yılında ise aynı
üniversitenin aynı bölümünün Master programını tamamlamıştır. Buna ek olarak, Pennsylvania Eyalet
Üniversitesi’nin Gürültü Kontrolü Mühendislik Programı’nı tamamlamıştır.
2001 yılında NIOSH’ye girmiş ve orada İşitme Kaybı Önleme Birimi’nde madencilik ekipmanları için
gürültü kontrolü projeleri üzerine çalışmıştır. 2013 yılında ise yeraltı kömür madenlerindeki sığınma
alternatiflerinde meydana gelen ısı oluşumu üzerine araştırma yapmaya başlamıştır. 2015 yılında ise
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Dave Yantek is a Lead Research Engineer in the Electrical and Mechanical Systems Safety Branch at the
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Pittsburgh Mining Research Division
(PMRD). Dave received a BSME from Penn State University in 1995, and an MSME from Penn State
University in 1996. In addition, he has completed Penn State’s Noise Control Engineering Program.
In 2001, Dave joined NIOSH where he worked in the Hearing Loss Prevention Branch on noise control
projects on mining equipment. In 2013, Dave began performing research on heat buildup in refuge
alternatives (RAs) for underground coal mines. In 2015, Dave transferred into the Electrical and
Mechanical Systems Safety Branch. Dave is currently the Principal Investigator for PMRD’s refuge
alternatives research project, which involves research on several RA concerns including heat/humidity
buildup, contamination ingress, air delivery, purging, built-in-place stopping/door systems, and
communications. Dave has been an author or co-author on over 25 publications related to RAs.
.........................

NIOSH’nin Yeraltı Kömür Madenleri için Sığınma Alternatifleri Üzerine Araştırması
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH) yeraltı kömür madenleri için sığınma alternatifleri
üzerine araştırmalar yürütmektedir. NIOSH’un yaptığı araştırmalar sıcaklık/nem; hava tahliyesi,
kirletici girişi ve arıtma; sabit (BIP) sığınma alternatifi durdurma/kapı sistemleri ve sığınma alternatifleri
iletişimleri gibi sığınma alternatifleri ile ilgili araştırmalardır. NIOSH’nin sığınma alternatifleri üzerine
yaptığı araştırmanın bir özeti sunulacaktır. Bu özete şunlar da dahildir: Sığınma alternatiflerinin temel
sıcaklık/nem bilgisi, batarya ile çalışan klima sistemleri ve kriyojenik hava beslemesi dahil sığınma
alternatifleri için sıcaklık azaltma stratejileri, BIP sığınma alternatifi kirletici girişi ve arıtma, BIP
sığınma alternatifi durdurma/kapı sistemleri ve sığınma alternatiflerinin kablosuz iletişim üzerindeki
etkisi.
.........................

NIOSH Research on Refuge Alternatives for Underground Coal Mines
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) has been conducting research
on refuge alternatives (RAs) for underground coal mines. NIOSH research has examined several RArelated research concerns including heat/humidity; air delivery, contamination ingress, and purging;
built-in-place (BIP) RA stopping/door systems; and RA communications. A summary of NIOSH RArelated research will be presented including the following: RA heat/humidity fundamentals, RA heat
mitigation strategies including a battery-powered air conditioning system and a cryogenic air supply,
BIP RA contamination ingress and purging, BIP RA stopping/door systems, and the effect of RAs on
wireless communication.
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Göksel Alpaslan
OHSE & Risk Müdürü, Eldorado Gold - TÜPRAG Efemçukuru Altın
Madeni, Türkiye
OHSE & Risk Manager, ELDORADO GOLD - TÜPRAG Efemçukuru
Gold Mine, Turkey
İş Tecrübesi
: OHSE & Risk Müdürü
		Mayıs 2010 – Devam ediyor
		
ELDORADO GOLD - TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni
		İSGÇ Müdürü
		Ocak 2007 – Ocak 2010
		
CREWGOLD – LEFA Altın Madeni –Gine-Afrika
		
Serbest İSG danışmanlığı
		Şubat 2006 – Ocak 2007
		İSGÇ Mühendisi
		Mart 2005 – Şubat 2006
		
Philip Morris A.Ş , Torbalı –İZMİR
		
		İSG Müdürü
		Haziran 2001 – Mart 2005
		
Newmont Mining Corporation, Ovacik –TÜRKİYE
		
		

Isıl İşlem Müdürü & İSGÇ Koordinatorü
Eylül 1988 – Haziran 2000 Lucas Diesel - İZMİR - TÜRKİYE

Eğitim 		
İstanbul Teknik Üniversitesi
		
Metalurji Mühendisliği Fakültesi
		1981 – 1987
.........................

Experience
		
		

OHSE & Risk Manager
May 2010 – Present
ELDORADO GOLD - TÜPRAG Efemçukuru Gold Mine

		HSE Manager
		
January 2007 – January 2010
		
CREWGOLD – LEFA Gold Mine –Guinea-Africa
		
Freelance Occupational Health & Safety Consultant
		
February 2006 – January 2007
			
Occupational Health & Safety Engineer
			
March 2005 – February 2006
			
Philip Morris A.Ş , Torbalı –İZMİR
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Occupational Health & Safety Manager
June 2001 – March 2005
Newmont Mining Corporation, Ovacik –TURKEY

			
			

Heat Treatment Manager & HSE Coordinator
September 1988 – June 2000 Lucas Diesel - İzmir – TURKEY

Education 		
Istanbul Technical University
			Metallurgy Engineering
			1981 – 1987
.........................

Efemçukuru Madeninde Maden Kurtarma Yapılanması
Madencilik , tüm dünyada en fazla iş kazası ve ölüm oranlarına sahip 10 endüstri dalından biridir. Maden
Kurtarma ise madencilik aktiviteleri içinde en tehlikeli olanlarından biri olarak değerlendirlebilir. Bir
yeraltı maden, patlama, su baskını gibi kazalardan sonra özel olarak eğitilmiş ve gereken ekipmanlar ile
donatılmış Maden Kurtarma ekibi yangınla mücadele etmek, yeraltında kalan madencileri kurtarmak,
atmosferik şartları kontrol etmek, kazanın nedenlerini anlamak ve bazen de hayatını kaybeden
madencileri yerüstüne çıkarmak için yeraltına gönderilirler.
TÜPRAG - Efemcukuru Altın Madeni, yeraltı operasyonunun başlangıcından itibaren kurduğu maden
kurtarma yapılanmasında Avustralya mesleki yetkinlik prensiplerini benimsemiştir. Risk değerlendirme
çalışmaları sonucunda ekip üyelerinin sahip olması gereken temel yetkinlikler belirlenmiştir. Hem
mevcut üyelerin tazeleme eğitimleri ve hem de yeni üyelerin temel eğitimlerini verebilmek için Maden
Kurtarma eğitmenleri yetiştirilmiştir.
Maden Kurtarma ekip üyelerinin yetkinlikleri düzenli olarak takip edilmekte ve kullanılan tüm
ekipmanların da periyodik muayeneleri ve planlı bakımları gerçekleştirilmektedir.
.........................

Mine Rescue Function At Efemcukuru Mine
The mining industry is among the top ten industries worldwide with high occupational injury and
fatality rates, and mine rescue may be considered one of the most hazardous activities in mining
operations. In the event aftermath of an underground mine fire, explosion or water inundation,
specially equipped and trained teams have been sent underground to fight fires, rescue entrapped
miners, test atmospheric conditions, investigate the causes of the disaster, or recover the dead.
TÜPRAG - Efemcukuru Gold mine adapted Australian vocational education principles of Mines
Rescue competencies of its Mine Rescue Team since the beginning of an underground operation. Core
competencies required for team members are identified based on risk assessment studies. Internal
trainers developed to train both new members and refresher trainings of existing members.
Competencies of team members are assessed continues base and recorded, all equipment used for mine
rescue operations are periodically inspected, planned maintenance are completed.
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Prof. Dr. İsmet CANBULAT,
New South Wales Üniversitesi, Avustralya
Univ. of New South Wales, Australia
Prof. Dr. İsmet Canbulat, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden
Mühendisliği bölümünden almıştır. Ardından Güney Afrika’ya giderek Bilimsel
ve Sınai Araştırma Konseyi’nin (CRIS) araştırma faaliyetlerinde görev yapmıştır.
Maden Mühendisliği yüksek lisans derecesini Witwatersrand Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise
Pretoria Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanında 10 yıl çalıştıktan sonra danışmanlık alanına geçiş
yapmış, önce Groundwork Consulting firmasında ve ardından Avustralya’da Strata Engineering’de beş
yıldan fazla süreyle görev almıştır. Canbulat, 2008 yılında Brisbane’deki Anglo American Metallurgical
Coal’a katılmış, burada 6 yılı aşkın süreyle Jeoteknik Baş Mühendisi olarak çalışmıştır. Halihazırda
New South Wales Üniversitesi’nde Kaya Mekaniği Profesörü ve Kenneth Finlay Başkanı’dır.
Canbulat, Maden ve Jeoteknik Mühendisliğinin pek çok boyutuyla ilgili konferans bildiri kitapçıklarında
ve dergilerde yayınlanmış 100 teknik makale ve raporun yazarlığını ve eş yazarlığını yapmıştır. Başlıca
ilgi ve uzmanlık alanları arasında kaya mekaniği teorisi ve uygulaması, zemin kontrolü ve kaya kütlesi
sınıflandırması, oda-topuk ve çatı sistemlerinin tasarımı ile nümerik modellemenin yanı sıra maden
mühendisliğinde maden tasarımı, plan seçimi ve jeoteknik etki değerlendirmesi, risk yönetimi ve
çökme değerlendirmesi yer almaktadır.
Canbulat, Avustralya ve Asya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü, Avustralya Mühendisleri, Avustralya
Jeomekanik Derneği, Maden Çökme Teknolojsi Derneği, Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği;
Madencilik, Metalurji ve Arama Derneği üyesidir. Aynı zamanda Profesyonel Mühendis olarak
Queensland Profesyonel Mühendisler Kurulu’na üyedir.
.........................
Prof. İsmet Canbulat received his BSc Mining Engineering degree from Istanbul Technical University.
He then moved to South Africa and worked in research for the Council for Scientific and Industrial
Research (CSIR). He obtained his MSc Mining Engineering degree from the University of the
Witwatersrand and PhD from University of Pretoria. After 10 years in research he moved to consultancy
where he spent over five years at Groundwork Consulting and later at Strata Engineering in Australia.
In 2008, Prof Canbulat joined Anglo American Metallurgical Coal in Brisbane, where he was Principal
Geotechnical Engineer for over 6 years. Currently, he is Professor and Kenneth Finlay Chair of Rock
Mechanics at the University of New South Wales.
Ismet has authored and co-authored 100 technical papers and reports published in conference
proceedings and refereed journals on many aspects of mining and geotechnical engineering. His
principle research interests and expertise lie in rock mechanics theory and application, ground control
and rock mass classification, design of pillar and roof support systems and numerical modelling in
addition to other areas in mining engineering including mine design, layout selection and geotechnical
impact assessment, risk management and subsidence assessment.
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Ismet is a Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Fellow of Engineers Australia,
Member of Australian Geomechanics Society, Mine Subsidence Technology Society, International
Society for Rock Mechanics, Society of Mining, Metallurgy and Exploration. He is also a registered
Professional Engineer through Board of Professional Engineers Queensland.
.........................

Uzun Ayak Jeomekaniği ve Avustralya Uzun Ayak Madenlerinin Tasarım Özellikleri
Avustralya dünyanın en büyük termal ve metalurjik kömür üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir.
Günümüzde kömür endüstrisi Avustralya halkına istihdam ve bölgesel ekonomik faaliyetlerin yanı
sıra yüksek düzeyde vergi ve telif hakkı getirisi de sağlamaktadır. Avustralya’da toplam kömür ihracatı
2010-2011 yılında 283 megaton seviyesindeyken, 2016-2017 yılında %72 artış göstererek 56 milyar
dolar değerinde 485 megatona ulaşmıştır. Yılda ortalama 100 milyon ton kömür, New South Wales
and Queensland bölgelerinde faaliyet gösteren 30 adet uzun ayak maden ocaklarından çıkmaktadır.
Yıllar içerisinde Avustralya’daki uzun ayak madenciliği pek çok düzeyde gelişim göstermiş, maden
ocaklarının verimliliğinde ve sağlık ve güvenlik yönetiminde kayda değer iyileşme gözlenmiştir. Uzun
ayak ekipmanının makineleşmesi ve kapasite artırımı, gelişmiş maden ocağı tasarımı; zemin kontrol,
havalandırma, gaz, ve çökme yönetimi alanlarındaki iyileştirmeler bunlara örnek sayılabilir. Uzun ayak
bloklarının uzunluğu ve genişliği büyük artış göstermiştir. Günümüzde pek çok maden ocağı 400m
genişliğinde ve 4 ila 6 km blok uzunluğunda uzun ayakları tercih etmektedir.
Ancak uzun ayakların yönetimini gittikçe zorlaştıran diğer faktörler arasında artan derinlikler, olumsuz
jeolojik şartlar, yüksek dikey ve yatay gerilimler, zayıf zemin şartları, düşük geçirgenlik, yerinde gaz
seviyelerinin artışı ve artan gelişim oranları bulunmaktadır.
Bu tebliğde uzun ayak jeomekaniğinin pratik yönleri, sağlık ve güvenlik yönetimi ve Avustralya’nın
son derece verimli kömür madenlerinde uzun ayak maden ocağı tasarımı ve planlaması ele alınacaktır.
.........................

Longwall Geomechanics and Design Aspects of Longwall Mines in Australia
Australia is one of the world’s largest thermal and metallurgical coal producers and exporters. Today,
the coal industry provides the Australian community with jobs, regional economic activity, and makes
large tax and royalty contributions. Total Australian coal exports have increased by nearly 72 per cent:
from 283 Mt in 2010–11 to 485 Mt, valued at $56 billion, in 2016–17. Approximately 100 million
tonnes of coal a year come from 30 longwall mines operating in New South Wales and Queensland.
Over the years there has been many new developments in longwall mining in Australia, which have
contributed to remarkable improvements in the productivity and health and safety management of
mines. These developments include the mechanisation and increased capacity of longwall equipment,
enhanced mine design, management of ground control, ventilation and gas, as well as subsidence. The
length and the width of longwall blocks have increased substantially. Today, 400m wide longwalls with
block lengths of 4-6km are being considered by many mines.
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However, increased depths, adverse geological conditions, higher vertical and horizontal stresses,
weaker ground conditions, lower permeability, increased in situ gas levels and increased development
rates are additional factors that make the management of these longwall mines increasingly challenging.
This paper describes the practical aspects of longwall geomechanics, management of health and safety,
longwall mine design and planning for highly productive coal mines in Australia.

Oytun Kutay
Genel Müdür, Fina Enerji Holding, Türkiye
General Manager, Fina Energy Holding, Turkey
1977 Ankara doğumlu olan Oytun Kutay, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni bitirdi.
2008 yılında ise Bilgi Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.
Profesyonel kariyerinin tamamında enerji sektöründe yer almış, iş geliştirme, yatırım ve işletme süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir. Enerji sektöründe Ciner Holding (Park Termik), Sabancı Holding
(Enerjisa), Koç Holding (Tüpraş) gibi önemli gruplar bünyesinde çalışarak, kömür ve doğalgaz santralleri ile rafineri alanlarında tecrübe kazanmıştır.
Oytun Kutay, 2011 yılında Yenilenebilir Enerji Santralleri İşletmeler Direktörü olarak Fina Enerji Holding bünyesine katıldı. Yatırımı tamamlanan rüzgar santrallerinin operasyonel verimlilik, uzun dönemli servis bakım anlaşmalarınin devreye alınması, kalite yönetim sistemlerinin devreye alınması,
yeni yatırımların işletmeye alınması öncesi tüm izin süreçlerinin koordinasyonu gibi süreçleri yönetti.
2014 yılından itibaren Fina Enerji - Polyak Eynez yeraltı kömür madeni ve termik santral projesinde
Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye’nin en derin sahasında yıllık 5 milyon ton yüksek kalorifik değerli linyit üretimi ve 2x350 MW kurulu güce sahip termik santralden oluşan projenin
yaklaşık yatırım maliyeti 1 milyar USD’dir.
Aynı zamanda Polyak Eynez YK Üyesi olan Oytun Kutay’ın, NEBOSH ve 6 Sigma Black Belt sertifikaları bulunmaktadır.
.........................
Born in 1977 in Ankara, Oytun Kutay studied Chemical Engineering at Hacettepe University and graduated with an Executive MBA degree from Bilgi University in 2008.
He has devoted his entire career to critical positions in the energy sector such as business development,
investment and business management. His previous experiences include large energy projects (coal, gas
and refinery) of prominent holdings such as Ciner Holding (Park Termik), Sabanci Holding (Enerjisa)
and Koc Holding (Tupras).
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Oytun Kutay joined Fina Enerji Holding in 2011 as Director of Renewable Energy Projects. He managed
the execution processes of long-term technical service and operational efficiency contracts of the wind
power plants as well as commissioning quality management systems and obtaining permits for new
investment projects.
Kutay has been the general manager of Polyak Eynez Underground Coal Mine and Thermal Power Plant
since 2014. The underground coal mine will be the deepest in Turkey with 5 MTA production of high
quality lignite. Installed capacity of the power plant, which is a 1 billion USD investment, will be 2x350
MW.
Oytun Kutay is a member of the Polyak Eynez Executive Board and is a certified Six Sigma Black Belt
with NEBOSH qualification.

Derin Yeraltı Ocağından Tam Mekanize Yöntemle Güvenli Kömür Madenciliği:
Polyak Eynez Örneği
İzmir İli Kınık İlçesi sınırları içerisinde Soma Kömür Havzasında bulunan Polyak Eynez, kendisine ait
ruhsat sahalarında yeraltından kömür üretimi için gerekli yeraltı/yerüstü hazırlık faaliyetlerini tamamlamak üzeredir. 3.500 metre uzunluğundaki -14º eğimli desandre ve 800 metre derinliğinde 8 metre
çapında iki kuyu ile yerüstüne 3 erişim açıklığı oluşturulan madende, yılda 7,5 milyon ton linyit kömürü
üretim altyapısına sahip bir tesis kurulmaktadır.
“Geri dönümlü arkadan göçertmeli tam mekanize uzun ayak” yöntemi ile üretim yapılacak olan Polyak
Eynez İşletmesi, ülkemiz madenciliği için birçok açıdan ilklere sahne olmuştur. Kömür rezervinin oldukça derinde bulunması sebebiyle, 3.500 metre uzunluğundaki bir desandre ile kömür üretimi yapılacak yeraltı kısımlarına ulaşılmış; bu uzunluğun ortaya çıkardığı durumlara karşı özel uygulamalara imza
atılmıştır. İlk olarak, 3.500 metre boyunca çeşitli formasyonlardan geçilmesi, geçilen formasyonlardan
özelliklerine göre güvenli bir ilerlemenin sağlanabilmesi için farklı tahkimat tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de uygulaması pek görülmeyen halat saplama tekniğiyle
başarılı sonuç alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin üst düzeyde sağlanması amacıyla, özel strata ölçüm
sistemleri kurularak desandre kesitinin anlık ölçümleri yapılmış, ölçüm sonuçlarının bilgisayar yazılımı
ile analizleri yapılmış ve herhangi bir deformasyon oluşması halinde anında müdahale edilebilmesine
imkan tanınmıştır. Öte yandan, uzun bir desandrede hava akışının verimli bir şekilde sağlanması da
bir İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliği olarak ortaya çıkmış, ocak havalandırma sisteminde yapılan 1,4 m
çaplı vantüp kullanımı, vb. iyileştirmeler ve geliştirmelerle bu zorluğun da üstesinden gelinmiştir.
Polyak Eynez Maden İşletmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni en ön plana almak suretiyle, karşılaşılan çeşitli
zorluklara karşı son madencilik tekniklerinin kullanıldığı bir hazırlık dönemini geride bırakarak işletme
dönemine ulaşmıştır.
.........................

Managing Risks In Deep-Level Coal Mining Utilising Fully Mechanised Systems:
Polyak Eynez Case
Underground and surface development works are nearing completion at Polyak Eynez. The Underground Coal Mine Project is located in the Soma basin near Kınık province of Izmir. Three surface
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openings provide access to the mine: a 3500 m long decline with -14º slope and two vertical shafts,
800m in depth and 8m in diameter. The installed mine infrastructure will have a production capacity
of 7,5 MTPA.
Application of modern UG mining technologies was required to manage the underground risks at
Polyak Eynez. Many of these technologies developed at Polyak Eynez are unique to the Turkish mining sector that will improve safety and ensure continuous high production. Fully mechanised LTCC
will be employed to ensure maximum extraction of the thick coal seam.
All coal will be transported via the 3500m long decline shaft using a high-powered conveyor system
to reliably transport coal at 3000TPH from 1000m below ground to surface.
Various formations were encountered throughout the decline construction, requiring a combination of different support systems. Various support systems were applied in the decline to manage the
severe deformation due to overburden pressure and weak strata formations. Application of long cable-bolts provided the solution to resist the rapid deformation experienced and in combination with
steel-arches and shotcrete, provided a safe and consistent face advance rate. This is the first time this
support system was applied to a coal mine in Turkey and will be applied to all future Polyak Eynez
UG construction and roadway developments. Strata monitoring was essential in providing a timely
and adequate response to deformed areas using various instruments and modern analysis software.
Ventilation of the 3500m long decline required the installation of a 1400mm diameter ventilation duct
maintained to a high standard to minimise air leakage. A CFT dedusting system was used in the face
area to provide protection to all workmen from airborne dust.
Introduction of new technology and advanced mining practices has mitigated risks associated with
constructing a deep-level coal mine. It is unlikely that Polyak Eynez would have successfully transitioned to the production phase without providing innovative solutions to its mine construction
challenges.

Dr. Salih Selim Şenkal
Genel Müdür, Ciner Grubu, Türkiye
General Manager, Ciner Holding, Turkey

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980
yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra
lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı.
1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996 - 1998
yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 - 2008 yılına kadar Ciner Grubu madencilik
şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve
yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.
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Salih Selim Şenkal 2008 yılından 2011 yılına kadar maden firmalarında danışmanlık görevinde
bulunduktan sonra, 2011 - 2016 yılları içinde Hattat Maden ve Enerji Şirketinde Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürüttü.
2016 yılından itibaren Ciner Grubu’nda Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine
devam etmektedir.
.........................
Salih Selim Şenkal is a professional mining engineer, with an undergraduate degree in mining
engineering from Zonguldak DMMA. He holds a master’s degree from Dokuz Eylül University, and a
PhD from Osmangazi University.
Şenkal served in the underground site of TKİ-GLİ Tunçbilek between 1981-1998 and as an academic
between 1996-1998. From 1998 until 2008, Şenkal served as business manager in mining companies of
Ciner Group, as well as project coordinator, mining coordinator, general manager and member of the
board of directors.
Between 2008 and 2011, he consulted mining companies. Şenkal was named Deputy General Manager
at Hattat Maden ve Enerji between 2011 and 2016.
In 2016, he was appointed as General Manager and Board Member of Ciner Group, both positions he
still holds.
.........................

Kalın Kömür Damarlarında Yeraltı Üretim Yöntemleri ve Kömür Kayıpları
Türkiye’de kalın kömür damarlarında üretim yapılan kömür havzalarında, değişik yeraltı üretim
ekipmanlarına bağlı olarak, farklı üretim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu üretimlerde kömür kayıpları
ile seyrelmeler nedeniyle rezerv kaybı ve göçük yangınları ortaya çıkmaktadır.
Üretim yöntemleri uygulanmasında ekipman seçimi ile yapılacak üretim değişiklikleri ile kayıp ve
seyrelmenin en aza indirilerek rezervin kazanılması ve iş güvenliğinin arttırılması konusunda faydalar
sağlanacaktır.
.........................

Underground Production Methods And Coal Losses In Thick Coal Seams
In coal basins of thick coal seams in Turkey, various production methods are used depending on
different underground production equipments. Due to coal losses and dilutions in these production
areas, reserve losses and landslip fires occur.
With changes in production and equipment choice for production methods, losses and dilutions can
be minimized, while reserves can be retained and work safety improved.
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Dr. Geol. Riccardo Martelli
Başkan, Ordine Dei Geologi Della, İtalya
General Manager, Ciner Holding, Turkey
Riccardo Martelli, 2017’den bu yana Ordine dei Geologi della Toscana’nın Başkanlığını yapmaktadır.
1995 yılında Floransa Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünden sınıf birincisi olarak mezun olmuştur.
Studio Martelli’nin kurucusu ve sahibi olan Martelli, Kuzey Apeninler bölgesinde yer alan “Pietra Serena”daki madenlerin ve üretim alanlarının güvenliğinden sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki faaliyetlerin sektör yönetmeliklerine uyumuna ilişkin planlama ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.
Son 12 yıldır Toskana bölgesindeki kamu kurumlarına maden ocağı teftiş danışmanlığı konusunda destek veren Martelli, bu bağlamda kazı çalışmalarının kontrolünü gerçekleştirmektedir.
Martelli aynı zamanda kamu ve özel sektör inşaat mühendisliği projelerinde, büyük ölçekli altyapı çalışmalarının jeoteknik yüzey ve yeraltı incelemelerinde ve belediye ve bölgesel arazi planlamalarında
serbest uzman olarak hizmet vermektedir.
Martelli, şev stabilitesi, toprak kaymasa karşı alınacak önlemlerin tasarımı ve tarihi yapılar ile okulların
deprem dayanıklılığını artıracak çalışmalar üzerinde uzmanlaşmıştır.
Son birkaç yıldır sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin dönüştürülmesine ilişkin çevresel özel inceleme hizmetleri ve metruk bölgelerin arındırılma ve dekontaminasyonuna ilişkin danışmanlık hizmetleri
vermektedir.
.........................
Riccardo Martelli is the President of the Ordine dei Geologi della Toscana since 2017.
He graduated in 1995 top of his class at Department of Earth Sciences of the University of Florence.
Founder and owner of the Studio Martelli, he has been manager for the safety in some mining site and
in production areas of “Pietra Serena” in the Northern Apennines. He also has planned and administered activities related to the application of sector regulations in the same area.

İtalya’nın mermer ocaklarında yürütülen faaliyetler ülkenin sanat tarihi ve kültürel mirasıyla son derece
yakın ilişki içindedir. Apuan Alpleri’nde yüz yıllardır işletilen çok sayıda ocakta ünlü “Carrara mermeri” çıkarılmaktadır.
Carrara mermerinin jeolojik kökeni, Geç Oligosen (27my) devrinde başlayan yüksek P metamorfizmasıyla birlikte Apenin dağlarının oluşumu esnasında ortaya çıkan basınç kuvvetleriyle bağlantılıdır.
Miyosen devrinde basınçlı cephe doğuya doğru kayarken, yay-ardındaki gerilmeli tektonik alan metamorfik kompleksin yüzeye çıkmasına sebep oldu. Bugün, Apuan Tektonik Penceresinde bütün bu
dizilim görülebilmektedir.
Apuan mermer bölgesinde, her biri işçiler için ayrı sağlık ve güvenlik sorunlarına neden olan açık ocaklar ve yeraltı taş ocakları bulunmaktadır. Günümüzde mermer sektöründeki yaralanma ve ölüm vakaları son derece yüksektir.
Dolayısıyla, Toskana Bölgesel Yönetimi (Regione Toscana) ve yerel maden işletmeleri polis teşkilatı
(ASL) son yıllarda pek çok girişimde bulunmuştur. Buna göre daha etkin kanunlar çıkarılmış, maden
işletmeleri polis teşkilatı kadro ve yetki bakımından güçlendirilmiş ve işçilere yönelik mesleki eğitimler
artırılmıştır.
Toskana Jeologları Derneği (Ordine dei Geologi della Toscana) Sıfır Kaza hedefine ulaşmak üzere kanunların ve iyi uygulamaların geliştirilmesi için tüm paydaşlara (yerel yönetimler, danışmanlar, özel
yatırımcılar, maden işletmeleri polis teşkilatı, işçiler vb.) aktif destek sunmaktadır.
.........................

Health And Safety Management Of Italıan Marble Industry: The Tuscan Experıence
In Italy the activity of the marble quarries is strictly connected with the artistic history and the cultural
heritage of the country. In fact in the Apuan Alps a huge number of quarries are working for centuries,
providing the celebrated “Carrara marble”.

For over 12 years he is supporting various public administrations in Tuscany as consultant for the quarry surveillance, by carrying out control activities on excavation operations.

The geologic genesis of the Carrara marble is linked to the compressive forces that acted during the
Apennine orogeny, with high P metamorphism started in late Oligocene (27My). As the compressive
front was migrating to the east during the Miocene, in the back-arc the extensional tectonic lead to
the exhumation of the metamorphic complex. Today the entire succession can be seen in the so-called
Apuan Tectonic Window.

He works as a freelancer in the civil engineering sector in public and private works, in the field of geotechnical monitoring in surface and underground for the construction of large infrastructures and in the
field of municipal and regional territorial planning.

In the Apuan marble district there are both open and underground quarries, each of which has specific
issues concerning health and safety for workers. At the present day the tribute in terms of injuries and
loss of human lives in the marble industry is too high.

Always active in the study for slope stability and in the design of measures to stabilize landslide and in
the study of the seismic vulnerability of historic buildings and schools for adaptation or seismic improvement

For this purpose in the last years the Regional Administration (Regione Toscana) and the local mining
police bureau (ASL) developed a great number of initiatives, such as more efficient laws, the strengthening of the mining police bureau in terms of staff and powers and the improving of the professional
training for the workers.

For some years he is working on environmental due diligence for the reconversion of industrial plants
and energy production plant and consultancy for the planning of decontamination works of abandoned
areas.
.........................
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İtalyan Mermer Sektöründe Sağlık Ve Güvenlik Yönetimi: Toskana Tecrübesi

The Tuscan Professional Association of Geologists (Ordine dei Geologi della Toscana) give active support to all the stakeholders (local administrations, consultants, private investors, mining police, workers, etc.) in developing laws and good practices that will drive to the Zero Accidents.
53

Vic Pakalnis
Başkan & CEO, MIRARCO, Mining Innovation, Kanada
President & CEO, MIRARCO, Mining Innovation, Canada
1972 yılında McGill Üniversitesi’nden mühendislik lisans derecesiyle mezun olan
Pakalnis, 1976 yılında aynı üniversitede mühendislik yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 1994 yılında ise Queen’s Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.
1978 yılında Ontario Hükümeti’nde göreve başlamadan önce, Kerr Addison Mines, Inco Ltd, Iron Ore
Company of Canada şirketlerinde çalışmış, Falconbridge Nickel Mines Ltd firmasında ise Kıdemli Zemin Kontrol Mühendisi rolünü üstlenmiştir.
Ontario Çalışma Bakanlığı’nda Baş Maden Mühendisi, Madencilik ve Sanayi Programları Eyalet Müdürü ve Doğu Ontario Bölgesel Müdürü görevlerini yürütmüştür. Pakalnis ayrıca İnsan Kaynakları’nda
200’den fazla müfettişin işe alım ve eğitimlerinden sorumlu Operasyon Başmüdürü olarak çalışmıştır.
2007-2008 yılları arasında Queens Üniversitesi Politika Çalışmaları Okulu bünyesinde Ontario Kamu
Hizmetleri Kamu Politikası Amethyst Üyeliğine atanan Pakalnis, yüksek lisans düzeyinde kamu yönetimi ve endüstriyel ilişkiler dersleri ve maden mühendisliği alanında politika uygulama, proje yönetimi
ve iş sağlığı ve güvenliği konulu dersler vermiştir. Kamu yönetiminde 32 yıldan fazla deneyimi bulunan
Pakalnis’in maden araştırma ve inovasyon, güvenlik ve kamu politikası üzerine yazmış olduğu pek çok
makale mevcuttur. Kendisi ayrıca Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinde eyalet düzeyinde yürütülen
üç taraflı Sağlık ve Güvenlik araştırma grubuna başkanlık etmiştir. 1995 yılında İç Yönetim Yeniden
Yapılandırma Projesi bünyesindeki Erken Kazanımlar Takımına eş liderlik etmiştir. Bu proje, Ontario
kamu hizmetlerinde yönetim maliyetlerini 300 milyon dolar azaltma hedefiyle yürütülmüştür. Pakalnis
ayrıca Ontario Eyaleti Bakanlıklararası Konsey’in kurucu üyeliği ve başkanlığı görevini üstlenmiştir.
2010 yılında, 88.000 üyesi bulunan Ontario Kamu Hizmetleri Çeyrek Yüzyıl Kulübü başkanlığına seçilmiştir. CNN, BNN, CBC ve CTV gibi radyo ve televizyon kanallarında çeşitli programlara katılan
Pakalnis, sağlık ve güvenlik konuları ve özellikle 2010 yılında Şili’deki Maden Kurtarma Operasyonu’yla
ilgili yorumlarda bulunmuştur. Canadian Government Executive dergisinin yayın kurulunda bulunan
Pakalnis ayrıca derginin yazarları arasındadır.
Kendisi Ontario Yüksek Mühendisler Derneği, Maden Mühendisleri Derneği, Kanada Madencilik ve
Metalurji Enstitüsü ve Kanada Kamu Yönetimi Enstitüsü üyesidir. Pakalnis bunların yanı sıra, Kanada
Radyasyon Güvenlik Enstitüsü’nün ve işletme ve mühendislik okullarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin dahil edilmesini destekleyen Minerva Kanada’nın yönetim kurulu üyesidir. 2007 yılında Ontario’da prestijli Amethyst Üstün Kamu Hizmeti Madalyası’na, 2014 yılında ise Minerva Eğitim Onur
Ödülü’ne layık görülmüştür.
Pakalnis 2009 yılında Kingston, Ontario’da Queen’s Üniversitesi bünyesinde Robert M. Buchan Madencilik Bölümü Kinross Madencilik ve Sürdürülebilirlik Profesörü olarak atanmıştır. Mühendislik ve
uygulamalı bilimler fakültesinde lisans ve lisansüstü seviyelerinde ders vermiştir. Araştırma konuları arasında madencilik teknolojisi, güvenlik, kamu politikası ve yerli halkın mühendisliğe erişimi bulunmaktadır. 1 Temmuz 2012 tarihinde MIRARCO’nun Başkanı ve CEO’su olarak atanmış, 1 Kasım
2015’te ise Laurentian Mining Innovation Technology’de (LMIT) Genel Müdür Yardımcılığı görevine
getirilmiştir.
.........................
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Vic Pakalnis earned a Bachelor of Engineering Degree in Mining Engineering and a Master of Engineering Degree from McGill University in 1972 and 1976 respectively. In 1994, he obtained a Master of
Business Administration from Queen’s University.
Prior to joining the Government of Ontario in 1978, he worked at Kerr Addison Mines, Inco Ltd, Iron
Ore Company of Canada and Falconbridge Nickel Mines Ltd., At the later company, he served as their
Senior Ground Control Engineer.
At the Ontario Ministry of Labour, Vic worked as Chief Mining Engineer, Provincial Director of Mining and Industrial Programs and as Regional Director, Eastern Ontario. He was lead Operations Director for Human Resources and responsible for recruiting and training over 200 new inspectors. In
2007-8 he was appointed the Ontario Public Service Amethyst Fellow in Public Policy, School of Policy
Studies at Queen’s University teaching courses in the MPA, MIR and Mining Engineering: policy implementation, project management, occupational health and safety. He has over 32 years of experience
in public administration.
He is the author of a number of papers on subjects such as: mine research and innovation, safety, and
public policy. He chaired the tri-partite provincial inquiry into Health and Safety in the Pulp and Paper
Industry. In 1995, he co-led the Early Wins Team within the Internal Administration Restructuring
Project. This project was charged with reducing the cost of administration within the Ontario Public
Service by $300M. He was one of the founding members and Chair of Ontario’s Provincial Interministerial Council. In 2010, he was elected President of the 88,000 member Ontario Public Service Quarter
Century Club. He has appeared on radio and television: CNN, BNN, CBC and CTV as a commentator
on health and safety issues, in particular the Chilean Mine Rescue Operation in 2010. He writes for and
serves on the editorial board of Canadian Government Executive.
Vic is a member of the Association of Professional Engineers of Ontario, the Society of Mining Engineers, the Canadian Institute for Mining and Metallurgy and the Institute of Public Administration of
Canada. He serves on the Boards of the Radiation Safety Institute of Canada and Minerva Canada which promotes the introduction of occupational health and safety in schools of business and engineering.
In 2007 he received Ontario’s prestigious Amethyst Award for Excellence in Public Service. In 2014 he
received the Minerva Educational Award of Honor.
In 2009 Vic was appointed Kinross Professor in Mining and Sustainability at the Robert M. Buchan
Department of Mining at Queen’s University, Kingston, Ontario. He taught undergraduate and graduate level courses in the faculty of engineering and applied science. His research interest are in mining
technology, safety, public policy, and aboriginal access to engineering. He was appointed President and
CEO, MIRARCO on July 1, 2012. On November 1, 2015 he was appointed Associate Vice-President
LMIT (Laurentian Mining Innovation Technology).
.........................
Düzenleyicilik, akademik ve endüstri alanlarında görev alan P. Eng (Lisanlı Mühendis) Vic Pakalnis,
madencilikte 40 yıllık bir deneyime sahip. MIRARCO Kanada’nın Başkanı ve CEO’su, ISSA-Mining
şirketinin Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmekte olan Pakalnis, Kanada’da Maden Güvenliğinin geçirdiği dönüşümden, maden güvenliği kapsamındaki en iyi uygulamalardan, risk değerlendirmesinden
ve değişim yönetiminden bahsedecek.
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Vic Pakalnis, P. Eng has spend over 40 yrs in mining: as a regulator, academic and in industry; he is
President and CEO of MIRARCO Canada and VP - ISSA - Mining. He will discuss how Mining Safety
in Canada has evolved, best practices, risk assessment and change management in mining safety.

Helmut Ehnes
Genel Sekreter, Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği, Almanya
Secretary General, Int. Social Security Association, Germany
Helmut Ehnes, Münih Teknik Üniversitesi (Almanya) mezunu bir mühendistir.
Kariyerine 1983 yılında Alman yapı malzemeleri endüstrisinde, kanunen zorunlu
kaza sigortası bünyesinde kaza önleme alanında başlamıştır. 2010 yılından bu
yana Almanya’da BG RCI (Ham Madde ve Kimya Endüstrisi Sosyal Kaza Sigortası Kurumunda kaza
önleme birimi müdürüdür.
Ehnes 2007 yılında ISSA Maden Sektörü’nde Kaza Önleme (ISSA Madencilik) biriminin Uluslararası
Bölümü Genel Sekreteri seçilmiştir.
.........................
Helmut Ehnes, is a graduate engineer of the Technical University Munich, Germany. He started his
career in prevention in 1983 at the German statutory accident insurance for the construction material
industry (StBG). Since 2010 he heads the prevention unit of BG RCI, Germany.
2007 Ehnes has been elected Secretary General of the International Section of the ISSA on Prevention
in the Mining Industry (ISSA Mining).
.........................

VİZYON SIFIR - maden işletmelerinde kaza ve hastalıkların önlenmesi adına küresel
bir gelecek vizyonu
2017 yılında gerçekleşen Singapur Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kazaların önlenmesine ilişkin
ciddi bir kilometre taşı niteliğindeydi. Kongrede Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Küresel
VİZYON SIFIR Önleme Stratejisi’ni sundu. 150’den fazla ülkede 320’yi aşan üye temsiliyle öncü bir
örgüt olan ISSA “sıfır zarar” hedefine yönelik yeni bir taahhütte bulunarak işletmelere pratik çözümler
sunan “Yedi Altın Kural” paketini açıkladı. Bu yaklaşımla ISSA, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere
iş yerlerinde sağlık ve güvenliği iyileştirme konusunda sistematik cevaplar verirken, yöneticilere de
uyumlaştırılmış ve başarısı kanıtlanmış bir araç kutusu sunuyor.

Bu sunumda ISSA’nın Madencilik Sektöründe Önleyici Faaliyetler bölümüne ilişkin “Yedi Altın Kural”ı
nasıl geliştirdiği ele alınacak ve Almanya’da ham madde ve kimya endüstrisi sosyal kaza sigortası kurumu
BG RCI’nin 35.000 şirkette bu kuralları nasıl uygulamaya geçirdiğine dair bilgi verilecektir.
Sunumda ayrıca VİZYON SIFIR anlayışı ve deneyimi hem uluslararası ölçekte, hem Almanya özelinde
açıklanarak hangi amaçların, önlemlerin ve araçların ortaya konduğuna değinilecektir. Ayrıca, işbirliğine
yönelik seçenekler de ele alınacaktır.
.........................

VISION ZERO – the global future to prevent accidents and diseases in mining
The Singapore World Congress on Safety & Health at Work 2017 truly marked a milestone in prevention. The International Social Security Association (ISSA) launched the Global VISION ZERO Prevention
Strategy. As a leading organization representing more than 320 members in over 150 countries, the ISSA
enters a new level of commitment towards “zero harm” and presents a toolset called the “Seven Golden
Rules” which delivers hands-on solutions for businesses. The approach gives systematic answers to companies worldwide on how to improve safety and health at work while offering a harmonized, proven toolset
for managers.
The Golden Rules span the areas
Golden Rule 1: Take leadership – demonstrate commitment
Golden Rule 2: Identify hazards – control risks
Golden Rule 3: Define targets – develop programmes
Golden Rule 4: Ensure a safe and healthy system – be well-organized
Golden Rule 5: Golden Rule 5: Ensure safety and health in machines, equipment and workplaces
Golden Rule 6: Improve qualifications – develop competence
Golden Rule 7: Invest in people – motivate by participation
The presentation will discuss the development of the “Seven Golden Rules” by ISSA’s Prevention Section
for the Mining Industry and gives insight into the implementation in Germany, where the German social
accident insurance institution for the raw materials and chemical industry - BG RCI introduced it for
35,000 companies.
It will explain the VISION ZERO mindset and experience both internationally and in Germany, and
demonstrate what aims, measures and tools have been derived. Furthermore options for cooperation will
be discussed.

Altın Kuralların kapsadığı alanlar:
1. Altın Kural: Liderlik et - taahhütte bulun
2. Altın Kural: Tehlikeleri tespit et - riskleri kontrol et
3. Altın Kural: Hedeflerini belirle - programlarını geliştir
4. Altın Kural: Sağlıklı ve güvenli bir sistem temin et - iyi örgütlen
5. Altın Kural: İş yerlerindeki makine ve ekipmanların sağlık ve güvenliğini temin et.
6. Altın Kural: Yeterliliklerini iyileştir - yeteneklerini geliştir
7. Altın Kural: İnsana yatırım yap - katılım göstererek teşvik et
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Mehmet Uygun
Genel Müdür Yardımcısı, TKİ, Türkiye
Vice President, Turkey Coal Enterprises (TKİ), Turkey
1973 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tavşanlı’da tamamladıktan
sonra sırasıyla İTÜ Maden Mühendisliği (1994), Anadolu Üniversitesi İktisat
(2001) bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını ise Osmangazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde (2003) tamamladı. Meslek hayatına Tunçbilek’te özel
sektörde başladıktan sonra 1998 yılında işe başladığı TKİ’ye bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi
Müdürlüğünde kömür hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde mühendis ve başmühendis olarak
çalıştı. 2007 yılında Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğüne, Tesisler Şube Müdürü
olarak atandı. 2010-2011 yıllarında Bursa Linyitleri İşletmesinde İşletme Müdürü ve SLİ Yönetim
Komitesi üyesi olarak çalıştı. Bir süre Genel Müdür müşavirliği yaptıktan sonra 2012 yılında İş
Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığına atanan Mehmet UYGUN, 19.01.2018 tarihinde TKİ Genel
Müdür Yardımcılığı ve TKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine vekaleten atanmıştır. Madencilik ve
iş sağlığı ve güvenliği alanlarında pek çok STK üyeliğinin yanı sıra yönetici olarak da görev yapmış;
çalışma alanındaki konularda pek çok sertifika programları ve projelere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.
.........................
Mehmet Uygun was born in Kütahya in 1973. After completing his primary and secondary education
in Tavşanlı, he graduated from the Mining Engineering department of ITU (1994), followed by a
bachelor’s degree in Economics at the Anadolu University (2001). He completed his master’s degree
at the Osmangazi University Institute of Science (2003). He began his career in the private sector with
Tunçbilek before joining Garp Lignite, a subsidiary of TKİ, in 1998, where he served as engineer and
chief engineer in coal preparation and enrichment facilities. In 2007, he was appointed as the Facility
Branch Manager to the Seyitömer Lignite (SLİ). From 2010 to 2011, he worked as Facility Manager at
Bursa Lignite and served as a member in the SLİ Board of Directors. After serving as a consultant to the
General Manager, Uygun was appointed to the Department of Occupational Health and Safety in 2012,
and on January 19, 2018, Uygun was appointed by proxy as TKİ Assistant General Manager and TKİ
Board Member. He has held a variety of positions in managerial positions as well as NGOs engaged in
occupational health and safety in mining, and participated in many certificate programs and projects
involving his area of expertise. Uygun is married, and has two children.
.........................

sertifikasyon sisteminin kurulması, madencilik alanında standartların oluşturulması ve Ar-Ge
çalışmaları için bir model oluşturulması konularını kapsamaktadır. Madencilik alanında öne çıkmış
ülke uygulamalarının da inceleneceği çalışmalar sonunda ülkemiz koşullarına en uygun model ve
yöntemler ortaya konulacaktır.
.........................

Safety Culture In Mining
A key sector for national economy and employment, mining is a subject of ongoing efforts for
increasing its potential, while other efforts focus on exploiting newly discovered reserves in a safe
and efficient manner. Reaching a level of production efficiency and technology that is on paralel with
other countries is only possible through safe mining practices. For this reason, numerous projects
have been launched to instill and promote a proactive safety culture in mining across the industry,
driven by the people-oriented perspective of a great and strong Turkey that supports national goals
involving occupational health and safety as well as the country’s national energy and mining policies.
Complementing the existing occupational health and safety legislation in Turkey is the project
“Establishing a safety culture in Turkish mining”, in which the Ministry of Energy and Natural
Resources leads the combined efforts of Ministry-operated mining organizations (TKİ, TTK, EÜAŞ,
ETİ MADEN), MAPEG, Hacettepe University, and academics and experts from across the globe.
The scope of the project includes identifying the current situation in Turkey, preparation of a
project guide with mine feasibility reports and projects, establishment of a mine consultancy and
audit system, restructuring of the training and certification system, introduction of an equipment
certification system, creation of a set of standards in mining, and developing a model to inform R&D
efforts. The project will evaluate best practices from key mining countries to establish the optimal
model and methods to be introduced in Turkey.

Madencilikte Güvenlik Kültürü
Gerek ülke ekonomisinde gerekse istihdamında önemli bir role sahip olan madenciliğin potansiyelini
arttırmaya dönük çalışmalar devam ederken; tespit edilen rezervlerin güvenli ve verimli şekilde
üretilebilmesi çalışmalarına da başlanmıştır. Üretimde, verimlilik ve teknolojik açıdan diğer ülkelerle
rekabet edebilecek seviyeye ulaşmak, güvenli madencilik uygulamaları ile mümkün olabilecektir. Bu
nedenle, ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği hedefleri ile milli enerji ve maden politikasını destekleyici nitelikte
olan, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin merkezine insanı koyan anlayışla; madenciliğimizde proaktif
yaklaşımların benimsendiği bir güvenlik kültürü oluşturulması ve tüm sektöre yaygınlaştırılması
amacıyla projeler başlatılmıştır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yanında; kültürel ve
davranış dönüşümüne yönelik çalışmalardan biri olan “Türkiye madenciliğinde güvenlik kültürü
oluşturulması” projesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde, Bakanlığa bağlı
madencilik yapan kurumlar (TKİ, TTK, EÜAŞ, ETİ MADEN) ile MAPEG ve Hacettepe Üniversitesinin
yürütümünde, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve uzmanlar yer almaktadır.
Yapılan çalışmalar, ülkemizdeki mevcut durumun ortaya konulması, maden fizibilite raporu ve
projelerinin hazırlanması, kontrolü ile proje rehberinin hazırlanması, madenlerde rehberlik ve
denetleme sisteminin ortaya konulması, eğitim ve sertifikasyon sisteminin yapılandırılması, ekipman
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Mr. Sizwe Phakathi
Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü Başkanı, Mineral
Konseyi, Güney Afrika
Minerals Council South Africa, South Africa
Dr. Sizwe Timothy Phakhathi Güney Afrika Madenleri Odası’nda Güvenlik
ve Sürdürülebilir Kalkınma Başkanı’dır. Kendisi aynı zamanda Güney Afrika
Maden Ocakları Sağlık ve Güvenlik Konseyi (MHSC) Başkanı’dır. Dr. Phakathi, Pretoria Üniversitesi
Gordon İşletmecilik Enstitüsü’nde ve Johannesburg Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi’nde Kıdemli
Öğretim Üyesidir. Western Australia Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi’nde Kalkınma için
Mineraller ve Enerji İttifakı (MEfDA) mezunudur.
Dr. Phakathi doktora eğitimini İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise
Johannesburg’da Witwatersrand Universitesi’nde Endüstriyel Sosyoloji alanında en yüksek onur
derecesiyle tamamlamıştır. Doktora araştırmaları için bir maden pansiyonunda yaşamış, maden
işçileriyle birlikte yerin altına girip uzun süre boyunca tam mesai üretime tanıklık ederek kurumsal,
ekonomik, insani, sosyal ve kültürel faktörlerin maden işçilerinin güvenliği, sağlığı ve üretkenliğine
tesirini incelemiştir.
Dr. Phakathi Güney Afrika Madenleri Odası adına, Güney Afrika maden sektöründe daha güvenli
ve sağlıklı iş yeri şartları tesis etmek üzere çeşitli paydaşlarla işbirliği yapmakta ve kültür dönüşüm
çerçevesinin (CTF) uygulanmasında ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin kritik kontrol yönetiminde
kolaylaştırıcı rolü üstlenmektedir. Dr. Phakathi ayrıca Güney Afrika maden sektörünün güvenlik
performans eğilimlerini Avustralya, ABD ve Kanada (Ontario) gibi uluslararası kıstas ülkelerin on yıl
boyunca gösterdiği eğilimlerle kıyaslayarak uluslararası düzeyde karşılaştırmalı bir analiz yürütmüştür.
Bahsi geçen karşılaştırmalı maden güvenlik performansı incelemesi ve analizi sayesinde, 2024 yılına
dek on yılı kapsayan bir süre için iş sağlığı ve güvenliği hedefleri geliştirilmiş ve 2014 Kasım ayında
gerçekleşen Maden Sağlık ve Güvenlik Zirvesi’nde Hükümet, İşçi Örgütleri ve Sektör paydaşları
tarafından onaylanmıştır. Dr. Phakathi 2015 yılında Madenler Odası adına Uluslararası Maden ve Metal
Konseyi tarafından belirlenen İSG Risklerinin Kritik Kontrol Yönetimi için İyi Uygulama Kılavuzunu
devreye almak adına Afrika’daki maden şirketleriyle bir atölye koordine etmiş ve kolaylaştırıcı görevi
yürütmüştür.
Dr. Phakathi çeşitli araştırma ve değişim yönetimi raporları, konferans sunumları, dergi makaleleri,
tek konulu inceleme metinleri ve kitap bölümlerinin yazarı ve eş-yazarıdır. “Derin Madencilik İş
Yerlerinde Üretim, Güvenlik ve Takım Çalışması’na Sarp Kayalıklardan Bakış” adlı kitabı İngiltere’de
Emerald Publishing Limited tarafından Kasım 2017’de basılmıştır.
.........................
Dr. Sizwe Timothy Phakathi is Head of Safety and Sustainable Development at the Chamber of Mines
of South Africa. He is the Employer Convener on the Board of the Mine Health and Safety Council
(MHSC) of South Africa. Dr. Phakathi is a Senior Research Associate at the University of Pretoria’s
Gordon Institute of Business Science (GIBS) and in the Faculty of Humanities at the University of
Johannesburg. He is an alumnus of the Minerals and Energy for Development Alliance (MEfDA) at the
University of Western Australia and University of Queensland.
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Dr. Phakathi obtained his PhD from the University of Oxford, England and his Masters Degree in
Industrial Sociology (cum laude) from the University of the Witwatersrand, Johannesburg. For
his doctoral research, he lived in the mine hostel and went underground with mineworkers for a
full production shift over an extended period of time investigating the influence of organisational,
economic, human, social and cultural factors on the safety, health and productivity of mineworkers.
On behalf of the Chamber of Mines of South Africa, Dr Phakathi has been facilitating the implementation
of the culture transformation framework (CTF), critical control management on occupational health
and safety risks and working with stakeholders to ensure safer and healthier workplace conditions for
the South African mining industry. Dr. Phakathi has conducted international comparative analysis
safety performance analysis of South Africa’s mining industry safety performance trends against the
safety performance trends of the international benchmark countries including Australia, the United
States and Canada (Ontario) stretching over ten years. This comparative mining safety performance
review and analysis led to the development of new set of ten year (2024) occupational health and safety
milestones approved by tripartite stakeholders from Government, Organised Labour and Industry at
the Mine Health and Safety Summit in November 2014. In 2015, on behalf of the Chamber of Mines,
Dr. Phakathi, coordinated and facilitated a workshop for African mining companies for the launch of
the Critical Control Management of OHS Risks Good Guidance compiled by the International Council
on Mining and Metals (ICMM).

The Management of Occupational Health and Safety in the South African Mining
Industry: The Role of the Chamber of Mines of South Africa
This presentation seeks to highlight the role played by the Chamber of Mines of South Africa in the
management of occupational health and safety (OHS) in the South African mining industry. The
presentation presents the journey that the South African mining industry has travelled to improve
occupational safety since the advent of democracy in 1994. The presentation achieves this by providing
an analysis of the progress that the industry has made in the reduction of fatalities and injuries as well as
the performance trends of the major causes of fatalities and injuries. Further, the presentation identifies
key successes that the South African mining industry has had towards achieving the goal of zero harm.
The challenges constraining the industry from achieving the desired levels of occupational safety
performance are discussed followed by a set of recommendations for the acceleration of the industry’s
journey to zero harm. The presentation locates the management of OHS on South African mines within
the context of the various initiatives taken by the Chamber of Mines of South Africa, government,
organised labour and mining companies over the past two decades to address the occupational health
and safety challenges experienced by the sector. OHS initiatives including the mine health and safety
legislation, industry’s 2024 milestones, critical control management, culture transformation, peoplecentred adoption of leading practices and technology, learning from incidents, visible-felt leadership
and collision management systems are discussed in the presentation.

Dr. Phakathi has authored and co-authored a number of research and change management reports,
conference presentations, journal articles, monographs and book chapters. His forthcoming book
titled, “Production, Safety and Teamwork in a Deep-Level Mining Workplace: Perspectives from the
Rock Face”, published in November 2017 by Emerald Publishing Limited, United Kingdom (UK).
.........................

Güney Afrika Madencilik Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Güney Afrika
Madenleri Odası’nın Rolü
Bu sunumda Güney Afrika Madenleri Odası’nın Güney Afrika madencilik sektöründe iş sağlığı ve
güvenliği (isg) yönetiminde oynadığı rol ortaya konacaktır. Sunumda, demokrasinin tesis edildiği
1994 yılından günümüze Güney Afrika madencilik sektöründe iş güvenliğinin iyileşme yolculuğu
anlatılacaktır. Sektörde ölüm ve yaralanma vakalarının nasıl azaldığı ve başlıca ölüm ve yaralanma
sebeplerine dair performans eğilimleri incelenecektir. Ayrıca Güney Afrika madencilik sektörünün
sıfır zarar hedefine ulaşma yolunda gösterdiği temel başarılar da ele alınacaktır. Madencilik sektöründe
arzulanan iş güvenliği performansı seviyelerine erişmeyi zorlaştıran koşullar tartışılacak ve ardından
sektörün sıfır zarar yolculuğunun nasıl hızlanabileceğine dair tavsiyelerde bulunulacaktır. Sunumda
Güney Afrika’daki maden ocaklarında İGS yönetimi; Güney Afrika Madenleri Odası, devlet teşkilatları,
işçi örgütleri ve maden şirketlerinin son yirmi yılda sektördeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının
üstesinden gelmek adına yürüttüğü çeşitli girişimler bağlamında incelenecektir. Maden ocakları sağlık
ve güvenlik mevzuatı, sektörün 2024 hedefleri, kritik kontrol yönetimi, kültür dönüşümü, insan odaklı
öncü uygulama ve teknolojileri benimseme, yaşanan vakalardan ders çıkarma, görünür-hissedilir
liderlik ve çarpışma yönetim sistemleri gibi İGS girişimleri bu sunumda tartışılacaktır.

REZERVDEN
GÜCE

Türkiye’nin en hızlı büyüyen madencilik şirketlerinden biri olarak
sürekli artan üretim kapasitemizle, ülkemizin yeraltı zenginliklerini
ekonomik güce çeviriyoruz. Uluslararası standartlarda arama, üretim,
ihracat ve Ar-Ge yapan bir madencilik şirketi olarak güçlü kurumsal
ve dinamik yapımızla KROM MADENCİLİĞİNDE fark yaratıyoruz.

.........................
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Dr. Kadri Dağdelen
Profesör, Colorado Scholl of Mines, ABD
Colorado School of Mines, USA
Dr. Kadri Dağdelen Colorado Golden Maden Okulu’nda (CSM) Maden
Mühendisliği alanında ders vermektedir. 1992 yılından bu yana CSM’nin
akademik kadrosunda yer alan Dr. Dağdelen, 2008-2012 yılları arasında
Madencilik Bölümü Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Dr. Dağdelen’in öğretim ve araştırma alanları arasında
Jeoistatiksel Kaynak ve Rezerv Tahmini, Yüzey Maden Tasarımı, Maden Üretim Takvimi İyileştirme
ve Faaliyetleri ve Madencilikte Araştırma Uygulamaları yer almaktadır. Maden sektöründe 50’den
fazla araştırma ve teknik yayın kaleme alan Dr. Dağdelen Amerikan Madencilik ve Metalurji Derneği
(MMSA) bünyesinde Kaynak Tahmini ve Maden Mühendisliği alanında nitelikli uzman görevi
yürütmektedir.
Ocak 2010’dan Mayıs 2017’ye dek Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madencilik
faaliyeti yürüten NASDAQ’a kote altın madeni şirketi Rangold Resources’da yönetim kurulu üyeliği
hizmetinde bulunmuştur. Dr. Dağdelen, 2000 ve 2006 yılları arasında ise Madencilik, Metalurji ve
Arama Derneği’nde (SME) yönetim kurulu üyesi, derneğin Madenler ve Arama Birimi’nde ise icra
kurulu üyesi görevi üstlenmiştir. 2006 yılında SME’nin Madenler ve Arama Birimi’nce Üstün Hizmet
Ödülü’ne layık görülen Dr. Dağdelen, 2013 yılında ise SME’nin Seçkin Üyesi unvanına sahip olmuştur.
Dr. Dağdelen Colorado Madencilik Okulu’ndaki akademik kariyeri öncesinde 1985-1992 yılları
arasında Homestake Mining Company’nde Teknik Hizmetler Müdürlüğü dahil çeşitli pozisyonlarda
görev almıştır.
Dr. Dağdelen doktora derecesini (1985), fen bilimleri yüksek lisans derecesini (1979) ve fen bilimleri
lisans derecesini (1976) Colorado Madencilik Okulu Maden Mühendisliği bölümünden almış, 1981
yılında ise l’Ecole des Mines de Paris’te ise Jeoistatistik alanında Mühendislik Yüksek Lisansı (Denklik
Diploması) eğitimini tamamlamıştır.
.........................

Prior to his academic career at Colorado School of Mines, Dr. Dagdelen worked for Homestake Mining
Company between 1985 and 1992 in a number of different capacities including Manager of Technical
Services.
Dr. Dagdelen received his Ph.D. (1985), M.Sc. (1979), and BSc. (1976) in Mining Engineering, from
Colorado School of Mines and a Master of Engineering (Equivalent) (1981), Geostatistics, from L’ecole
des Mines de Paris.
.........................

ABD’de Maden Güvenliği Yönetimi		
ABD’de maden güvenlik vakalarına dair istatistiklere göre, özellikle metal ve ametal maden ocaklarındaki
ölümcül kazalar tüm zamanların en düşük seviyesindedir. Geçtiğimiz on yıl içerisinde ABD’de maden
güvenliğinin gelişimini destekleyen, sektörün öncülük ettiği pek çok girişim gerçekleşmiştir. Bu
girişimlerin bir kısmı, CoreSafety gibi programlar aracılığıyla halka açık maden şirketlerinin yönetim
kurulunda en yüksek mercilerinden başlayarak maden ocağının işleme yüzeyinin yönetimine kadar
yaygınlaşmıştır. Bu sunumda, ABD madencilik sektörü yöneticileri ve idarecilerinin en verimli ve en
güvenli madenlerde netice almak adına başvurdukları ilkeler paylaşılacak ve incelenecektir.
.........................

Management of Mine Safety In the USA
The statistics related to mine safety incidents specially for fatal accidents in the US metal and non-metal
mines are at the lowest level. There have been many positive industry driven initiatives during the last
10 years supporting these improvements in mine safety in USA. Some of these initiatives start from
the highest levels of the management in the Boardroom of the publicly traded mining companies and
trickle down to management at the operating face in a mine through the programs like CoreSafety. This
presentation will discuss and share underlying principles that guide the US mining industry executives
and management towards achieving results from safest mines with highest productivity.

Dr. Kadri Dagdelen is currently a professor of Mining Engineering at Colorado School of Mines in
Golden, Colorado. He has been a faculty member at CSM since 1992 where he was the Head of the
Mining Department between 2008 and 2012. Dr. Dagdelen’s teaching and research interests include
Geostatistical Resource and Reserve Estimation, Surface Mine Design, Mine Production Schedule
Optimization and Operations Research Applications in Mining. He is the author of more than
50 research and technical publications in the mining industry. He is a QP in the area of Resource
Estimation and Mining Engineering under Mining and Metallurgical Society of America (MMSA).
Dr. Dagdelen served as a board member of Randgold Resources, a gold mining company listed on
NASDAQ with mining operations in west Africa and DRC between January 2010 and May 2017. He
has also served as a board member for Society of Mining, Metallurgy and Exploration, between 2000
and 2006 including a seat as an Executive Committee Member for its M&E Division. He has received
the Distinguished Service Award from SME’s Minerals and Exploration (M&E) Division in 2006 and
the Distinguished Member award of the SME in 2013.
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Cam Duquette
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, Centerra Gold, Kanada
Vice President, Occupational Health and Safety, Centerra Gold (Öksüt
Madencilik), Canada
Duquette madencilik sektöründe 35 yıl boyunca hem ulusal hem uluslararası
görevler üstlenmiş başarılı, son derece tecrübeli bir madencilik ve güvenlik uzmanıdır.
Madencilik sektöründeki tüm güvenlik aşamaları ve disiplinlerine ilişkin derin bilgiye sahip Duquette,
18 yıldan uzun süre boyunca tam zamanlı güvenlik uzmanı olarak çalıştıktan sonra 8 yıl boyunca takım
güvenlik temsilcisi görevini yürütmüştür. 14 yıl boyunca aktif Kanada Kayıtlı Güvenlik Uzmanlığı
(CRSP) deneyimi bulunan Duquette ayrıca 24 yıl boyunca aktif Yetkili Mühendislik Teknolojisi
Uzmanı olarak hizmet sunmuştur. Duquette 14 yıldan uzun süre uluslararası düzeyde çeşitli görev ve
projelerde (Avustralya, Afrika, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Amerika) madencilik ve güvenlik
uzmanlarıyla temaslarda bulunmuş, işbirliği gerçekleştirmiştir.
Duquette 1983 yılında Northern College Uygulamalı Sanatlar ve Teknoloji Bölümü’nü tamamlayarak
Teknoloji Uzmanı diploması almıştır. Kariyeri boyunca asla ödün vermeksizin “Liderlik” kavramını
savunmuş, kendini buna adamış ve liderliğini ortaya koymuştur. Duquette bir şirketin kurumsal ve
ticari başarısının, o şirketin değerleri ve liderlik ilkelerinin niteliğiyle ve gücüyle son derece ilişkili
olduğuna inanır. Bu özellikler, iş ortamını herkes için iyileştirmek üzere her bireyin çaba gösterdiği
etkin sistemlerle birleştiğinde, yaralanma vakalarının yaşanmadığı bir iş yeri yaratma vizyonu için fırsat
var demektir. Bu vizyonun başarıya ulaştığı maden sahalarında çalışma fırsatını yakalayan Duquette,
halihazırda görev aldığı şirkette bu ilkeleri uygulamak üzere yönetim ekibiyle faaliyet yürütmektedir.
.........................

Arzuladığınız Güvenlik Kültürünü Yaratın ve Bu Kültüre Öncülük Edin
Güvenli İş | Güvenli Ev
Madencilik sektöründe 35 yıldan fazla deneyimi bulunan Cam Duquette, çalışma yüzeyindeki teçhizatla
yeraltı madencisi olarak birkaç yıl çalıştıktan sonra Centerra Gold şirketinde Sağlık ve Güvenlik Başkan
Yardımcısı görevine geldi. Duquette üretim baskısı altında çalışan madencilerin neler yaşadığını son
derece iyi anlıyor ve onların güvenli çalışmaya ve önderliğe yönelik davranışlarına ve algılarına hitap
ediyor. Güvenli Üretimin her daim mümkün olduğuna inanan Duquette, Güvenli Üretimi tesis etmek
adına gerekli güvenlik kültürü ve liderlik gelişimi alanlarında pek çok farklı maden işletmesine yardımcı
olmuştur. Bu tartışmada, şirketlerin güvenli üretim yolculuğu esnasında karşılaşılan yaygın tuzaklar ve
güçlüklerle beraber nihai Sıfır Vizyon güvenlik hedefi yolculuğunda Duquette’in şirketlere sunduğu
aşamalar vurgulanacak.
.........................

Creating and Leading Your Desired Safety Culture Work Safe | Home Safe
Cam Duquette has over 35 years’ experience in the mining industry working a number of years with the
tools at the working face as a underground miner, eventually moving into a Vice President of Health
and Safety role with Centerra Gold. He relates best to what miners face when pressed for production
but also how to work with their attitudes and perceptions to work and lead safely. Cam believes Safe
Production is always possible and has worked with many different mining companies in helping them
develop a desired safety culture and leadership development to attain Safe Production. This discussion
will highlight the common traps and pitfalls as an organization embarks on a journey towards safe
production and the steps that Cam has helped organizations work towards their ultimate safety vision
of Zero.

Cam is a successful, highly experienced mining and safety professional with 35 years’ experience in the
mining industry, including both international and domestic assignments.
Cam has in-depth knowledge of all phases and disciplines of safety in the mining sector, including
18+ years as a full time practicing safety professional with an additional 8 years as a team safety
representative. He possess 14 years’ experience as an active and practicing Canadian Registered Safety
Professional (CRSP), and 24 years as an active and practicing Certified Engineering Technologist
(CET). Cam has 14+ years collaborating and interacting with an international base of mining and
safety professionals through various assignments and projects (Australia, Africa, Central Asia, Eastern
Europe and North America).
Cam graduated in 1983 from Northern College of Applied Arts and Technology (Canada) with a
Technologist Diploma. Over the course of his career he has relentlessly subscribed to committed and
demonstrated “Leadership”. He believes organizational and business success vitally depends on the
quality and strength of a company’s values and leadership principles When these are complimented
with effective systems where everyone is engaged in improving the working environment for everyone,
then there is an opportunity to create a vision of an injury free workplace. Cam has had the opportunity
to be involved at mine sites where this has been achieved and is currently working with the executive
team to implement these principles within his current organization.
.........................
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Hande Seray Tuncay
İSG Uzmanı, İSGGM, TC. Çalışma Bakanlığı, Türkiye
OHS Expert, İSGGM, The Ministry of Labour and Social Security of
Turkey, Turkey

Eğitim
Fen Bilimleri Lisansı
: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (2004-2010)
			 : Mühendislik Fakültesi
			 : Maden Mühendisliği
İş Deneyimi
Tarih			
: 03.2011- Bugün
Pozisyon		 : İSG Uzmanı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
			
Güvenliği Genel Müdürlüğü
Görev Tanımı		
: Ağırlıklı olarak 6331 No’lu İSG Kanunu’nun yasama süreci
			
• AB Yönergelerinin ulusal kanunlara uyum aşamaları
			
• AB İlerleme Raporu’nda Sosyal Politika ve İstihdam Bölümü’nün İSG
			
bölümü için belge sunma
			
• Maden iş yerlerinde sağlık ve güvenlik prosedürleri
			
• Madencilik yönetmelikleri ve risk ölçüm prosedürleri
			
• Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sağlık ve güvenlik sözleşmeleri
			
• “Potansiyel Patlayıcı Atmosferlerde Sağlık ve Güvenlik Koruma İlkeleri”
			
konusu üzerinde uzman tez çalışması
Tarih			: 08.2009 – 10.2010
Pozisyon		 : Maden Mühendisi, MTB Enerji Mühendislik Danışmanlık
Görev Tanımı		
: Linyit kömürü rezerv tespit projesinde görev aldım. Bu projenin tüm aşamalarına dahil olarak proje yönetimi, arama aşaması, ilgili şirket ve üstlenici firmalar arasında resmi
belgelerin hazırlanması ve ÇED süreci şartları ve temel değerlendirme araştırması konularında kendimi geliştirme fırsatı elde ettim.
.........................
Education
B.Sc. 			
: Middle East Technical University, Ankara (2004-2010)
			Engineering Faculty
			Mining Engineering
Work Experience
Date 			
Position Held 		
			
Job Definition 		
			
			

: 03.2011- Present
: Expert of OHS- Directorate General of Occupational Health and
Safety-Ministry of Occupational Health and Safety,
: Mostly worked on legislative process of OHS Law No. 6331.
• Harmonization stages of EU Directives into national legislation.
• Documentation related to EU Progress Report on OHS part of Social
Policy and Employment
			• Health and safety procedures for mining workplaces
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• Mining regulations and risk assessment procedures
• ILO conventions about health and safety
• The expert thesis study on the subject “Guidelines on Health and Safety
Protection For Potentially Explosive Atmospheres”
Date 			
: 08.2009 – 10.2010
Position Held 		
: MTB Energy and Consultancy, Mining Engineer
Job Definiton 		
: Worked in a lignite coal reserve determination project. In this project I
involved in all stages and improved myself about project management, exploration phase, preparing
official documents between contractors and company and requirements & baseline studies for EIA
process.
.........................

Mevzuata ve İSG Rakamlarına Göre Türk Maden Sektöründeki Son Gelişmeler
Türkiye maden sektöründe üretim ve arama artışı gözlenmektedir. 2002 ve 2017 yılları arasında maden
iş yerleri sayısı %116 oranında artarken, maden işçilerinin sayısı %69 artmıştır. Ancak bu gelişim sağlık ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 2012 yılında 6331 No’lu İSG kanunu yürürlüğe
girdikten sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) nezdinde maden sektörüne yönelik
mevzuat ve yol gösterici mekanizma geliştirme konusunda büyük gayret sarf edilmiştir. Bu bağlamda,
maden iş yerlerinin kategorilerine göre maden sektörlerine dair İSG rakamları ve istatistikleri, mevzuat ve yol gösterici uygulamalar ayrıntılarıyla ele alınacaktır. ÇSGB’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü adına ele alınacak diğer konular arasında cankurtaran, kişisel izleme sistemi ve sığınma
odalarıyla ilgili yönetmeliklerle zorunlu kılınan yeni uygulamalar bulunmaktadır.
.........................

Recent Development in Mining Sector of Turkey; Based on Legislation and OHS Figures.
In mining sector of Turkey, there is a rise in production and exploration. Since 2002 to 2017 mining
workplaces has increased with a ratio of 116 % and workers with 69%. However this brings some
problems about health and safety issues. Since 2012 after the OHS Law 6331 published, as Ministry
of Labor and Social Security (MoLSS) a great effort is given to develop the legislative and guiding
mechanism for mining sector. In this context OHS figures and statistics about mining sector based
on categorization of mining workplaces, legislation and guiding practices will be given in detail. The
new applications due to mandatory regulations about life line, personal tracking system and refugee
chambers will also be other topics to be explained on behalf of Directorate General of Occupational
Health and Safety of MoLSS.
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1961 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984
yılında Maden Mühendisi olarak işe başladığı Türkiye Taşkömürü Kozlu Müessesesinde ocak mühendisi, hazırlık mühendisi, iş güvenliği mühendisi, iş güvenliği
başmühendisi, üretim başmühendisi ve işletme müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında emekli
oldu. Aynı yıl İmbat Madencilik A.Ş.’de İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü görevini başladı ve halen bu
görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
.........................
Born in Zonguldak in 1961, Ekici obtained an undergraduate degree in Mining Engineering from
Zonguldak Engineering Faculty of Hacettepe University in1983. In 1984, she started her career as a
Mining Engineer at the Kozlu Hard Coal Company where she served as mine engineer, preparation
engineer, occupational safety engineer, chief occupational safety engineer, chief production engineer
and operating engineer. She retired in 2010 and was named Occupational Health and Safety Manager
in İmbat Madencilik A.Ş. the same year, a position which she still holds. Mr. Ekici is married with a
child.
.........................

“İmbat Madencilik A.Ş. Soma Eynez Sahasında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları”
İmbat Madencilik A.Ş., Manisa Soma Eynez Havzasında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait
Linyit sahasında 04.10.2004 tarihli rödovans sözleşmesine dayalı olarak yeraltı kömür üretme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Gelinen noktada yaklaşık 6000 çalışanıyla günde 25.000 ton kömür üreten
İmbat Madencilik, 2004 yılından bugüne kadar (2018 Mart) 57.156.088 ton tüvenan kömür üreterek
T.K.İ. Kurumuna teslim etmiştir.
İki temiz hava giriş galerisi
Yeraltı ocaklarında bir temiz hava girişine ilave olarak sürülecek ikinci temiz hava giriş galerisi, birinci
temiz hava girişinde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında; alternatif bir kaçış yolu olması, hızlı ve
güvenli insan tahliyesi, kurtarma çalışmalarına katılanlara kolaylık sağlaması vb nedenlerle oldukça
önemlidir. İşletmede 2 yeraltı ocağı mevcut olup her bir yeraltı ocağı 2 temiz hava girişi ve 1 hava çıkış
desandresi olmak üzere yeryüzüne 3 galeri ile bağlanmaktadır.
Üretim metodu (3 katlı sistemde eş zamanlı üretim)

Yerli Merkezi Gaz İzleme Sistemi

Havanın Talebe Göre Yönlendirilmesi
Vantilatörün sağladığı temiz havayı; gaz konsantrasyonları, personelin konumu, tertip planı, efektif çalışma süresi gibi girdiler ile ana vantilatör hızı, kanat pozisyonu, tali vantilatör hızı, ayarlı hava kapılarının kanat açıklıkları kontrol edilerek ideale yakın bir çalışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır.
En önemli avantajı, havanın gerçek ihtiyaca göre ocak yollarında paylaştırılmasını sağlaması ve enerji
maliyetinin azalmasıdır.
Vantüp monitörü
Sahadaki deneyimlerimizden yola çıkarak geliştirdiğimiz vantüp monitörü ile aynaya yakın bölgede ve
vantilatör çıkışında, statik basınç, toplam basınç, sıcaklık, titreşim, fark basıncı ile hava hızı hesaplama ölçümleri sayesinde yedek vantilatörün ters bağlanması ile otomatik geçişte yaşanabilecek sorunlar,
vantüp ek yerlerindeki anlık arıza ve sürekli ölçümlerle kayıp kaçak performansının takibi çalışanların
yeterli hava miktarının sağlanamadığı bölgelerde sesli ve ışıklı uyarılması, merkezi gaz izleme ile anlık
takip edilmesi amaçlanmaktadır.
Ayarlı hava kapısı
Proje kapsamında yapılacak iyileştirmeler ile hava kapıları üzerine yerleştirilmiş yatay kanatlar pnomatik sistemde tahrik edilerek kanat açıları ayarlanabilecek bu sayede anlık olarak gönderilmesi gereken
hava miktarı yerüstündeki kontrol merkezimizden ayarlanabilecektir. Bu kapılar personel ve malzeme
geçişinde de açılacak şekilde dizayn edilir ve anlık pozisyon kontrolü (açık-kapalı), kapı direnci, geçen
hava miktarı gibi nicelikler yerüstünden izlenebilecektir.
.........................

“Occupational Health And Safety Practices On Soma Eynez Field By İmbat
Madencilik A.Ş.”
Based on the royalty agreement dated 04.10.2004, İmbat Madencilik A.Ş. produces underground coal
on the Lignite field in Manisa Soma Eynez Basin that belongs to Turkish Coal Enterprise. Currently,
İmbat Madencilik produces 25.000 tons of coal with nearly 6000 employees. Since 2004 up to the
present (March 2018), the company produced 57.156.088 tons of run-of-mine coal and delivered them
to the Turkish Coal Enterprise.

YÜKSEK TUTUŞ
VE KAVRAMA

®

TM

İmbat sahasında uygulanan yeraltı üretim yöntemi “Geri Dönümlü Arkadan Göçertmeli Uzun Ayak”
yöntemidir. Üretim panolarında damar kalınlığının ve jeolojik yapının durumuna göre kömür tek katta veya 2-3 katta üretilmektedir. Panolardaki katlar eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayaklarda tam
mekanize sistemde çalışılmakta olup yürüyen tahkimat ve çift konveyör (arında ve ayak arkasında)
kullanılmaktadır. Kalın damar işletmeciliğinde arkadan göçertmeli sistem, kurveli konveyör ilk olarak
İmbat Madencilik yeraltı kömür ocağında uygulanmaya başlanmıştır. Birçok avantajı bulunan bu sistemde taban yollarındaki ezik kömürün tamamına yakını üretilebildiğinden ocak yangın riski bertaraf
edilmiştir.

duyduğumuz bir çok ekipman ve teçhizatın yerli imalatını gerçekleştirmeye başladık. Bu teçhizatın en
önemlisi yerli merkezi gaz izleme sistemi yerli sensör imalatımızdır. Yerli merkezi gaz izleme sistemimiz
eşdeğer bir merkezi gaz izleme sisteminin onda biri kadar maliyet içerir. Yerli üretimle hızlı temin avantajı olan bu sistem, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanabilir niteliktedir.

proRange™

Aygün Ekici
İSG Müdürü, İMBAT Madencilik A. Ş., Türkiye
S&H Manager, İmbat Madencilik A.Ş, Turkey

Ar-Ge birimizce yürütülen ve TÜBİTAK 1501 TEYDEB destekli projelerimiz ile yeraltında ihtiyaç
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Two clean air inlet galleries
A second clean air inlet gallery in underground coal mines is extremely important in case of a problem
with the first gallery, as the second one offers an alternative escape route, fast and safe human evacuation
and facilitates the efforts of rescuers. The company has two underground coal mines on the premises,
with each mine connected to the surface with 3 galleries including 2 clean air inlets and 1 air outlet
shaft.
Production method (simultaneous production with 3-story system)
The underground method applied on the İmbat field is “Longwall Top Coal Caving Method with
Reversal.” Depending on the thickness of seam and the geological structure on the production panels,
coal is produced on a single story or two or three stories. Stories on the panels work simultaneously.
A fully mechanized moving ground support and double conveyors (on the face and the back of the
longwall) are available on the long walls. Top coal caving method in thick seam operations was first
applied in the underground coal mines of İmbat Madencilik with a curved conveyor. The system
provides numerous advantages, ruling out the possibility of mine fires as nearly all crushed coal on the
bottom roads can be produced.
Local Central Gas Monitoring System
With the projects developed by our R&D department and supported by TÜBİTAK 1501 TEYDEB, we
started to manufacture locally many pieces of equipment we require underground. Most importantly,
we manufacture local central gas monitoring system and local sensors. Our local central gas monitoring
system costs one tenth of what an equivalent central gas monitoring system would cost. The system
offers fast supply with local production, good for marketing domestically and internationally.
Redirection of Air Based on Demand
The clean air produced by the ventilator is used to create a near-ideal work environment based on input
from gas concentrations, position of the staff, organization plan as well as the speed of main ventilator,
wingspan position, auxiliary ventilator speed and wingspan of the adjustable air gates. The system,
most importantly, distributes air on mine roads based on real needs and reduces energy costs.
Air duct monitor
Based on our experiences on the field, we developed an air duct to measure static pressure, total
pressure, temperature, vibration, differential pressure and air speed in the area close to the mirror and
the outlet of the ventilator. In addition, with the cross-connection of the backup ventilator, we instantly
detect and constantly measure problems on the automatic transfer and on additional parts of the air
duct. With the central gas monitoring we aim to instantly follow up loss and leakage performance and
send audio and illuminated warning to workers in places where no sufficient air can be supplied.
Adjustable air gate
Thanks to improvements that will be achieved with the project, horizontal wings on air gates will
be stimulated on the pneumatic system and their wing angles will be adjusted accordingly. We will
therefore be able to adjust from our control center aboveground the amount of air that needs to be
delivered instantly. These gates are designed to make sure they open for staff and equipment transfers,
while quantitative information such as instant position control (open-closed), gate resistance, and
amount of air delivered are monitored from aboveground.
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Bilge Küçükaytan
TÜMAD Entegre Yönetim Sistemleri Md. Yrd., TÜMAD, Türkiye
TÜMAD Mining Ltd. Integrated Management Systems Deputy Director,
TÜMAD, Turkey

•
•

•

•

İŞ DENEYİM: Nisan 2016- Günümüz.TÜMAD Entegre Yönetim Sistemleri & Sürdürülebilirlik
Md. Yrd.
Maden Hakları ve İzinler Sorumlusu, Çevre Yönetim Sistemi ve Yasal ve Finans Kuruluşları adına
gerçekleştirilecek izlemelerin takibi.
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemleri Kapsamında, Entegre Yönetim Sistemleri dokümantasyon hazırlamak (Politika, El Kitabı, Plan, Prosedür, Talimat,
Form, Liste, Tablo v.b.). Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007
EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) performans gereklilikleri dokümanları hazırlanması (İşgücü
Yönetim Planı, Su Kaynakları Yönetim Planı, Maden Atıkları Yönetim Planı, Hava Kalitesi Yönetim
Planı, Alt İşveren Yönetim Planı, Paydaş Katılım Planı, Sosyal Yönetim Planı, Siyanür Yönetim Planı, Maden Kapanma Planı v.b.)
Çevresel ve Sosyal Çalışmaların Yürütülmesi (Ekonomik Kalkınma Projeleri, Geçim Kaynakları
İyileştirme v.b)

Şubat 2015- Mart 2016. AECOM Turkey Danışmanlık Ltd. Şti Proje Müdürü-Kıdemli DenetçiB Sınıfı İSG/Asbest Söküm Uzmanı
• Kredilendirme Kuruluşları adına İSG, Çevre ve Sosyal konularda denetimler ve raporlamalar yapmak.
Şubat 2010- Ocak 2015
Chesser Resources. (Batı Anadolu Mad.)
• Ruhsat Hakları Sorumlusu; Maden ruhsatlarının takibi, Kestanelik Lapseki- Kuşçayır Bayramiç,
Ordu Çatak ve Koyulhisar Sisorta projelerinine ait çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Mayıs 2005 – Aralık 2009................................................... Fronteer Group Ltd.
• Maden Hakları ve İzinler Yöneticisi
.........................
April 2016 - Today.Deputy Manager, Integrated Management Systems and Sustainability,
TÜMAD
• Responsible for Mining Rights and Permissions, following up Environmental Management System
and monitoring activities to be carried out on behalf of Financial Institutions.
• Preparing documentation (Policy, Handbook, Plan, Procedure, Instruction, Forms, List, Tables
etc.) as part of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 Integrated Management
Systems Internal Assessor for ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 Integrated
Management Systems
• Preparing documentation (Workforce Management Plan, Water Sources Management Plan,
Mining Waste Management Plan, Air Quality Management Plan, Sub-Contractor Management
Plan, Stakeholder Participation Plan, Social Management Plan, Cyanide Management Plan, Mine
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Closure Plan etc.) for EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) performance
requirements
• Conducting Environmental and Social Initiatives (Economic Development Projects, Improving
Livelihoods etc.)
February 2015- March 2016. AECOM Turkey Ltd. Project Manger - Senior Auditor - Class BB
OHS/ Asbestos Dismantling Specialist
• Auditing and reporting on OHS, Environmental and Social issues on behalf of credit rating agencies.
February 2010- January 2015....... Chesser Resources. (West Anatolia Mines)
• Responsible for License Rights; Followed up Mining licenses, worked on projects in Kestanelik
Lapseki- Kuşçayır Bayramiç, Ordu Çatak andKoyulhisar Sisorta
May 2005 - December 2009.............................................. Fronteer Group Ltd.
• Mining Rights and Permissions Manager
.........................

Tümad Madencilik İSG Açık Ocak Uygulamaları Özeti
Tümad Madencilik faaliyet gösterdiği bölgelerde, sosyal onay mekanizmasını önemseyen sürdürülebilir
bir madencilik hedeflemektedir, bu doğrultuda, en yakın paydaşları olan çalışanlarını ailelerine aldığı
gibi teslim etmeyi Sosyal Onay’ın bir parçası olarak ilke edinmiştir.
Bu nedenle maden sahasında tüm bölümlerde olduğu gibi, Açık Ocakta da yapılacak faaliyetlerden önce
risk değerlendirmeleri yapılır. Tüm TÜMAD Madencilik ve alt işveren çalışanlarına bir gün önce patlatma alanının yapılacağı lokasyon, patlatma saati ve patlatma etki alanı haritası yayınlanır. Delme işlemi
yapılacak alana girişler sınırlandırılır. Rock deliciler harici patlatma alanına ekipman girişi yasaklanır.
Delik şarj işlemleri ve bağlantılar tamamlandıktan sonra patlatma için belirtilen saat beklenir. Patlatma
faaliyetine geçmeden önce tüm alanda sulama işlemi yapılır. Patlatma faaliyetine geçmeden önce 150
metre yarı çaplı alan içerisinde bulunan tüm ekipmanlar alandan tahliye edilir. Patlatma yapılacak alana
giden ulaşım yollarının analizi yapılır ve kontrol noktalarına karar verilir.

Seramik Kili
Kuvars Kumu
Yıkanmış Kum

ER MADENCİLİK SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ.
Şile Kum Ocağı : Şile Otobanı Sofular Kavşağı
Yeşil Vadi Mevki ŞİLE / İSTANBUL
Telefon: 0535 645 21 35
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Güvenli bölgeden ateşçi tarafından patlatma işlemi gerçekleştirilir. Patlatma anında en yakın yerleşim
biriminde patlatmanın çevreye olan etkileri olan gürültü toz ve titreşim ölçümleri anlık ve sürekli olarak
gerçekleştirilir.
Patlatma faaliyetinden sonra gevşetilmiş alandaki malzeme ekskavatör yardımıyla kamyonlara emniyetli şekilde yüklenmektedir, Nakliye işlemi daha önce hazırlanan Trafik Yönetim Planı doğrultusunda
gerçekleştirilir. Sahada araç kullanacak tüm sürücüler, kullandıkları araç sınıfına göre belirli eğitimlerden geçirildikten sonra, Saha Sürücü Kuralları Prosedürüne göre belgelendirildikten sonra sahada araç
kullanabilmektedirler.
Maden sahasında meydana gelebilecek olaylar, çeşitli senaryolar dahilinde, Acil Durum Eylem Planında
çalışılmış ve belirli periyotlarla tatbikatlar ile gözden geçirilmektedir.

www.hidrogrup.com.tr
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HİDROGRUP SU YAPILARI DENETİM ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Hilal Mah. Aleksander Dubçek Cad. No: 50/A-B 06550 Çankaya/ANKARA
T: 0312 447 26 46 - F: 0312 495 15 45 - info@hidrogrup.com.tr

Tüm TÜMAD faaliyetleri İSG politikası doğrultusunda hazırlanmış Plan Prosedür ve Talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
.........................

Summary Of Tümad Madencilik OHS Open Mine Applications
In areas where Tümad Madencilik operates, the company aims for sustainable mining activities with
an emphasis on social approval mechanism. Accordingly, Tümad Madencilik acts on the principle that
employees, its closest stakeholders, will be able to return to their families without any harm, considering
this a part of Social Approval.

DEKAPAJ

ÜRETİM

KIRMA-ELEME

KAZI

DOLGU

ALTYAPI-ÇEVRE

This is the reason why risk assessments take place in Open Mines, just like in all sections on the mining
site. All TÜMAD Madencilik and sub-contract employees are notified of the detonation location a day
in advance, while the hour and impact area of the detonation are also announced. Entry to the drilling
area is restricted. No equipment other than rock drillers are allowed inside the detonation area. After
puncture charging and connections are completed, persons in charge wait for the detonation time. Prior
to detonation, the entire area is irrigated. Additionally, all equipment within 150 m radius is evacuated
from the area. Access roads to the detonation area are analyzed, check points are determined. Member
of staff responsible for ignition carries out the detonation in the safe zone. Environmental impacts
of the detonation in the nearest locality such as noise, dust and vibration are measured instantly and
continuously.
Following the detonation, the equipment in the area is safely transferred to trucks with an excavator.
Delivery takes place according to the pre-determined Traffic Management Plan. Prior to driving, all
drivers on the field have to pass specific training courses based on the vehicle class they drive, and are
documented according to Field Driving Rules Procedure.

HESTAŞ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT HARİTACILIK TİC.A.Ş.
Mebusevleri Mah. İller Sok. No:22/3 Çankaya/ANKARA
Tel: +90(312) 221 10 06 Fax: +90(312) 213 47 56
www.hestas.com.tr

Harvey Nichols, Qatar

Potential incidents that could take place on the mine site are specified with different scenarios on the
Emergency Action Plans, and are reviewed with periodic drills.
All TÜMAD activities are carried out according to Plans, Procedures and Instructions specified in line
with OHS policy.
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Levent Tüzel
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye
Koza Gold Corporation, Turkey

Koza Altın İşletmeleri 		
Polimetal Madencilik		
Efemçukuru Altın Madeni
Koza Gold Company		
Eğitim / Education		
				
Koza Gold Company		
Polimetal Minning
Efemçukuru Gold Mine
Koza Gold Company		
Eğitim / Education		
				

: Entegre Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü (2016)
: SEÇ Müdürü (2015-2016)
: İş Güvenliği Yöneticisi (2011-2015)
: İş Güvenliği Şefi (2007-2011)
: İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği (1992-1998)
.........................
: QHS Manager (2016)
: HSE Manager (2015-2016)
: Safety Superintendent (2011-2015)
: Safety Chief (2007-2011)
: İstanbul Technical University
Mining Engineering (1992-1998)
.........................

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı ve Anlayışı
Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Genel Müdürlük de dahil olmak
üzere, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında standart bir sistem olarak uygulamayı amaç edinmiştir.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile İLO sözleşmelerinin gerekliliklerini yerine getirerek, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemleri, Güvenlik Yönetim sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemleri’ni referans alarak kurulmuştur.
Ulusal madencilikte, iş güvenliği uygulamaları konusunda en iyi şirket olma amacının yanı sıra
uluslararası platformda da en iyiler içerisinde bulunmayı temel hedef olarak benimsemektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarını gerçekleştirebilmek için, çalışan öncelikli bir yönetimi benimseyen
Koza Altın İşletmeleri A.Ş., çalışanın güvenliğini ve mutluluğunu her zaman ön planda tutmaktadır.

Understanding Occupational Health and Safety Approach
Koza Gold Corporation aims to apply the Occupational Health and Safety Management System,
including the General Directorate, as a standard system in all enterprises and search areas.
Koza Gold Corporation Occupational Health and Safety Management System has been established by
taking reference of TS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems, Security Management
Systems, ISO 9001 Quality Management Systems and ISO 14001 Environmental Management Systems
and by fulfilling the requirements of ILO contracts with 6331 numbered Law on Occupational Health
and Safety.
In national mining, besides the purpose of becoming the best company in occupational safety applications,
being one of the best in the international platform is the main target.
Koza Gold Corporation, which adopts employee prioritized management approach in order to reach the
aims of Occupational Health and Safety, always keeps the security and happiness of the employee on the
front line.
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From Exploration to Mining to Marketing - Traxys offers financial and logistical
solutions for the Ferroalloy, Metal, Mineral, Mining and Energy Industries.
With over 20 global offices, approximately $6 billion in annual turnover, and experienced
shareholder partners, Traxys provides a suite of world-class finance and commercial services to
help you grow opportunities and better serve your customers' supply chain with less risk, less
working capital, and more transparency.

>> Base Metals & Concentrates

>> Materials for Steel Mills and Foundries

>> Energy Products: Uranium
>> Rare Earths

 Off-Take Agreements
 Market Support
 Agencies
 Logistics
 Hedging
 Credit Risk Coverage

www.traxys.com
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>> Minor and Alloying Metals
>> Industrial Minerals

