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İıİ, §omı İıpt, §ynoz Küyü, Kırıılılıdere Mevkİİnıİı,i s.ırıs} ıoİu s*hıdü bulunan

yerıltı lınyit könürü ocığındı 301 ölüm vt 162 yırılnümı ile şonuçlının olıylı İ§iü

EKBiLinrişİ RAEoRu

l5 Ağustos 20l6,da Akhisar Ağır Ceea Mahkcmç*ine şuıulan Bilirkişi Raporumuza

yapılın itıreelar tiz*rinç; Matıkşmçço Ek Rapor hazul|mak iizere görevlendirilŞn bilİrkiŞi

kyotimİzİn üyeteri; Mıhkpmwç gönderil,n §_po§tr ivç Cp,lçrdç yer alan tiim ititaz

dilekçşlerini vt çklerinde yer ılan İıiıdçlor, tutanaklar,jmporlır ve bilımşşl mütılaalardan

oluşan dokttmanı Mükomçoe vorilen süre içinde in*lay,brek uamanlıkları ile ilgili kşnulaıda

değeılondirmslçrini yapınışlardır. Hçyet üyeleri, ı}üişaı|dn bir arnya gıİ*ıwk yaptıkİııı cıtak

değerlendirmelerin şığında hazıılad*luı raponı İ l1,11,1Ol0 tırİhİnde Mahkçme

Başkantığı'na sunmuşlardır,

ı. İrİnazıını GENEL BAKIş

!

ti Mıyıg 2§1* lırüiıdç §tmı KEmür İçhtreleıİi A,§,
l

Raporumuza yapılan itirazlar değeriendirilerek

içmel noktaiar ö,z olaıak aşağda İistelenmiştir:
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ı LL §ınık şatcülırfuce ıwıHııİİlrrqlgı

Oinyııı meyduıa g*lişi tamameıı yanlış açıklanmışÜr,

Oiayın nçdçni bant yangınıdır.

Ocak havılandırmaşı usulüne uygundur.

Bilirkişilerin uamanlıkları yetersizdir.

Mühendi glçrin sorumtuluklan dop . İşveren ve tiim mühçndisler

görovierini yıpmışlardır, hiç birinin yitkürotülük yokur (çoğu sanık, ihlal şniklçri

belirtilon hor bir yükümlülük için detaylı yıpmıştır}.

ütay yeri uzağındaki iş ycrlerinde görevli l«ısur verilmesi yanl ışiır,
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v{netim
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kurulu üyeleıinin sorumlu
İşveren sorumluluğunun helirlenmesindç bazı

futulmasında hukuki yanlışlar vaıdır,

T.K.İ. çlemınlarının sorumluİuklannın balirlenmesiade hukuki yanlışlar yanında

biliıkişibrin nitçliklerindç dç §örun vardır, $ilirkişiler, inceleme yapmadan

değulendirme yapsıı yı da incttediğİ belgeyi anlamayan, aklı başında olmeyaıı, uzınan

olmayıı, profosör unvanlarına şaşıla§ı vb, kişilerdir;

i.2, Mgğdı.r vekitlarintçvgpütıı itlıpl lar

Rapotda bazı kişilere şorumluluk verilmEmiş oımı§ı yerıııştır.

Atfediİon kusuılar datıa da ağu olmalıydı; kaza oluşumunda kasıt unşuru vardıı,

Dılekç,derin; ğporıımilzun uaın süııen hazırlık dönemindo ye yaptığımız çEk ğayıde

toptantıda taıtı$ıklarımız dışınğ yeni bir bilgi/belge/s6ylem iç*rmeyon, §{,ınut bİr

olguya/pııi bir sava dayanmay*ı ve heyet iiyeierimizlei İleilİ tırııınlülırımıa hafifc alın,

haksıEtvaıİ sııçlamalar İçeren, bilime §aygı§ızlıİğ olarak gördüğtimİız kısımları

değerl*ndirmeye al ınmamı$ır.

2, 15 AĞusTo§ 2016 rınİııı,İ nİıİn1gışİ nAronuMuzııA yÜIilrMt,üıüx

İıııııınnİşİN BELİRLpNME§İNDE töz ğuŞşun TşTI;LAN E§A§LAR

çizelge 1 ye 2,dç Rıporumuaın *Toknik Sorumluluklar" vç "İdari §orumluluklar*'

ıölümlerinin öeçt bir gösterİmi yu almaktadır. Bu şorumluluktann btlirlenmesinde;

raporumuzun itgili bölümledndç ayrıntılı olarak tartışılan huşuslgida yaPıIan tesPitlerden

hareket çdilmiş ve ışağıdaki esaslarauynlmuştur: 
,

l. $omı saciası beıızersiz bir iş kızasıdır. Olayın temel nedeni; olaYa dahil tilın kİŞi v*

kurumların maderıcilik bilim ve tekniğine uymayan uygulamalarından kaynaklanan

ihmaller dizisidir.

2. lşlettede mğırztıata aykırı çok sayıda Oo*, vardır ve bunlar önceki 3ilİrkiŞİ

Raporlarında detaylı olarak incelenmiş ve Ana Raporumuzda da değinilmiŞtir- Ancak;

bir müfeşiş fapoflınun konusu olan bu husuşlarııı/ihlallerİn pek Çoğunun oİaYla
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dosudan ilgisi y*tur. Heyeümiz, hükuk§a, 
",|*, 

değerlendİnnelcrinİ yapatken,

sadccc olayla dcğnıdaıı ilgili olan huşuşları göz önütıe almıştır.

Söz konusu ih}aller; ortak kullanım/sorumluluk alanlarında gerşekleşmiş olup, ocakta

yetkili kademelerde bulunan tiim teknik elemaııların müdatıale/uyail sorumluluğu

buıunmaktadu. Olayd4 ortaklaşa bir sorumlulutc/ihmavgözden kaçırma s§z konusudur,

ıştetmede mevzuat olarak, gereken tiiln yönergeler, gerekli eğitim prograrnları

hazırlanıp düıenterımiştir. Gereken kadro istihdam edilmiştir,

,,Açil-Durum Eylem planın dışında işietmenin ciddi hiç bir dokiıman eksiği velveya

mtvuu&ts göre şeklon eksikliği bulunmamıktadır,

işveren, yükümlülüklerini yerİne §ttirrııek için bir teknik kadro kurmuştur. Dolayısıyla

bu kadrodaki teknik giçmanlınn yitkümlüiüklerinin, yasadaki İŞvercnin Yükilmlülükleri

ile çakışması da doğatdıt.

ocağın kaıaya milsait dunıma gelmesinden, sadeco §oma Köınttr İŞletneleri l.Ş,

işverenleri, İşveren vekilleri ve üst düzey teknik elemanları değiİ, aynt zamönda söz

konusu işyerinin denetiınİnden sorumlu kurumlar tarafııdan (T.K.İ., E.L.İ., ETKB,

MİGEM vç Ç§GB_İTKB) yetkili kılınmış teknİk dlemanlar da sorumludurlar,

ocaktı y*rdımcı pozisyonlarda çalışan ve kendilerine özel görevler verilmiŞ olan

(havalandırma müh., eğitim müh., ttim vatdiyaiaı srumlusu, kısım sorumlusu vb.) 2-, 3.

kadtmçlerdeki mühendişler de (tarafımıza sunÜlan mükeme kayıtlannd4 kazanın

oiuşmasını yöneiik huşuslarda önleyici müdaha|elerde buluıduklarını veYa konuYu

amirlşinç şunduklarını gösterir bir belge vb. bulunmadığından) kısmi olarak

şonımludurlar.

Gitnıük İşleri, sıdeçç yönetim tarafından olşturulan talimatlara uygun oİamk

yürütmekte olan alt kademelçrdç çalışanlaı ise sorumlu değillerdir.

5"

7.

:

9_ Tıııık iiiıdtlerinİn üiınü {binlerce s*yf* dokün,İan} tarıfımuc,n ol«xımuŞ, pek Çok

şçtişkilgr buiunan bu lffieletdçn yalnızca doğrııdaıı olıylı ilgili ve tubrlı olanlarL
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birhirini do§ulayanlan değerlerıdirilınış r" ,.p*,rn{u ,na drbu ifiıdelere öz olırık ytr
Iverilmi$ir, i

:

Bu değerlendırmçler ışğndı oıay ile ilgilı sorumlufuk daEılımtan Çızştgt 1 ve Çizelge

?' dç tçkrar Ezetlaımiştir.
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Çizelşe l. §omı Kömür işletmeieri A,Ş,

ıhlal Edil€n yiiküntütilk lhlıl Bdilen_Mevaıat

I

ffii
Kusiırlu

Kıgmi
Kusuılu

Aerçkii bknik ah yapı

oluşturulmıdaq yeterli
yatınm yıpılmadon vc iş
güveıtiği önlernleri
nlınınadan üıeünıin
aıttınlması.

Havalaıdırmının
iyileştirilmtsi ile ilgili

Ioluak yapılan proje

İ y"şorna geçirilmeden S

I paııosunda çok sayıdı işçi
llstihdamı vç riskli
l havılandırma ile iircdimin
leorlınması.

ffiT-. Ş§{Ğı,IĞr w
ğüwNİ}öİrANıİNa
1( I q),, I i Q-ı*),, i 2(I -
ı). ve 17(i şc i).
*Igüdılaıl

eİıCünl{llı{ {Sornı
KŞmiirİşldmoleri A.Ş.
yönçıim rıırulu
Bşkeıı)
ilp GÜİIÇıN (eski
yönetiın kurulu
Başkanı)
Mustıfr VİĞİr
{Yönçtim'Kurulıı
ğycsi)
Rınızın DOĞRU
(§cnd Müiillı)
Ilıyri KEBAPÇIr.ı\*
(ğçntl Miültr Tçhıik
Yardııncısı)
Akııı ÇEIJK (Eynez

İşletrne MSdüıü}
İimıilADALİ
(İşletme i{üdürrYrd.
ve TekniklMüditr)
Ertın ERSY
(Tcknik NpıarcÇi,

l Hazıa* Upş
lııııhcndisi}

U3 bütgesinde birbirirç
çok yakıı olmalırı
açdçniylt gikli "kırıklı biı
yapı lmzanmış olın
gılcrilcrln sık sık tımir
tdiimesiyle yctinilmcsi;
topuklarm küi kathlı
çimşnto qje}siyonu vh.
yöntımlcrlc sığlaıılaştınl,
mi§ına gıyf€t
göstrrilmtmesi, galeriluin
takviyeli-takviyesiz beton
tdıkimata/kçşşna
alınmaması.

MAI\EN
işwnırniungiş
GtrwNLiĞi
vöışgrıırüĞi sü a-
l,§ vı 2 a,bİ}.,7(I),,
t(i}. ve9(I w 2).

Maddılailcba
rrıatıııdlğfuı ğtr-l §. i, 1

ve §.2.I iic EK-i i0.6
Mrddıleıi

RımızıniDOGilU
(Gçncl Müdlir}
Hıyri KEBAİÇILAn
(Genel MüdtüTeknik
Yardımcıiı)
Ak n ÇEI,İK (Eynee
İştetmc Mğldüfül)

İ*mıil ASALI
(İşlctıne Müdtirii Yrd.
ve TekniHMüdtlr)
Eriın E§§OY
(Teknik §tzarctçi,
Haıırl* §aş Miüçnd.)
MehmetAtiGüNAY
ÇEtİK ([ş Gııvcnliği
Üç Vaıdiıa Amiri)

Hılil SARİ (Teknik
Müdiiıiin 3 Vardiya Ocak
Ürçtiın Çılışınaiınndan
§oruınlu yardımcısı, kiısik
Ayni 3 Vırdiyı Arniri)
İş Güveniiği Uzırıaılan :

§crkın kocımın
{Patiatmı Mühendisi),
Yısln Kuıııız (Vardiya
Amiri), ililmiKıal
(Vardiya Amiri), ltlurıt
üodu r (Eğitim tvtühonüigi)
(sırııklır arasında değil} ve
Fu* Ünıl AYDIN
(Hıvalandırm,g M$hçndi*i).
Cıner Uysıl çt f,rgün
Yümız (İş §üv. Uı,)
Mçbmet EREA Hüıcyin
ALKAN ve Hilmi
KARAKOÇ(Daimi
Nezretçiler, Maden
Mühendişlçri}:

Eşki ima|ıtın vc barıjlann
izlenmşi ve denetlenmssi
ile iigili bir uygulamt
yapılmaması,

MADENIşYE&LE-
niıwg işç,üvgNLiĞt
rğrüaraııiĞi sü *
l,§ ve 2 ı,b3J.7$).,
ü(Ü ve {(1 yı 2),
ilIdd*ieı iie bu
Yrıc{ıııuliğiagIlJ §,1,I
ve 5,Zi lla EX-3 10,6
Maddeiııt

Rınızış DOĞRU
(üenıl l/iıldlir)
llıyri KüiArflLAn
(üenel Mİidllr Teknİk
Yardımcı§ı)
Akıı Çri,İK(3yncz
İşletme h.İüdiirtl)
ısmııl ıbıLl
{lslĞffie t{udüılı yrd.

Hılil §ARi (Tçknik
Müdüriin 3 Vardiya Ocak
Üretim Çalışmalanıdan
Sorumlu Yaıdımcısı, Klasik
Ayok 3 Vırdba Aıniri}
İş Güvcniiği Uaıranları ı

§çrkın xocımın
(Patlatm*Mühcndisi),
Yısln Kuffıı (Vaıdiyt

§onımluluklın
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ı
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Aniii};Hııııt Kıak
(Vnıdiya Amiri), Murct
Eodur (Eğitim Miihendisi}
(şınıklaı aı,asındı doğil) ve

Fıııt ünıl AYIllN
(Hıvalandıımı Miihçndigi}
Cınşr Uyoıl vtürg*n
Yılmıı (İşCnv.Uz.}
Mohm*ü tnüa ffi*ıyiı
ALKAN ve Hilmi
KARAKöÇ (Daimi
Nçznretçilor, Maden

(TçknikNpıçtşL
ttaarlıft Bdşmülıcndiş)
Mthrüt Aİi Güİ{AY
çELİK 1l§üuvenliği
Üç Vırdiya Amiri)

Müdüfiln 3 Vardiya Ocak
Üraim Çalışmılınndun
§orumlu Yırdııncısı, Klısik
Ayak3 Vardiya Aıniri):
İş Güvenliği Uzınaııiarı ;

§trksn kacının
(Patlırııa Mtlheıdisi },

Yııin Kurnıt (Yardiyn
Amiri), Hilmi Kızı}
(YıdiyaAmiri}n Murıt
Bodur (Eğitim M{lhendisi)
(suı*lar arasırıdı dçğil) ve
§uıtünatAYDIN

| {Hıwlandırına Mühendisi)

ıCıntr Uy*ıl v* Dryün
1Yılmız (İş Güv, Uz)
lMehnct EREa Hütcyin
|ıı-xııı ve Hİlmİ

Ix,*ı.xoç (Daimi
Nczür*tçilçr, Mıdçı

(Açnçl }dildur)
HıyriKEBaPÇILAI
(üenel Mtidtif Teknik
Yardımçısı)
Al§ı ÇElıİK (Eynşz
İşlctme Mildiirti}
lşınıii ADALI
(İşlttm* Mödürü Yrd.
ve TeiıikiMüdüı)
§ıtınEffiOY
(Teknik }-|ezareçi,
Hazırl* Bışmiüen,):
Mçhnçt Ni GÜNAY

l çrıt« (İş Guvenıiği

|Üç vudiyıAmiri):

63iI s. İşSAĞLIEI VE
çüyEN*iEixANaMJ
17 (I ve j), Mgdüüiı
IltA§EN
işwnıanirınr iş
aüWNLİĞİ
yörışrrgııiĞi sü *
1,5 ve 2 e,L3}., ri).,8
Ü},ve*(I w2),
Mcddelai ile bıı

I1It{üdrı,i;
işwnışıiıııg ıciı
DaRUMLAB
HAKIüNIIn
yÖNcrıraLİx,tn §(İ-
ı,bşrç,üdw ?)., iü(I w
j). ye I3(l). il{addefun

eo maskclerinin koıtrot
rc b*kımııın gcrektiği

şekildc yıpılmamış olması,
maske kullanıını ve kaçış
eğitimind* yğEı§iılik,

Hıiıık EVİNÇ (Acil
Durum yönctiçisiçlıtık
göriiımekie olan lşıklar
İşlctmesi Müdüril);
(sanıklar arısınü dıği l }

ç.üreuıiĞi KANarıIı
I7 (l ve j). Madlal;
MADEN
işvenııniııogiş
eüvrrş,ıiĞi
yöyrrııınıiği s(ı a-
I,§ ye 2 qb3), ryl).,8
(I). ve9 Q ve 2),
Maddıieıi iie bu

I*iMaddai;
işwnırniııor eciı
DanailİLAR
HAKKINDA
YÖNEüMELE,İı §(İ-
e,b,ırçrdrf vc 2)., i0(I ıı
j), ve I3$), Llaüdeleıi

xıy* t(ÜsıPÇır"AR
(üşrcl MÜdurT*hnik
YardııncıNı)
AknçEtİK{Eyrcı
İşlctme Müdilrıl)
İsmıll AşALI
(lşlçtınc lt{üdürü Yrd.
vç Tdrııik Müdiiı)
ürtın Eüsoy
{Teknik !iezır*çi,
Hızırlık Üaş M{lhen.}:
MchEĞtiı,ıı çüıııy
ÇELİK {İş Güvenliği
Üç VardiyıAmiri};

Yerüstiiııde ocığa
iıikim biryetkilinin
kalmamısı ve bu
yöndo talimıtlu
iiretilcmşınçsi,
haberleşmelalarm
sistçmlerinin
yaersidiği şeklindc
kendini gösteran kria
yönıtlmindğ
bışansızlık.
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Çızçıg€2.KurumlınnvcKurumEİemınlçrrnınSorumluluklın

JJi3 ş MAh§N ltANfJNU, 18§7

s. işrışurwıilkcşini ooag ılsn bir kömiir
mıdcıciligi politikası vc ıtratcjisinin
buluıııııayışı.
Büytik fıçialın önieıneyi hcdcf alan

derli-mptu bir strateji ve rn€vaıat

oluştırulımımııı,
Genet olarak kömib Havzalannın
yönetiıni*Denşıimi ilç vç öıelde
kömitr oçaklınnda işi sığlğ §
güvealiği konutarı ile ilgili
meyıuattaki çk§İ\ Yq

KıırıııBu'nun {T.K.i,) Soms
Hııızaşı velvcya Soma Kömür
İşictnıolşri A, Ş Firması
Faaliyatlcriyle İlgili §orumlu vt
Y€tkilt Kıldığı Birimler/Kişileı

E.L.İ- Kontrol §aşmühendisleri
Eitıu KUİT ve Adçm
ORM.ANoĞLu;

§mammüı İjletıneleri A,Ş- ile
T,K.İ. arasındg ıkdçdihn
HİZMET işınnİ GENEL
şAnTNAttlE§İ İLE İp*ıİ vr
fgıçşix şARTNAMELER,
" r i- İ. -E. L. İ. ı|f,icasğsğJi Gö ıw,

Yaaaıııeliğü Müı 2ai2"

§omı i$milr lşlotn€lori A,Ş.
ıarafından kısa bir zEman içinde ciddi
bir yatınrı yapılmaksızın öncmli
miktırdı ırunlmasıyla
ilgiIenilmcıııesi
20l l reviıe piaıı/ prnjebrdeki
hıııalandırmap dtlzsnlçccek ck ycni
açıktıklar (2. pl) oluşrurulması
bcklçnmedçn § pınosunda riskli
havalandıımeşia yoğun tlretim
fealiyetlerino izin vcdlmışi,
İşletme pıojesiıde yer almayın
işl*mo yöntcmlorirıin (tşmbı bacalnrü

uygulaım*sına izin vçrilmesi,
Havalandırm4 gaz ideme sistemi,
yangınlı mücadçlç ve ııtıli*iyc
konuları bştaolmak iizerc Raporun 6-

ı Bölümü'nde irdolcnon iş güvcnliğŞle
İ ilgili cksikliklçrin amaınlaıımasr yc

i hıtalı uygulamalann diizcltiimesi için

şirişimde bulunulmımtsı, Kullenılan
mıkine ve donanımlardııı bir
böltlınünün ıicv-şızdırmaı özellik

$vrİCEt l}'in Somı Harraası
ve,/veya Soma Kömiir lşletmeleri
A.Ş firması Fıaliyctttriylo İlgili
§oruıulu ve Yetkili Kıldğı

J2lJş iltıDEN ıuNI]l*,İ,
Mıdde 29

mlll olmılırına ıağxen otayın
ıncydon* gcldiği oeıkb işi dıırdıırırıı
karan verınemek ve prajtleri
onaylamak

Çalışna vt §osyal Givcnlik
Bakınlığı lş Teftiş Kurulu
Başkanlığı'nın {İrrı) Şma
Hevası ve/veya Somı Kömiir
işl*tmelcri A,Ş Firııası
Fıaliyetlerinin Dçndimlyl€ İlglli
§örcvlendiıdiği B irimler/Kişiler

Oğkta ış ıağtıs yr gtıvffitiği
açısındaıı çok sıyıda hralı ırygulema
vç ckıikliklşr bulunmasııı rağmcn
(Bölüm 6.1) lş Mtlfcttişieri tarafindan
yapılan dçnçtimlerdo ciddi
noksanl ık|ar belir}enememiş olması,
yapııtım uygu|ınmaması vc ocak
yönıiicilcrinin uyarı lmımılın

O
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3. irinızı*nıxurĞnnınxniniınınsi

§anık ve mağdur vçkillarİnin Biliıiıişi Heyttimiz tarafından hazırlanan Ana RaPora

ılişkin itirazlafl incelenmiştir. Ek Raporda hçr biı vçkilin itirazına ayn ayn ceyap vermek

yerine, iürazlarır gruptındırılarak *evaplanmaşı tçrcih edilmiştir, Btiylelikle, itiraz ve

oevopların karşılıklı bfu tartışma olarak algılaıımasının önünÇ goÇilmek istenilmiŞtir. KŞza' bu

itiraeların btıyük çoğuıluğu yeni olmayıp, dosya lrap*amında doııa öncç de mtıtşaddit koz dile

getirilmişlerdir. Bu ııedenle tokrar tolaat aynı konularda yö aynı gerekçelerle yapıları itiraalnr

doğudan değerleıdirıııeye alınmımış ve bu gibi hususlırda Ana RıPora atıfla YetinilıniŞtir,

Raporumuzun yeterli olup olmadığı kşnusundaki nihıİ tıkdİı kuŞkusuu SaYın

Mahkemeye aittir. t{apordaki teşpit ve değeriendirmelcr *İçyhindç olan tatafın, rapörü itirazda

bulunmasını, hatalı değcrlondirme yapıldığını ileri şilrmesini ve hıtta daha da İleri gideıek,

konuda uzman olmadığımıan iddia etmrğini de savunrnı hakkının doğal bİr §onuğu oİarak

algıiamak gerekir dir dfışilnmekeyiz.

3.1 Tçknik A$rlıkhİllrıılırın lbğuleriiriinwi

Tçknik kçnulardakİ itirazlaıa yanıtlarımız aşığıdald gibi derİennnişir;

i. otayın oluşumu vo gplişııeri ilc ilşiü olırık rşonnıuzdı yer alon kuıgu, gtıÇltl

bitimşol dayarııktşın sıtıip olduğu gibi, Eııceki biÜrkişi rıporlaında ytr alıu kurgulara

g6re çok daiıe güvenitirdir. Bilindiği gibi, bugiinü kadsr hzü ile ilgiİİ ortryr koyula*

diğer kutgglar şınludıtı

ı rÖıvıünıü,ş ı<gşD|ı"İĞtrşpx yAi{IyİA§Iı Raşorumıuda çok yönlü

incelemelşlmİze dayanarak böyle bir duruıaurİ sğz konuzu oİınıdı§ orüaye konmuŞ

olup, bnı konuya aıafltca & blr iüraz yotnır.

i

ı BA1{T yA}{GINL Çok yönh bir inçelemç oh Ullgi Eplaınald*ğcleıdİrms siirecİ

şoıııgsında ka*ıatimiz, oiıyın başlgngıç neftninin bu olamayacığt şeHindedir.

An*ak Mahkeme slıç§ind§ özşllıklç saıııklar ve miidafıIşı taıafmdan bu konuda

ı



3.

yoğuı itirazlar söz konuşu o[duğundan, bu Ek R{porda o§ın başlangıcı olarak bant

yanginı iddialarırıa teJrar yııı* verilmi$ir,

ı §AsoTAJ ffirrlr{Atİı Bu kçnuda hey*imiıt &laşaıı hlç bir çiddİ detiVifade

yoktur. öc*ğın kşfe h*zırlünma§ı ştlrçşlndç Ma[ıkçme tarıfındsn görcvlendirİlen

Bilirkişİ Muşmmçr İnnn, 4. bant boyurıda t rdğt içind* eıvı yağ oluı 2,§ lirelik pet

şiş* İlr l adğ içİude boyıı bir şıvı olan pt şlş$ yç t *fut yanmış §prğy hutusç tt§pltl

1apmıştır. §ağlaın olan (yanınamış} pet şişğlrrinİn oçı}*a d*ıı şşnra bakım,çnanm

ekiplerınce }ullrnılüğı aşıldrdr. yanmş tpıey kutusu iı* pıs çüzü*ü içediğiıdan

dotayı, Bilirkişi Rıponımuzda değerl*ndiıilmçyo alııırınmış va sabolqİ ihtimalİ

tarafımızoa tamsmğn değerlendirme dışı tııtıılmuştur-

üşıel olamk; olayın meydana geiişi iie itgiü rz*ün kuryıımuı rcdddİlmŞktc ri$ak

keııdiiiğindm yanıııann bir otaşılık olıraktaıı ğıtınlınasına kaftlınınaktadır, ÜluŞ

nedçni olsrak bant yangmırıda _ vç bir ölçiide de §abot4İ İhtimalirıde * ısıarlı

olııumaktadır. §anıklmın acı}iı normıi ç*lşmı, s[röclnüe dıhl (krıü glmısa dı}

kıbul edilemgı tckıi$t ıykın durcmhnn. vırlıFı adçta yok saYdıkları

giiriilmektedır. Örncğin, ışrırla "bsnt patinqiındaıı ka}rrıakıaııaıı yağıgın tezı"

savunulmcktadır- Qyse bir bant yaııgınm ğncebn lespit dİlmesİ mümkifoıdtİr ve

yenltı mdemiliğin& çok daha öngüüll*iliq bir oüıydır. Barduı v€ya bant

motoriarırun şın ı§ıamg durumunda oüomfrik (yangın SndihüŞtllçr gibi) bsaı

tadbirlerin dpıryçy* gİrebitdİği, sonuçb bir yangm oluşsa bİle şınngını *öııdilrnıoyt

vç/vçya bğytiuııçnıeıç dgir ılınabilşçşk blr ço& bşit, bilinçrı ve uyşulann g*len

tçdbİrİçdn oİĞığu vo böyİc bİr lçnzaııın 'oıE*hıı ına" kıyısla çok daha

öngöritlobitir alduğu gırffii güzdtıı loçırdmdrtıİu. Ayncq şıtİnıj şgıışğrlçri, pntıalı

olmayıp uının yıliıdn hş üirlii bant koııvçıürlsr içİı hıllmılmaİrr ülaıı otrıns§Yoir

dtııanımlarıdıt. Aslmda, bant yağgını" dlğ* yğkü*rılüiik ihiallŞini ortadruı

kaldırabİlewkbİrhırgııoİınadığıgibİ,..iddiasanipıerıiçİn"ek},rkiımıtılİıkihtallçridş

guirebilecek bir seııaryo&ır. Ksldı ki" biliıtişi hc*ğtlınizin t§ryitinln fartlı olduğu An*

Raroıda yeterii çıklıka izalı edilmiştir 
.

Sanıklar ve vokilt€fiIıe iyi değtriendidlemeyen dİğer önemll bir kşnu; heyetirnizİn gaz
:

ve duınanın akışr ve dohn lğfııısşı lizşiııe y"Suş olduğu açıklamalann,.bu olıYıı

;:HHZ:-"H;ffii
İ
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g6sbrmesidir. 4. hant galerisindeki i. ahrik cebi il{ ana nefeslik arasındıki toPuk oİaY

bışlangıeında göçmüş (olaş öncesindç orada hazırİolan bir yapı değİldir) ve 4, baııt

galuiıi ilç nçfcslik o anda inibatlı hale geçmiştir. Bilirkişi Raporumuzda sensörlerin

inçelçnmeşino bağtı olsrak bu ğurıırı (ş zemanlı şoçük ve yangtn baŞlangıcı) aÇık ve

net bişimdc ort*ya konulmaktadıt,

Mebrıın, kgeanıı oluştuğu 4. btrıt gal*isindaki 1 nolu İahrik cçbininin olduğu m*vkiye

veya civarına mşvçut {ırçtim bölgetarindeno havalnçdırma yıışıa§ıyla taŞındığı v* oİaYa

bu ınetın birİkmçşinİn yol ıçtığı şekİindo bir ışıklarnımıe yoktur, Keze, Eilirkişi

Raporunda *mötünıR yıntna§ı §onucu bnnı kayışı tutuŞıılyaııdı" Ştklindt bir ibarÇ

büunmadığı gibi, bit ,*griıu pıtlımısı" ıespİtimiz do yoktur. Rap*rumuıda gazın

kaynağı ve tutıışma biçimi ile galeıİde gelişn yaİlgrnıİı, bandı da kısmçn yalrıııasının

mekanizması ıet olarak ryıklsnınıştır. Rapcrumuzda detaytı olamk aÇıklanan bu

mekanizma kısaca aşğıdaki gibi tekrarlanabil ir:

,,Kaıcdo ötiıalere yol ıpn üryr* ııiffiçtarda **bon ıı*ıınakşİl yeyıkıaına nedın

oiaı aiayİaı; tJ3 bölşaıi civannda birbirine çok.yhın olan açıHıHarın arasındıkİ

tapakİaıın ııyı$ıııasıyla küIle üoİdarutııııış w bırğlanııış boğlanfllar (taban

yoltan} aracıİığıytı aşkİ işüİnı saha&ınıw illbrı sğİayan f,;ınk, çdİak ve

g6çilderüın açck lıaıryşına gülwın katşııııs, ba gezlar İçİadekİ r?ı€/,aüııl talaŞrna.Şl

İIe 1, banı guİerüşİıdc*İ İaştİk bandın üıerinüe*i *öırıür toıİannta, kümüıüıı, kışıun

bondın üst kıııaının, çıvredcki şaz, inır hablo, ahşap, pİoılİİ ıtrılletu vb.

yaıııııüüıüüı."

Bu dava kıpsamıııda yapıian sondıjlar, tilnıüylt karot alımına yönnlik alup, g$z tosPitİ

ıımacı yokhır vş sistematik hir gaz ölçüm çalışmroı yapılmamıştır, Ol*ydan YaklaŞık 2

yıi geçtikten §onra yapılaü bu sondıjlardan gaz yönünden olumlu ya da oİum§uz §onuÇ

çıkarmaya çalışmak biiimsĞl olarak do$u da değildir.

Bilirkişi Raporunda oiayın meydana geldiği alanİ(U3 bölgesi} doğrultıı atımİı bİr fay

(kesitlerde breşik zon olarak g§§terilrniştir) ile 4. bant desarıdresi ve 3. baııt desandresİ

boyunca oluşmuş notmai faylarla sınırlandırılmjştır ve bu alan neredeyse ezik zon

ı

ı
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Eski c ve A panosu taban yolları yeterince doldurulmamış olup, o§ sonrası 3, bant

yolundaki kurvçnin az ıuağırıdaki A ve C panotarının barajı yanrnaktadır (tanık

ifadçlorİndşı bellidir, olay sonrası buraya şiİrekli kül basılmıŞtıÜ. Bu kesime yapdan

dı§oy sond4! da kııı bılçı§na sapıınmıştır. Bu da söz konusu eşki İrtibıt yolıırının

(iddiaların aksİne} tım ol*rık dçldurulmıdğını yı dı doldurulımıdığını

göstermektedir. ülayın skıbİnd§ kurvş kÖşttinden gelen yoğun dumanla ınüçadelenin

asıl nçdşni do buduı

Heyetimizin yeraltındıki kçşfi $ıra§ında numrınç dınsn kablşlarla Şınık vekilleriŞce

Mahkerneye sunuİan (nereden ılındığının knydı olmayan) 3x50 mm3 ve 3x9İ+3x35

mmı kesitli kabtolır alev sızdırmaz §ğrtlfıkalıdır. Aığm taşıma kapasitosı aşılarak l§ı§m&

olmadıkça, heıhangi bit darbe ile ezilıne/kırılrna/dış kılıfının soyulması suretİYle suYı

maıuz kalınması vb. dıırumlar oluşmadıkç4 bu kıblolann ark ppmayacığı doğrudur.

Ancıiç kıblonun herhıngi btr kesici mıdde İb temıs etnesi, tevandın düŞtn

t*skayı pırçalın nedeniyle ezilmesi, çılışenlır tarıfındıı tıŞınıı mılzemenİn

tnhlmışı euıctiyle zedelçnmesi ve haşır görmcri gibi duruulırdt, kıblo İÇİndskİ

fıılır arğıı şcy* faılır ilc toprık arısı yılıtktn tıbıkı İıcelerek/delincrek lıısı

devrç oluşır. yoiııj ve ıiımıı büyilklüğüne göre çok büyrk şıcıklıkİır meYdını

gdir. Bu dı çcvrcdetıi her ş*yia y*ıınriını neden olur. Ayrıcq İtirazlaıda iddia

edilsn kablo yerieri/mçtın bitikimi iiişkisi yanlış otup, doğusu aşağıdaki Şemıda

gösterilmiştir.

ü



1. t*nlt!

?. Bantların çılışma mçhııiınııası kgnu*undı itirııl{ç kcnuııun iyİ nııJaşılmdığını İşaret

etmektĞdir. Önlelrl bınt herhıngi bir nedtnie durduSında çalı$ııakh olan gorideki

baıdın üzoıindgki kümtiı{in ötdcki durın bındın kuyruğunı yığlınııııau İçiu et**lrİkseİ

bğlanr yapılarak öndski beşt iiç biflikt§ (seııkronize olarak) a*ıdakİ b*ıdın da

dtırıııası sağlaıır. Bu, poş peşe doınm eden hş bant için uyguianır. 3. bant durüuğunda

gerisidekİ 4. hnt Snce oİmak tlzere trlm hrtlgı dİırur. 3. bant çalışHktan bİı stits süı'ıa

4. bant çaİışmıştır. Eu doğnıdur" Bu çsıada 5. bant dt çalışınakta ve kömür naklİ

ppılmat<tadır. İtirızhr; 13 üıkikı boyuıcı 4 üınüıı sedsce notorunıı Flışırık
t*mburunun dödüğü ınıı }ıyşın dönmeyip latİnıj yıprğı *kİiıdodİr. Ancıh

hu şırıd* 5. b*ıdıı köilürll norryr döknehs olduğu, lİ d*klkıdı 4. b*nt

kuyruğudı ıc kıdır kğmfryğtdğı, §. hnt bışııdıkİ şsltcrçİnİı n*yıptğı vb,

konuiını itlrızlırdı y*r alreımıır fronunun ıılışılmıdğını gö*termtküedir.

nĞğll li dıld}& l5_1l} ıeıiyelik bir yığılmı düi *i*temi kiliiler ve ocıktı

olığ1uürffi üuruuı yol ıçır. i3 ü*kikı ıir*fin§Ğ {. bındın mctoru *ılşüğı ve

t*mbnru üEndüğü hılüç, hni kıyşınm hır{ktt dmodi§iıin iddiı şdilmeşİ, çş

h*iiiiıden he,y*t içiı *şışııinı' clmnştur.

üİ *ir\ üg-,fr q( ,fn*f;
ü \' 
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İ

Bol olan hant tastiğ iççıisiade biırlk trmburıuıun Pıa 
dönoceği doffudıır. BollıŞmı

çok faıln işç banttarı kömiir ılıngııız ve sürçkli patİF4İ yapaır bant kayşı kayar. Ancsh

ahm yıpılııı hıüıt vş bir şürc ıonnışııdı 4, P*nttın kömür ılınmştır, Bu dı

bınİ kıyşnüıtıi boİfuğrn Lümür ııttirİ öıltyeck kıdır çok olmıdğını

gffirmcktodir, patinaj yarca şlirtüşmç dirençi aşılmıŞır. §Brİünmeniıı ortadan

kalkmwı s6z knnuzu uİmndığmdan *çş vardır vç bmt kayş İİç tımhur kaplııııasında

rşınmr şlur. İtirıı}ırı gör* t§ d*kilıı b*at motoru boş* dönııüş uc *cs duyulınuş

no de tımbnrhııdı bir ışıımı oimrştun i}atıypıyh bu iddiılar hilımscl olırak

dı5anıksızdır.

Baııt ıuotorlırı§a enerji veıildİğİnds akıın ffsfffiu.İo çeHİğİ *ım vo u'ÇüİıŞı" hİlgi*i

kayda gğçef. Bandın çrlşbğı siiıeler bu şkilde:kçşigı olgfrk toopit dilir. *Sanduı

çalışmayıp trmbıınıı döndüğü' şeklindeki ithaz ile muİ*omşlŞı "bant motonğıun

çaiıştığı ııı*ak baıt kayışının döıımediği" iddia edilınçİ$sdir. Ana RaŞonımuZdt

aynntılı biçimde aşıkİxıdğı tizete 4. barıt m§töıuüun çıl§tığı sğielğr beİlİdİr ve bu

durum raporda kronolajik şlarak beli*ilmişir. gMotonın şılşmıdığı sürcİerde b{nt

k*yşııın kıyrığı- ıürtürmt olduğu yani "*iıtcfu duruı*en bı*t kıyşııır pıtİnıj

yıptığıl' iddiıIırı dı dıştınık*udır.

Atıa Raporumuzdı beliüildiği lizere; tilhfİk şişüemieri ılt baııttçdu. Tahrik

tışıhurlarından alınan bant nuınunçlçıİnd* aşınma/y*nmı yoktur, yol taıafına gelen

kşçıud* yarııklır yardır, Bu kant kayışı numunolşri mahkerınye v*ilmiştir. Paünqİ

oimarıışiır, Oi** bilo bnııt vç tambur kaptarnasıç aşındırıcrk hüyüktüldş ve şilrod*

dçğİldir. Patlnqidilşı çıkan yanşn önççtiktç taiııİk amŞıını kışmındı k*yışın yfiıımaşına

nsdeıı olaşai<ür. Halbııkl, hşr iki tırırİk tamburundan n}man bant kayışı nıımuıplçrİ

rşınıfiamış vö yrıımüınıştıf. ölayden sonrı oca§ın birçok ngl*asında iyİl*Ştİrm* vo

diirenicme yıpılmasını nğmeıı bu kıgımlar orijinıl hatini ınuhafacı şffiıİştir. ülay

Bilirkişi Hcyaimiz lçin wn der€s€ ncttiı; yani iıhı{k iıruburlın ü*tiiıd*kİ bınt

kıyışbrı patiıı| etiüsi iiu heüıngi bir ışınmi ve yırmü!ıı üsr§ı kılnımıştın
§iktiinıne barıt kıyışnın taıııbura sarım yıptığı kısıffda olur ve burada ıtı meydono

gelir. Tutşmı burada oluşur. Taırıbur üs$indekilstirülnmsden oIuşan ısı, bandı geıidt

bir yerdeıı hıtuşhırmız. foi tıhılk ta*tı.*nf* da bant sağlam ve aşııııngm§

vaziyettedir. Bant tambur kaşlamısı da yer ytr yanaıı bandr denk gelcn kısımlaıda

;-"*X-H-§ru;-drtt
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tımbur kapiaması homojen olarak aş§ıır ve iuc{ir. Halbukİ, heyetİmİzee Yeiİnde

yopııaıı incçlçmçlçıds; üıuE şüreli pıtinıj bĞlıralİi göriilmtu§tİr. Pıtluıj oltı dı,

tııı şüıtlidirvç b*ıt kıyrynı tıtıry1uınıEıştr. $u daçoknenir.

ıı. Alw şızdırmaı olınıygıı teçhizıtın ymaltı mıden şçakta,rında tÇıllanılması yasalar ve

yftıetmetikterlo ynsklınmıştır. 4. buıt 2,. tşiırlk n*ıtorİarınm alev Şızdırmaz oİmadığı

vo İşbnıo yüneücilçri, §lffiik Eışmilhsıidisi. ve *ibinin höyle bir teÇhizatın

yeraİtııda ku}hnıİmagına iıin vttmtlorinin, dşnctİm sorumlularının burın güu

yumm*lınrın kuşur clduğu doğnıdur. Ançak, Ana Rıporııxıuzdı da *ÇıklandıS tiare

§ğırıut olıyia dşğrudın ilgisi olmayan konular yükümlilHk ihlıllerİnin saPtanmasında

dii*ate alınmaınıştıı.

Ayrıca T.t(İ.,ııin ve E"L.İ. Koııtıol Mühendişieriniı §gmı Kögıilr İşlenrısİerİ A.Ş. ilo

ilişkilcinin ve sonımlulülanııın nered*yse rgıdtee s}ıı kfuürİİ tırtmık/üırİımı

deıçtiemek' bağlamında olduğunu; bunıın haricİşde hiçbİr t€knİk soıumluluklaruıın

bufunmadğını ileri sitıen itiraz dilekçelerini de uygsn bulınadıSmıa beİirtmEk İsterİz.

Baıı itlr*zlarda tğkıik bilİrkişiierin ıızıııantıklgn sotguİaüınaktaltırtşlıçaktıdu.

İntemgte kısa bir şnzİnmede §iliıkişi Hey*iııin oluşumunun oİayıa tekııik boyutlarına

vç nitçliklçrin* uygun olduğu göriiitbitiı. ŞEyle ki:

4 Frofçşör üyemiz haval*ndırma" mttflfL irendiliğinden yrııma§ oo*k yangınlan vb.

iş güytnliği konuİışndg uınıan maden mİthgıdişlçridir (Vşdff §İDAf, üçm

şEN§öÖ[ıT, İ.§oktay EDığ, }vf. §aİm §ARhÇ).

t FıııfçşEr tiyemir kayı mekaniği, topuk ınekıaiği ııç nba}ıa kontrolii uuııısııı

maden mühendisidir (Tuğui ÜNtÜ}.

l Ftofesör §emiz maden mtkuıizasyönu ııeınüüı madşı ınühşndişidir {OJekİ

HEKh,İoĞLlJ)

t üyemiz madeu eleİctro-m*aniği uanaııı, bandlı konveyüdtr konusurda uzun

yıllar ook deneyimi olan elektrik mühendisidir (Halim BULTAN)-

2 Profesör iiyetııi4 kömiir jeolojisl uan&fıı jeoloji mii}ıendisleridfu {A. İhsan

y ,rd ıLü
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1 profşşEr üyemiz iş Hukııru uzınaırı {ömer [***çl}, l yafü Doç. tipmiz

Ççza Huku*u uzmanıür (M§hmet }v{ADEN)

S"? Ur*ı}ıİİtiıuılırınDcpri*ndirilue*i

Biiirkişi Heyotimiıin h*uki hoçıulırdgki dt§rt*ndirm*lçri şağıdıki gibidir:

ı. Dava konuşu olıydı yüküınlüllıklç*n vt ihlallşin ğftayü kınuİıbİlmŞŞİ vŞ kimiı harı6i

ngdenle ıcnımlu oiabitçcşğinin belirlgnçbilmgşi içi*, Ana Rışardn fıncŞliklÇ iŞvrıen, alt

işveren, işveıeıı vekili gibi kııryamtanrı açıklaıımısıns yür vşİlınİ$İr. DoıYıda baaı

temel kıııraıtıiırın ıçıklanııısı gereği hana zoruniuluğu irütıtrrı ynreŞtedİr. Çilnkü hu

kaışamlar konıısundı nerdeyse heı bir tafaf fırklı değerieııdirmc yepmıŞtır. BİlİrkiŞİ

Heyetİmizİn de önceliklç görevİ elbşttE bu kaınamkargaşr§ıiln ortadan knİdırıİma,§ıdır.

§ayın Mahkemec,e Heyette trlüik kişiltrin yaaınüa hul«üçuiara da yer veriİmesİnİn

nedeııi hçrhalde budur.

Durum bu denli açık iken, sayın vekitlerden birinİn "... Eilirkişi lleyeti, söz konusu

raporda T-Ilİ. ile §omı Kömürlcri A,Ş. ırısınüa müteselsii ilişki yoktur, Şklindo

hukuki bir tespitte bulunmuştıır. Ancak biliİkişi heyetine §ıyın ikİahkemeıİz

tıııfııdın hukuki tepit yıpılmısı konusuüdı herhıngi bir görevleıdİrme

yıpılmımçtır, üukuki teıpitİı yerİ de ,§e.iu& mıhkcmçşi değit hukuk

mıhkşmçlçridir" Hcr ne kıdır cgı mıhkeruçlerinde yopıiın tıspitlcr hukuk

mthkcmcltri bığlımııı dı hilirkişi heyctinin yıptıüı bu te*pit lııbul sdİİm*ı

nitdiktodir. ",,' şeklindçki itiıazını biz dç kabulİedilemez bulduğumuzu ifada etııek

işteriz. Eğer, bu vş benzeri şekilde itirazdı tiulunan sayın tauf vekilleri, hangi

konularda değorlcndirme yapabileceğimizi öğıettne gayreti içertsinde oİmak yerine,

T.K.İ. ilo §oma Kömiir İşletmelcri A.Ş, ara*ında neden asıl işvnren * alt işvoreıı ilişkisi

bulunduğuna iiişkin hukuki itirazlarını helirtsşlerdi daha işabetli şlurdu, Hğlbuki buna

ilişkin hiçbir değerlendirme yapılmamış, sadece soytıt vs gerekçesiz olarnk itiraıda

bulunulınuştur. Bu değoriendirmç Heyetimizin şat ri gŞrtlşll değil bizzat 4857 tıyılı İş

Kanuüu'nun 2'nci madd$inln bir gereğidiı. Pilirkişi Heyetiıniz, hııkuken hangi

değerlendirmelerde butunıcağını ve Sayın Mahkdnenin Hoyete hangi konulardn görw



ilişkisinin asıl İşvercrı_alt işveren itişkisi oluşturmidığı Ana Raporumuzda (belkı dş

fazİa ayrıntılı olarak} değerİeııdirilmiştir. Bunun nedeni, dospda herkesi§ kendine göro

dğerlendirdiğı bir tıkım tçmçl kavramların yeterlı nç*lıkla oııaya konulınası ve bu

konudaki b*lirıizliğin ortadaİı lraldınlınası düşİincesinden kaynaklanınaktadıt, Dosyada

onlarça kez T_K.İ, voye foçnzff kurumlarl* §oma Kömür İşlenneteri A,Ş, arasındaki

ilişki nitelendirilmeye çalışılınışken; Bilirkişi Heyetimiıin bı konuda inçelçme yapmast

ve hukuki dunımu nitelçndirmçsinin naşıl olup da böyİe biı itirazİa karŞılaŞtığını

aniamlandınbilınçk Hoyetimizce miimkin CIlmarıı§tır. Snııki Bili*iŞi HeYetimiz, asıl

İşveıEn-alt işveron ilişkİsi yoktıır diyerok bir hişiyi v*ya bir kurumu şonımİuluktan

berarı ettirmiştir! Takdir §ıyn Mahkemçnindir. Ana Raporda bıı konuda ne Şekilde bir

değedendirme yıpıldğ açık surcüe görülebitir. Zatşrı itiraıiann hiÜiıindÇ de bu

değerlendiımeye karşı bir argtiman getirilmemi$ir. Bu şekİi ile dİkkıte alınrnaYacak bİr

itiraz niteliğindedir.

İtigz nedeııleri aıssında bu örnekleri çoğaltmak mttınkündtir. Nİtekİm bir başkı itirazda

Bitirkişi Heyetimizin konuyu neden iş cinayetİ bağtaınında incelemodİğİ Yolunda

eleştirilerde bulunulmuştur. Bilirkişi Heyetimiz ,dosya mütovası ile bağlı kaİırak

hukuki lcawamİarİa ve konularla itgiti İnceteme yapmıştıı. Mıddİ/ınanerıİ zarar doğuıan

bir fiiiin ne şkilde niteleııdiriioceği İş Kanunu ve Türk Cezı Kaırıınu'nda belİidir. Bu

tiir provakatif kavramlar Heyetimizin inceieme göievinin dışında kalmaktadır- BilİrkiŞi

Heyetimizin bu tiiı kavramlııın dışında kalacağİ bilindiği halde, bunun raPora bir

eleşiri oiırık şrııulmısının bu davaya naşıl btr lratkı sığlay*ağı da tarafımızca

aniaşıiamaoıni*adır.

Eiı başka ltirazdı (12.10.1106 trrihli duruşmıdı|ıi ifıdelcrtcı) T.K.İ.-E.I.İ. uasında

ısıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığına Mahisa 2'nçi İdarç MahkemÇsince karar

vcrildiğinden şöz edilmiştir. Yııkanda dı izaiı edİldiği üzeren Heyetimiz hiÇbir zaman

T"K.İ._ E.L.İ.'nin sorıımluluğunun aşıl lşeren-aİt işverwı ilişkisine dayandığını ileri

stirmemiştir. Bu kurumlarla §oma Kömiir İşletnİeleri e.Ş" araşında asıl iŞvereı-alt
I

işveren İlİşkisi bulıınmamnktadır. §orumluluk j ihdası için hukukİ müesŞÇŞÇlnrin

zorlanma§ınııı bir anlıru bulunmamıktadu. 3uşunlı birliltrş fuıa Rıporda da aÇfr

§tıfğtte belimiğimiz gibiı şonımluluğıın tek kadnağ asıl işvsro,tı-oit işvucuı İlişkİsİ

.w ffiğyr,fi q{ y$dİ
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değildir, Bilirkişi Heyetimize göre bu kurumlann mtvzuattan kaynaklanan ödevleri söz

konuşudur ye maden alaııının atısis edilmesiyie sorumluluk durumu ortadün

kalkmamaktadır_ Bu konularda Ana RaPorda yeterin[e bilgİ ııeriİmiştir. Yapıtan itirazlar

yeni değildir, zaten dıvının başından bu yana dile getiriİmekte ve alınan özel

mütalanlaıla de§iğkıffimöyt çdışılmalçtadır. Yani şimdi ileri şiİriilen itirazlann tamamı

zaten bu mütalaada ytr almıştır ve şimdi rckrar çdİimçHedir. BilirkiŞi HeYetimiz Ana

Raporu kalçme alırken zıftn bunıarı ğörmüştııı. Ançak farklı bir görriştç olmuş&ır,

Tet«u dile getirilen bu itiraıtara kırşı Ana Raporda y*crıi açıklıma ynpıımışır.

yaptığımız dtğçrlşndirmçlor, lehinç olmayaıı kişi vğya kişİlerce elbÇttŞ kabul

ediimeyeceiıir. Bitirkişi Hty*imiz tsraflnr*a alın*n mütılaalışı k*bul etrnÇk zorunda

olmadığı gibi, faıanır da Bilirkişi Heyetimiıin gör{işünü kabul *mçk eçrunda değildir.

Ancak ortada Heyetimiıin gffitşünü doği$irh f*}tİ, ti, bilgi buİunmam*tndır. Bu

itibarla bunda aynr değaleıdiımenin tğkıar ediler€k Ek Raporun haÇminin

genişletilmesine lünım gör{ilmemiştir-

Öte yandan dosyadı fazla sözü edilen kavrarnlardan birisi işvtren vekilİ kawımı olduğu

için, Ana Raporda bu konuda da doğru değerlendirmelerde bulunabilmek amacıYla,

işveren vekili karıramı haklcında bilgi verilmiş, iş sağlığı ve güvenİiğİ bakımından

işveren vekili kayıamına değinilrni$ir. Ayrtca işyerlerinde iş sağlığı ve güveıliği

sürecinde sorumluluk taşımak için mutlaka §veen vekili veya saİı sıfatlan sahiP

bulunmanın veyı bulunmamanrn önemli olmadığı dile ştiritrniştir. KuŞlruSUz Ana

Rıporda yııHımliılük ihlalindş bulunduğu ve sorumlu olduğu yolunda değerlendirme

yapılan kişiledn ülmilnün sorumluluğunun dereşesi aynı değildir. §orumİuluk vs

ku*ur deıuccsİnin dğ*rİendİrilmeşi Eilirkişİ }Ityotimİıin dğil, §ayın

ltdıhkşmçnin görrv vı y*t}lıi döhiiiıdgdir. Nitekim Sayın Mahkğmğçt Hryetimize

hu görev tçvdi çdilirken, kusurderecpsi vç §irü üzçrinde fikir beyuı edilmemesi taliınatı

verilmiştir. Bu ned*nlc dosyıdıki vç itirııiırdıki takşirlbilinşli tılısir/olı*ı kışt

konusunı llişkin btyınlır Bilirkişi Heyetimizin değ*rlendirne ılını dşındıdır.

Yinş Ana R*pordı, anonim şirketlerde yön*tim kurulunun §Eıtv vs yetkilerinŞ Vğ

bunun dçvrine itişkin d*ğortendİrmçiçrdş bulunulmuştur. §ayuı şanü vekillerinden

birişi, dava konuzu oiıyd* Tiirk Ti*nrşt Kanıınu hükümlerine uygıın hir güreviendirms
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yapdmadığı yolıında beyanda bulunarak Ana Rapor{aki değerlendirmelerimİzi daYınak
I

yapmıştıf. Bilirkişi Heyetimiz Ana Raporda zatenİusulüne uygun bir görevlendirme

bulunmadığını belirrııiştir. Ancak bu, görevlendirme yapılmayan kişilerin

§orumlııluğunun bulunmadığı sonucu çıkarmak için dtğil, yönetim kurulu üyelerinin de

soruınluluğu bulıınduğunu belirtırıtk içirıdir,

Bu çorçev*dç, her ne kadar dosyada muhtelif itirazlarla karşılaşmış olsa da neredeyse

herkçş iş sağlığı ve güvenliği konusunda görev ve shrurnluluğunıın bulunmadığını iddia

eüııçhe, hiç kimsç kçndisine ıtfedilen unyaıu kabul etmçıııçldedir. Ana RaPorda hiÇ

kimsonin görevini, sorumluluğunu yğ urıyanını kabül otmodiğinden söz edilmiŞtir, Yoksa

iddia çdilmtycn bir huşus söylenmemişiir. §orç*kton, g§nül müdtlr aşlında genel müdür

olrnadığını, genel müdfir yatdımcısı danışman olduğunu bazı kişiler nÇ tilr ııiıVana §rhiF

buiunduğunu kızndan ıonra Eğendiğini iddia etnişir. §ili*İşi Hoyetimie grnel müdür,

işictme müdürii v€ b§rızari g§revlori bulunın lıİİşilerİn ttmsİl ve İlzam ytlkİSİnin

bulunmadığı, sadoce noter vskeleti çerçevesindo görev yaptığı gibi bir iddiıyı isabgtli

bulmamıştır. Kuşkusuz taraflar CMK ve HMK hükümleri çefçşvğsind€ dosYaYa özel

göritş sunabitirler vo elbette sundukları görüş kendi İddİılşını destekler nİtelİkt*

olacaktır. Ancak görcv kapsaınınırı noter vçkAloti iie sıaırlt olduğu Yolundaki bir gğrİiŞ

insaf sınırlaruıı zorlaınaktadır. 'oMadenle ilgisi ottnayan bir üst diizeY Yönttici", 'tdar

yetkııi genel miidüt''gibi değslerıdirmelerin huküki bİr değerİ bulunnıadığı gİbi, bazı

sınık vekillerinin iteri siirdüğii iizere "iş yoğunluğu" gibi bir gerekçenin de iŞ sağlığı ve

giıvenliği yönitnderı kıbul sditemeyeceği açıktır. Bu konularda Ana Raporda Yeterlİ

açıklnnıa yapılmıştır- Bu açıklamaların kabul çdilmemesi ve alınan görüŞİerin

bitimselliğinde ı§çır çdilmçsini saygıyla karşlamakla birliktç, Ana RaPordakİ

g6riışlerimizi buraya tekrar almanın bir faydaj sağlamayıcağ gürüştindeyiz, Ana

Rapordaki, n'bir kimsenin, görev kapsamının notğf vek§letıamesinde belirtilen

husuşİarlı şıırııılı olduğu yolundaki bir iddiının kcndi içerisindş tııtartı olabilınesi için,

şirkğtteki çalışme hayatı boyunca §ade§€ bu vçkülçuıamçde beliıtilerı konular dışında

başkı hir iş yıpınadığını iddia etmçşi gerekirdi", yolundaki değeriendirmÇmize bir

cevap verilmiş olsaydı, ancük o takdirde y*niden $*ğerlendirme yapılması lüaımundan

söz edilşbitirdi. §öyle bir durum şöz konusÜ olmıdığına göre, Ana Rapordaki

değerlendiımeierinıizi kıbul etmeyen görüşleıi shygıyla kaşılamaktan başlca hir Çır*
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Ayrıcı Ana Raponımuzda, üç kişilik akademisy$ı heyetinden aİınan ve o,yönetim

kırrulunun görevinın, İş sa§lığı ve $ıvenıiği üe ilgili kişilerın atanmasından ibaıst

olduğu,, yotundıki göriışün dç isabetli olmadığı betirtilmiştir. BilİrkiŞi Heyetimiz ceza

*oruınluluğunun niteliği vğ iş hukukundaki sorıxnluluk konusunda değerlendirme

yapabiı*cek diızeydedir. §anki ortada münferit bır ihlal vıırmış gibı değerlendirme

yapan bu tür görüşleri kabul etmek kanımızça mümkiın değildir. zaten bu tiir

değerlendirmçlerin ancak vö ançık dosya muhtçvasına çok hakim oluıımdan

yazılabileceği Ana Raprda belirtİİmi$ir, Daha örıçe dt ö,rnçklçrlç aç*lrudığı İİzerc,

Biliıkişİ Heyotimiz Ana Rıpardı, yönetİm İ<uruİunun sorumlul§unu başit ihl*llçr

üzerinç tenellendirneniştir.

9. Bu ç*rçovede yeri gelmişken beliıtçlim kj; kimi sıyın sanık vekillçrİ Ana RaPordaki

bızı değerlendirmetçrin attına imzasını ataeağından şöa şüııekle birlilÇiÇ, müvskkilinin

hangi eylemi İle kazarıın meydanı geldiğinin çıklanmadığını, soyut değcrİeııdİrmeİerlt

hüküm tesis ediltmeyeceğini belirtıtıiştir. Ömeğin iş eağlığı vs güvonliğİ

profesyonellerinin "kazarıııt defterin yazılıp yazılmamasıyla mı" veya yİne baZt

sarııkların, $rneğin "maskelerin işlevsiz olup olmaııasıyla mı ıneydana geldiğio', 'oolaY

tarihinde orada olmadığı", "madenin her yerinde olamayacağı" gibİ itirazlırını

rastlanmaktadır. Arıa Rapor tet<rar okunduğu iakdirde görtilebileceği üZeıe, BtlİrkİŞi

Heyetİmiz tek bir ihlılden değil, işletmenin en yukırısmdıı şağısına lrıdır

herkeşin dthil bulunduğu ihlalier zincirindtn şöz dmiştir. Ölayın tek bİr kİŞİnİn

ihlalinden v§ya münfçridçn ortaya çıkan bit ihlalden kaynakİandığından söz

edilmemişir. Dolayı*ıyla dosyadaki "benim hangi fıilimden oldu" şeklind*i itirazlar

konuşıında Ana Raporı atıf yapılması rıygun göriihnüşiiir. Elbette kaza, sadece defterin

yazılmasfyızılmeınası, eksikiiğin teknik eleınaıı tarafindan şidcriiip/gideriimerneşi

nedeniyle mçydrnı gtlmeıniştir. Bu ihlalter zincitiııde sonımiuluğu olduğu düŞünülen

kişilor Ana Raporda belirtilmişir.

Bu bağlamda iiirızlarda Bİlİrkişi Heyetimizin örnÇin Yönetim Kunılunda yer alan kİmi

saıııkların almaşı gerekli tgdbirlerin ne otduğu$u somut olırak aç*lanıadığı İddia

edilmektedir. §iliıkişi Heyetirniz, bu kqnuda yetürli açıkiıma yapıldığı göriişündedir.
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l0. Bunun gihi, linyit kömiiçü madenciliği çok tehlikeli sınıfa girdİğinden (A) grubu iş

güvenliği uzmanı çalıştınlması gereldiği, bu nedenle!uln"_T,,** yer alaıı uzmarıIara

kustıt izafe edilemeyeceği yolundaki itiraaların da iiabetli olmadığı görüşiindeyiı.?-irı

işgüvenliğiuğİt{ı§nııı(A)guhuolupolmamasıİşereninsonınudur,yoksaiş
güvonliğiuarıanınm(A)sııbuolmadığınadayanaraksorumluluktankurtulması

miiınkiin dtğildir.

Ayneıbeİirt§timki;konuyladoğrudanilgiİiçyıllarüırbukonulardaçahşmış

kişilerden oluşın Bilirkişi Heyetinniz, bu dgnti biıyük ötçekli bir maden kazasında,

Dçvlotin de yükümlülüklerine ve bu konuda biı politika doğişikliğinin zorunluluğuna

değinmeden edemtmiştir. No var ki, üikenin mıdçrı Politikasmdaki hatalnr' saııkların

kusur durumunu ortıdan kıldırmamaktıdır. Tıpkı, kusunıylı üafık kşaaşı yaprü birınin

Dçvlotin tıafik konusundaki potitikalnrındaki eı§iklıktçriu arkaşına *ığınamıyacağı şbi"

ıİ. İtİraıtsİdrü öylç bh §rıııA çıknak&r kı, üdüta olıyın meydarıa goliŞİn& kimŞerıiıt

kuzuru buıunnıreılçtadır. İş sağıığı w gsvenliğı önhmısri alındı İşç, vçrilen tüm

eğıümler y€tsııı İsç, bu İşçıhr ırcden dışarı kıpmerıısır. ,{nı Rryords İşvııcııin

ytık{ımlüıüğünün bu kişiloıi eeğ salİm dışırı çıtuımık şlüığu ryık zureüo bçlİrtİlmİştir_

Ana Raporda de baliıtildiğı tız§ıE, bıı ığır ıa İruintn p İşerenin İıusunıyla yahut

ikisinin müt€,rafık kusıırııytra ya öı ınüebit rebeple rnoydam getir. t}laYda İŞÇiİerin

kusunı veya mücbır §€üep olmadığına göıe, gerıye tek bır lıu*ırlu taraf kalmal$adıı, o

daiştroıyetkİtileri.Ölıydamücbİrşbepolmadısveyaişçİİcrİnl<uzurunun

buluımadığı plıındıki ifgdcmia bu konuda itirız olmtması ııedenıyle saıf edıımiş

dcğıtdır. Bu ııedcrıle sıyın sanrk ııçkilterinden bırisinın ğ...Bu konudı hrhıngı bir

ıtıılıE olmıdı$ için bilirkişıhr bu konuyu dtğcrlsndırntn§krdır, Demek kt biü

itİrıı €tmİş oıtıııilüı, bİHrkİşİ knrulu bu koıadı bir dğerbıdİrme y*pncıktı

Büritt dıyorun kı o nmıı şunu dşoruın; en ızınfun ıııdçm öyk bııirk§ılçr u3

bülg*İn& şdışın ışt8 2§,.ı0 ıın* İşİ o§ yorinİı §,ürcf #ünçt h*nt boyuıu terk

çtlİlçr, kuıvaİn bışndg üşt kurvtdc otuıdulırı 2ü dıkİkı bşkl*üİlcr, Y*ıi hı 20

dıkİkıbçhİçıuenİnbukıııyıbuolıy*malİy*tİniııeolı**ğıüıüıümıE
brtışnalırı gorckİr, N*den br§m*.üılır? ,Yıuİ hh d*m*dİğİmİı içır mı

tırüşmıdrlır... Şİmüİ bİr yınd*n e.fçndim bur|fu dı şuru İİhd* edcyİn, İfıdçnİn

qı *e,* qş,rJ'{ İ,((-
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bütünlüğü ıçısmdın; bir yındın kızılı lrg sütşyeffı İşılertn kuşurlırının

buluıduğu iddiı çdilnedığı içııı bı konuda nır değerıendirme yıpümıdığııı iını

çdçrk*n İddiınımodç hakkııdc dıvı ıçılmımış §§iter hıklıındı kusur durıımunu

bclırtmış nüı. Bu helırltmeyi yıpmık içın İdğiıda buluımık gerekmeı dıye

düşüıüyorua.,,, şcklindeki nitçlçndirmeyi de sayın,Mahkçmçnin takdirine bıralayoruz,

§ayın vekit olayın meydoiıa geıişinde vefat çden işilerin lnışunınun olduğu iddiasında

isg, şlbettc bunu diıç getirobilir. Bılııkişi Hryetımiı olayın meydanı gelişinde işçilerin

müterıfik kusıuunun buluımadığı va olayın m$ıhir sebePie meYdana geİmÇdiği

göriiştlndçdir,

4. §oNuç

Malıksmeçe sunulan ve tarafımıza ulaşan ttım dilel+çeler ve ekleıinde, kazaıın oluşu ve

akıbinde ctıAycııı ile itgili olarak Bilirkişi Heyetimizin Ana Raporunda ortaya koyduğu

değcrlendirmeleri veyı kanıatleri deği$irmesini gereHırmek yeni bir bil3i ya da belge

bulunmamaktadır. Dolayısıyla heyotımiz daha onçe oıayın artıya çıkışı ve bitinen sonuçlannı

doğuraıı doğerlendirme vğ kanaatlçrini ayı}ğn m1ğahza etrnektedir, Takdir Yüce

Mahkemenizindir.

Saygılarımızta arı çdçriz. l0, 12 20 l6
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