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Madenlerde İSG Yönetmeliği Karşılaştırma Tablosu 

MEVCUT MADDE   DEĞİŞİKLİK MADDESİ 
EK 1 
 
2.1.6. Yeraltı (Ek ibare:RG-10/3/2015-29291) kömür ocaklarında 
kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı 
ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek 
yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar        30/12/2006 tarihli ve 
26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup (Değişik 
ibare:RG-10/3/2015-29291) Teçhizatın uygun kategorisinde 
olmalıdır. 

  EK 1 
 
2.1.6. Yeraltı (Ek ibare:RG-10/3/2015-29291) kömür ocaklarında 
kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı 
ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek 
yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar Bu yönetmeliğin 
yayınlandığı tarihten önce MADEN VE TAŞ OCAKLARI 
İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK kapsamında temin 
edilmiş olan parçalar özelliklerini korudukları sürece 
kullanılabilirler. Ancak MADENLERDE İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ'NİN yürürlük tarihinden (19/9/2013) sonra temin 
edilecek  parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik 
(94/9/AT)’te belirtilen I. Grup (Değişik ibare:RG-10/3/2015-29291) 
Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır. 

GEREKÇE 
      Ülkemizde ATEX Teçhizat Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre, ulusal ya da uluslararası standartlarda, kömür 
ocaklarında kullanılan teçhizat grubu ve kategorisine uygun ve halen kullanılmaya devam eden ve gerekli bakım onarımları yapılarak yıllarca 
kullanılabilecek teçhizatın yenilenmesi, ATEX Teçhizat Direktifinin kaynağı Avrupa Birliği ülkelerinde dahi uygulanmazken, neredeyse tamamı 
yurt dışından temin edilecek teçhizatlar için ciddi rakamlara ulaşan ülke kaynaklarının gereksiz yere sarf edilmesine neden olacaktır.  Ayrıca 
yönetmeliğin amacı; muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel 
sağlık ve güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirme işlemlerine ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
     Avrupa Birliğince, ATEX Teçhizat Direktifinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere yayınlanan Uygulama Kılavuzu (ATEX 
Guidelines), ATEX Teçhizat Direktifinin yürürlüğünden önce temin edilmiş teçhizatın korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. ATEX öncesi 
mevzuata uygun olarak temin edilmiş teçhizat, koruyucu sistem ve cihaz veya aksamların kullanılmaya devam edilebilmesini sağlamak üzere 
bir düzenleme yapılması, mevzuatın kaynağına aykırı uygulamanın düzeltilmesi açısından yararlı olacaktır. 14.12.2017 
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