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Madencilik Sektöründe İş Kazaları



SGK  taraf ından  derlenen  i s tat ist ik lerde  2012  ve  öncesi  yı l larda  i ş  kazası  geçiren  s igortal ı  
sayı lar ına  ait  i s tat ist ik ler  ver i l i rken  ödemesi  yapı l ıp  kapat ı lan  i ş  kazası  vaka  sayı lar ı  esas  

al ınmaktaydı .  2013  yı l ından  i t ibaren  i ş  kazası  bi ldir im  formunun  elektronik  ortamda  al ınmaya  

başlanması  i le  i ş  kazası  geçiren  tüm  s igortal ı  sayı lar ına  ait  ver i ler  Avrupa  Bir l iğ i  standart lar ı  
da  (ESAW )  dikkate  al ınarak  ver i lmeye  başlanı lmışt ı r .  ESAW  metodoloj is ine  göre  i ş  kazası  

sonras ı  i şe  başlama  kazadan  sonraki  5 .  günde  meydana  gelmiş  i se  bu  i ş  kazası  i s tat ist ik lere  

yansıt ı lmaktadır .  Bu  nedenle  i s tat ist ik ler  2008 -2012  ve  2013 -2015  yı l lar ı  iç in  ayr ı  olarak  

değerlendir i lmişt i r .  

ABD, Hindistan ve Çin gibi başlıca kömür 
üreticileri ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de 

üretilen her bir milyon ton kömür başına 

gerçekleşen ölüm olaylarının sayısı çok yüksektir. 
2007 ile 2012 yılları arasında, Çin'de üretilen her 

bir milyon ton kömür başına ortalama 0,775 

ölüm olayı gerçekleşirken Türkiye'de bu ortalama 

0,468'dir ve Çin'den sonra ikinci sırada 

gelmektedir. Bir diğer husus Türkiye'nin ölüm 

oranlarındaki istikrarsızlığıdır. Yıldan yıla ani 
düşüşler ve yükselmeler gözükmektedir.

Çin, ABD, Türkiye ve Hindistan'da yerli 
kömürden elde edilen Gigavatsaat (GWh) 

elektrik üretimi başına ölüm olaylarının 

sayısını bakıldığında da  Türkiye'de enerji 
üretmek için çok fazla sayıda ölüm olayının 

yaşandığı görülmektedir. Elde edilen 

Gigavatsaat (GWh) elektrik üretimi başına 

ortalama ölüm sayıları Çin'de 0,148; ABD'de 

0,012; Hindistan'da 0,158 iken Türkiye'de 

8,166'dır.  

/casgemkurumsal

Kaynak 
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2014  yı l ında  yaşanan  SOMA  facias ı  i le  tüm  taraf lar  sektöre  yönel ik  i ş  sağl ığ ı  ve  güvenl iğ i  çal ışmalar ı  
hız  vermişt i r .  ILO 'nun  176  Sayı l ı  Madenlerde  Sağl ık  ve  Güvenl ik  Sözleşmesi  kabul  edi lmiş ,  Maden  

İşyerler inde  İş  Sağl ığı  ve  Güvenl iği  Yönetmeliğinde  değiş ik l ik ler  yapı lmış  ve  Maden  Çal ışanlar ı  

Zorunlu  Ferdi  Kaza  Sigortası  Tebl iği  yayınlamışt ı r .  Son  olarak  Madenci l ikte  İş  Sağl ığı  ve  Güvenl iği  

iç in  müstaki l  bir  kurum  kurulması  iç in  çal ışmalar  başlat ı lmışt ı r .     

2013-2015 yılları arasında sektörde yaşanan iş kazalarından etkilenen sigortalı sayısının tüm sektörler 

içindeki ve kendi içindeki yüzdelik dağılımları
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