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Proje süresi ve Bütçesi:

18 ay (01.02.2021-31.07.2022)

Proje Bütçesi: 148.224,30 €

Hibe Tutarı : 132.527,35 €

Eş Finansman Tutarı : 15.696,95 €

Proje Ortaklık Yapısı:

Lider Kuruluş: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

1. Ortak: Elazığ 2.OSB Müdürlüğü

2. Ortak: Elazığ İŞGEM Müdürlüğü

Proje hedef grupları 

Madencilik sektörü şirketlerindeki yöneticiler, çalışanlar ve çalışanların aileleri



Projenin Amacı:

AB ülkelerinde yaygınlaşan Online İnteraktif ISG Uygulamaları, Türkiye’de ilk
pilot uygulama olarak Elazığ TSO üyeleri için devreye alınacaktır.

İlk etapta madencilik sektörü için geliştirilecek sistem ile mevcut durumda
fiziksel olarak yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri, bu yeni sistem ile
işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.



Çevrimiçi İSG Risk Değerlendirme yazılımı;

Kullanıcılara işyerlerindeki potansiyel tehlikeleri yakalama şansı ve 
işyeri kazaları ile başa çıkma, ikincil hasarı azaltmada gerekli 
tedbirleri alma imkanı sağlayacaktır.

Düşük maliyet ve verimlilik sağlayan Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ajansı öncülüğünde, birçok kurum son zamanlarda Çevrimiçi 
Etkileşimli Risk Değerlendirme Sistemini kullanmaya başlamıştır. 



Projenin beklenen etkileri;

Ölümlü veya yaralanan iş kazalarının sayısının ve meslek hastalığı 
sayısının azaltılması.

Maden işletmelerindeki iş kayıplarının önlenmesine ve meydana 
gelen iş kazalarını % 20 azaltarak olası işçi ölüm ve yaralanmalarının 
önlenmesine katkı sağlayacaktır.



Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

Dünya’da Türkiye’de

Hergün;

* 1.306.849 iş kazası olmakta,

* 5479 çalışan işle ilgili hastalıklar, 879 çalışan iş 

kazası nedeniyle  ölmektedir.

Her gün;

*1.157 iş kazası olmakta,

*4 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte,

*13 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir.

Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSYİH’ nın % 3-5’i arasında değişmektedir.



2019 İSTATİSTİKLERİ

 Buna göre 2019 yılı içinde bildirimi yapılan verilere göre;

 İşyeri sayısı : 1.891.512

 Çalışan sayısı : 14.314.313

 İş kazası geçiren sigortalı sayısı : 422.463

 Meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı : 1088

 İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı : 1147

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari sitesinde yayımlanmaktadır. 
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Bağlanan Kişi
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2016
1.749.240

13.415.843 286.068 597 1.405 4.642

2017 1.874.682 14.477.817 359.613 691 1.633 4.226

2018 1.879.771
14.229.170 430.985 1.044 1.541 4.067

2019 1.891.512 14.314.313 422.463 1.088 1.147 4.664

Yıllara Göre İstatistikler

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari sitesinde yayımlanmaktadır. 







İşyerindeki tehlikeler ve bu tehlikelerden

doğabilecek risklerin analizi ile alınması gereken

tedbirlerinbelirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Önleyici Yaklaşım

Projemiz ile; kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım

benimsenerek tüm işyerleri için risk değerlendirmesi

yapılması zorunlu hale getirilebilecektir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının% 98'i önlenebilir. 
Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi 
İle önleyici tedbirler alınabilecektir.



Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler;

Proje hedef grubundaki madencilik ve taş ocakçılığı şirketlerinin 
çalışanları (930), İSG konularında temel düzeyde bilgi sahibidir. 
Ancak, yasal hakları ve sorumlulukları konusundaki farkındalıkları 
düşüktür.



Proje kapsamında yapılacak eğitimler ve çalıştaylar ile Hedef 
grupların ve nihai faydalanıcıların İş Sağlığı ve Güvenliği 

konusundaki farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. 

Proje ile maden işletmelerinde İSG gerekliliklerinin 
uygulanmasının yaygınlaştırılması, çalışma ortamı ve koşullarının 

iyileştirilmesi sağlanacaktır.



Madencilik ve taş ocakçılığı işletmelerinde çalışanların aileleri 
(4650 kişi), Türkiye'de meydana gelen iş kazalarının olumsuz 
etkilerinin farkındadır. Bir aile ferdinin madenlerde çalışırken 

ölümcül ve yaralı bir kaza geçirmesi durumunda psikolojik, sosyal 
ve maddi kayıplara uğrayacağından endişe duymaktadır. 

Dolayısıyla proje ile madenlerde çalışan işçiler için olumlu 
kazanımlar dolaylı olarak ailelerini de olumlu yönde etkileyecektir. 



Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan Yenilikçi İSG Risk 
Değerlendirme Araçlarının ülkemizde uygulanması hedeflenmektedir.

Ücretsiz hizmet olarak bu pilotun odamız tarafından Elazığ'da uygulanması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda madencilik sektörü işletmelerinde ön çalışma 

yapılacak, sistemin altyapısı kurulacak ve saha testleri yapılacaktır.
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