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HABERLER

28 Ekim2014
18 işçi mahsur  

Karaman Ermenek

Zeynep Aslan KESMÜK

YANIYORYüreğimiz
Günlük yaşamımızda, ru-

tinlerimize bir ara verdik 
bugün. 14 Ekim 2022 

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer 
alan bir maden ocağında 41 iş-
çinin ölmesiyle sonuçlanan tek-
rarlarının olmaması için dualar 
ettiğimiz son yürek yangınımız. 
Geçmişten günümüze süre ge-
len ve benzer durumların ya-
şandığı ülkemizin bir yarası. 

Dünyanın en büyük kömür 
üreticilerinden bir tanesi olan 
Çin'de, 2008 yılında 100 milyon 
ton başına düşen ölüm sayısı 
127 olurken, Türkiye'de bu sayı 
722 olarak kaydedilmiş ve Tür-
kiye, maden kazaları sonucu ya-
şanan ölümlerde dünyada ma-
lesef ilk sırada yer almaktadır. 

Yaşananlara sebep ihmaller mi 
şimdilik belli değil araştırılacak. 
Lakin yüz yıllardır yer altı kay-
naklarının üzerinde oturup, on-
ları yüzeye çıkarma noktasında 
hatalardan ders çıkaramamak 
en büyük eksikliğimiz olsa gerek.

Yüreğimiz yanıyor elimizden bir-
şey gelmiyor, sessiz bir şekilde 
oturuyoruz en fazla yapabildi-
ğimiz geride kalanlar için topla-
nan yardımlara destek sağlamak 
oluyor. Gidenin ardında bıraktığı 
ocaklarda yangınlar devam edi-
yor. Analar, babalar, eşler, evlat-
lar bugün ve bundan sonra her-
gün ağlamaya devam edecek. 
Bizler ise bir müddet üzülüp son-
ra unutarak günlük rutinlerimize 
devam edeceğiz taki ne zamana 
kadar, yeni bir facia ile yüzleşe-
ne kadar. Sonra yine üzüleceğiz 
"Türkiyem Ağlıyor." diyeceğiz ve 
yine unutacağız. 

Ocakların yanmaması, 
hataların tekrarlanmaması, 
hem insanı hem de doğayı 
koruyabilmek için neler 
yapılması gerekiyor?
Bu soruyu birileri sorsun artık 
lütfen ve övgüyle bahsettiğimiz 
yer altı zenginliklerimizi sağlam 
projelerle icra edelim ki o güzelim 
insanların canları sağ olsun...

Türkiye'deki madencilik kazaları, geçmiş 
yıllardan günümüze kadar Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerindeki kömür ve diğer ma-
den ocaklarında meydana gelen kazalar-
dır. 1941 yılından bu yana 3 binden fazla 
insan maden kazalarında ölmüştür. 100 
binden fazla insan ise yaralanmıştır. Ma-
denlerde en çok görülen kaza sebepleri 
ise grizu patlaması, göçük ve yangınlar-
dır. Türkiye'de geçmişten günümüze ka-
dar birçok kaza yaşanırken, bu kazaların 
en çok görüldüğü il ise Zonguldak olmuş-
tur. Cumhuriyet tarihinden beri yaşanan 
en büyük maden kazası, 13 Mayıs 2014 
tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde 
meydana gelmiş ve 301 kişi ölmüştür. 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir 
araştırmada, Türkiye'de maden ve taş 
ocakçılığı iş kazalarının en fazla yaşandığı 
sektör olmuştur. Türkiye, maden kazaları 
sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ilk 
sıralarda yer almaktadır.1 

1 https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%-
27deki_madencilik_kazalar%C4%B1_listesi

Karamanın Koyunu Kara çıKtı oyunu
Bir kadın sessiz çığlıklarda boğuluyor, ağlıyor sessizce
O bir anne, evladı kaldı karanlık kuyularda
Evladı kaldı, yolunu gözlediği evladı
Kaldığı yerden gelemeyen evladı...

Gördü haberlerde, yüreği cız etti 
Madeni su basmıştı, madenciler madende
Oğlum yüzme bilmiyordu ne yaptıki acep dedi
Yüzme bilseydi, belki gelecekti anacığının yanına...

Öyle yüreği temiz, öyle gönlü saf ki yol gözler oldu bir umut diye
Oğlu gelmedi, kara madenin kara haberi ulaştı başın sağolsun
Gönlü karalar bağladı, tabutunun başında
80 yaşında yaşadı evlat acısını...

Yaa baba, garip, çilekeş, yüzünde hayatın çizgileri yer etmiş
Ayağında yırtık kara lastiğiyle, mezarın başında
Ah babam, canım babam değil miydi ki o kör kuyulara evladını indiren
Değil miydi ki çektiğiniz yokluk, sizleri çaresiz bırakan...



87

İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM

TÜRKİYE'DEKİ MADENCİLİK 
KAZALARI LİSTESİ

1983 / Armutçuk grizu faciası: 7 Mart 
1983 tarihinde Zonguldak'ın Armutçuk 
beldesindeki taş kömürü ocağında mey-
dana gelen grizu patlamasında 103 işçi 
yaşamını yitirmiştir.

1990 / Amasya grizu faciası: 7 Şubat 
1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek 
Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağın-
da meydana gelen grizu patlamasında 
3 işçi yanarak 65 işçi ise göçük altında 
kalarak ölmüştür.

1992 / Kozlu grizu faciası: Türk ma-
dencilik tarihinin en büyük felaketlerin-
den birinde, 3 Mart 1992 tarihinde Zon-
guldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü 
ocağında meydana gelen zincirleme 
patlamalarda 263 madenci yaşamını 
yitirmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde So-
ma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği faci-
aya kadar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en ölümlü maden kazası olmuştur.

1995 / 26 Mart 1995 tarihinde Yoz-
gat'ın Sorgun ilçesinde, Matsan Ma-
dencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında 
grizu patlaması sebebiyle meydana ge-
len kazada 38 kişi göçük altına kalarak 
can vermiştir.

2003 / 22 Kasım 2003 tarihinde Ka-
raman'ın Ermenek ilçesinde, özel bir 
firmanın işlettiği kömür ocağında grizu 
patlaması sebebiyle 10 işçi yaşamını yi-
tirmiştir. İşçilerin cesetleri olaydan gün-
ler sonra çıkarılabilmiştir.

2004 / 8 Eylül 2004 tarihinde Kasta-
monu'nun Küre ilçesinde bulunan yer 
altı bakır ocağında, cevherin nakledil-
diği 150 metre uzunluğun daki bandın 
alev alması nedeniyle meydana gelen 
yangında, oluşan karbonmonoksit ve di-
ğer zararlı gazların etkisiyle birisi maden 
mühendisi toplam 19 çalışan ölmüştür.

2009 / 10 Aralık 2009 tarihinde Bur-
sa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki 
maden ocağında, 19 işçi grizu patlaması 
ile oluşan göçük sonucunda ölmüştür.

2010 / Odaköy maden kazası: 23 Şu-
bat 2010 tarihinde Balıkesir'in Dursun-
bey ilçesine bağlı Odaköy'de, toplam 47 
kişinin çalıştığı maden ocağında mey-
dana gelen grizu patlamasında 17 kişi 
ölürken 30 kişi de yaralanmıştır.

Karadon maden kazası: 17 Mayıs 2010 
tarihinde Zonguldak'ta, Karadon Taşkö-
mürü İşletme Müessesesi'nin işlettiği 
kömür madeninde grizu patlaması ve 
oluşan göçükler sebebiyle 30 kişi öl-
müştür.
Küçükdoğanca maden kazası: 7 Tem-
muz 2010 tarihinde Edirne'nin Keşan il-
çesine bağlı Küçükdoğanca mahallesin-
deki madende çıkan yangın ve oluşan 
göçük sebebiyle 3 kişi ölmüştür.

2013 / 8 Ocak 2013'te, Zonguldak'ın 
Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Ku-
rumu'na ait kömür ocağında metan gazı 
patlamasının yol açtığı göçük sebebiyle 
8 işçi öldü. Tesiste daha önceleri de kaza 
olmuş, kayda geçen en büyük facia ise 
263 işçinin yaşamını yitirdiği 1992 yılın-
da yaşanmıştır.
18 Ocak 2013'te Manisa'nın Soma ilçe-
sinde bir maden ocağında demir ayak-
ların düşmesi ve iki demirin arasında 
kalması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

2014 / 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın 
Soma ilçesinde bir maden ocağında çı-
kan yangın sonucu 301 işçi hayatını kay-
betti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok 
can kaybı ile sonuçlanan iş ve madenci-
lik kazası olarak kayıtlara geçti.
1 Haziran 2014'te Kahramanmaraş'ın 
Elbistan ilçesinde bir maden ocağında 
kömür kırma makinesinin başına çarp-
ması sonucu 1 işçi öldü.
11 Haziran 2014'te Şırnak'ın Kemerli 
mahallesinde bir maden ocağında mey-
dana gelen göçük sonucu 2'si kardeş 3 
işçi öldü.
18 Haziran 2014'te Şırnak'ın Dağkonak 
mahallesinde bir maden ocağında mey-
dana gelen göçük sonucu 1 işçi öldü.
28 Ekim 2014'te Karaman’ın Ermenek 
ilçesine bağlı Pamuklu mahallesi yakın-
larında bir kömür madeninde meydana 
gelen su baskını sonucu 18 işçinin mah-
sur kalarak öldü.
1 Kasım 2014'te Bartın'ın Amasra il-
çesinde bir maden ocağında meydana 
gelen göçükte mahsur kalan 2 Çinli işçi 
hayatını kaybetti, 1 Çinli işçi de yaralan-
dı. Aynı gün Zonguldak'ın Gelik belde-
sinde ruhsatsız olarak işletilen kömür 
ocağında vagon çarpması sonucu 1 işçi 
yaşamını yitirdi.
6 Kasım 2014'te Elazığ ilinin Alacaka-
ya ilçesinde bir maden ocağında düşen 
kaya parçasının altında kalan 1 işçi haya-
tını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

19 Kasım 2014'te Bingöl'ün Genç ilçe-
sinde bir maden ocağında kamyonun 
altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 
işçi de ağır yaralandı.

2015 / 21 Ocak 2015'te Sivas'ın Ge-
merek ilçesinde bir maden ocağında 
meydana gelen göçük sonucu 1 işçi ha-
yatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.
7 Şubat 2015'te Muğla'nın Fethiye il-
çesinde bir maden ocağında yerinden 
sökülen kaya parçasının altında kalan 1 
işçi öldü.
10 Mart 2015'te Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun Zonguldak'ın Karadeniz 
Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 
bir maden ocağında meydana gelen gö-
çük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi 
de yaralandı.
8 Haziran 2015'te Amasya'nın Suluova 
ilçesinde bir maden ocağında meydana 
gelen göçük sonucu 1 işçi hayatını kay-
betti, 2 işçi de yaralandı.
21 Temmuz 2015'te Muğla'nın Milas 
ilçesinde bir maden ocağında devrilen 
direğin altında kalan 1 işçi öldü.
27 Temmuz 2015'te Ankara'nın Nallı-
han ilçesinde bir maden ocağında mal-
zeme taşıyan vagonun çarpması sonucu 
1 işçi öldü.

2016 / Şirvan maden kazası: 17 Kasım 
2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki 
Madenköy yakınlarındaki bakır made-
ninde meydana gelen ve 16 işçinin ölü-
müyle sonuçlanan kaza.

2019 / 13 Ocak'ta Manisa'nın Soma il-
çesinde meydana gelen kaza sonucunda 
1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi yaralandı.
27 Ocak'ta Amasya'daki Yeniçeltek 
Maden İşletmesi'nde bir kaza sonucu 
göçük meydana geldi, enkazın altında 
kalan 3 işçi kurtarıldı.

2021 / Nesko Maden'in Şebinkarahi-
sar Maden İşletmesi'ndeki atık havu-
zunun patlaması sonucu çevre felaketi 
meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı.

2022 / 14 Ekim 2022'de Bartın'ın 
Amasra ilçesinde yer alan bir maden 
ocağında 41 işçinin ölmesiyle sonuç-
lanan patlama yaşandı. Kazanın grizu 
patlaması nedeniyle gerçekleştiği belir-
tildi ve patlama nedeninin araştırıldığı 
açıklandı.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrki-
ye%27deki_madencilik_kazalar%C4%B1_listesi


