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1.Maden Çalışanları Zorunlu
Ferdi Sigortasının Yasal
Dayanağı

Türkiye, 2014 yılında madencilik ve
sanayi tarihinin iki büyük trajedisini
Soma ve Ermenek'te yaşamıştır. Ya-
şanan bu elim olaylarda kontrol ve
denetim eksikliği görüldüğünden
madencilikte gelişmiş ülkelerde kul-
lanılan sigorta enstrümanı kullanılma
iradesi ortaya konulmuştur. Sigorta
şirketleri bir işletmeye sigorta örtüsü
sağlamadan önce risk analizi yap-
maktadırlar. Madencilik işletmesinde
yapılan risk incelemesinde olumlu
sonuç alamayan maden şirketleri için
sigorta örtüsü başlatılmamakta yada
başlayanlar sona erdirilmektedir. Bu
suretle Türk uygulamasının nasıl şe-

killeneceği henüz belirli olmamakla
birlikte maden işletmeleri üzerinde
bir de sigorta şirketlerinin kontrol ve
denetimi gelecektir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi
Kaza Sigortası, 26/1/2015 tarihli ve
2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile zorunlu hale getirilmiştir.
Bakanlar Kurulu söz konusu kararını
Sigortacılık Kanunun 13.maddesinde
yer alan "Bakanlar Kurulu, kamu ya-
rarı açısından gerekli gördüğü haller-
de zorunlu sigortalar ihdas edebilir,"
hükmüne dayanarak almıştır.

Daha sonra Hazine Müsteşarlığı tara-
fından 6 Mayıs 2015 gün ve 29347
sayılı Resmi Gazetede bu sigortanın
Talimat ve Tarifesi yayımlanmıştır.

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza
sigortası, hukuki nitelik olarak bir
sorumluluk sigortasıdır. Meblağ si-
gortası/zarar sigortası ayırımında ise
her ne kadar ölüm halinde zarar he-
sabı yapılmadan sigorta tazminatının
ödenmesi söz konusu olsa da bir za-
rar sigortası türü olarak kabul etmek
gerekir. Dolayısıyla bu sigorta ile il-
gili çıkacak hukuki uyuşmazlıklarda
Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık
Kanununun sorumluluk ve zarar si-
gortaları ile ilgili hükümleri uygula-
ma alanı bulur.

2.Maden Çalışanları Zorunlu
Ferdi Sigortasının Kapsamı

Yer altı ve yer üstü kömür madenci-
liği, kömürden gayri yer altı maden-
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ciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek
ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyet-
lerin icrası esnasında meydana gele-
bilecek kazalar sonucu tesislerinde
istihdam ettikleri, üretim ve üretim
hazırlığı faaliyetinde bulunan perso-
neli için "Maden Çalışanları Zorunlu
Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zo-
rundadırlar.

Sigorta poliçesi münhasıran üretim
ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulu-
nan tesis personeli için düzenlenir.
Diğer tesis personeli için isteğe bağ-
lı ferdi kaza sigortası düzenlenmesi
mümkündür.

Madencilik ferdi kaza sigortası kap-
samında bulunan bir maden sahası
için maden işletme ruhsatı başvuru-
su sırasında da sigorta yaptırma zo-
runluluğu vardır. Böyle bir başvuru
sırasında madencilik ferdi kaza si-
gortası poliçesini başvuru evrakına
eklemek gerekir. Aksi halde maden
işletme ruhsatı düzenlenmez.

Talimat ve Tarife uyarınca bu sigorta
kapsamında bulunan maden işlet-
meler için daimi nezaretçi atanması
esnasında sigorta poliçesi ibrazı zo-
runluluğu getirilmiştir.

Maden üretimi ve üretim hazırlığı
faaliyetlerini kapsayan madencilik
ferdi kaza sigortası poliçesi ibrazı-
nın arama ruhsat başvurularında is-
tenmemesi gerekir. Zira, 6592 sayılı
Kanun ile arama ruhsat aşamasında
rezervin %10'una kadar üretimde bu-
lunma imkanı kaldırılmıştır.

Madencilik ferdi kaza sigortası ma-
den üretim faaliyetlerine başlayabil-
mek ve devam edebilmek için zo-
runlu bir sigortadır. Sigorta poliçesini
bir kez düzenletmekle iş bitmemek-
tedir. Tüm üretim süreci boyunca
söz konusu sigortanın yürürlükte ol-
ması gerekir.

Daha önce madencilik ferdi kaza si-
gortası ile aynı veya benzer teminatı
sağlayan sigorta yaptırılmış olması
bu sigortayı yaptırma zorunluluğun-
dan kurtarmamaktadır. Ancak önceki
benzer teminatlı sigortaların maden-
cilik faaliyeti ferdi kaza sigortasına

uyarlanma imkanı bulunmaktadır.
Talimat ve Tarife uyarınca maden
işletmeleri, madencilik ferdi kaza
sigortası yaptırdıkları personele iliş-
kin değişiklikleri beş gün içinde ilgili
sigorta şirketine bildirmek zorunda-
dır. Eğer sigortalanan işçilerin işten
ayrılmaları veya görev değişikliği ne-
deniyle sigorta konusu olmaktan çık-
ması halinde, kalan günlerin primle-
ri, gün esasına göre, sigorta ettiren
maden işletmesine iade olunur.

3. Yetkili Sigorta Şirketleri ve
Reasürans

Türkiye'de genel sorumluluk sigorta-
sı branşında ruhsatı bulunan bütün
sigorta şirketleri, madencilik ferdi
kaza sigortası sigorta poliçesini yap-
mak zorundadır. Bakanlar Kurulu-
nun 2015/7249 sayılı kararı kesin ve
emredici olduğundan, sigorta şirket-
leri karsız yada riskli buldukları için
bu sigorta türünü yapmaktan kaçına-
mazlar.

Sigorta şirketleri, teminat verdikle-
ri rizikolarda büyük hasarların aynı
zamana gelme ihtimaline karşı, ha-
sar ödemelerinde zorlanmamak için
reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır.
Reasürans isteğe bağlı olabildiği gibi
bazı hallerde de zorunludur.

Talimat ve Tarifede madencilik ferdi
kaza sigortası yapan sigorta şirket-
lerinin sigorta kapsamında bulunan
işletmelerde sakatlanma ve ölüm
teminatları için ayrı ayrı olmak üze-
re kaza başına 1.500.000 TL'yi (Bir
buçuk milyon) aşan sigorta teminatı
verdikleri hasarları Hazine Müsteşar-
lığı tarafından belirlenecek Olağan-
dışı Riskler Yönetim Merkezine rea-
süre ettirmeleri zorunlu tutulmuştur.
Bir maden işletmesinde yapılan si-
gorta poliçelerinin toplamı bu limitin
altında veya sigortalanacak işçi sayısı
10 kişiden daha az ise, reasürans, zo-
runlu olmayıp sigorta şirketinin iste-
ğine bağlıdır.

Böylece büyük riskler, Hazine Müs-
teşarlığı tarafından belirlenen Ola-
ğandışı Riskler Yönetim Merkezine
reasüre edilmek suretiyle Devletçe
garanti altına alınmıştır. Büyük ma-

den kazaları sonucunda Devlet rea-
sürans yoluyla ödeme garantisi ve-
rerek meydana gelen zararların hiç
olmazsa olumsuz sonuçlarım gider-
meyi üstlenmiş olmaktadır.

4. Maden Çalışanları Zorunlu
Ferdi Sigortasında Risk
İncelemesi

Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigor-
tasının amacı bir yönden maden ka-
zası sonucu oluşan zararları teminat
altına almak diğer yönden de sigor-
talanacak maden işletmelerini risk
incelemesine tabi tutarak dolaylı bir
kontrol sağlamaktır. Buna göre si-
gorta poliçesi düzenlenmeden önce
maden işletmemesinde eksperler
aracılığıyla risk incelemesi yaptırılır.
Poliçe başlangıcından itibaren her
altı aylık zaman dilimlerinde aynı
risk incelemesi tekrar edilir.

4.1. Risk İnceleme Heyetleri

Tarife ve Talimat gereğince risk in-
celemeleri sigorta eksperlerinden
oluşan risk inceleme heyetleri tara-
fından yerine getirilir. Sigorta poliçe-
si düzenletmek isteyen maden işlet-
mesinin talebi üzerine ilgili sigorta
şirketlerince Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi (SBM) veri tabanında yer
alan eksperler arasından seçilen bir
risk inceleme heyeti oluşturulur. Risk
inceleme heyetinde iki eksper yer
alır.

Risk inceleme heyetleri, en az üç
yıl yer altı kömür madenciliği veya
kömürden gayri yer altı madenciliği
işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına
sahip bir kişi ve en az üç yıl yer altı
kömür madenciliği veya kömürden
gayri yer altı madenciliği işletmesi
tecrübesi bulunan bir maden mü-
hendisinin uzmanından oluşur.

Ancak, l O kişiden az işçi çalıştıran
maden işletmelerinde A-Sınıfı İş gü-
venliği uzmanı eksper şartı aranmaz.
Kanaatimce yine de risk inceleme
heyetinde yer alacak eksperin daha
alt seviyede de olsa bir İş Güvenliği
Uzmanlığı sertifikası olmasına dikkat
edilmelidir.
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Hazine Müsteşarlığı uzmanlar için
aranan üç yıl deneyim süresini beş
yıla çıkarmaya yetkilidir.

Sigorta kapsamında faaliyet göste-
recek sigorta eksperlerine Sigortacı-
lık Eğitim Merkezi veya Sigortacılık
Eğitim Merkezinin bu amaçla hizmet
alacağı kurumlar tarafından Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen esaslar
dahilinde sürekli eğitim verilir. Söz
konusu ilk eğitimin bedeli Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen esaslar
dahilinde Güvence Hesabınca Sigor-
tacılık Eğitim Merkezine aktarılır.

Uzmanların risk incelemesi yapıla-
cak/sigortalanacak işletmeyle menfa-
at bağının bulunmaması zorunludur.
Hazine Müsteşarlığı risk incelemesi-
nin güvenli olarak yapılması amacıy-
la heyetlerin teşkiline ilişkin olarak
usul ve esaslar tespit edebilir.

4.2. Risk İnceleme Veri Tabanı

SSBM, gerekli niteliklere sahip uz-
manlar ile Hazine Müsteşarlığınca
belirlenen esaslar dahilinde eğitim
almış eksperlere ilişkin güvenli ve
güncel veri tabanı kurar. Söz konu-
su veri tabam SBM tarafından ilgili
kamu kurumlarından temin edilecek
bilgiler ile güncellenir.

Risk incelemeleri için görevlendiri-
lecek eksperler ve uzmanlar Hazine
Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar
dahilinde münhasıran SBM nezdinde
kurulan veri tabanı üzerinden ata-
nır. Sigorta şirketleri, risk incelemesi
yaptıracakları eksperler ve uzmanlar
için Talimat ve Tarife'de belirlenen
şartların varlığını araştırmakla yü-
kümlüdür.

4.3.Risk İnceleme Bedeli

Talimat ve Tarife'de risk incelemesi-
ni yapacak eksperlere ödenecek üc-
ret belirlenmiş ve bu suretle çıkacak
hukuki uyuşmazlıkların önüne ge-
çilmiştir. Risk inceleme bedeli, saat
esasına göre belirlenmiştir.

Buna göre yeraltı işletmeleri için risk
inceleme bedeli, her bir eksper için;
net 170 TL x Eksper Adedi x (Sahada

Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat)
ile her bir uzman için;

net 1.10 TL x Uzman Adedi x (Sahada
Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat)
tutarlarının toplamından,

yer üstü işletmeleri için risk inceleme
bedeli her bir eksper için;

net 110 TL x Eksper Adedi x (Sahada
Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat)
her bir uzman için;

net 110 TL x Uzman Adedi x (Sahada
Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat)
tutarlarının toplamından oluşur.

Bu bedel ve ayrıca incelemeyle, ilgili
ulaşım ve konaklama masrafları si-
gorta poliçesini düzenleyen sigorta
şirketi tarafından karşılanır. Başka
bir deyişle belirtilen bütün bu mas-
raflar sigorta şirketine ödenecek si-
gorta priminin içinde yer almaktadır.
Bu bedeller için sigorta ettiren ma-
den işletmesinden primden başkaca
bir bedel istenemez.

Buna karşılık, risk incelemeleri sonu-
cunda inceleme konusu işletmenin
asgari sigortalama şartlarını sağla-
madığının tespit edildiği durumlarda
risk inceleme bedeli ile incelemeyle
ilgili diğer masraflar sigorta şirketince
söz konusu işletmeye rücu edilebilir.
Zira bu halde maden işletmesinden
sigorta primi alınamamaktadır.

4ARisk İnceleme Raporu ve Poliçe
Düzenlenmesi

Risk incelemesi sonucunda düzenle-
necek rapor SBM nezdinde hazırla-
nır. Söz konusu raporlar ilgili sigorta
şirketlerinin erişimine açılır.

Risk inceleme raporunda olumlu so-
nuca ulaşılmışsa ilgili maden işletme-
sinin sigorta poliçesi düzenlenebil-
mesi için gerekli asgari şartlara sahip
olduğu anlaşılır. Böyle bir maden iş-
letmesine maden çalışanları zorunlu
ferdi kaza sigortası yapılabilir.

Risk incelemesi sonucunda ilgili ma-
den işletmesinin asgari sigortalama
şartlarını taşımadığının tespit edildi-

ği durumlarda sigorta poliçesi talebi
reddedilir. Sigorta şirketi, poliçe tale-
bi reddedilen ruhsat sahası ile ilgili
durumu maden ruhsatı vermeye yet-
kili kamu kurumu olan Maden İşleri
Genel Müdürlüğüne ve ruhsat saha-
sında faaliyette bulunan gerçek ve
tüzel kişilere bildirilir. Ayrıca SBM,
bu durumdan ilgili tüm sigorta şir-
ketlerini haberdar eder.

SBM, poliçe talebi reddedilen ma-
den işletmelerinin mükerrer ince-
leme heyeti görevlendirmesinin ve
yeniden risk incelemesinin yapıl-
masını önleyecek bilişim altyapısını
kuracaktır. Bunun sonucu olarak
bir inceleme heyeti raporunda asgari
sigorta şartlarını sağlamayan maden
işletmesinin başka bir inceleme he-
yetine risk değerlendirmesi yaptırıl-
ması engellenecektir.

İnceleme raporunun olumsuz çık-
ması nedeniyle sigorta talebinin red-
dedilmesi halinde ilgili maden işlet-
mesi tarafından risk taşıyan hususlar
düzeltilerek yeniden sigorta ve risk
incelemesi talep edilebilir. Sigorta
poliçe düzenlemesine ilişkin ikinci
talebin, ilk talebinin reddinin sigor-
ta şirketince bildirildiği tarihten iti-
baren bir buçuk ay içinde yapılması
gerekir. İkinci talep üzerine, sigorta
şirketince yeniden yaptırılacak risk
incelemesi sonucunda ilgili maden
işletmesinin asgari sigortalama şart-
larını sağladığının risk inceleme ra-
poruyla tespiti üzerine sigorta poli-
çesi düzenlenir.

5. Sigorta Poliçesinin Askıya
Alınması ve Feshi

Asgari sigortalama şartlarını taşıdı-
ğından dolayı sigorta poliçesi düzen-
lenen maden işletmelerine altı ayda
bir risk incelemesi yapılır. Sigorta
poliçesi yürürlükteyken yapılan bu
risk incelemesi sonucunda ilgili ma-
den işletmesinin asgari sigortalama
şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde
mevcut sigorta teminatı askıya alınır.
Sigorta şirketi, sigorta teminatının as-
kıya alındığını ruhsat vermeye yet-
kili kamu kurumu olan MİGEM'e ve
maden sahasında faaliyette bulunan
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gerçek ve tüzel kişilere derhal yazılı olarak
bildirir.

Sigorta teminatının askıya alınmasına iliş-
kin olarak sigorta şirketince yapılan bildi-
rim üzerine poliçe konusu tesisteki faaliyet
ilgisine göre sigorta poliçesi düzenlenene
veya sigorta teminatının tekrar yürürlüğe
alınmasına kadar ilgili kamu kurumlarınca
durdurulur. Sigorta poliçesi yapılıncaya ka-
dar faaliyetlere izin verilmez.

Sigorta teminatının askıya alınması halinde
mevcut sigorta teminatı, maden sahasında
zorunlu faaliyetleri yürüten işletme perso-
neli bakımından verilen izin süresi ile sınırlı
olmak üzere devam eder. Bu durumda si-
gorta şirketi teminatın askıya alınma süre-
siyle sınırlı olarak ilgili prime hak kazanır.

Maden işletmesi, sigorta teminatının askı-
ya alınmasına ilişkin bildirimi aldığı tarihten
itibaren bir buçuk aylık süre içinde, sigor-
ta şirketine talepte bulunarak risk incele-
mesi yaptırarak sigortayı tekrar yürürlüğe
aldırmak zorundadır. Askıya alınan sigorta
teminatının tekrar yürürlüğe alınması du-
rumunda keyfiyet ruhsat vermeye yetkili
kamu kurumlarına ve sigorta ettirene sigor-
ta şirketince yazılı olarak bildirilir ve mevcut
poliçe yeni duruma göre aynı şartlarda uzar.
Sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alındı-
ğı bildirimini alan ilgili kamu kurumlarınca,
mevzuatın aradığı diğer şartlar saklı kalmak
kaydıyla, madencilik üretim faaliyetlerinin
devamına karar verilebilir.

Sigorta teminatı tekrar yürürlüğe aldırıla-
mazsa sigorta poliçesi feshedilir. Sigorta
poliçesinin bu sebeple feshi, fesih bildirim
tarihinde hüküm ve sonuç doğurur. Sigor-
ta poliçesinin feshedildiği ruhsat vermeye
yetkili kamu kurumları ile sigorta ettirene
sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildi-
rilir ve askıya alma süresi dahil prim sigorta
ettirene iade edilir.

Bakanlar Kurulunun 2015/7249 sayılı kara-
rının 3.(7).maddesinde, sigorta poliçesinin
feshedildiği durumda maden çalışanları
ferdi kaza sigortası düzenleten maden işlet-
mecisine verilen faaliyet ruhsatı ilgili kamu
kurumlarınca bir ayı geçmemek üzere be-
lirlenecek sürede iptal edileceği öngörül-
mektedir. Burada sözü edilen faaliyet ruh-
satım işletme izni olarak anlamak gerekir.
Yoksa maden çalışanları ferdi kaza sigor-
tasının feshi maden ruhsatının iptali sonu-

cunu doğuramaz. Zira bu hükmün kanuni
dayanağı olan Sigortacılık Kanunun 13X3)
maddesinde "Bu kurum ve kuruluşlar ile
izin veya ruhsat vermeye ve denetlemeye
yetkili mercilerce, geçerli teminat tutarında
sigorta yapılmamış olduğunun tespiti halin-
de işlem yapılmaz. Geçerli teminat alınana
kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu
teşkil eden faaliyeti yetkili merciler tarafın-
dan durdurulur." denilmektedir. Sigortacılık
Kanunun 13.maddesinde sadece durdurma-
dan bahsetmekte, iptal yaptırımından söz
etmemektedir.

6. Sigorta Ettirenin Değişmesi

Tarife ve Talimatın 14. maddesine göre, po-
liçe vadesi içinde sigorta ettirenin mevzua-
ta uygun olarak değişmesi halinde sigorta
şirketi bu durumun kendisine bildirilmesini
müteakip mevcut poliçenin asgari sigor-
talama şartlarının bulunmaması sebebiyle
sonlandırılmasına karar vermezse mevcut
poliçe yeni gerçek veya tüzel kişiyle kendi-
liğinden devam eder.

Sigorta ettirenin değişmesi kavramının içi-
ne ruhsat devri, icraen satış, miras yoluyla
intikal, birleşme, bölünme ve tür değiştirme
hallerinin girdiği kabul edilmelidir. Bütün
bu hallerde sigorta poliçesi yeni ruhsat sa-
hibiyle kendiliğinden devam edecektir.

Ancak, sigorta ettirenin değişmesi bizatihi
risk incelemesi yaptırılacak bir husus olma-
dığından sigortalama şartlarının değişmesi
sonucunu doğurmaz. Tarife ve Talimatın
14. Maddesinden sigorta ettirenin değişme-
si halinde sigortalama şartlarının bulunup
bulunmadığı açısından sigorta şirketinin bir
inceleme yapıp yapmayacağı açıkça anlaşı-
lamamaktadır. Hazırlanmakta olan sigorta
genel şartlarında bu hususta netlik sağlan-
ması yararlı olur.

7. Sigorta Primi ve Tazminatı

Talimat ve Tarifede maden çalışanları ferdi
kaza sigortası için sigortalanacak kişi başı
sigorta primi net 700.-TL olarak belirlenmiş-
tir. Bu primi sigorta ettiren maden işletmesi
ödeyecektir. Sigortalı sayısının net olarak
belirlenmesi şartıyla grup sigorta poliçesi de
düzenlenebilir.

Poliçe primi ve prime bağlı kanuni yüküm-
lülükler sigorta ettiren maden işletmesi tara-
fından peşinen ödenir.

Tarife ve Talimatın
3A maddesine
göre, poliçe
vadesi içinde
sigorta ettirenin
mevzuata
uygun olarak
değişmesi halinde
sigorta şirketi
bu durumun
kendisine
bildirilmesini
müteakip mevcut
poliçenin asgari
sigortalama
şartlarının
bulunmaması
sebebiyle
sonlandırılmasına
karar vermezse
mevcut poliçe
yeni gerçek veya
tüzel kişiyle
kendiliğinden
devam eder.

Asgari sigortalama
şartlarını
taşıdığından dolayı
sigorta poliçesi
düzenlenen maden
işletmelerine
altı ayda bir risk
incelemesi yapılır.
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Sakatlık Teminatı:
Sigorta ile teminat

altına alınan bir
kaza, sigortalının

kaza tarihinden
itibaren iki yıl

içinde sakatlığına
yol açtığı takdirde,

tıbbi tedavinin
sona ermesi ve
sakatlığın kesin

olarak tespiti
sonucunda,

sakatlık tazminatı
ilgili Genel

. Şartlarda yer alan
sakatlık türleri ve
oranları dahilinde
sigortalıya ödenir.

Maden çalışanları
zorunlu ferdi

kaza sigortası,
Ermenek maden

kazasından
sonra ortaya

çıkan kamuoyu
tepkisini

azaltmak için
yeterince

tartışılmadan ve
araştırılmadan

oluşturulmuş bir
sigortadır.

Ancak sigorta sözleşmesinin tarafları,
primin en az %20'sinl poliçenin teslimi
karşılığında peşin olmak koşuluyla, tak-
sitler halinde ödenmesini kabul edebi-
lirler. Bu durumda ilgili sigorta şirketi
primin ödenmemesi sebebiyle ilgili mev-
zuat çerçevesinde sahip olduğu poliçeyi
fesih hakkından vazgeçmiş sayılır.

Sigorta teminatı ve tazminatı sakatlanma
veya ölüm halinde kişi başı 150.000.-TL
olarak belirlenmiştir. Ödenecek sigor-
ta tazminatının hesabında zarar dikkate
alınmaz. Bunun anlamı teminat altına
alınan maden işletmesinde risk gerçek-
leştiğinde zararın ispatı aranmaksızın
tazminatın Ödeneceğidir. Bu suretle ma-
den kazasından mağdur olan maden
emekçileri ve yasal temsilcilerine her-
hangi bir ispat sorunuyla uğraşmadan
süratli bir şekilde sigorta tazminatı öde-
necektir. Ancak ödenen tazminat, hak
sahiplerinin ilgili özel hukuk mevzuatı
çerçevesinde sahip oldukları zarara bağlı
İşveren Sorumluluk Sigortası tazminatları
dahil diğer sigorta tazminatlarının hesa-
bında dikkate alınır ve mahsup edilir.

Maden çalışanları ferdi kaza sigortasın-
da, ölüm ve sakatlık teminatı ayrı ayrı
belirlenmiştir.

Ölüm Teminatı; Sigorta ile teminat altına
alman bir kaza, sigortalının kaza tarihin-
den itibaren iki yıl içinde ölümüne yol
açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigor-
talının kanuni varislerine ödenir.

Sakatlık Teminatı; Sigorta ile teminat altı-
na alınan bir kaza, sigortalının kaza tari-
hinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına
yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona
ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti
sonucunda, sakatlık tazminatı ilgili Ge-
nel Şartlarda yer alan sakatlık türleri ve
oranlan dahilinde sigortalıya ödenir. İl-
gili Genel Şartlarda düzenleme yapılın-
caya kadar Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şart-
larında yer alan sakatlık türleri ve oran-
ları esas alınır.

8. Sigorta Talebinde Bulunulacak
Süre

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza si-
gortasını öngören 2015/7249 sayılı Ba-

kanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla sigortaya tâbi faaliyeti bu-
lunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı veya
benzer teminatı sağlayan sigorta poliçe-
leri bulunup bulunmadığına bakılmak-
sızın, Kararın yürürlüğe girmesinden
itibaren bir buçuk ay içinde Karar çer-
çevesinde sigorta talebinde bulunmak
zorundadırlar. İlgili Karar 6 Şubat 2015'te
yayımlanmıştır ve yayım tarihinden itiba-
ren üç ay sonra yürürlüğe gireceği öngö-
rülmüştür. Buna göre, Kararın yürürlük
tarihi 6 Mayıs 2015 olmaktadır. Maden
çalışanları zorunlu ferdi kaza sigorta-
sı için talepte bulunmak için son tarih
ise 21 Haziran 2015 günüdür. Bu tarih
sigorta poliçesinin düzenlenmesi değil,
sigorta talebinde bulunmak için zorunlu
bir tarih olduğunun altını çizmek gerekir.
Dolayısıyla 21 Haziran 2015'e kadar si-
gorta incelenmesi için talepte bulunmak
şartıyla sigorta poliçeleme tarihi daha
sonraki bir tarih olabilir.

Ayrıca, ne 2015/7249 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararında ne de Talimat ve Tarifede
21 Haziran 2015'e kadar sigorta talebin-
de bulunmamanın yaptırımı gösterilme-
miştir. Bu sigortaya tabi maden işletme-
sinin makul süre geçtiği halde sigorta
poliçesi düzenletmediği anlaşılırsa, ma-
dencilik faaliyetleri durdurularak sigorta
talebinde bulunması için bir buçuk aylık
bir süre verilmesinin uygun olacağı ka-
naatindeyim.

B. Sonuç

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza
sigortası, Ermenek maden kazasından
sonra ortaya çıkan kamuoyu tepkisini
azaltmak için yeterince tartışılmadan ve
araştırılmadan oluşturulmuş bir sigorta-
dır. Bu sigortanın maden kazalarından
dolayı mağdur olacak maden emekçile-
ri ve yakınlarına kesin ve süratli bir si-
gorta teminatı sağlayacağı şüphesizdir.
Sağlanacak bu yarar yadsınamaz. Ancak,
risk incelemesi yapacak eksperlerin ni-
telik ve eğitiminin nasıl olacağı ve bu si-
gortanın maden işletmelerine ne kadar
mali yük getireceği yeteri kadar irdele-
nip değerlendirilmemiştir. Ayrıca henüz
genel şartları bile tespit edilememiş bu
sigortanın yaptırılması için tanınan ilgili
Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe gir-
mesinden sonraki bir buçuk aylık süre
çok kısa olmuştur.

SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ • Mayıs 2015




