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• Mehmet BAŞ (Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) 

• Prof. Dr. Ali SARI (Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği) 

• Dursun Ali ÖZDEMİR (SGK Başmüfettişi) 

• Selami YOĞURTÇU (Türk Enerji-SEN Zonguldak Şube Başkanı) 

• Mehmet TAKSUK (Türkiye Kömür İşletmeleri – Baş Uzman) 

• Prof. Dr. İsmail ŞAHİN 

• Dr. Tayfun FINDIK 

• Aydın Alperen EROL 

• Sedat ÖZÇELİK 

• Mehmet Uğur YILMAZER 

 
 
 

 
Eylem Özeti  

 

 

Akademisyenler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri, İşgücü-Yönetim İzleme 

Komitesi üyeleri ve proje ekibi komite toplantısı için bir araya geldi. 

Şubat-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “çalışan seminer raporlarının” Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  

 



                                   
 

  

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen "İşgücü-

Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi"nin 

“Çalışanlar için Seminer – I” etkinliği için Akademisyenler Birliği Derneği ve SFH 

Madencilik' temsilcileri ve çalışanları bir araya geldi. 

Eğitim'in ilk 2 dersi Güvenlik Kültürü, Temel Prensipler, AB Müktesebatı ve 

Kanunlar, Risk Etmenleri konularından oluştu. Ardından; ömür tozu ve 

madenlerde meydana gelen meslek hastalıkları ve korunma yollarından bahsetti. 

Bu sunum katılımcıların dikkatini çekti. İnteraktif geçen eğitim sonunda temenni 

dilekleri ile program kapandı. 

Eğitim içeriklerinin ve farkındalık artma oranları gözden geçirildi. 

Sonuçlar memnuniyet verici idi. 

Dünyada her yıl binlerce insan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ya sakat 

kalmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle konuya bu yönden bakacak 

olursak iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. İş sağlığı 

ve güvenliği konusu uluslar arası boyutu olan bir konudur. Bu alan ile ilgili ILO ve 

AB’nin çıkarmış olduğu yasal mevzuatlar ve uluslar arası düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bu yüzden firmalar da bu konuya aynı özenle ve titizlikle 

yaklaşmalıdırlar. 

Başka bir konu da, yapılan yasal düzenlemelerin, çalışılan alana göre yetersiz 

kalması olabilmektedir. Buradan hareketle “işi en iyi bilen, o işi yapandır.” 

düşüncesi hakim olmalıdır ve bu tür korumacı gerekliliklerde çalışılan alan içinden 

iş görenler de sisteme dahil edilmelidir. Yani iş görenler, kendi yaptığı işle ilgili 

hangi risklerin mevcut olduğunu, ne gibi kazaların oluşabileceğini, ne tür 

önlemlerin alınması gerektiğini iyi bilmektedir. Bu yüzden de yapılacak 

düzenlemeler de iş görenlerin de söz sahibi olmaları durumun düzeltilmesi 

açısından çok etkin olmaktadır. OHSAS 18001 sistemi ile alınması gereken asgari 

koşullara uyulmaktadır ancak alana göre düzenleme yapılmamaktadır. Sistemin 

etkinliğinin artırılması için de “Yönetime katılma” dediğimiz sistemin 

uygulanmasıyla iş görenler, hem kendilerine değer verildiğini hissedecekler hem 



                                   
 

  

de büyük ölçüde maliyetlerin azalmasına yardımcı olabileceklerdir ve bu da 

verimliliğin artmasını, iş kazalarının azalmasını sağlayacak yani rekabet 

koşullarının daha da iyi olmasına yardımcı olacaktır. 

 

• Bir sonraki toplantıda kamunun tavrının görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Gündem  
 

Konu Başlıkları • Çalışan seminerleri 
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Adı & Soyadı: 
Aydın Alperen EROL  

 

Kurumu: Akademisyenler Birliği Derneği M-OHS Proje Koordinatörü  
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