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Eylem Özeti  

 

 

Akademisyenler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri, İşgücü-Yönetim İzleme 

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

Mart-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “kamu politikaları”nın Komite üyeleri tarafından 

değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  

 

 



                                   
 

  

Devletin Güvenliğe Bakışı 

Yasaların niteliği yerine uygulanabilir olmasına odaklanılmalı ve cezai yaptırımlar 

yerine düzeltici önlemlerin özendirildiği bir mekanizma oturtulmalıdır. 

Güvenlik Standartlarının Uygunluğu 

Pozitif bir güvenlik kültürü oluşturulması uluslararası güvenlik standartlarına 

erişilmesinde en etkin yol olacaktır. 

Denetim Mekanizmasının Yapısal Uygunluğu 

Denetimi yapan kişi ya da kurumların bağımsız olması ya da devlet güvencesi 

altında çalıştırılması bu sorunu çözmede etkili olacaktır. 

Bürokratların ve denetçilerin sorumluluğu 

OSGB ve denetçilerin bağımsız hale getirilmesi ya da yazdıkları raporlara 

istinaden sözleşmelerinin feshedilmesinin önüne geçilecek bir sistem 

geliştirilmelidir. 

Kamu İhaleleri Teknik Şartnamesinde Güvenlik Prosedürü Eksikliği Sorunu 

Kamu ihalelerine giren firmaların teknik şartnamesine ek olarak, genel 

maliyetlerden ayrı, iş güvenliğine yönelik madde konulması bu sorunu çözecektir. 

Devletin Kurumları Arasında Senkronizasyonun Sağlanamaması 

Çalışan mesleğe dair herhangi bir belgeye sahipse ve bu belgeyle MYK belgesi 

zorunluluğundan önce çalışabilmişse, bunun kazanılmış hak olarak kabul edilmesi 

ve çalışanın yeni bir belge alma konusunda zorlanmaması gerekmektedir. 

İşverenin güvenliğe bakışı 

İşveren, işçiye güvenlik kültürü bilinci kazandırılmalıdır. Bu şekilde, işverenin 

güvenliğin önceliğini kavraması, işçinin de yasadan dolayı zorunluluk olarak kabul 

ettiği ve fırsat bulduğu taktirde ihlal etme yoluna gittiği güvenlik kurallarının aslında 

işçinin sağlığının ve güvenliğinin korunması açısından elzem olduğunu anlaması 

sağlanmalıdır 

Güvenliğin Önceliği 

İş güvenliği kültürü zayıf olan örgütlerin karşılaştıkları maliyet artışı, katma değer 

kaybı gibi olumsuzluklara dair örnekler işverene periyodik olarak anlatılmalıdır. 



                                   
 

  

Güvenlik araç ve ekipmanlarının yeterliliği ve önceliği 

Devletin çalışan sayısı az olan işletmeleri de denetlemesi ve bu denetlemeler 

neticesinde kural ihalali yapan kişilere cezalar kesmesi, KKD temin etme ve 

kullanma konusundaki hassasiyeti yükseltecektir. 

Çalışanın Güvenliğe Bakışı 

Sektörde çalışanların vasıflarının yükseltilmesi, bilgi ve bilinç düzeylerinin 

arttırılması çalışanların güvenliğe olan bakışlarını pozitif yönde değiştirecektir. İş 

güvenliğine yönelik eğitimlerin yasalarda da belirtilen usüllere uygun olarak 

gerçekleştirilmesi de çalışanların bilinç düzeylerinin yükseltilmesi açısından önem 

teşkil etmektedir. Böylelikle çalışanlar, kaderci yaklaşımdan uzaklaşarak, 

kazaların oluşumunda insan faktörünün önemini idrak edecektir. 

-- 

Tez çalışması kapsamında maden iş güvenliği uzmanlığı için önerilerde 

bulunulmuştur. Bu öneriler kısaca aşağıda sıralanmaktadır: 

 1) Maden iş güvenliği uzmanlığı alanında mesleki yeterlilik ve standart 

hazırlanmalıdır. 

 2) Kanunda tanımlanan sektörel uzmanlığın alt mevzuatları en kısa sürede 

hayata geçirilmelidir. 

 3) Maden iş güvenliği uzmanlığı sisteminin, sektörün paydaşları ve üniversiteler 

ile birlikte bir komisyon oluşturularak detayları hazırlanmalıdır.  

4) Eğitimler, ilgili kamu kurumları ve meslek odaları tarafından verilmelidir. 

 5) Eğitim modülleri ya yer altı ve yer üstü iş güvenliği uzmanlığı olarak ya da 

faaliyet koduna bağlı olarak (kömür, metalik ve endüstriyel hammaddeler ve 

mermer ve taş ocakları vb.) alt gruplara ayrılarak sektöre özgü bir şekilde 

oluşturulmalıdır.  

 6) Gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde, sınav sisteminin hem yazılı hem de 

sahada uygulamaya dönük olarak ikili yapıda olması sağlanmalıdır. 

 7) Eğitimlerde günümüz teknolojisinden azami şekilde yararlanılmalıdır (sanal 

gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları).  



                                   
 

  

8) Eğitim ve ölçme-değerlendirme uygulamaları ilgili kamu kurumlarınca düzenli 

olarak denetlenmelidir. 

 9) Maden iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlığının sağlanabilmesi için 

maaşlarını devlet ve sendikalar tarafından oluşturulacak fondan alarak devlet 

tarafından maden işletmelerinde görevlendirilmelidir. 

 10) Her maden işletmesine tam zamanlı olarak bir maden iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmelidir.  

11) Maden iş güvenliği uzmanlarının İSG’nin sağlanmasına yönelik yetkileri 

genişletilmelidir. 

 12) Maden iş güvenliği uzmanlığı alanında yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarının yapılması teşvik edilmelidir. 

 

• Bir sonraki toplantıda Kalkınma planı, mevzuat ve İSG kültürü’nün 
görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Gündem  
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