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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. 

Mayıs-2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun mevzuat stratejilerinin Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  
 

 



                                   
 

  

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği  

21.02.2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan bu yönetmelikte yeraltı ve 

yerüstü maden işletmelerinde alınması gereken önlemler verilmiştir [44]. Yönetmeliğin;  

 2. maddesinde, bu Yönetmeliğin, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamına giren tüm yeraltı ve yerüstü maden işletmelerini kapsadığı,  

 5. maddesinde, yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işverenlerin işçilerin sağlık 

ve güvenliklerini sağlamak amacıyla, gerekli hususları yerine getirmek zorunda 

olduğu,  

 6. maddesinde, İşverenlerin, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve 

yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, 

patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe 

uygun önlemler alacağı,  

 7. maddesinde, işverenlerin, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa 

zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma 

araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracağı,  

 9. maddesinde, işverenlerin, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak 

işçileri bilgilendirmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

Eğitim, bilinçlendirme ve katılım ile insanları bu konuda bilgilendirmek: Önemli 

olan husus, mesleki eğitimin sürekliliği ve değişen çalışma koşullarına 

uyarlanmasıdır. Ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel farklılıklara duyarlı bir 

program hazırlanmalıdır. Bilinç: Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaları, 

çalışma hayatının dışında kalmış insanları rehabilite etme konusunda, 

bilinçlendirmeye yönelik kaynaklar devreye sokulmalıdır. Varolan ya da 

oluşabilecek riskleri öngörmek: Teknik ilerlemeden ya da sosyal değişimlerden 

kaynaklanan riskleri kontrol altına almak için öncelikle yapılması gereken, 

risklere ilişkin sistematik ve bilimsel bilgi toplamaktır. Bu araştırma “önleme 



                                   
 

  

kültürünün” de önemli bir ayağıdır. İşyerinin çalışma yaşamından dışlanmış 

insanlara yönelik olarak uyarlanması 89/654 no’lu Direktifle düzenlenmiştir. 

Kabul edilmiş yasaların uygulanmasının sağlanması: Tüm taraflarda konuyla ilgili 

bilincin güçlenmesini beraberinde getirecektir. Komisyon, eylem ve şirket 

farklılıklarını göz önünde tutarak Danışma Komitesi ve sosyal ortaklarla birlikte 

39 Ekonomik ve Sosyal Komite’nin önerdiği şekilde Direktiflerin uygulanmasına 

ilişkin rehberler hazırlayacaktır. 

  

 

• Bir sonraki toplantıda bakış açılarının görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
Gündem  
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