
                                   
 

  

İşgücü-Yönetim İzleme Komitesi 

Hibe 
Faydalanıcısı  Akademisyenler Birliği Derneği 

Proje No:  TREESP1.1OHSMS/P-03/180 
Proje Adı:  İşgücü Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi 
Raporu 
Hazırlayan:  Sedat ÖZÇELİK 

Raporun 
Hazırlanma 
Tarihi: 

 01.09.2021 

Yer ve Katılımcılar 

Katılımcılar 
hakkında kısa bir 

bilgi 

 
• Mehmet BAŞ (Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) 

• Dursun Ali ÖZDEMİR (SGK Başmüfettişi) 

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

• 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. 

Ağustos-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri 

üyelere okundu. Bu toplantının konusunun işçilerin görev ve sorumlulukları 

hakkında çözüm önerileri üretmek olduğu bildirildi. Komite üyelerinin ortaya 

koyduğu çözüm önerilerinden bazıları şunlardır; 

 



                                   
 

  

 

 

• İş kazası sonucu sadece kazaya uğrayan işçi değil çevresi ve tüm 

çalışanlar da etkilenmektedir. Bu bilinç ile iş güvenliği kültürüne bakmak 

gerekmektedir. 

• İş güvenliği eğitimlerinde risk etmenleri ve toksikoloji konularına daha fazla 

zaman ayırılması gerekmektedir. 

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği için alınan tedbirlerin üretimi engellediği, 

yavaşlattığı düşüncesi ortadan kaldırılmalı ve insana yakışır iş ortamları 

oluşturulmalıdır. 

• Kişisel koruyucu donanım olmaması veya kullanılamaması kabul edilemez. 

Mutlaka gerekli denetimler yapılmalıdır. 

• Kişisel koruyucu donanımlar için eğitimlerin ve tatbikatların artırılması 

gerekmektedir. 

• İş güvenliği kültürü ve gereklilikleri maddi olarak değerlendirilmemelidir. 

• Yasaların düzenli bir şekilde uygulanması için sıkı denetlemeler 

yapılmalıdır. 

• 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. 

 

Bir sonraki toplantıda Town Hall Meeting raporunun tartışılmasına 

kararlaştırılmıştır. 

 



                                   
 

  

 

Gündem  

Konu Başlıkları 

• İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Görev ve Sorumlulukları 
• Çözüm Önerileri 
• Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 

 

 

Onaylayan:    

Adı & Soyadı: 
Aydın Alperen EROL  

 

Kurumu: Akademisyenler Birliği Derneği M-OHS Proje Koordinatörü  
Onay Tarihi:   

İmza Tarihi:   
 


