
                                   
 

  

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: 

 04.10.2021 

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. 

Eylül-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “Town Hall Meeting Raporu” nun Komite 

üyeleri tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular 

şunlardır:  

 



                                   
 

  

 

 

• Bir sonraki toplantıda Anket sorularının tartışılmasına kararlaştırılmıştır. 

 

 

Gündem  

Konu Başlıkları • Town Hall Meeting 
 

 

Eylem Özeti  
 

Yeraltı kömür madenciliğinde kullanılan sistemler, yöntemler ve teknolojiler önleyici tedbirler alarak risk 

faktörlerini ortadan kaldırmayı ve kazalarda olası kayıpları en aza indirmeyi hedeflemelidir.  İşyerinde işten 

vazgeçme hakkının elde edilebilmesi için çalışanların işsizlik sorununun çözülmesi gerekmektedir. Bu hak 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer almaktadır.   

 

Ulusal işyeri ve iş güvenliği standartları iyileştirilmeli, güvenlik denetim ve kontrol mekanizmaları etkin bir 

şekilde kurulmalıdır. Bağımsız sertifikalı firmalar iş güvenliği denetimleri yapmalıdır. Etkili denetim 

yokluğunda bu kazaların sonuçlarından sorumlu olmalıdır. İş güvenliği sağlanamazsa, o zaman İdari ve cezai 

yaptırımlar artırılmalıdır. İş güvenliği eğitim ve tatbikatlarının ciddi ve odaklı bir şekilde yürütülmesi, şirket 

için iş güvenliği raporu tutulması, bu konuda değerlendirme ve istatistik bilgilerinin yayımlanması, işverenlerin 

kamu ihalelerine dahil edilmemesi sağlanmalıdır.   

 

Çalışanlar, kendi güvenlik kültürü anlayışlarını geliştirmeli ve güvenliğin çalışanlarla doğrudan ilgili olduğunu 

anlamalıdır. Kurallara uymanın kişisel bir ilke olarak görüldüğü durumlarda, iş güvenliği bilişsel bir düzeye 

ulaşmalıdır. İş ve üretim öncesinde kişisel güvenliği sağlamalı ve daima riskleri göz önünde bulundurmalıdır. 

Belli bir toplu sorumluluk duygusuna ulaşmalı ve olumsuz duygularının orta ve uzun vadede onu etkileyeceğini 

düşünürken harekete geçmelidir. 

 

 



                                   
 

  

Onaylayan:    

Adı & Soyadı: 
Aydın Alperen EROL  

 

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

İmza Tarihi:   
 


