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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. 

Ekim-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “Anket Soruları”’nın Komite üyeleri tarafından 

değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  

 

 



                                   
 

  

 

 

• Bir sonraki toplantıda Çalışan seminer raporunun tartışılmasına 

kararlaştırılmıştır. 

 

 

Gündem  
 

Konu Başlıkları 
• Anket Soruları 

 

Eylem Özeti  

Ulusal standartların büyük bir çoğunluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili Dünya Çalışma Örgütü (ILO) Rehberleri 
(ILO, 2001) ve bunun yanı sıra OHSAS 18001 standardır. 
5 ana konu başlığından oluşmuştur: 
• Politika 
• Planlama 
• Uygulama ve İşletim 
• Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 
• Yönetimin Gözden Geçirmesi 
 
İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinde yukarıda belirtilen 5 adım genişletilmiştir. Özellikle 10 adıma vurgu yapılırken farklı organizasyon 
birimlerini tanımlanmıştır. “İSG Organizasyonu” kapsamında hem işlevler hem de işletme sahibi ve yöneticiler, genel müdürler, 
bölüm müdürleri ve amirler gibi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları olan kişiler bulunmaktadır. “İSG Organizasyonu”, mevzuatın 
getirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetleri yürüten işletme içi veya işletme dışı 
profesyoneller ve hizmet birimlerini ifade etmektedir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012) 
Şekil 1’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılması gereken faaliyet ve organizasyonları gösterilmiştir. 

 
 

1.   Görev yaptığınız sektör?                                      (  ) Kamu                      (  ) Özel 
2. Medeni durumunuz?                                            (  ) Evli        (  ) Bekar 
3. Yaşınız?                                           (  ) 18-29 

                                                           (  ) 30-39 
                                                           (  ) 40-49 

                                                                          (  ) 50-59 
                                  (  ) 60+ 
                                                                           
Cinsiyetiniz?                                                          (  ) Kadın                         (  ) Erkek 

 



                                   
 

  

4. Eğitim durumunuz nedir  
                                                            

   
Okuma Yazma bilmiyor     (  )                         
İlkokul mezunu      (  )       
Ortaokul mezunu      (  )       
Lise mezunu      (  )             
Üniversite mezunu     (  )   

5. Madendeki çalışma süreniz?                 (  ) 0-1 yıl                     (  ) 2-4 yıl 
                                                                                                     (  ) 5-8 yıl                     (  ) 12-15 yıl 
                                                                                                     (  ) 15+ yıl 
6. Göreviniz:                                                                                (  ) Operatör 
                                                                                                     (  ) Çalışan (maden işçisi) 

                                                                                       (  ) Diğer                                                                                   
7. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilgi düzeyiniz nedir?  (  ) Hiç bilgim yok 
                                                                                                                            (  ) Çok az var 
                                                                                                                            (  ) Orta düzeyde                                                                                

                                                                                                              (  ) Oldukça fazla 
 

8. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında en az çaba gösteren taraf kimdir?  (  ) Kamu Mevzuatı 
                                                                                                                                       (  ) Sendika 
                                                                                                                                       (  ) İşveren                                                                                
                                                                                                                                       (  ) İşçi 
                                                                                                                                       (  ) İSG Uzmanları 
9. Aldığınız İSG eğitim sıklığı nedir?                                                                      (  ) Haftada bir 
                                                                                                                                       (  ) Ayda bir 
                                                                                                                                       (  ) Üç ayda bir                                                                          
                                                                                                                                       (  ) Altı ayda bir 
                                                                                                                                       (  ) Yılda bir 
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1. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu İSG açısından yeterlidir      

2. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu İSG açısından uygulanabilirdir      
3. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yeterlidir      
4. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uygulanabilirdir      
5. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine çerçevesinde madenlerde 

gerekli eğitimler verilmektedir 
     

6. Madenlerde verilen temel İSG eğitimlerinin yerine verilecek akademik eğitimler 
önleyici(proaktif) yaklaşımlar için daha etkili olacaktır 

     

7. Maden işlerinde çalışanlara verilen İSG eğitimleri yeterlidir      
8. Maden işlerinde yöneticilerin aldığı İSG eğitimleri yeterlidir      



                                   
 

  

9. Maden işlerinde çalışanlara/yöneticilere dış kaynaklı kuruluşlardan (Üniversite, 
MEB, Özel kuruluşlar vb.) İSG eğitimleri alınması iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesinde yarar sağlar 

     

10. Maden işyerlerinde İSG için yeterli teknik personel istihdam edilmektedir      
11. “Madende oluşabilecek tehlike ve riskler” hakkında bilgi sahibiyim       
12. Madenlerde uyulması gereken uyarı, ikaz ve mesleki güvenlikleri bilirim      
13. Madende çalışanlar İSG açısından sorumluluklarını bilirler      
14. Madenlerdeki Görev yetki ve sorumluluklarımı bilirim      
15. “Risk Analizi ve Değerlendirmesi” sonuçları bizimle paylaşılır      
16. “Risk Analizi ve Değerlendirmesi” raporunun hazırlanmasına katkı sağlarım      
17. Madende çalışanlar ortamdaki toz yoğunluğunun sağlık açısından zararlarını bilir      
18. Toksikoloji eğitimlerinin akademik seviyelere yükseltilmesi çalışanların 

farkındalıklarını artıracaktır 
     

19. Madende çalışanlar yüksek gürültü düzeyinin zararlarını bilirler      
20. Madende çalışanlar açığa çıkan gazların zararlarını bilirler      
21. Madende çalışanlar maden sahası/ocağı içindeki iletişim, uyarı, güvenlik ve alarm 

levhaları/işaretleri ne anlama geldiğini bilirler 
     

22. Madenlerde çalışanlar Kişisel koruyucu donanım kullanımının önemini bilirler      
23. Madende çalışanlar iş kanununda belirtilen haklarını bilirler      
24. Çalışanların yapması gereken ilk uygulama KKD’leri (Kişisel Koruyucu Donanım) 

kullanmak olmalıdır 
     

25. İSG eğitimlerine akademisyenlerin de katılması farkındalık artırımına katkı sağlar      
26. Madende çalışanlar ilk yardım uygulayabilirler      
27. Çalışmalarda yapılan şev açısı, genişliği, yüksekliği vb. güvenli üretim için 

yeterlidir 
     

28. Eğitimlerin sadece sınıf ortamında değil İşbaşında da pratik olarak gösterilmesi 
gerekmektedir 

     

29. Gece vardiyalarında tüm üretim alanları ve maden sahası yeterli olarak 
aydınlatılmaktadır 

     

30. Gece çalışmalarının her birinde fosforlu iş elbisesi ve el feneri kullanılmaktadır      
31. Elektrik panolarının yerleri tüm çalışanlar tarafından bilinir      
32. Tüm elektrik kabloları güvenlidir      
33. Kullanılan makine ve teçhizatlıların Kullanma Talimatları (nasıl çalıştırılacağı, 

bakım ve onarım işleri ile acil durumda yapılması gerekenler vb.) hazırlanarak 
çalışma yerlerinde asılıdır 

     

34. Makinaların kayış-kasnak vb. hareketli aksamların koruyucuları vardır      
35. Madende çalışanlar biyolojik risk etmenlerini bilirler      
36. Makine veya tesisin devreye gireceğini belirtir otomatik ikaz sistemleri vardır      
37. İSG eğitimlerinin daha sık yapılması gerekmektedir      



                                   
 

  

38. Düşme tehlikesi bulunan yerlerde uygun korkuluklar bulunur      
39. İş makinesi kullanan operatörlerin işe uygun ehliyetleri vardır      
40. Ocakta “Patlayıcı Madde Kullanım Yönergesi” vardır ve anlaşılırdır      
41. Patlayıcı maddeler kendi depolarında(patlayıcı madde deposu) saklanmaktadır      
42. Bakanlığın izin vermediği türden yasaklanmış patlayıcı madde kullanılmamaktadır      
43. Yangın söndürme cihazları yeterlidir      
44. İşyerinde işçi sayısına göre % 10 oranında (3 kişiden az olmamak üzere) İlk yardım 

eğitimi almış eleman ve ilk yardım ekibi vardır. Yeterli sayıda çalışandan 
oluşturulmuş kurtarma istasyonu ve ekibi vardır 

     

45. İşyerinde acil durumlar için uygun araç/araba vardır      
46. Hijyen şartlarına uygun temiz ve bakımlı yemekhane, lavabo ve banyo vardır      
47. İçilebilir şartlarda temiz suya ulaşım kolaydır      
48. İşyeri termal konfor şartları açısından uygunluk düzeyi      
49. Madende çalışanlar biyolojik risk etmenlerini bilirler      

 

Onaylayan:    

Adı & Soyadı: 
Aydın Alperen EROL  

 

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

İmza Tarihi:   
 


