
                                   
 

  

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: 

 03.12.2021 

Yer ve Katılımcılar 

Katılımcılar 
hakkında kısa bir 

bilgi 

 
• Mehmet BAŞ (Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) 

• 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 

• 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. 

Kasım-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “Çalışan seminer raporunun” Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  

 

Eğitim'in ilk 2 dersi Güvenlik Kültürü, Temel Prensipler, AB Müktesebatı ve 

Kanunlar, Risk Etmenleri konularından oluştu. Ardından; ömür tozu ve 

madenlerde meydana gelen meslek hastalıkları ve korunma yollarından bahsetti. 

 



                                   
 

  

Bu sunum katılımcıların dikkatini çekti. İnteraktif geçen eğitim sonunda temenni 

dilekleri ile program kapandı. 

Eğitim içeriklerinin ve farkındalık artma oranları gözden geçirildi. 

Sonuçlar memnuniyet verici idi. 

 

Çalışma ortamında bulunan çeşitli kimyasal ve fiziksel etmenler dolaylı ya da 

direkt olarak işçiler üzerinde etkiye sebep olmaktadır. İşçilerin bu etmenlerden 

direkt olarak etkilenmeleri sonucunda zehirlenmeler ve dahası ise meslek 

hastalıkları ortaya çıkmakta; dolaylı etkiler sonucunda ise iş kazaları meydana 

gelmektedir. Üretim araçları, üretim teknolojisi, çevre koşulları iş kazalarının 

oluşumunda önemli rol oynamaktadır ancak bunların yanında psikolojik, 

sosyolojik, fizyolojik birçok etken de elbette ki etkilidir. Ancak yine de iş kazalarının 

oluşumuna zemin hazırlayan iki temel etken bulunmaktadır. Bu etkenler 

çalışanların güvenlik açısından eksik olan işyerlerinde yaptıkları tehlikeli 

davranışlardır. Çalışma ortamındaki güvensiz durumlar; kullanılan üretim 

araçlarının ve teknolojinin niteliğinden, denetim ve bakım eksikliğinden kontrol ve 

yönetim yanlışlarına, iş düzensizliğine, depolama hatalarından sağlıksız çevre 

koşullarına değin birçok sebepten ötürü ortaya çıkmaktadır. 

 

• Bir sonraki toplantıda Çalıştay planlamasının görüşülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Gündem  
 

Konu Başlıkları 
• Seminer Raporları 

 

Onaylayan:    

Adı & Soyadı: 
Aydın Alperen EROL  

 

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



                                   
 

  

İmza Tarihi:   
 


