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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. 

Aralık-2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantının özeti ve çözüm önerileri üyelere 

okundu. Bu toplantının konusunun “Çalıştay planlamasının” Komite üyeleri 

tarafından değerlendirilmesidir. Üzerinde konuşulan bazı konular şunlardır:  

 



                                   
 

  

İş Sağlığı ve Güvenliği uzun yıllardan beri çeşitli iş sektörlerinde dünyanın birçok 

ülkesinde ve Türkiye’de insana yakışır şekilde iş anlayışı için varlığını 

sürdürmektedir.  İş sağlığı ve güvenliği; iş ortamında, işçilere sağlıklı çalışma alanı 

sağlamak, işçileri iş yerinin istenmeyen etkilerinden korumak, iş ile çalışan 

arasındaki en doğru uyumu yakalamak, maddi ve manevi olumsuz etkiler ile 

oluşabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da olabildiğince azaltmak, iş 

verimini ise en üst seviyeye çıkarmaktır.  

Türkiye’de maden sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği kazaları üzerine dünya 

ortalamasına bakıldığında, 2007-2012 yılları arasındaki kazalara göre Türkiye'de 

1 milyon ton kömür başına 0,468 iş kazası oranı dünya ortalamasının çok 

üzerindedir. Kaza sayısında kömür madenciliğini metal cevheri madenciliği ve 

diğer madencilik faaliyetleri izlemektedir. Bu veriler madencilik sektörünün İSG 

kapsamında çok hızlı bir değişime ve farkındalık artırımına ihtiyaç duyulduğunu 

bize anlatmaktadır. 

Araştırmalar bize küresel ölçekte işçi-yönetim kurullarının iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanmasındaki en yüksek ilgi çeken araçlardan biri olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki işgücü-yönetim ortaklığının mevcut 

durumunun tespit edilmesi, işçilerin ve yöneticilerin düşünce modellerinin 

belirlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilebilmesi için nelere 

ihtiyaç duyulduğu ve nelerin değişmesi gerektiği belirlenmelidir. 

Bu kapsamda “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin 

Artırılması” projemiz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle uygulanan İş Sağlığı ve 

Güvenliğinin Geliştirilmesi programı kapsamında hibe desteği almıştır. 

Proje kapsamında 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlediğimiz 

çalıştayın amacı Türkiye’deki madencilik sektörünün sahip olduğu İş Sağlığı ve 

Güvenliği sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalıştayın bir 

diğer önemli hedefi ise İSG kültürünün iyileştirilebilmesi için gerekli olan İşgücü – 



                                   
 

  

Yönetim ortaklığının oluşmasının önündeki engelleri ortaya çıkarmak, sorunları 

analiz etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. 

Çalıştaylar hedef çalışmalara yönelik ön hazırlıkların yapılmasını, çalışma 

alanındaki paydaşların konu hakkındaki görüşlerini birbirlerine açmak üzere 

uzmanların bir araya geldiği değerlendirme ve inceleme toplantılarıdır. Bu açıdan 

bu çalıştay problemlerin nihai çözüm yeri olmasa da geleceğe ışık tutmak 

açısından önemlidir. 

Unutulmaması gereken mücadele edenlerin her zaman kazanmadığı, buna 

rağmen kazananların mücadele edenlerden çıktığıdır. Bütün çalışmaların 

ilgililerce değerlendirilmesini ve maden sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 

probleminin çözümünde yararlı olmasını diliyoruz. 

 

• Bir sonraki toplantıda çalıştay raporunun görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Gündem  
 

Konu Başlıkları 
• Çalıştay planlaması 
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