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RAPOR 
 
 

KONU: Anket Hizmetleri – Soruların Görüşülmesi 
“İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması” 

Tarih: 24.09.2021 Zaman: 
10.00pm/15.00pm Yer: Proje Ofisi 

 

BAĞLAM 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen "İşgücü-Yönetim Ortaklığı 
Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi"nin anket sorularının tartışılması için 
Akademisyenler Birliği Derneği, Proje Ekibi ve şirket temsilcileri için bir araya geldi. 

KATILIMCILAR 

Dr. Tayfun FINDIK Akademisyenler Birliği Derneği 

Prof. Dr. Bülent AKSOY Fm Sos. Güv. Dan. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 

Öğr. Gör. Mehmet GÜLSÜN Fm Sos. Güv. Dan. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 

Aydın Alperen EROL Akademisyenler Birliği Derneği 
Proje Ekibi 

Sedat ÖZÇELİK Akademisyenler Birliği Derneği 
Proje Ekibi 

Mehmet Uğur YILMAZER Akademisyenler Birliği Derneği 
Proje Ekibi 
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ÖZET 

 GİRİŞ 

Anket sorularının netleştirilmesi için Akademisyenler Birliği Derneği temsilcisi Sn. Dr. Tayfun Fındık, 

FM danışmanlık yetkilileri ve proje ekibi proje ofisinde bir araya geldi. 

Fındık, anket sorularının netleştirilmesin “genel katılımlı toplantı”nın öneminden ve raporundan 

bahsetti. İlgili rapor FM danışmanlık yetkililerine verildi. Ayrıca Fındık, Anket raporunun hem eğitim 

içeriklerini belirleyeceğini hem de ilk çalıştayda toplantı raporu ile birlikte tartışılacağını belirtti.  

 

FM danışmanlık yetkililerinin hazırladığı sorular gözden geçirildi. Eklenmesi ve çıkarılması istenen 

sorular tartışıldı. Genel katılımlı toplantı raporu’na göre de bazı sorular geliştirildi. 

 

Proje ekibi soruların kısa ve net olması gerektiğini, uygulamada sorun yaşanmaması gerektiğini ve çok 

fazla soru sorulmamasını önerdi. 

 

Tartışılan sorular aşağıda belirtilmiştir. 

 

Uygun olmayan sorular yeşil renk ile işaretlenmiştir. 

Eklenmesi istenen sorular sarı renk ile işaretlenmiştir. 
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TARTIŞILAN SORULAR 
 
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      
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3. Maden Kanunu yeterlidir / İşçiler bilmeyebilir      
4. Maden Kanunu uygulanabilirdir / İşçiler bilmeyebilir      
5. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yeterlidir      
6. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uygulanabilirdir      
7. Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği yeterlidir /  İşçiler bilmeyebilir      

8. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği yeterlidir /  İşçiler bilmeyebilir      
9. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine çerçevesinde madenlerde 

gerekli eğitimler verilmektedir ve yeterlidir  (İşçiler yönetmeliği bilmeyebilir) 
     

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

     

11. Maden işlerinde çalışanlara verilen İSG eğitimleri yeterlidir      
12. Maden işlerinde yöneticilerin aldığı İSG eğitimleri yeterlidir      
13. Maden işlerinde çalışanlara/yöneticilere dış kaynaklı kuruluşlardan (Üniversite, 

MEB, Özel kuruluşlar vb.) İSG eğitimleri alınması iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesinde yarar sağlar 

     

14. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında en önemli pay kime aittir / Üst 
kısıma alınmalı 

     

15. Maden işyerlerinde İSG için yeterli teknik personel istihdam edilmektedir      
16. İşveren tarafından İşe girişinizde sağlık raporları istenmektedir. / Eğitimlere 

katkısı olmayacaktır 
     

17. Maden ocaklarında kayıtlar düzenli tutulmaktadır. / İşçiler bilmeyebilir      
18. “Madende oluşabilecek tehlike ve riskler” hakkında bilgi sahibiyim Genişletilmeli      
19. Madenlerde uyulması gereken uyarı, ikaz ve mesleki güvenlikleri bilirim      
20. Mesleki yeterlilik belgesi ya da iş için uygun diploması olmayan kişiler 

madenlerde çalıştırılmamaktadır / Genişletilmeli 
     

21. Madende çalışanlar İSG açısından sorumluluklarını bilirler      
22. Madenlerdeki Görev yetki ve sorumluluklarımı bilirim      
23. “Risk Analizi ve Değerlendirmesi” sonuçları bizimle paylaşılır      
24. “Risk Analizi ve Değerlendirmesi” raporunun hazırlanmasına katkı sağlarım      
25. Madende çalışanlar ortamdaki toz yoğunluğunun sağlık açısından zararlarını bilir      
26. Toksikoloji eğitimlerinin akademik seviyelere yükseltilmesi çalışanların 

farkındalıklarını artıracaktır 
     

27. Madende çalışanlar yüksek gürültü düzeyinin zararlarını bilirler      
28. Madende çalışanlar açığa çıkan gazların zararlarını bilirler      
29. Madende çalışanlar maden sahası/ocağı içindeki iletişim, uyarı, güvenlik ve alarm 

levhaları/işaretleri ne anlama geldiğini bilirler 
     

30. Madenlerde çalışanlar Kişisel koruyucu donanım kullanımının önemini bilirler      
31. Madende çalışanlar iş kanununda belirtilen haklarını bilirler      
32. Çalışanların yapması gereken ilk uygulama KKD’leri (Kişisel Koruyucu 

Donanım) kullanmak olmalıdır 
     

33. İSG eğitimlerine akademisyenlerin de katılması farkındalık artırımına katkı sağlar      
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34. Maden sahasında asılı Detaylı Kademe Planı, İşletme Projesi, İmalat Planı ve 
Haritası görünür ve anlaşılırdır / Eğitime katkısı olmayacaktır 

     

35. Yapılan üretimler aylık olarak haritalar üzerine işlenir / Eğitimlere katkısı 
olmayacaktır 

     

36. Madende çalışanlar ilk yardım uygulayabilirler      
37. Çalışmalarda yapılan şev açısı, genişliği, yüksekliği vb. güvenli üretim için 

yeterlidir 
     

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

     

39. Aynada çatlak/kavlak kontrolü yapılmaktadır / Ayrıntı sorular tek seferde 
sorulabilir 

     

40. Kademeler üzerinde pasa, blok, fazla malzeme vb. bulunmamaktadır       
41. Şev kenarlarında aşağıya düşmeyi önleyici tedbirler alınmaktadır      
42. Gece vardiyalarında tüm üretim alanları ve maden sahası yeterli olarak 

aydınlatılmaktadır 
     

43. Gece çalışmalarının her birinde fosforlu iş elbisesi ve el feneri kullanılmaktadır      
44. Döküm sahası ve pasa sahasında görevli işaretçi/ manevracı her zaman 

bulunmaktadır  
     

45. Taşıt trafiği ve yaya trafiği için yollar belli ve uyarı levhaları yeterli ve görünürdür 
Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 

     

46. Elektrik tesisatı ve topraklama hattının yıllık kontrolü yapılıp belgelenmektedir / 
Elektrik sorusu tek seferde sorulabilir. 

     

47. Madende yıldırımdan korunmak için paratoner tesisatı vardır / Eğitime katkısı 
olmayacaktır. 

     

48. Elektrik panolarının yerleri tüm çalışanlar tarafından bilinir      
49. Elektrik panolarının önünde yalıtkan ızgara veya paspas vardır. / Elektrik sorusu 

tek seferde sorulabilir 
     

50. Elektrik panolarının iç kapakları takılı ve bağlantı noktaları elektrik çarpmasına 
karşı koruma altına alındadır /  Elektrik sorusu tek seferde sorulabilir 

     

51. Ana trafo binası çevresinde uyarı levhaları ve araçlar için manevra talimatı asılı 
ve yeterlidir / Elektrik sorusu tek seferde sorulabilir 

     

52. Tüm elektrik kabloları güvenlidir      
53. Gelişi güzel duran güvensiz elektrik kabloları bulunmamaktadır./  Elektrik sorusu 

tek seferde sorulabilir 
     

54. Kullanılan makine ve teçhizatlıların Kullanma Talimatları (nasıl çalıştırılacağı, 
bakım ve onarım işleri ile acil durumda yapılması gerekenler vb.) hazırlanarak 
çalışma yerlerinde asılıdır 

     

55. Kompresörün hava tankının basınç testi ve kontrolleri yapılıp, belge 
düzenlenmektedir / Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 

     

56. Kompresör hava tankının yeri patlamaya dayanıklı bir bölme içindedir/ Eğitimlere 
katkısı olmayacaktır. 

     

57. Makinaların kayış-kasnak vb. hareketli aksamların koruyucuları vardır      
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58. Madende çalışanlar biyolojik risk etmenlerini bilirler      
59. Makine veya tesisin devreye gireceğini belirtir otomatik ikaz sistemleri vardır      
60. Basınçlı gaz tüpleri ayrı bölümlerde depolanır ve devrilmeye karşı sabittir / 

Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 
     

61. İSG eğitimlerinin daha sık yapılması gerekmektedir      
62. Oksijen kaynak takımında alev tutucu (geri tepme emniyet valfi) vardır/ 

Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 
     

63. Zımpara taşlarının yan kapak koruyucuları vardır / Eğitimlere katkısı 
olmayacaktır. 

     

64. Atölyelerde kaynak yapılan yerlerde özel çekiş havalandırma sistemi vardır / 
Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 

     

65. Makineler ve bantlar ile işyeri yan duvarı arasında insan geçişi için bırakılan 
mesafeler uygundur / Eğitimlere katkısı olmayacaktır. 

     

66. Düşme tehlikesi bulunan yerlerde uygun korkuluklar bulunur      
67. İş makinesi kullanan operatörlerin işe uygun ehliyetleri vardır      
68. İş makinelerinin geri vites ikaz alarmları vardır / Eğitimlere katkısı olmayacaktır.      
69. Ocakta “Patlayıcı Madde Kullanım Yönergesi” vardır ve anlaşılırdır      
70. Patlayıcı maddeler kendi depolarında(patlayıcı madde deposu) saklanmaktadır      
71. Bakanlığın izin vermediği türden yasaklanmış patlayıcı madde 

kullanılmamaktadır 
     

72. Yangın söndürme cihazları yeterlidir      
73. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmaktadır /       
74. 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 

     

75. İşyerinde gerekli veya yeterli ilk yardım malzemesi, boyunluk ve seyyar sedye 
vardır 

     

76. İşyerinde acil durumlar için uygun araç/araba vardır      
77. Duş ve lavabolar sağlıklı, temiz ve bakımlıdır / Tek soruda geniş şekilde 

sorulabilir. 
     

78. Yeterli sayıda, sağlıklı, temiz ve bakımlı tuvalet vardır Genişletilmeli      
79. Soyunma yeri ve soyunma yerinde yeterli elbise dolabı vardır / Tek soruda geniş 

şekilde sorulabilir. 
     

80. Hijyen şartlarına uygun temiz ve bakımlı yemekhane, lavabo ve banyo vardır      
81. İçilebilir şartlarda temiz suya ulaşım kolaydır      
82. İşyeri termal konfor şartları açısından uygunluk düzeyi      
83. Madende çalışanlar biyolojik risk etmenlerini bilirler      
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İSG eğitimlerinin daha etkili olması için önerileriniz nelerdir?  
- 
- 

Çalışan ve yöneticilerin yapması gereken ilk uygulama KKD’leri (Kişisel Koruyucu Donanım) 
kullanmak olmalıdır.   
 
 
Etkili İSG politikasının oluşmasında engel teşkil eden hususlar sizce nelerdir? 
 
 
 

 

İLETİŞİM 

Aydın Alperen EROL 
Akademisyenler Birliği Derneği 

 Projeler Koordinatörü 
+90 312 222 56 83 

 
 


