
 

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Bilgi Notu 

Türkiye’nin Avrupa sosyal modeline doğru ilerleyişini desteklemek ve istihdam, eğitim ve 

sosyal politika konusunda AB müktesebatıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak amacıyla 
paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği ve Türkiye iş birliği ile fonlanan “Madencilikte İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” Kasım 2019’da uygulanmaya başlanmıştır.  

MİSGEP’in genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana 
yakışır işlerin yaratılması, amacı ise özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı 

iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm 
paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyesinin arttırılması yoluyla daha iyi çalışma koşulları 

oluşturulmasının sağlanmasıdır. Proje’nin yararlanıcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü, hedef gruplar ise çalışanlar, işverenler, İş Güvenliği Uzmanları, STK’lar, 
üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki 

ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili aktörlerdir.  

MİSGEP’in genel hedefi ve amacına yönelik olarak, hizmet bileşeni kapsamında 5 Aktivite Alanı altında 
22 kategori belirlenmiş olup 3 yıl sürecektir. 

Aktivite Alanı I: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler kapsamında, İSG ve çalışma yaşamı 

konusunda kapasitenin arttırılması amacıyla maden çalışanlarına ve maden sektöründeki işverenlere 

yönelik olarak hizmet ve eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Aktivite 1.1. kapsamında, 
maden çalışanları arasında iletişim ve iş birliğini arttıracak takım ruhu oluşturma aktiviteleri olarak 

interaktif seminerler düzenlenecektir. Bu aktivite kapsamında Zonguldak ve Ankara’da gerçekleştirilen 2 
adet Odak Grup Toplantısı kapsamında 8 konu başlığı belirlenmiştir. İnteraktif Seminerler kapsamındaki 

8 adet senaryo hazırlanmış ve Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır. İlk gösterimin Şubat 2021 tarihinde 

Ankara’da yapılması planlanmıştır. Finansal Destek ve Rehberlik Programı’na dahil edilecek 70 yer altı 
maden firmasının belirlenmesinden sonra gösterimler için bir takvim çalışması gerçekleştirilecektir. 

Bunun yanı sıra, Aktivite 1.2. kapsamında, seçilecek olan maden işyerlerinde maden çalışanlarının 
mevcut sağlık durumu incelenip işverenler tarafından sağlanan sağlık gözetimiyle ilgili mevcut 

uygulamalar, eksiklikler ve gereksinimleri analiz etmek amacıyla 10.000 maden çalışanına sağlık gözetimi 

hizmeti sağlanacaktır. Sağlık taramaları ile ilgili Teknik Şartname hazırlanmış ve Faydalanıcı’nın onayına 
sunulmuştur. Aktivite 1.3. kapsamında ise iş kazalarının ve pnömokonyozun önlenmesinin sağladığı 

kazanç, faydalar ve çalışanlar üzerindeki etkileri, tazminat ve sendikalaşma, madencilik ve idari para 
cezalarıyla ilgili yasal sorumluluklar konusunda maden işyerlerindeki işverenlere ve işverenlerle ilgili 

STK’lara eğitim verilecektir. Katılması planlanan işyerleri ve ilgili STK’larla iletişime geçilmiş olup ilgili 
aktivite için ön çalışma yapılmıştır. Bu konu ile ilgili tüm çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Covid-

19 pandemisi dolayısıyla eğitimlerin yüz yüze olması gerekliliği nedeni doğrultusunda aktivite 2021 yılının 
ikinci yarısına ertelenmiştir.  

Aktivite Alanı II: Kurumsal Kapasite Geliştirme kapsamında, ilgili bölümlerdeki üniversite 
öğrencileri, mesleki ve teknik liselerdeki maden teknolojileri bölümlerindeki branş öğretmenleri, 

mühendisler, İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve STK’lar dâhil olmak 

üzere çeşitli hedef grupların kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Aktivite 2.1. 
kapsamında, proaktif bir yaklaşım ve pratik uygulamalarla tasarlanan risk değerlendirme 

metodolojileriyle ilgili olarak, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencilerine eğitimler verilecektir. Aktivite 
2.2. kapsamında ise branş öğretmenlerinin farkındalık ve teknik bilgisinin arttırılmasına yönelik eğitimler 

verilecektir. Aktivite 2.3. kapsamında, teknolojik maden uygulamaları, madencilikte en iyi İSG 

uygulamaları, kriz yönetimi gibi konularda mühendis ve İş Güvenliği Uzmanlarına eğitimler verilecektir. 
Aktivite kapsamında doküman tarama çalışması devam etmektedir. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının 



 

Ocak 2021’de tamamlanması planlanmaktadır. Verilecek eğitim konularının belirlenmesi amacı ile bir 
ihtiyaç analiz çalışması başlatılmış ve Faydalanıcı ile ilk odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aynı konu 

başlığı biri kömür diğeri metal madenlerinde aktivite gösteren firmalar ile de odak grup toplantıları 

yapılacak ve eğitim konu başlıkları belirlenecektir. Aktivite 2.4. kapsamında ise Operasyonun Finansal 
Destek ve Rehberlik Programı (FDRP) bileşenini tanıtmak ve maden işyerleri için İSG yönetim sistemi ve 

seçilecek olan işyerlerine İSG yönetim sisteminin getirilmesi amacıyla takip edilecek stratejiler konusunda 
proje taraflarını ve paydaşları bilgilendirmek için eğitimler verilecektir. 10--12 Şubat 2020 tarihlerinde 

ilgili eğitimlerin ilk oturumu 70 İSGGM çalışanları ile gerçekleştirilmiş olup eğitimin ikinci oturumunun 

Aralık 2020’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Aktivite 2.5. kapsamında proje 
yönetimi, İSG ile ilgili yeni mevzuat ve AB Müktesebatı konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü personeline eğitimler verilecektir.  

Aktivite Alanı III Farkındalık Yaratma kapsamında, maden sektöründe İSG konusunda farkındalık 

yaratacak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Aktivite 3.1. altında paydaşlara bilgi 
verilmesi amacıyla bir Açılış Toplantısı 20 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi (online) formatta 

gerçekleştirilmiştir. Aktivite 3.2. kapsamında, FDRP bileşeni altındaki mali destek mekanizması 
konusunda ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla Bilgilendirme Toplantıları 8 Eylül 2020 ve 11 Eylül 

2020 tarihlerinde çevrimiçi (online) formatta gerçekleştirilmiştir. Aktivite 3.3. kapsamında ise 
farkındalık yaratma ve promosyonel malzemelerin tasarlanması, üretilmesi, basılıp dağıtılması 

hedeflenmektedir. Aktivite 1.3, 2.4, 2.5, 3.1 ve 3.2 kapsamında promosyonel malzemelerin tasarım 

hazırlığı tamamlanmıştır. Ayrıca sosyal medya ve etkinliklerde kullanılmak üzere proje ve FDRP tanıtım 
spotları yapılmıştır. Aktivite 3.4. kapsamında çocuklara yönelik İSG tanıtımı ve güvenlik kültürünü konu 

alan çizgi filmler üretilecek olup güvenlik kültürü faaliyetlerinde kullanılacak kamu spotu hazırlanacaktır. 
Çizgi filmler için karakter çalışmaları ve isimleri tamamlanmış olup senaryo hazırlık çalışmaları devam 

etmektedir. Aktivite 3.5. kapsamında ise “çok tehlikeli sektörlerde İSG” konusunda bir fotoğraf 

yarışması düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, Aktivite 3.6. altında ilgili paydaşlara İSG konusunda 
bilgilendirmeyi içeren bir dijital uygulama geliştirilecektir. Aktivite ile ilgili ön çalışma tamamlanmıştır. 

Aktivite 3.7. kapsamında sosyal medya hesapları ve proje web sitesi açılmıştır. Gerekli güncellemeler 
ve sosyal medya paylaşımları ilgili hesaplar ve web sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. Paylaşımların projenin 

iletişim stratejisi kapsamında sosyal medya iletişim planları hazırlanmaktadır. İletişim planları 
doğrultusunda çeşitli sosyal medya aktiviteleri oluşturulmuş ve gerekli sabit ve hareketli iletişim 

malzemeleri tasarlanmıştır.  3.8. kapsamında ise madencilikle ilgili seçilecek konularda teknik rehberler 

hazırlanacak ve dağıtılacaktır. İlgili aktivite için Aktivite 2.3 kapsamında tamamlanacak eğitim ihtiyaç 
analizinin tamamlanması ile teknik rehber konuları belirlenecektir. Aktivite 3.9. kapsamında ilgili 

paydaşlarla projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla bir Başarı Kitapçığı hazırlanıp yayınlanacaktır. 
Proje aktivitelerinin tamamlanmasının ardından Aktivite 3.10. kapsamında bir Kapanış Toplantısı 
düzenlenecektir. 

Aktivite Alanı IV: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar kapsamında, çalışma yaşamı dinamikleri 

konusunda kurumsal hafızanın iyileştirilmesine yönelik araştırma, saha çalışmaları, etki değerlendirmesi 
izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, Aktivite 4.1 kapsamında maden 

işyerlerinde mevcut sendikalaşma üzerine saha çalışması raporu, FDRP kapsamında Aktivite 1.1. ve 

Aktivite 1.2 ile hazırlanması planlanmaktadır. Bu aktiviteler içerisinde görev alacak kilit olmayan 
uzmanların iş tanımları yapılmış ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir. Aktivite 4.2 kapsamında 

maden mühendisliği bölümlerindeki İSG müfredatı üzerine değerlendirme raporunun Aktivite 2.1 
kapsamında ilgili üniversitelerin İSG müfredatlarının incelenmesi üzerine tamamlanması 

planlanmaktadır. Bu aktiviteler içerisinde görev alacak kilit olmayan uzmanlara ait iş tanımları yapılmış 

ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir. Aktivite 4.3 kapsamında FDRP kapsamında verilen mali 
desteklerin etkililiği üzerine etki değerlendirmesi raporu hazırlanacaktır. Bu aktiviteler içerisinde görev 
alacak kilit olmayan uzmanlara ait iş tanımları yapılmış ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir. 



 

Aktivite Alanı V: Koordinasyon ve İş Birliği kapsamında, İSG faaliyetlerine ve ilgili paydaşlarla karar 
almaya yönelik koordinasyon ve kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda,  Aktivite 5.1 
kapsamında paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini arttırmaya yönelik 3 çalıştay düzenlenecektir.  

Teknik Destek Ekibi, Covid-19 pandemisi ile ilişkili önlemler çerçevesinde, verilecek tüm eğitimlerin 

çevrimiçi (online) format üzerinden planlanmasına rağmen, Sözleşme Makamı, verilecek eğitimler 
sırasında hedeflenen interaktif seviyelere ulaşılamayacağı dolayısı ile tüm aktivitelerin aciliyet 

gerektirmeyen bir durum göstermediği takdirde, yüz yüze olacak şekilde planlanmasını talep etmiştir. 

Bu talep doğrultusunda, Teknik Destek Ekibi tüm eğitim yüz yüze olacak şekilde Mart 2021 sonrasına 
ötelemiş MİSGEP kapsamındaki Çalışma ve Kaynak Planı’nı tekrar güncelleştirmiştir. 


