Uluslararası, Madenlerde
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi

Ülkemizde art arda yaşanan büyük maden facialarının ardından, ulusal medyada önemli bir yer tutan ve ülkemizin çalışma
hayatının önemli problemlerinden birisi olan iş sağlığı ve
güvenliği konusunda, Türkiye Madenciler Derneği (TMD)
tarafından “Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı ve Sergisi” isimli bir etkinlik organize edildi.
Madencilik Türkiye Dergisi ve Mining Turkey Magazine olarak
medya sponsorluğu desteğinde bulunduğumuz konferans,
4 - 5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
4 Aralık tarihinin Dünya Madenciler Günü olması vesilesiyle ve
Soma / Ermenek faciaları başta olmak üzere bu yıl madenlerde
hayatlarını kaybeden tüm madenciler için saygı duruşuyla başlayan konferans, açılış konuşmalarıyla devam etti.
Türkiye Madenciler Derneği adına açılış konuşmasını Dernek
Başkanı Atılgan Sökmen gerçekleştirirken Sökmen, madenciliğin insanlık açısından çok önemli aynı zamanda da çok zor ve
riskli bir iş olduğunu söyledi. İş kazalarının önlenebilir olduğunun altını çizen Sökmen, bu çağda gelinen teknolojik düzeyin
ve ulaşılan iş güvenliği seviyesinin, iş kazalarını kader olmaktan
çıkardığını, bugün gelinen noktada bunu başarmış ülkelerin
mevcut olduğunu belirtti. Avustralya’daki madenlerde son
10 yılda ölümlü iş kazası sayısının sıfır olduğuna dikkat çeken
Sökmen, ülke olarak bu konuma oldukça uzakta olduğumuzu
ama hedefin de bu olması gerektiğini vurguladı.
Atılgan Sökmen’in ardından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Kavaklı, kazalar sonucunda
ortaya çıkan maddi kayıpların, kazaların önlenmesi için yapılan harcamalardan 5 kat daha yüksek olduğunu belirterek,
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iş güvenliğine yatırım yapmanın sürdürülebilir, verimli bir
işletme için son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Konferansa
destekçilerinden
Avustralya
ve
Kanada
Konsoloslukları yetkilileri de açılış konuşmalarında Türkiye’deki
kazaları üzüntü ile takip ettiklerini, kendi ülkelerinde de benzer
sorunlar yaşandığını aktardılar. Yaşanan sorunların aşılması ile
dünyada lider ülke haline geldiklerini belirten ve önümüzdeki
dönemde ortak çalışmalara açık olduklarını ileten Avustralya
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Lino Starangis’in konuşmasının
ardından Kanada Büyükelçisi John Holmes, bu etkinliğe verdikleri önemi belirten konuşmasında Türkiye’deki Kanadalı maden
şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdikleri önemin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetmelik ve yasaların
çok üzerinde standartlara sahip olduğunu hatırlattı.
Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçilirken sunumlarda ilk oturum, “İSG Politikaları ve Yasal Çerçeve, İşlemler ve
Uygulamalar” konusunda oldu. Oturumda ilk sunumu Maden
İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) adına Enerji Hammaddeleri ve
Metal Madenler Daire Başkanı Mehmet Tombul yaptı. Tombul
sunumunda, “Maden Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği”
konusunda bilgiler verirken MİGEM’de bu konuda yapılan
çalışmalar hakkında da dinleyicileri bilgilendirdi.
Tombul, sunumunda MİGEM’in Anayasa’dan almış olduğu ve
icra ettiği görevler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Türkiye’nin
maden potansiyeli hakkında da bazı bilgiler aktaran Tombul,
maden üretimi ve tüketimi ile sanayileşme arasındaki ilişkileri
verdiği örnekler ve tablolar üzerinden dinleyicilerle paylaştı.
Çin’deki sanayileşmenin maden üretimi ve tüketimine etkisi
hakkında bilgiler paylaşan Tombul, sanayileşmenin temelinde

yüksek miktarda enerji ve
maden tüketiminin yattığını
hatırlattı. 19. yüzyılda en çok
maden üretiminin Avrupa’da
yapıldığını ve dolayısıyla
dünyada ilk sanayileşmenin
Avrupa’da
gerçekleştiğini
vurgulayan Tombul, 20. yüzyılda ise en çok maden üretiminin ABD’de, günümüzde
ise Çin’de gerçekleştirildiğini
ve bu ülkelerin bu seviyede
olmalarında, maden üretim
ve tüketiminin önemli yer
teşkil ettiğini ifade etti.
Sunumunda
madenciliğin
ekonomi üzerindeki etkilerini
de değerlendiren Tombul,
ABD’den, Avrupa’dan ve diğer
bazı ülkelerden verdiği örneklerle sunumunu zenginleştirdi.
Tombul’un sunumunun ardından Avustralya ve Kanada’nın
iş sağlığı ve güvenliği konusunda bakış açılarının değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlarından ardından
ise Amerika Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) ’nde
2002 - 2012 yıllarında görev yapmış ve halen iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri vermeye devam eden Dr.
Güner Gürtunca sunumunu gerçekleştirdi.
Gürtunca sunumunda kömürün ABD’de de, ülkemizde de
aynı fiyattan satıldığına vurgu yaparken ABD’de işçilerin
daha iyi koşullarda çalıştığını, daha iyi ekipmanlara sahip
olduğunu ve daha fazla kazandığını ancak Türkiye’de yatırımcıların hala para kazanamadıklarını belirttiğini ve bunun
sadece tek bir şeyle açıklanabileceğini, bunun da tabiri
caizse “iş bilmezlik” olduğunu söyledi.
Ülkemizde bilimi, teknolojiyi ve maden makinelerini devreye
sokarak daha az işçiyle daha güvenli madenler işletilebileceğini belirten Gürtunca, Türkiye’de 3 bin işçi ile gerçekleştirilen maden üretim işini, ABD’deki işletmelerin 200 kişi ile
yapabildiğini, ABD’de pahalı teknoloji ve yüksek iş güvenliği
maliyeti olmasına rağmen işverenlerin daha çok kâr elde
edebiliyor olmasının altında da daha çok işi daha az işçi ile
yapabilme kapasitesinin yattığını belirtti.
İş güvenliği konularında ülkemizdeki ve ABD’deki farklılıklara da değinen Gürtunca, ABD’de yapılan çalışmalar hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.
Birinci günün öğleden sonraki ilk oturumunda; “Avustralya
- Teftiş ve Yaptırım / Kovuşturma”, “Ontario’da Emniyet (İş

Sağlığı Güvenliği) Mevzuatı, Denetimler, Saha Gözlem ve
İzlemeleri, Sorumluluklar”, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Avrupa
Bakış Açısı” ve “Gönüllü Kurumsal Sorumluluk Esaslarının
Madencilik Sektöründe Madenlerde İş Emniyetinin Artması
Üzerinde Etkisi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Öğleden sonraki ikinci ve üçüncü oturumlarda ise ülkemizdeki
bazı kamu ve özel sektör temsilcilerinin “İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamaları” konularında sunumları gerçekleşti. Arama perspektifi konusunda MTA, kömür perspektifi konusunda Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
metalik madenler perspektifi konusunda Çayeli Bakır, Tüprag ve
Demir Export, endüstriyel hammaddeler perspektifi konusunda
Esan Eczacıbaşı ve Akçansa şirketleri sunumlarını gerçekleştirdiler.
Konferansın ikinci günü, “İSG Politikaları ve Yasal Çerçeve”,
“Risk Değerlendirme ve Yönetimi”, “Acil Durum Müdahale” ve
“İSG’ye Yenilikçi Yaklaşımlar… Yeni teknolojiler” konularında
oturumlar gerçekleşti. Konusunda uzman birçok akademisyen
ve şirket yetkilisi oturumlarda düşüncelerini paylaştı.
Soru - cevap ve kapanış konuşmalarıyla sona eren konferansa
katılım oldukça yüksek olduğu görüldü. 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ilk günün ardından ikinci gün de yoğun bir katılımın sağlanması sektör bileşenleri arasında memnuniyet yarattı.
İlk günün akşamı tüm katılımcıların davetli olduğu bir gala
yemeği düzenlenirken konferansın yapıldığı bölümde firmaların tanıtımlarını yaptıkları bir de sergi alanı yer aldı.
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