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MİSGEP - Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile 
özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma 
koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm 
paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi 
çalışma koşullarının oluşturulması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı ÇSGB Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve ÇSGB İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MİSGEP, 21 Kasım 2019 
tarihinde başladı ve Kasım 2022’de tamamlanacaktır. Toplam bütçesi 
yaklaşık 17.6 Milyon € olan MİSGEP; Teknik Destek, Finansal Destek ve 
Rehberlik Programı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı 
olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Projenin hedef kitlesini çalışanlar, 
işverenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları 
(STK), üniversitelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, 
mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş 
öğretmenleri ve diğer ilgili paydaşlar oluşturmaktadır.

MİSGEP Teknik Yardım Bileşeni altında maden çalışanlarına interaktif 
eğitimler, sağlık gözetimleri ve kapasite geliştirme eğitimleri düzenleniyor. 
Toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
çizgi filmler, kamu spotları, fotoğraf yarışması, mobil uygulama, teknik 
rehberler ve sosyal medya etkinlikleri gibi farkındalığı artırıcı çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca, bu bileşen kapsamında maden işyerlerine yönelik 
sendika üyesi olmanın İSG açısından öneminin yer alacağı sendikalaşma 
raporu, maden mühendisliği bölümlerinde mevcut İSG müfredatının 
değerlendirme raporu gibi raporlar hazırlanmaktadır.

İnsana yaraşır işlerin desteklenmesine hizmet vermek amacıyla hazırlanan 
MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı ile yeraltı kömür ve metal 
cevheri madenciliği sektörlerindeki işletmelerin mesleki ve İSG kapasitelerini 
artırarak daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması hedeflenmektedir. 
Program kapsamında başvuru yapanlar arasından belirlenen kriterlere uygun 
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve toplamda 
3000 adet tahlisiye eğitimi verilmesi konularında finansal destek 
sağlanmaktadır. Ayrıca, destek almaya hak kazanan işyerlerinden en yüksek 
puan alan ilk 15 işyerine İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
entegrasyonu ve sertifikasyon çalışmaları için finansal destek verilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında; Avrupa 
Birliği’nin 89/391 EEC Çerçeve Direktifi ile uyumlu 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) Kanununun getirdiği önleyici bakış açısının toplumda yer 
bulması ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 
Yaklaşık 400 başvuru arasından seçilen; 9 adet Üniversite, 8 adet Sanayi ve 
Ticaret Odası, 7 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 adet Birlik, 4 adet 
Dernek, 2 adet Vakıf ve 2 adet Sendika olmak üzere toplam 36 adet proje 6 
Milyon avroluk hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanmıştır.
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DRAMA YOLUYLA İNTERAKTİF EĞİTİM 
SEMİNERİ

MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı (FDRP) bileşeni kapsamında 
yer alan maden işyerlerindeki çalışanların katılımıyla yarım günlük interaktif 
seminerler düzenlenecektir. Seminerler, maden çalışanları arasında iletişim 
ve iş birliğini teşvik etmek ve takım ruhu oluşturmak amacıyla drama tekniği 
ile hazırlanmıştır. Drama tekniği insan davranışlarını, iletişim temelli konuları 
ve soyut kavramları anlamada en etkili yöntemlerden biridir.  Drama Yoluyla 
İnteraktif Eğitim Semineri etkinliği kapsamında;

• Her biri 8 ile 10 dakika arasında sürecek 8 senaryo sahnelenecek,
• Senaryolar 6 oyuncu ile sahnelenirken seminer     
 moderatörü tarafından seyircilere sorulacak sorular ile onların   
 görüşleri ve katkıları alınacak,
• Yaklaşık 30’un üzerinde il ve ilçede, 60’a yakın seminerle 10.000   
 maden çalışanına ulaşılacaktır.

UYGULAMA
Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim 
Seminerleri maden çalışanlarının yoğun 
programı, madenlerin lojistik durumu ve 
COVID 19 göz önüne alınarak  maden 
işletmelerinin bulunduğu yerlerde 
gerçekleştirilecektir. “MİSGEP Madende” 
mottosu ile hazırlanan seminer programı 
“MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici 
Sahnesi”nde sunulacaktır. Etkinliğe katılan 
maden çalışanlarına çeşitli promosyon 
malzemeleri dağıtılacak, yiyecek ve içecek 
ikram edilecektir.

Sağlığınız ve Güvenliğiniz İçin
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Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerlerinin öncelikli hedef grubu, MİSGEP 
bileşenlerinden biri olan Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ele 
alınacak işyerlerindeki maden çalışanlarıdır. Bu nedenle etkinlik FDRP 
kapsamında indikatif olarak planlanan 30 ildeki yerüstü ve yer altı maden 
ocakları, kömür, mermer ve metal maden işyerlerinde (NACE 05, 07 ve 08) 
gerçekleştirilecektir.

Maden çalışanları arasında iletişimi ve iş birliğini teşvik ederek takım ruhunun 
güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan ve her biri yarım gün sürecek 
seminerler, oyuncularla seyirciler arasında etkileşimi oluşturacak şekilde 
tasarlanmıştır.  İlk gösterimi ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nün ve paydaşların katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek Drama 
Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri maden çalışanlarıyla ilk kez Manisa’da 
buluşacaktır. 
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8 Bölüm, 8 Senaryo
Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Semineri 8 
bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin konularını 
belirlemek için yapılan literatür taramasının 
ardından saha incelemesi de yapılmıştır.  Saha 
incelemesinde moderatör ve proje uzmanlarından 
oluşan ekip madencilik operasyonunda madencilikle 
ilgili birçok faaliyeti gözlemleme fırsatı bulmuş ve 
gerekli KKD'lerle tipik bir yeraltı üretim sahasını 
ziyaret etme deneyimi elde etmiştir. Saha 
incelemesinde sonra MİSGEP paydaşları, maden 
mühendisleri ve STK temsilcilerinden oluşan odak 
gruplar ile toplantılar düzenlenmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda “Güven Usta İle Vardiya 
Öyküleri” adlı seminerlerin  8 senaryo başlığı 
belirlenmiştir. 

1. Senaryo Başlığı: Saim’in Madende İlk Günü
Senaryo İçeriği: KKD nedir, neden ihtiyacım var, beni 
ne kadar korur? 
2. Senaryo Başlığı: Biz Bir Aileyiz
Senaryo İçeriği: Ne yapacağımı bilmediğim zaman 
nasıl davranmalıyım, kime danışmalıyım? 
3. Senaryo Başlığı: Bana Bir Şey Olmaz
Senaryo İçeriği: Mevcut İSG Yasası ve İş Kanununa 

göre haklarım ve görevlerim nelerdir?
4. Senaryo Başlığı: Güven Usta’nın Dünyası
Senaryo İçeriği: Ramak kala olay nedir, niçin dikkate almalıyım? Sosyal, 
ekonomik ve ailesel baskıların olumsuz etkileri.
5. Senaryo Başlığı: Hayaller Hayatlar
Senaryo İçeriği: Mevcut İSG Yasası ve İş Kanununa göre haklarım ve 
görevlerim nelerdir? Sendikalaşma haklarım nedir? ALO 170’den nasıl 
yararlanırım? Çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları nelerdir? 
6. Senaryo Başlığı: İletişimin Önemi
Senaryo İçeriği: Neden çalışma ortamımı ve riskleri öğrenmeliyim? Ne 
yapacağımı bilmediğim zaman nasıl davranmalıyım, kime danışmalıyım? Bana 
bir şey olmaz mı? İletişim neden önemli? Ramak kala olay nedir, niçin dikkate 
almalıyım? 
7. Senaryo Başlığı: Kahramanlarımız Doktorda
Senaryo İçeriği: Sinsi, öldürücü ve/veya geri dönüşü olmayan 
hastalıklara/tehlikelere karşı nasıl korunurum? Neden düzenli sağlık taraması 
yapmalıyım? 
8. Senaryo Başlığı: Bekleyiş
Senaryo İçeriği: İş kazası nedir? Kader mi, acelecilik mi, ihmalkarlık mı, üretim 
baskısı mı?
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Ana Karakterler

GÜVEN
Güven evlidir, eşinin adı da Nermin’dir. Arzu adında bir kızı 
vardır. 40’lı yaşların sonunda ve babacan bir karakter olan 
Güven, madenin en eski çalışanıdır. İşine son derece 
bağlıdır. Aynı zamanda, madende çok önemli bir söz olan 
“güvenlik benimle başlar”  felsefesinin ciddi bir 
savunucusudur ve bu durumu çalışma hayatının merkezine 
yerleştirmiştir. 

MEHMET
Mehmet 35 yaşlarında madenin son derece saygın bir 
diğer karakteridir. Evlidir ve bir çocuğu vardır. Güvenlik 
önlemlerine dikkat eder ve tıpkı Güven usta gibi güvenliği 
bir hayat felsefesi haline getirir. Oyunun bir diğer karakteri 
Necmi ile akrandır, Necmi ile birbirlerini çok severler ama 
en çok da birbirleriyle uğraşırlar. 

NECMİ
Madenin en ele avucu sığmaz karakteridir Necmi. İnanılmaz 
özgüvenlidir fakat bu özgüven tartışmaya açıktır. Maalesef 
güvenlik önemlerine de o kadar dikkat etmez. 

GÜVEN USTA MEHMET

NECMİ SAİM

SAİM
Madende işe yeni başlayan bir karakterdir Saim. Son derece saygılı, 
öğrenmeye açık, kendini geliştirmiştir. Kısa sürede madendeki tüm 
arkadaşlarına kendini sevdirir ve örnek olarak gösterilen bir çalışan olur. 

CANSU
Cansu iş güvenliği uzmanımızdır. Sert bir mizacı vardır. Asla iş güvenliği 
konusunda taviz vermez.

NERMİN
Güven karakterinin eşidir. Daha önceki yıllarda yoğun bir çalışma temposu 
geçirmiş ama şu anki zaman diliminde ise çalışmamaktadır. İş dünyasının 
zorluğunun farkındadır. Eşinin ve diğerlerinin maden içerisinde nasıl 
çalıştıklarının farkında olan bir insandır. 

ARZU 
Güven’in lise çağındaki kızıdır. Arzu'nun hayata dair birçok hayali vardır. Anne 
ve babasıyla güzel seviyeli bir iletişimi vardır. Fakat ara sıra bu durumdan 
farklı davrandığı da olur.

CANSU

GÜVEN USTA ile VARDİYA ÖYKÜLERİ



Drama Yoluyla     İNTEREKTİF EĞİTİM SEMİNERİ

Senaryo ve İnteraktif Eğitim Özetleri

1. BÖLÜM: SAİM’İN MADENDE İLK GÜNÜ
Her biri yeraltı maden çalışanı olan Necmi, Mehmet ve 
ustabaşı Güven iş hayatı dışında da birbirleriyle sıkı 
dostluklar kurmuşlardır. Bu oyunda Güven usta 
arkadaşlarına yeni katılan Saim’i tanıtır. Birbirlerine bu 
kadar bağlı sağlam dostlar da kendilerini Saim’e daha iyi 
tanıtabilmek için eskiye dayanan arkadaşlıklarının biriktirdiği 
anılardan bahsederler. Güven usta Necmi’nin ilk işe 
başlarken yaşadığı süreci anlatır. İş güvenliği uzmanı Cansu 
Hanım nezdinde, esprili bir şekilde Necmi’nin “İşbaşı 
Eğitimi“ maceralarından bahsedilirken “Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD)”ın bir madencinin hayatında ne kadar önemli 
bir yere sahip olduğu da vurgulanır.

İnteraktif bölümde moderatör eşliğinde seyirci ile KKD’nin 
önemi hakkında sohbet edilir. Sohbet sırasında bu 
ekipmanların gerçek yaşamda ne kadar doğru kullanıldığı, 
yanlış kullanımı görüldüğünde çalışanların bu konuda 
birbirlerini uyarıp uyarmadıkları ve toplu koruma tedbirleri 
gibi konular tartışılır.  
 
2. BÖLÜM: BİZ BİR AİLEYİZ
Saim işinde yeni olmasına rağmen çalışma arkadaşlarının ve 
üstlerinin takdirini şimdiden almaya başlamıştır. Dört 
arkadaş vardiya çıkışında birbirleriyle sohbet ederlerken 
Mehmet kızının ona yazdığı bir mektuptan bahseder. Kızı 
mektupta babası için endişelendiğini ve eve sağ salim 
gelmesini dilediğini yazmaktadır. Burada amaç maden 

dışında da bir yaşamın var olduğudur. Ve işçinin tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması 
gerektiğinin altı çizilmesidir. Bunun dışında Saim’in tahkimat ile ilgili kafasına takılan bazı sorular 
vardır. Bu sorular yine oldukça önemlidir. Güven usta bu sorulara öğretici ve eğlendirici bir 
şekilde cevaplarken maden içerisinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm yollarına dair bilgiler de 
verir. Bu bölümde doğanın gözünden bir maden hayatı sahnelenir.

Bölüm sonunda moderatör tahkimatın önemi, çalışma alanında tahkimatın gerekip 
gerekmediğine dair şüpheye düşüldüğünde ne yapılması gerektiği, tahkimat kontrolünün önemini 
ve aile fertlerinin duydukları endişelerin maden çalışanlarına duygusal bir baskısı olup olmadığı 
konularını tartışmaya açar.

3. BÖLÜM: BANA BİR ŞEY OLMAZ!
Saim yeni evlidir ve baba olmuştur. Bu haberi arkadaşları ile paylaşır. Herkes bu haberi 
mutlulukla karşılar. Bunun üzerine Güven, Saim’i evinde ağırlamak ister. Akşam olur ve Saim, 
Güven ustanın evine gelir. Tam yemeğe başlayacakken Necmi ve Mehmet sürpriz yaparak 
gelirler. Yemekte Güven ustaya bir telefon gelir ve madende bir kaza olmuştur. Maden çalışanı 
Sezai bir nakliye kazasına maruz kalmıştır.

Bu bölümün sonunda bu kazanın olmasına sebep veren yanlışlıklar seyirciler tarafından ortaya 
konulur.

4. BÖLÜM: GÜVEN USTA’NIN DÜNYASI
Güven usta, kızı ve eşi ile televizyon seyretmektedir.  
Ailesi ile keyifli bir akşam geçiren Güven usta vardiyasına 
gitmeye hazırlanırken telefon çalar. Telefondan Güven’in 
annesinin hasta olduğu haberi gelir.  Bu tatsız haberi 
kafasına takan Güven, madende bir iş kazasına yol açar. 
Son derece dikkatli, iş sağlığı ve güvenliğine bu denli sıkı 
bağlı Güven’in bile bu hatayı yapması oldukça 
düşündürücüdür.

Bölüm sonunda kafa dalgınlığı ile çalışmanın oluşturduğu 
risklerin yanı sıra oluşan kazanın sebeplerinden yola 
çıkarak acil durum planı, kazaya müdahalenin kimler 
tarafından yapılabileceği ve ölçüm cihazlarının kontrolleri 
konuları seyircilerin katkıları ile tartışılır.

5. BÖLÜM: HAYALLER HAYATLAR
Maden iş yerinde “çalışan temsilcisi” seçilecektir. Necmi bunun için en iyi adayın kendisinin 
olduğunu söyler ve arkadaşlarını ikna etmeye çalışır. Güven usta Necmi’ye çalışan temsilcisinin 
görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir ama Necmi işin ciddiyetini bir türlü kavrayamaz. 
Bu oyunda her maden çalışanı kendi maden hayalini anlatır. Kahramanlarımızdan dört farklı 
hayal izleriz. 

Bu bölümün sonunda seyircilerle mevcut İSG yasası, haklar, ödevler ve çalışan temsilcisinin 
görevleri tartışılır. 

6. BÖLÜM: İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Eli kolu sarılı olan Necmi evdedir. Arkadaşları geçmiş olsun dileklerini sunmak için ziyarete 
gelirler. Kazanın sebebini tam olarak anlayamayan Necmi’nin eşine olanları Saim anlatır. 
Vardiya esnasında Saim defalarca uyarmasına rağmen Necmi, kendi vazifesi olmayan bir işe 
kalkışır ve elektrik çarpılmasına maruz kalır. 

Oyun sonunda seyircilerle acil durum yönetiminde iletişimin nasıl sağlandığı,  iletişimle ilgili 
sıkıntıların olup olmadığı ve vardiyalar arasında çalışanların birbirleriyle iletişim kurup kurmadığı 
konuları tartışılır. 
 
7. BÖLÜM: KAHRAMANLARIMIZ DOKTORDA
İşitme kaybına uğrayan Mehmet’in, ağır taşımaktan kaynaklı bir bel ağrısı çeken Güven’in, 
tozdan kaynaklı öksürük krizine giren Necmi’nin yanında Saim sapasağlamdır. Bu durum 
Necmi’ni kafasını kurcalar. Cevap kolaydır; Saim kendine çok iyi bakar ve herhangi bir sorunu 
yoktur. 

Bölüm sonunda oyuncular meslek hastalıkları, düzenli sağlık kontrolleri, işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı arasındaki işbirliğinin önemi hakkında seyirci ile sohbet ederler. 

8. BÖLÜM: BEKLEYİŞ
Bir kaza olmuştur; Necmi ve Saim kurtarılmayı beklemektedir. Her ikisi de birbirlerine belli 
etmeseler de korku içerisindedirler. Necmi bilinenin aksine bu kez son derece ciddidir ve 
Saim’e hem abilik yapar hem de onu rahatlatır, umut verir. Belki de bu oyunda ilk kez Necmi’nin 
bambaşka bir yüzünü görürüz. Kardeşi Saim’i bağrına basar, korur, kollar… Saim’in ise giderek 
umutları tükenmektedir. Tam bu anda kurtarma ekibinin sesleri duyulur; ve bir ilk yaşanır; 
Necmi ilk kez Saim’in ismini doğru telaffuz eder. 

Bu bölümün sonunda ise tahlisiye ekibi nasıl çalışır, arama ve kurtarma faaliyetlerine kimler 
katılabilir, sağlık ve güvenlik dokümanının güncel olmasının önemi seyirciyle tartışılır. 

GÜVEN USTA ile VARDİYA ÖYKÜLERİ
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Senaryo ve İnteraktif Eğitim Özetleri

1. BÖLÜM: SAİM’İN MADENDE İLK GÜNÜ
Her biri yeraltı maden çalışanı olan Necmi, Mehmet ve 
ustabaşı Güven iş hayatı dışında da birbirleriyle sıkı 
dostluklar kurmuşlardır. Bu oyunda Güven usta 
arkadaşlarına yeni katılan Saim’i tanıtır. Birbirlerine bu 
kadar bağlı sağlam dostlar da kendilerini Saim’e daha iyi 
tanıtabilmek için eskiye dayanan arkadaşlıklarının biriktirdiği 
anılardan bahsederler. Güven usta Necmi’nin ilk işe 
başlarken yaşadığı süreci anlatır. İş güvenliği uzmanı Cansu 
Hanım nezdinde, esprili bir şekilde Necmi’nin “İşbaşı 
Eğitimi“ maceralarından bahsedilirken “Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD)”ın bir madencinin hayatında ne kadar önemli 
bir yere sahip olduğu da vurgulanır.

İnteraktif bölümde moderatör eşliğinde seyirci ile KKD’nin 
önemi hakkında sohbet edilir. Sohbet sırasında bu 
ekipmanların gerçek yaşamda ne kadar doğru kullanıldığı, 
yanlış kullanımı görüldüğünde çalışanların bu konuda 
birbirlerini uyarıp uyarmadıkları ve toplu koruma tedbirleri 
gibi konular tartışılır.  
 
2. BÖLÜM: BİZ BİR AİLEYİZ
Saim işinde yeni olmasına rağmen çalışma arkadaşlarının ve 
üstlerinin takdirini şimdiden almaya başlamıştır. Dört 
arkadaş vardiya çıkışında birbirleriyle sohbet ederlerken 
Mehmet kızının ona yazdığı bir mektuptan bahseder. Kızı 
mektupta babası için endişelendiğini ve eve sağ salim 
gelmesini dilediğini yazmaktadır. Burada amaç maden 

dışında da bir yaşamın var olduğudur. Ve işçinin tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması 
gerektiğinin altı çizilmesidir. Bunun dışında Saim’in tahkimat ile ilgili kafasına takılan bazı sorular 
vardır. Bu sorular yine oldukça önemlidir. Güven usta bu sorulara öğretici ve eğlendirici bir 
şekilde cevaplarken maden içerisinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm yollarına dair bilgiler de 
verir. Bu bölümde doğanın gözünden bir maden hayatı sahnelenir.

Bölüm sonunda moderatör tahkimatın önemi, çalışma alanında tahkimatın gerekip 
gerekmediğine dair şüpheye düşüldüğünde ne yapılması gerektiği, tahkimat kontrolünün önemini 
ve aile fertlerinin duydukları endişelerin maden çalışanlarına duygusal bir baskısı olup olmadığı 
konularını tartışmaya açar.

3. BÖLÜM: BANA BİR ŞEY OLMAZ!
Saim yeni evlidir ve baba olmuştur. Bu haberi arkadaşları ile paylaşır. Herkes bu haberi 
mutlulukla karşılar. Bunun üzerine Güven, Saim’i evinde ağırlamak ister. Akşam olur ve Saim, 
Güven ustanın evine gelir. Tam yemeğe başlayacakken Necmi ve Mehmet sürpriz yaparak 
gelirler. Yemekte Güven ustaya bir telefon gelir ve madende bir kaza olmuştur. Maden çalışanı 
Sezai bir nakliye kazasına maruz kalmıştır.

Bu bölümün sonunda bu kazanın olmasına sebep veren yanlışlıklar seyirciler tarafından ortaya 
konulur.

4. BÖLÜM: GÜVEN USTA’NIN DÜNYASI
Güven usta, kızı ve eşi ile televizyon seyretmektedir.  
Ailesi ile keyifli bir akşam geçiren Güven usta vardiyasına 
gitmeye hazırlanırken telefon çalar. Telefondan Güven’in 
annesinin hasta olduğu haberi gelir.  Bu tatsız haberi 
kafasına takan Güven, madende bir iş kazasına yol açar. 
Son derece dikkatli, iş sağlığı ve güvenliğine bu denli sıkı 
bağlı Güven’in bile bu hatayı yapması oldukça 
düşündürücüdür.

Bölüm sonunda kafa dalgınlığı ile çalışmanın oluşturduğu 
risklerin yanı sıra oluşan kazanın sebeplerinden yola 
çıkarak acil durum planı, kazaya müdahalenin kimler 
tarafından yapılabileceği ve ölçüm cihazlarının kontrolleri 
konuları seyircilerin katkıları ile tartışılır.

5. BÖLÜM: HAYALLER HAYATLAR
Maden iş yerinde “çalışan temsilcisi” seçilecektir. Necmi bunun için en iyi adayın kendisinin 
olduğunu söyler ve arkadaşlarını ikna etmeye çalışır. Güven usta Necmi’ye çalışan temsilcisinin 
görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir ama Necmi işin ciddiyetini bir türlü kavrayamaz. 
Bu oyunda her maden çalışanı kendi maden hayalini anlatır. Kahramanlarımızdan dört farklı 
hayal izleriz. 

Bu bölümün sonunda seyircilerle mevcut İSG yasası, haklar, ödevler ve çalışan temsilcisinin 
görevleri tartışılır. 

6. BÖLÜM: İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Eli kolu sarılı olan Necmi evdedir. Arkadaşları geçmiş olsun dileklerini sunmak için ziyarete 
gelirler. Kazanın sebebini tam olarak anlayamayan Necmi’nin eşine olanları Saim anlatır. 
Vardiya esnasında Saim defalarca uyarmasına rağmen Necmi, kendi vazifesi olmayan bir işe 
kalkışır ve elektrik çarpılmasına maruz kalır. 

Oyun sonunda seyircilerle acil durum yönetiminde iletişimin nasıl sağlandığı,  iletişimle ilgili 
sıkıntıların olup olmadığı ve vardiyalar arasında çalışanların birbirleriyle iletişim kurup kurmadığı 
konuları tartışılır. 
 
7. BÖLÜM: KAHRAMANLARIMIZ DOKTORDA
İşitme kaybına uğrayan Mehmet’in, ağır taşımaktan kaynaklı bir bel ağrısı çeken Güven’in, 
tozdan kaynaklı öksürük krizine giren Necmi’nin yanında Saim sapasağlamdır. Bu durum 
Necmi’ni kafasını kurcalar. Cevap kolaydır; Saim kendine çok iyi bakar ve herhangi bir sorunu 
yoktur. 

Bölüm sonunda oyuncular meslek hastalıkları, düzenli sağlık kontrolleri, işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı arasındaki işbirliğinin önemi hakkında seyirci ile sohbet ederler. 

8. BÖLÜM: BEKLEYİŞ
Bir kaza olmuştur; Necmi ve Saim kurtarılmayı beklemektedir. Her ikisi de birbirlerine belli 
etmeseler de korku içerisindedirler. Necmi bilinenin aksine bu kez son derece ciddidir ve 
Saim’e hem abilik yapar hem de onu rahatlatır, umut verir. Belki de bu oyunda ilk kez Necmi’nin 
bambaşka bir yüzünü görürüz. Kardeşi Saim’i bağrına basar, korur, kollar… Saim’in ise giderek 
umutları tükenmektedir. Tam bu anda kurtarma ekibinin sesleri duyulur; ve bir ilk yaşanır; 
Necmi ilk kez Saim’in ismini doğru telaffuz eder. 

Bu bölümün sonunda ise tahlisiye ekibi nasıl çalışır, arama ve kurtarma faaliyetlerine kimler 
katılabilir, sağlık ve güvenlik dokümanının güncel olmasının önemi seyirciyle tartışılır. 



Senaryo ve İnteraktif Eğitim Özetleri

1. BÖLÜM: SAİM’İN MADENDE İLK GÜNÜ
Her biri yeraltı maden çalışanı olan Necmi, Mehmet ve 
ustabaşı Güven iş hayatı dışında da birbirleriyle sıkı 
dostluklar kurmuşlardır. Bu oyunda Güven usta 
arkadaşlarına yeni katılan Saim’i tanıtır. Birbirlerine bu 
kadar bağlı sağlam dostlar da kendilerini Saim’e daha iyi 
tanıtabilmek için eskiye dayanan arkadaşlıklarının biriktirdiği 
anılardan bahsederler. Güven usta Necmi’nin ilk işe 
başlarken yaşadığı süreci anlatır. İş güvenliği uzmanı Cansu 
Hanım nezdinde, esprili bir şekilde Necmi’nin “İşbaşı 
Eğitimi“ maceralarından bahsedilirken “Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD)”ın bir madencinin hayatında ne kadar önemli 
bir yere sahip olduğu da vurgulanır.

İnteraktif bölümde moderatör eşliğinde seyirci ile KKD’nin 
önemi hakkında sohbet edilir. Sohbet sırasında bu 
ekipmanların gerçek yaşamda ne kadar doğru kullanıldığı, 
yanlış kullanımı görüldüğünde çalışanların bu konuda 
birbirlerini uyarıp uyarmadıkları ve toplu koruma tedbirleri 
gibi konular tartışılır.  
 
2. BÖLÜM: BİZ BİR AİLEYİZ
Saim işinde yeni olmasına rağmen çalışma arkadaşlarının ve 
üstlerinin takdirini şimdiden almaya başlamıştır. Dört 
arkadaş vardiya çıkışında birbirleriyle sohbet ederlerken 
Mehmet kızının ona yazdığı bir mektuptan bahseder. Kızı 
mektupta babası için endişelendiğini ve eve sağ salim 
gelmesini dilediğini yazmaktadır. Burada amaç maden 

dışında da bir yaşamın var olduğudur. Ve işçinin tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması 
gerektiğinin altı çizilmesidir. Bunun dışında Saim’in tahkimat ile ilgili kafasına takılan bazı sorular 
vardır. Bu sorular yine oldukça önemlidir. Güven usta bu sorulara öğretici ve eğlendirici bir 
şekilde cevaplarken maden içerisinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm yollarına dair bilgiler de 
verir. Bu bölümde doğanın gözünden bir maden hayatı sahnelenir.

Bölüm sonunda moderatör tahkimatın önemi, çalışma alanında tahkimatın gerekip 
gerekmediğine dair şüpheye düşüldüğünde ne yapılması gerektiği, tahkimat kontrolünün önemini 
ve aile fertlerinin duydukları endişelerin maden çalışanlarına duygusal bir baskısı olup olmadığı 
konularını tartışmaya açar.

3. BÖLÜM: BANA BİR ŞEY OLMAZ!
Saim yeni evlidir ve baba olmuştur. Bu haberi arkadaşları ile paylaşır. Herkes bu haberi 
mutlulukla karşılar. Bunun üzerine Güven, Saim’i evinde ağırlamak ister. Akşam olur ve Saim, 
Güven ustanın evine gelir. Tam yemeğe başlayacakken Necmi ve Mehmet sürpriz yaparak 
gelirler. Yemekte Güven ustaya bir telefon gelir ve madende bir kaza olmuştur. Maden çalışanı 
Sezai bir nakliye kazasına maruz kalmıştır.

Bu bölümün sonunda bu kazanın olmasına sebep veren yanlışlıklar seyirciler tarafından ortaya 
konulur.

4. BÖLÜM: GÜVEN USTA’NIN DÜNYASI
Güven usta, kızı ve eşi ile televizyon seyretmektedir.  
Ailesi ile keyifli bir akşam geçiren Güven usta vardiyasına 
gitmeye hazırlanırken telefon çalar. Telefondan Güven’in 
annesinin hasta olduğu haberi gelir.  Bu tatsız haberi 
kafasına takan Güven, madende bir iş kazasına yol açar. 
Son derece dikkatli, iş sağlığı ve güvenliğine bu denli sıkı 
bağlı Güven’in bile bu hatayı yapması oldukça 
düşündürücüdür.

Bölüm sonunda kafa dalgınlığı ile çalışmanın oluşturduğu 
risklerin yanı sıra oluşan kazanın sebeplerinden yola 
çıkarak acil durum planı, kazaya müdahalenin kimler 
tarafından yapılabileceği ve ölçüm cihazlarının kontrolleri 
konuları seyircilerin katkıları ile tartışılır.

5. BÖLÜM: HAYALLER HAYATLAR
Maden iş yerinde “çalışan temsilcisi” seçilecektir. Necmi bunun için en iyi adayın kendisinin 
olduğunu söyler ve arkadaşlarını ikna etmeye çalışır. Güven usta Necmi’ye çalışan temsilcisinin 
görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir ama Necmi işin ciddiyetini bir türlü kavrayamaz. 
Bu oyunda her maden çalışanı kendi maden hayalini anlatır. Kahramanlarımızdan dört farklı 
hayal izleriz. 

Bu bölümün sonunda seyircilerle mevcut İSG yasası, haklar, ödevler ve çalışan temsilcisinin 
görevleri tartışılır. 

6. BÖLÜM: İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Eli kolu sarılı olan Necmi evdedir. Arkadaşları geçmiş olsun dileklerini sunmak için ziyarete 
gelirler. Kazanın sebebini tam olarak anlayamayan Necmi’nin eşine olanları Saim anlatır. 
Vardiya esnasında Saim defalarca uyarmasına rağmen Necmi, kendi vazifesi olmayan bir işe 
kalkışır ve elektrik çarpılmasına maruz kalır. 

Oyun sonunda seyircilerle acil durum yönetiminde iletişimin nasıl sağlandığı,  iletişimle ilgili 
sıkıntıların olup olmadığı ve vardiyalar arasında çalışanların birbirleriyle iletişim kurup kurmadığı 
konuları tartışılır. 
 
7. BÖLÜM: KAHRAMANLARIMIZ DOKTORDA
İşitme kaybına uğrayan Mehmet’in, ağır taşımaktan kaynaklı bir bel ağrısı çeken Güven’in, 
tozdan kaynaklı öksürük krizine giren Necmi’nin yanında Saim sapasağlamdır. Bu durum 
Necmi’ni kafasını kurcalar. Cevap kolaydır; Saim kendine çok iyi bakar ve herhangi bir sorunu 
yoktur. 

Bölüm sonunda oyuncular meslek hastalıkları, düzenli sağlık kontrolleri, işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı arasındaki işbirliğinin önemi hakkında seyirci ile sohbet ederler. 

8. BÖLÜM: BEKLEYİŞ
Bir kaza olmuştur; Necmi ve Saim kurtarılmayı beklemektedir. Her ikisi de birbirlerine belli 
etmeseler de korku içerisindedirler. Necmi bilinenin aksine bu kez son derece ciddidir ve 
Saim’e hem abilik yapar hem de onu rahatlatır, umut verir. Belki de bu oyunda ilk kez Necmi’nin 
bambaşka bir yüzünü görürüz. Kardeşi Saim’i bağrına basar, korur, kollar… Saim’in ise giderek 
umutları tükenmektedir. Tam bu anda kurtarma ekibinin sesleri duyulur; ve bir ilk yaşanır; 
Necmi ilk kez Saim’in ismini doğru telaffuz eder. 

Bu bölümün sonunda ise tahlisiye ekibi nasıl çalışır, arama ve kurtarma faaliyetlerine kimler 
katılabilir, sağlık ve güvenlik dokümanının güncel olmasının önemi seyirciyle tartışılır. 

Drama Yoluyla     İNTEREKTİF EĞİTİM SEMİNERİ

MİSGEP İNTERAKTİF EĞİTİMLERİ 
GEZİCİ SAHNESİ
MİSGEP kapsamında yaklaşık 30’un üzerinde il ve ilçede, 
60’a yakın seminerle maden çalışanlarına interaktif eğitim 
seminerleri düzenlenecektir. İSGGM, COVİD 19 ile mücadele 
kapsamında maden çalışanları ile yüz yüze yapılması gereken 
tüm etkinliklerin açık havada yapılmasına karar vermiştir. 
Ayrıca maden çalışanlarının yoğun iş programını da göz 
önüne alan İSGGM, bu tür etkinliklerin çalışanların 
bulunduğu mekanlarda yapılacak şekilde tasarlanmasını 
öngörmüştür. 

Bu bağlamda seminerler “MİSGEP İnteraktif Eğitimleri 
Gezici Sahnesi” ile maden işletmelerinin bulunduğu 
alanlarda ya da maden çalışanlarının yoğunlukla ikamet ettiği 
ilçe, mahalle ve köylerde gerçekleştirilecektir. 

5 metreye 15 metre ölçüye sahip MİSGEP İnteraktif 
Eğitimleri Gezici Sahnesi bulunduğu alanın arazi özelliklerine 
uyum sağlayacak hidrolik sisteme sahiptir. Tiyatro 
platformunun yanı sıra kulis ve mutfağın yer aldığı gezici 
sahnede 15 KWA jeneratör, 2 metreye 3 metre ölçüye 
sahip bir LED ekran, ışık ve ses sistemi vardır. Seminerlerde 
100 ile 200 kişilik tiyatro formatında oturma düzeni 
kurulacaktır. Ayrıca sahnenin yakınına bistro masalar ve 
sunum istasyonları ile bir ikram alanı kurulacaktır. 

Seminer alanının yürüme mesafesinden uzak olması 
durumunda Covid-19 salgınına karşı önlemler göz önüne 
alınarak maden çalışanlarının güvenli şekilde  ulaşımı 
sağlanacaktır.



Senaryo ve İnteraktif Eğitim Özetleri

1. BÖLÜM: SAİM’İN MADENDE İLK GÜNÜ
Her biri yeraltı maden çalışanı olan Necmi, Mehmet ve 
ustabaşı Güven iş hayatı dışında da birbirleriyle sıkı 
dostluklar kurmuşlardır. Bu oyunda Güven usta 
arkadaşlarına yeni katılan Saim’i tanıtır. Birbirlerine bu 
kadar bağlı sağlam dostlar da kendilerini Saim’e daha iyi 
tanıtabilmek için eskiye dayanan arkadaşlıklarının biriktirdiği 
anılardan bahsederler. Güven usta Necmi’nin ilk işe 
başlarken yaşadığı süreci anlatır. İş güvenliği uzmanı Cansu 
Hanım nezdinde, esprili bir şekilde Necmi’nin “İşbaşı 
Eğitimi“ maceralarından bahsedilirken “Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD)”ın bir madencinin hayatında ne kadar önemli 
bir yere sahip olduğu da vurgulanır.

İnteraktif bölümde moderatör eşliğinde seyirci ile KKD’nin 
önemi hakkında sohbet edilir. Sohbet sırasında bu 
ekipmanların gerçek yaşamda ne kadar doğru kullanıldığı, 
yanlış kullanımı görüldüğünde çalışanların bu konuda 
birbirlerini uyarıp uyarmadıkları ve toplu koruma tedbirleri 
gibi konular tartışılır.  
 
2. BÖLÜM: BİZ BİR AİLEYİZ
Saim işinde yeni olmasına rağmen çalışma arkadaşlarının ve 
üstlerinin takdirini şimdiden almaya başlamıştır. Dört 
arkadaş vardiya çıkışında birbirleriyle sohbet ederlerken 
Mehmet kızının ona yazdığı bir mektuptan bahseder. Kızı 
mektupta babası için endişelendiğini ve eve sağ salim 
gelmesini dilediğini yazmaktadır. Burada amaç maden 

dışında da bir yaşamın var olduğudur. Ve işçinin tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması 
gerektiğinin altı çizilmesidir. Bunun dışında Saim’in tahkimat ile ilgili kafasına takılan bazı sorular 
vardır. Bu sorular yine oldukça önemlidir. Güven usta bu sorulara öğretici ve eğlendirici bir 
şekilde cevaplarken maden içerisinde karşılaşılabilecek sorunların çözüm yollarına dair bilgiler de 
verir. Bu bölümde doğanın gözünden bir maden hayatı sahnelenir.

Bölüm sonunda moderatör tahkimatın önemi, çalışma alanında tahkimatın gerekip 
gerekmediğine dair şüpheye düşüldüğünde ne yapılması gerektiği, tahkimat kontrolünün önemini 
ve aile fertlerinin duydukları endişelerin maden çalışanlarına duygusal bir baskısı olup olmadığı 
konularını tartışmaya açar.

3. BÖLÜM: BANA BİR ŞEY OLMAZ!
Saim yeni evlidir ve baba olmuştur. Bu haberi arkadaşları ile paylaşır. Herkes bu haberi 
mutlulukla karşılar. Bunun üzerine Güven, Saim’i evinde ağırlamak ister. Akşam olur ve Saim, 
Güven ustanın evine gelir. Tam yemeğe başlayacakken Necmi ve Mehmet sürpriz yaparak 
gelirler. Yemekte Güven ustaya bir telefon gelir ve madende bir kaza olmuştur. Maden çalışanı 
Sezai bir nakliye kazasına maruz kalmıştır.

Bu bölümün sonunda bu kazanın olmasına sebep veren yanlışlıklar seyirciler tarafından ortaya 
konulur.

4. BÖLÜM: GÜVEN USTA’NIN DÜNYASI
Güven usta, kızı ve eşi ile televizyon seyretmektedir.  
Ailesi ile keyifli bir akşam geçiren Güven usta vardiyasına 
gitmeye hazırlanırken telefon çalar. Telefondan Güven’in 
annesinin hasta olduğu haberi gelir.  Bu tatsız haberi 
kafasına takan Güven, madende bir iş kazasına yol açar. 
Son derece dikkatli, iş sağlığı ve güvenliğine bu denli sıkı 
bağlı Güven’in bile bu hatayı yapması oldukça 
düşündürücüdür.

Bölüm sonunda kafa dalgınlığı ile çalışmanın oluşturduğu 
risklerin yanı sıra oluşan kazanın sebeplerinden yola 
çıkarak acil durum planı, kazaya müdahalenin kimler 
tarafından yapılabileceği ve ölçüm cihazlarının kontrolleri 
konuları seyircilerin katkıları ile tartışılır.

5. BÖLÜM: HAYALLER HAYATLAR
Maden iş yerinde “çalışan temsilcisi” seçilecektir. Necmi bunun için en iyi adayın kendisinin 
olduğunu söyler ve arkadaşlarını ikna etmeye çalışır. Güven usta Necmi’ye çalışan temsilcisinin 
görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir ama Necmi işin ciddiyetini bir türlü kavrayamaz. 
Bu oyunda her maden çalışanı kendi maden hayalini anlatır. Kahramanlarımızdan dört farklı 
hayal izleriz. 

Bu bölümün sonunda seyircilerle mevcut İSG yasası, haklar, ödevler ve çalışan temsilcisinin 
görevleri tartışılır. 

6. BÖLÜM: İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Eli kolu sarılı olan Necmi evdedir. Arkadaşları geçmiş olsun dileklerini sunmak için ziyarete 
gelirler. Kazanın sebebini tam olarak anlayamayan Necmi’nin eşine olanları Saim anlatır. 
Vardiya esnasında Saim defalarca uyarmasına rağmen Necmi, kendi vazifesi olmayan bir işe 
kalkışır ve elektrik çarpılmasına maruz kalır. 

Oyun sonunda seyircilerle acil durum yönetiminde iletişimin nasıl sağlandığı,  iletişimle ilgili 
sıkıntıların olup olmadığı ve vardiyalar arasında çalışanların birbirleriyle iletişim kurup kurmadığı 
konuları tartışılır. 
 
7. BÖLÜM: KAHRAMANLARIMIZ DOKTORDA
İşitme kaybına uğrayan Mehmet’in, ağır taşımaktan kaynaklı bir bel ağrısı çeken Güven’in, 
tozdan kaynaklı öksürük krizine giren Necmi’nin yanında Saim sapasağlamdır. Bu durum 
Necmi’ni kafasını kurcalar. Cevap kolaydır; Saim kendine çok iyi bakar ve herhangi bir sorunu 
yoktur. 

Bölüm sonunda oyuncular meslek hastalıkları, düzenli sağlık kontrolleri, işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı arasındaki işbirliğinin önemi hakkında seyirci ile sohbet ederler. 

8. BÖLÜM: BEKLEYİŞ
Bir kaza olmuştur; Necmi ve Saim kurtarılmayı beklemektedir. Her ikisi de birbirlerine belli 
etmeseler de korku içerisindedirler. Necmi bilinenin aksine bu kez son derece ciddidir ve 
Saim’e hem abilik yapar hem de onu rahatlatır, umut verir. Belki de bu oyunda ilk kez Necmi’nin 
bambaşka bir yüzünü görürüz. Kardeşi Saim’i bağrına basar, korur, kollar… Saim’in ise giderek 
umutları tükenmektedir. Tam bu anda kurtarma ekibinin sesleri duyulur; ve bir ilk yaşanır; 
Necmi ilk kez Saim’in ismini doğru telaffuz eder. 

Bu bölümün sonunda ise tahlisiye ekibi nasıl çalışır, arama ve kurtarma faaliyetlerine kimler 
katılabilir, sağlık ve güvenlik dokümanının güncel olmasının önemi seyirciyle tartışılır. 
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