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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-HAZİRAN 2020 

SAYI:3 

 

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IOSH), 

İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH), Avrupa İSG Eğitim, Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) ve İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından paylaşılan haberler, yayınlar, dijital araçlar, kampanyalar, etkinlik ve 

eğitimler ile anketleri sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için 

dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Emek Mahallesi 17. Cadde, No: 13, PK. 06520 Emek / ANKARA  

Telefon: 0 (312) 296 67 67 - 0 (312) 296 73 67 - 0 (312) 296 78 10 

Faks:      0 (312) 296 18 77 

İnternet Sitesi: https://ailevecalisma.gov.tr/isggm 

 

 
facebook.com/isggmd 

 
twitter.com/isggmd 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 

Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi 

görüşünü yansıtmamaktadır. 

 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
https://ailevecalisma.gov.tr/isggm
https://www.facebook.com/isggmd
https://twitter.com/isggmd
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
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Dünya’dan Haberler 

Tarım Sektörüne Yönelik Yeni 

Geliştirilecek Çevrimiçi Risk 

Değerlendirme Aracı 

 
EU-OSHA, tarım sektöründe yer alan mikro 

ve küçük çiftlik sahipleri ve çalışanları için 

yeni bir çevrimiçi risk değerlendirme aracı 

(OiRA tool) hazırlandığını duyurdu. Hayvan 

yetiştiriciliği, meyve üretimi ve bahçe üzerine 

odaklanacak yeni risk değerlendirme aracı bu 

alanlarda çalışanların korunmasına yönelik 

alınabilecek önlemleri de belirtecek. Detaylı 

bilgi için tıklayınız.  

 

Uluslararası Toplum, COVID-19 İle 

Mücadele İçin Araştırmaları ve Bilim 

Dünyasını Destekliyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WHO, otuz ülkeden çok sayıda uluslararası 

paydaş ve kurum ile birlikte COVID-19 

Teknoloji Erişim Havuzunu (C-TAP) 

desteklemek için, COVID-19 ile mücadelede 

herkes için erişilebilir olan aşılar, testler, 

tedaviler ve diğer sağlık teknolojilerini 

hedefleyen bir girişimi imza altına almıştır. 

İlgili habere ulaşmak için tıklayınız.  

Pandemiyle Gelen Beklenmedik 

Pozitif Etki  
ILO Yeşil İşler Program Koordinatörü 

Moustapha Kamal Gueye: ‘’COVID-19 

salgını bir insanlık trajedisinin yanı sıra 

beklenmedik olumlu bir sonucu 

beraberinde getirdi. Aylar boyunca 

endüstriler kilitlendi ve şehirlerimizin 

sokaklarında gezen arabalarla, dünyadaki 

hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarında 

dramatik düşüşlere tanık olduk. Bu arada, küresel gıda sistemlerindeki aksamalar kentsel 

çiftçiliğe yeni bir soluk getirdi. Bangkok ve Paris gibi şehirlerde evde kalma önlemleri, daha 

fazla şehir sakinini evlerinde meyve ve sebze yetiştirmeye itti. Şu anda yiyeceklerinin yüzde 

90'ından fazlasını ithal eden Singapur, 2030 yılına kadar yerel olarak beslenme ihtiyaçlarının 

yüzde 30'unu üretmeyi hedefliyor ve toplulukları ve sosyal girişimleri kentsel çiftçilik 

yapmaya teşvik ediyor.’’ Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız. 

https://oiraproject.eu/en/news/agricultural-sector-joining-oira#pk_campaign=sm
https://www.who.int/news-room/detail/29-05-2020-international-community-rallies-to-support-open-research-and-science-to-fight-covid-19
https://iloblog.org/2020/06/05/grasp-the-silver-lining-of-the-covid-19-pandemic/
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Dünya’dan Haberler 

Mr Bean, 

COVID-19’dan Korunmak İçin 

WHO’nun Önerilerini Takip Ediyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WHO, küresel komedi çizgi film yıldızı Mr 

Bean'i kullanarak bir kamu spotu yayımladı. 

COVID-19 vakaları küresel olarak artmaya 

devam ederken, “Mr Bean’in COVID-19 

Kontrol Listesi” el yıkama, sosyal mesafe ve 

etrafındakilere nezaket göstermenin önemi 

hakkında bir hatırlatmadır. İlgili habere 

ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 Nedeniyle Gemilerde 

Sıkışan 150.000'den Fazla  

Denizcinin Tahliyesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

ILO; hükümetleri, göç, sağlık ve denizcilik 

yetkililerini; denizcileri pandemi sırasında 

ticaret akışını ve hayati tıbbi malzeme, 

güvenlik ekipmanı, gıda ve diğer kritik 

malların hareketini sağlayan 'kilit işçiler' 

olarak tanımak için birlikte çalışmaya çağırdı. 

COVID-19 salgını için alınan tedbirler 

dâhilinde tüm dünyadaki gemilerde sıkışıp 

kalan 150.000 ila 200.000 denizcinin tahliyesi 

için acil ve koordineli bir eylem çağrısında 

bulundu. Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız.  

ILO, COVID-19 Göçmen Krizi 

Konusunda Uyardı: 'Kriz İçinde Kriz' 

 

 

 

 

 

 
 

İşlerini kaybettikten sonra COVID-19 salgını 

nedeniyle eve dönmeye zorlanan on 

milyonlarca göçmen işçinin kendi ülkelerinde 

işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya olduğu 

uyarısında bulunan ILO, mahsur göçmen 

işçileri korumak ve kendi ülkelerine geri 

dönenlerin yeniden entegrasyonunu 

sağlamak için politikaların uygulanması 

gerektiğini söylüyor. İlgili haberin detaylarına 

ulaşmak için tıklayınız. 

Avrupa Konseyi 

İşyerinde Refah Kararları 

 
EU-OSHA, Avrupa Konseyi'nin "İşyerinde 

Refah" ile aldığı kararları paylaşarak, üye 

devletleri bu konudaki yatırımları teşvik 

etmeye davet etti. Söz konusu kararlara 

ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.who.int/news-room/detail/22-06-2020-the-world-health-organization-reminds-public-to-remain-vigilant-through-mr-bean-s-essential-covid-19-checklist
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747293/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748992/lang--en/index.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
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Dünya’dan Haberler 

 

  

 

 

 

ILO Küresel Zirvesi 

COVID-19 ve İş Dünyası 
COVID-19 salgını, çalışma dünyasında büyük 

bir tahribat yarattı ve büyük insani acılara 

neden oldu. Pandeminin ekonomik ve sosyal 

etkilerinin nasıl ele alınacağının tartışılacağı; 

çalışanların, işverenlerin ve hükümetlerin en 

büyük çevrimiçi toplantısı olacak olan ILO 

Küresel Zirvesi 1-2 ve 7-9 Temmuz 

tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, beş 

bölgesel etkinlik ve üç küresel etkinlikten 

oluşacak. İlgili haberin detaylarına ulaşmak 

için tıklayınız.  

 

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği 

ile Mücadele Günü 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ILO, 2020 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Gününde, COVID-19 krizinin çocuk işçiliği 

üzerindeki etkisine odaklanılacağını belirtti. 

COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan ekonomik ve işgücü piyasalarındaki şok, 

insanların yaşamları ve geçim kaynaklarını 

etkilemiş olup, bu krizden en çok 

etkilenenlerden biri ne yazık ki çocuklar 

olmuştur. Kriz, savunmasız milyonlarca 

çocuğu çocuk işçiliğine mecbur bırakmıştır. 

Hâlihazırda, 72 milyonu tehlikeli işlerde olan 

yaklaşık 152 milyon çocuk işçi şimdi daha da 

zor şartlarda, daha uzun saatler çalışma riski 

ile karşı karşıyadır.  WHO Vakfı Kuruldu 
 

 

 

 

WHO, örgütün en acil küresel sağlık 

sorunlarını ele alma çabalarını destekleyecek 

olan bağımsız bir hibe veren kuruluş olan 

WHO Vakfı'nın kurulmasını memnuniyetle 

karşılamaktadır. Merkezi Cenevre'de bulunan 

Vakıf, WHO'ya ve diğer güvenilir paydaşlara 

Örgütün hedeflerini gerçekleştirmesi için fon 

sağlayarak küresel halk sağlığı ihtiyaçlarını 

destekleyecektir. WHO'nun beş yıllık stratejik 

planında öne çıkan bu hedefler: 1 milyar 

insanı aciliyeti olan sağlık sorunlarından 

korumak; evrensel sağlık kapsamını 1 milyar 

kişiye genişletmek; 2023 yılına kadar 1 milyar 

kişiye sağlıklı yaşam ve refah sağlamaktır. 

Haberin devamı için tıklayınız. 

IOSH Yardımseverlik Fonu 

 

 

 

 

 
 

IOSH, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan 

üyelerine 'Yardımseverlik Fonu' kapsamında 

yardım edebileceğini duyurdu. Haberin 

devamı için tıklayınız. 

 

 

 

https://global-summit.ilo.org/en/event/constituents-day
https://www.who.int/news-room/detail/27-05-2020-who-foundation-established-to-support-critical-global-health-needs
https://iosh.com/benevolentfund?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Benevolent+Fund
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Yayınlar 

Belçika "Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıkları" Kampanyası 

 
 

EU-OSHA, 2015 yılında Belçika'da "Kas-

İskelet Sistemi Hastalıkları" konusunda 

başlatılan kampanyaya dair bir vaka 

incelemesi paylaştı. Birçok ülkede kas-iskelet 

sistemi bozukluklarının çalışanların 

yarısından fazlasını etkilediğini, iş günü kaybı 

ve uzun süreli sakatlık konusunda yaşanan 

artışların önemli bir nedeni olduğunu 

vurgulayan çalışmada; Belçika'nın ulusal İSG 

politikası kapsamında bu konuyu nasıl ele 

aldığı anlatılıyor. Söz konusu yayına ulaşmak 

için tıklayınız.  

COVID-19 Bağlamında Maske 

Kullanımı Hakkında Tavsiyeler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO tarafından hazırlanan bu belge, 6 Nisan 

2020'de yayımlanan kılavuzun güncellenmiş 

halidir ve COVID-19'un bulaşmasını önlemek 

için maskelerin kullanımı ile ilgili güncel 

bilimsel kanıtları ve pratik hususları içerir. 

Önceki versiyondan farklılıklar şunlardır.  
 

• COVID-19 ile enfekte olmuş semptomatik, 

pre-semptomatik ve asemptomatik kişilerden 

bulaşma hakkında güncel bilgiler ve bu 

dokümanın tüm bölümlerindeki kanıtların 

güncellenmesi; 
 

• COVID-19 bulaşma riskinin bulunduğu 

sağlık tesislerindeki klinik alanlarda görev 

yapan sağlık çalışanları tarafından tıbbi 

maskelerin hedeflenen sürekli kullanımına 

ilişkin yeni rehberlik; 
 

• Tıbbi ve tıbbi olmayan maskelerin risk 

temelli bir yaklaşımla halk tarafından 

kullanımı konusunda karar verici konumda 

bulunanlar için güncellenmiş rehberlik ve 

pratik öneriler; 
 

• Kumaş seçimi, katman sayısı ve 

kombinasyonu, şekil, kaplama ve bakım dahil 

olmak üzere tıbbi olmayan maske özellikleri 

hakkında yeni rehberlik. Kılavuzun 

güncellenmiş haline ulaşmak için tıklayınız. 

  

Temizlik Çalışanları için 

NAPO Videoları 

 
EU-OSHA, 15 Haziran Uluslararası Adalet 

Gününü temizlik çalışanları için hazırlanan 

NAPO videolarını paylaşarak kutladı. NAPO 

videolarına ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/publications/belgium-prevention-musculoskeletal-disorders-priority-national-strategy-and-campaigning/view#pk_campaign=sm
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332293
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-clean-sweep
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Yayınlar 

İşyerlerinde Takip ve  

İzleme Sistemi Rehberi 

 

 

 

 
 

 

IOSH, işyerlerinde 'takip ve izleme sistemini' 

daha kolay hale getirmek için alınması 

gereken önlemlerle ilgili rehber yayınladı. 

Kılavuzun detaylarına ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

İşle İlgili Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıkları: AB'de Yaygınlık, 

Maliyetler ve Demografik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 
EU-OSHA daha önce yayımladığı "İşle ilgili 

kas-iskelet sistemi hastalıkları: AB'de 

yaygınlık, maliyetler ve demografik özellikler" 

başlıklı makalesinin birçok farklı dile 

çevrildiğini duyurdu. Yakın zamanda 

yayımlanan rapor, AB'deki kas-iskelet sistemi 

hastalıkları ile ilgili güncel bir bakış sunuyor 

ve bu hastalıkların arkasındaki nedenleri 

inceliyor. Söz konusu yayına ulaşmak için 

tıklayınız.  

Vardiyalı Çalışanlar 
 

 

 

 

 

 

IOSH, vardiyalı çalışılan işyerleri için kılavuz 

yayınladı. İlgili çalışma, gece vardiyasında 

çalışanların gündüz vardiyasında çalışanlara 

göre %30 daha fazla yaralanma riski altında 

olduğunu göstermektedir. Yayının devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

Sağlık Sektöründe Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıklarının Yönetimi 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta taşıma gibi fiziksel olarak zorlu işler, 

sağlık çalışanlarında görülen kas-iskelet 

sistemi hastalıkları için önemli bir risk 

faktörüdür. EU-OSHA, sağlık sektöründe 

çalışanlar için bu konudaki risk faktörlerini 

incelemiş, yönetmek ve önlemek amacıyla 

yapılabileceklere değinerek yeni bir yayın 

hazırlamıştır. Söz konusu makaleye ulaşmak 

için tıklayınız. 

COVID-19 Sürecinde, İşyerlerinde 

İSG Kültürünü Sürdürmenin 7 Yolu 
 

 

 

 

 

 

IOSH, COVID-19 sürecinde İSG kültürünün 

sürdürülmesinin çalışanları motive etme ve 

desteklemede önemli rol oynadığını belirterek 

işyerlerinde İSG kültürünü korumanın 7 

yolunu yayınladı. Ayrıntılı bilgi için 

tıklayınız. 

https://iosh.com/media/8259/iosh-track-and-trace-guide-v3.pdf
https://osha.europa.eu/en/oshnews/work-related-musculoskeletal-disorders-prevalence-costs-and-demographics-eu-now-more#pk_campaign=sm
https://iosh.com/more/news-listing/shift-workers-up-to-30-more-at-risk-from-injury-or-ill-health/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Coronavirus
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-musculoskeletal-disorders-healthcare-sector#pk_campaign=sm_
https://iosh.com/coronavirus/returning-safely/people/seven-top-tips-to-a-positive-organisational-health-and-safety-culture/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Returning+Safely
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Yayınlar 

OECD İşyerlerinde Zihin Sağlığına Yönelik İyi Uygulamaları paylaştı 
 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) 2015 yılında zihin sağlığı konusunda 

yayımladığı tavsiye kararları kapsamında 

ülkelerde neler yapıldığını araştırmış ve iyi 

uygulama örneklerini bir araya getirerek 

taslak bir rapor hazırlamıştır. İşte raporda 

dikkat çeken iyi uygulamalar:  

 

HOLLANDA KANADA 
 

 

 

 

 

Hollanda işle ilgili stres konusunda 

farkındalık oluşturmayı öncelikli İSG 

politikası haline getirmiştir. Bunun bir parçası 

olarak, 2014 yılından bu yana her yıl Kasım 

ayının her günü farklı temalar üzerine 

düzenlenen etkinliklerle “İşle İlgili Stres 

Haftası” düzenlenmektedir. Örneğin, 2019 

yılında pazartesi günleri işverenler ve 

çalışanlar arasında işle ilgili stresi azaltmak ve 

işteki refahı artırmak amacıyla birlikte planlar 

yapılmış ve diyalog geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

Kanada’da Psikososyal Sağlık ve Güvenlik 

Ulusal Standardı kapsamında örgüt kültürünü 

değiştirmek, çalışanların işlerin nasıl 

yapıldığına ilişkin karar alma süreçlerine dahil 

olmaları için fırsatlar yaratmak vb. konularda 

bir dizi rehber hazırlanmıştır. Tüm bunlara ek 

olarak, 2019 yılında işle ilgili strese karşı 

önlem alınması konusunda Hükümet 

tarafından işverenlere çağrıda bulunulmuştur. 

 

 

 

 

 

JAPONYA 
Japonya'da 2016 yılından bu yana, 50'den fazla çalışanı olan işverenler yılda en az bir kez 

çalışanlarına “stres kontrolü” sunmakla yükümlüdür. 2017 yılında işverenlerin % 82,9'u stres 

kontrolü sağlamış ve çalışanların % 78'i stres kontrolü testinden geçmiştir. Testin bulgularına 

dayanarak, işverenlerin psikososyal stresi azaltmak için çalışma ortamında ayarlamalar 

yapmaları gerekmektedir. Japonya ayrıca “stres kontrolü” politikasını sağlık hizmetleriyle 

ilişkilendirmiştir. Bir çalışanın stresli olduğu anlaşılırsa, işvereninden bir doktorla görüşme 

ayarlamasını isteme hakkına sahiptir. Görüşme sonrasında bireyin çalışma koşulları doktorun 

bulgularına göre ayarlanmaktadır. 
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Yayınlar 

 

 

 

 

 

İNGİLTERE 
İngiltere'de zihin sağlığı konusunda ayrımcılık ile mücadele için İskoç "See Me" Programı 

başlatılmıştır. Program kapsamında yapılan anket çalışması sonucunda çalışanların %48'nin 

işlerini kaybetme korkusuyla işverenlerine zihin sağlığı ile ilgili sorunlarını anlatamadıkları 

görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, Kasım 2015'te "The Power of Okay" çalışması 

başlatılarak çalışanlara basit bir soru olan 'İyi misiniz?' sorusu yöneltilmiş ve günlük çalışma 

hayatlarında karşılaşabilecekleri zihinsel sağlıkla ilgili zorlukları düşünmeleri istenmiştir. 2017 

yılında özel bir araştırma kurumuna "işyerinde zihinsel sağlığın değerlendirilmesi" ile ilgili 

olarak Başbakan tarafından görev verilmiş ve rapor hazırlatılmıştır. Rapordaki ana önerilerden 

biri olan "kamu sektöründe sağlıklı çalışma ortamı sağlamak adına standartlar oluşturulması" 

Hükümet tarafından uygulamaya geçirilmiştir.  

 

İSVEÇ 
 

 

 

 

 

İsveç'in 2016-2020 Çalışma Ortamı Stratejisi "iş kazalarına karşı sıfır tolerans" ve "sürdürülebilir 

bir çalışma hayatı"nın yanı sıra "psikososyal çalışma ortamını" öncelikli üç alandan biri olarak 

seçmiştir. Strateji kapsamında özellikle bakım mesleklerinde stresi azaltmak, uzun çalışma 

saatlerini önlemek, işyerinde zorbalık, tehdit ve şiddetin önüne geçmek amacıyla çalışmalar 

yürütülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

AVUSTURALYA 
 

Avustralya'da "işle ilgili psikolojik sağlık ve 

güvenlik" çalışmaları kapsamında 2018 

yılında psikososyal riskleri azaltmak ve işle 

ilgili zihin sağlığı olan çalışanlara erken 

müdahale etmek konusunda özel yönergeler 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

                          DİĞER ÜLKELER 
İspanya, Kolombiya, Estonya, Yeni Zelanda 

vb. birçok farklı coğrafyadaki ülkelerin de 

psikososyal risk faktörlerine yönelik 

bilgilendirici ve yönlendirici rehberler ve 

strateji planları hazırladığı görülmüştür. 

Raporun tamamına erişmek için Uluslararası 

İşbirlikleri Birimi ile irtibata geçebilirsiniz. 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
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Yayınlar 

 

 
Şehirlerin Gücü: Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıklar ve Trafik Kazası 

Yaralanmalarıyla Mücadele 
WHO'nun yayımladığı bu rapor, şehirlerin 

yetkili mercilerinin bulaşıcı olmayan 

hastalıkları önlemek ve yol güvenliğini 

artırmak için harekete geçebileceği bazı 

alanları incelemektedir. Rapor, harekete 

geçmenin mümkün olduğunu göstermek için 

başlangıç noktası olarak görülen 10 müdahale 

alanına odaklanmaktadır. İlgili rapora ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

Doğrulanmış veya Şüpheli COVID-19 

Hastalarına Sunulan Sağlık Hizmeti 

Sırasında Önleme ve Kontrol 
WHO'nun yayımladığı kılavuzun bu 

güncellenmiş versiyonunda, tavsiyeler ve 

uluslararası uzmanların düşünceleri bir araya 

getirilerek daha önceki kılavuzun kapsamı ve 

yapısı genişletilmiştir. Kılavuza ulaşmak için 

tıklayınız. 

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları: 

İşyerinde Erken Müdahale 
 

 
 

EU-OSHA, kas-iskelet sistemi 

bozukluklarının Avrupa'da erken emekliliğin 

ve iş günü kaybının (%50) en önemli 

nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Kas-

iskelet sistemi problemlerinin erken tespit ve 

tedavi edilmesi ile uzun süreli iş kaybının 

önüne geçilebileceğini vurgulayan EU-OSHA, 

işyerlerinde alınabilecek önlemler ve iyi 

uygulamalar hakkında bir OSHWiki makalesi 

yayımladığını duyurdu. Söz konusu yayına 

ulaşmak için tıklayınız.  

'Kaybedecek Zaman Yok' 

Kampanyası; “Asbest” 
 

 

 

 

 

 

 

IOSH’un kanser konusunda farkındalığı 

artırmak ve işyerlerinin harekete geçmesine 

yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü 

'Kaybedecek Zaman Yok' kampanyası 

kapsamında asbestle çalışma özelinde 

dokümanlar yayınlanmıştır. Yayınlar 

hakkında bilgi için tıklayınız. 

https://www.who.int/publications/i/item/the-power-of-cities-tackling-noncommunicable-diseases-and-road-traffic-injuries
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://osha.europa.eu/en/oshnews/musculoskeletal-disorders-early-intervention-workplace#pk_campaign=sm
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/asbestos-pack-taster/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Asbestos
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Yayınlar 

Akıllı KKD'lerin Kullanımı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıllı KKD, geleneksel koruma araçlarını 

gelişmiş malzemeler veya elektronik 

sistemler ile birleştirir ve kullanıcı, çalışma 

ortamı veya kendi kullanımı hakkında veri 

toplayabilir. Bu tür yeni teknolojiler 

çalışanlar için daha fazla güvenlik ve konfor 

vaat etse de, kullanımlarını başarıyla 

sağlamak için hala aşılması gereken birçok 

engel vardır.  

 

EU-OSHA akıllı KKD'lerin kullanımına 

yönelik bir araştırma dokümanı yayınladı. 

Dokümanda söz konusu KKD'lerin 

standartlarının belirlenme ihtiyacından, test 

ve belgelendirme için uygun bir çerçeve 

oluşturulmasından bahsedilmiştir. Ayrıca bu 

alanda, kullanıcılar ve üreticiler arasındaki 

işbirliğinin önemi vurgulanmış ve akıllı 

KKD'lerin potansiyel faydalarından en iyi 

şekilde yararlanılmasına yönelik öneriler 

verilmiştir. Dokümana ulaşmak için 

tıklayınız. 

Birleşmiş Milletler-Water GLAAS 
 

Sanitasyon ve 

İçme Suyunun 

Küresel Analizi ve 

Değerlendirmesi 

(GLAAS), WHO 

tarafından 

uygulanan bir 

UN-Water 

girişimidir. 

GLAAS'ın amacı, 

her düzeyde 

politika yapıcı ve 

karar vericilere yatırımların güvenilir, kolay 

erişilebilir, kapsamlı ve küresel bir analizini 

sunmak ve çevrenin sanitasyon, içme suyu ve 

hijyen konusunda bilinçli kararlar almasını 

sağlamaktır. 
 

Hükümetlerin ve dış destek ajanslarının 

(ESA) (dünya bankası, birleşmiş milletler 

ajansları vb.) hijyen konusuna nasıl 

yaklaştıklarını anlamak COVID-19 salgını 

sırasında da önümüzdeki dönemlerde de 

kritik noktada olmaya devam edecektir. Bu 

yayın, GLAAS girişimi tarafından 

hükümetlerin ve dış destek ajanslarının (ESA) 

ulusal politikaları, planları, hedefleri ve 

konuya ilişkin ayırdıkları bütçeler hakkında 

bilgiler de dahil olmak üzere hijyeni nasıl 

desteklediklerine dair toplanan verileri 

özetlemektedir. İlgili yayına ulaşmak için 

tıklayınız.  
 

İyi Uygulama Örneği: Kaynak Dumanına Maruziyetin Önlenmesi 
EU-OSHA, 2018-2019 İyi Uygulama Ödülleri 

Yarışması kapsamında övgüye layık görülen İngiliz 

Mesleki Hijyen Derneğinin uygulamasına yönelik bir 

yayın paylaştı. Söz konusu uygulama çalışanın 

kaynak dumanını kontrol etmek için en etkili 

yöntemi seçmesine yardımcı olacak bir çevrimiçi araç 

olup, herkesin yararlanması için kullanıma açıktır. 

Uygulama hakkında detaylı bilgi almak için 

tıklayınız.  

https://osha.europa.eu/en/highlights/smart-ppe-future-protection-workers#pk_campaign=sm_
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006751
https://osha.europa.eu/en/oshnews/preventing-exposure-welding-fumes-united-kingdom#pk_campaign=sm_
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Yayınlar 

Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini 

Önleme Haftası 2019 Raporu 

 

 

 

 

 

 

20-26 Ekim 2019 tarihleri arasında yedinci 

Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini Önleme 

Haftası (ILPPW) dünyanın çeşitli ülkelerinde 

gerçekleşmiştir. WHO'nun yayımladığı bu 

rapor hafta boyunca yapılan bazı aktiviteleri 

açıklamaktadır. İlgili rapora ulaşmak için 

tıklayınız.  

Uzun Süre Ayakta Çalışma ve  

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları 

 

 

 

 

 

 
EU-OSHA, istatistiklere göre AB'deki her beş 

çalışandan birinin çalışma süresinin çoğunu 

ayakta geçirdiğini belirtti. Uzun sürelerle 

ayakta çalışmanın yorgunluğa, bacak ve sırt 

ağrılarına neden olduğunu vurgulayan EU-

OSHA, bu konuda bir OSHwiki makalesi 

yayımlandığını duyurdu. Uzun süreli statik 

duruşla ilgili risk faktörlerini ve araştırmaları 

ortaya koyan, bu konudaki semptomlar ve 

sağlık şikayetleri hakkında bilgi veren ve 

riskleri önlemek için çalışanlara ve 

işverenlere çözümler sunan makaleye 

ulaşmak için tıklayınız.  

Tedarik Zincirlerindeki Değişiklikler: 

İSG Açısından Zorluklar ve Fırsatlar 

 

 
 

 

 

 

 

Son yıllarda küresel ticaretin giderek artış 

göstermesi, uluslararası arenada arz-talep 

ilişkilerinin büyümesine yol açmıştır. Bununla 

beraber tedarik zincirlerinde dış kaynak 

kullanımı yönünde bir eğilim görülmektedir.  

EU-OSHA bu konuda bir doküman 

yayımlayarak tedarik zincirinde meydana 

gelen değişikliklerin işyerinde sağlık ve 

güvenlik açısından oluşturacağı zorlukları ve 

fırsatları incelemiştir. İyi uygulama örnekleri 

de içeren yayına ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 Hastalarını 

İzolasyondan Çıkarma Kriterleri 

 
 

 

 

 

 

WHO, COVID-19'un klinik yönetimi 

hakkında güncellenmiş bir rehber yayımlamış 

ve hastaların izolasyondan taburcu edilmesi 

kriterleri hakkında güncellenmiş öneriler 

sunmuştur. İlgili yayına ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006676
https://osha.europa.eu/en/oshnews/oshwiki-article-highlights-musculoskeletal-disorders-and-prolonged-static-standing#pk_campaign=sm
https://osha.europa.eu/en/highlights/changes-supply-chains-challenges-and-opportunities-workplace-safety-and-health#pk_campaign=sm_
https://www.who.int/publications/i/item/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation
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Yayınlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Halk Sağlığı Acil Durumlarında İSG: 

Sağlık Çalışanlarını ve  

Acil Durum Müdahale Ekiplerini 

Koruma Kılavuzu 
 

ILO ve WHO işbirliğiyle hazırlanan kılavuz, 

hastalık salgınları ve doğal afetler, kimyasal 

olaylar, radyolojik acil durumlar ve çatışma 

içeren acil durumlar gibi acil durum müdahale 

ekiplerinin karşılaştığı başlıca İSG risklerine 

genel bir bakış sunmaktadır. Kuruluşların ve 

işyerlerinin afetlere ve acil durumlara daha iyi 

hazırlanmasına ve müdahale etmesine 

yardımcı olmayı amaçlayan kılavuzda aşağıda 

sıralanan sistemleri oluşturmak için iyi 

uygulamalar ve prosedürler hakkında teknik 

rehberlik sunulmaktadır:  

1) Müdahale çalışanları arasında mesleki 

maruziyet, yaralanma, hastalık ve ölümleri 

azaltmak;  

2) Stresi ve korkuyu azaltmak;  

3) Sağlık hizmetleri ve diğer müdahale 

çalışanlarının sağlığını ve refahını teşvik etmek  

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız. 

 

Avusturya: Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıklarının  

Önlenmesine Yönelik Destek 

Programları 
EU-OSHA, Avusturya'da Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıklarının politika düzeyinde nasıl ele 

alındığı ile ilgili olarak bir vaka çalışması 

paylaştı. Söz konusu çalışmada Avusturya'da 

kas-iskelet sistemi hastalıklarının Avrupa 

ortalamasından yüksek olması sebebiyle 

başlatılan birçok programdan 

bahsedilmektedir:  

 

1. AUVAsicher: KOBİ destek programı  

2.AUVAfit: İşyerlerinde fiziksel ve psikolojik 

iş yükünün analiz edilmesi, önlemler 

geliştirilmesi, ücretsiz eğitim ve danışmanlık  

3. BAUfit: İnşaat sektörü özel programı  

Bahsi geçen programlar ile ilgili detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_633233.pdf


   

 Sayfa 15 / 21 

 

Yayınlar 

İşgücü Piyasasından Dışlanmanın 

Önlenmesi: COVID-19 - Genç 

İstihdam Kriziyle Mücadele 

 

ILO: ‘’Mevcut işgücü piyasasına katkıda 

bulunacak genç kadınların ve erkeklerin 

COVID-19 salgınından en fazla etkilenenlerden 

olduğu bilinmektedir. Salgın; gençlerin eğitim, 

öğretim ve iş temelli öğrenmelerinde 

aksamalara, genç iş arayanlar ve işgücü 

piyasasına yeni girenler için artan zorluklara 

ve istihdam kalitesinin düşmesiyle birlikte iş 

ve gelir kayıplarına neden olabilmektedir.’’ 

Konu hakkındaki ILO tarafından hazırlanan 

politika belgesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşle İlgili  

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları: 

Araştırmadan Uygulamaya 
 

EU-OSHA, mevcut kampanya konusu olan 

"Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kapsamında 

yeni bir rapor yayımladı. Raporda Avrupa 

genelinde yapılan literatür çalışması ve 142 

ulusal politika incelemesi yer almakta ve 

bunun yanı sıra kas-iskelet sistemi 

hastalıklarının işyerlerinde pratikte nasıl ele 

alınması gerektiği ile ilgili bilgiler 

verilmektedir. İlgili rapora ulaşmak için 

tıklayınız.  

 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746031.pdf
https://osha.europa.eu/en/highlights/preventing-work-related-msds-lessons-learned-research-and-good-practice#pk_campaign=sm_
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Dijital Araçlar 

Çevrimiçi İnteraktif Risk 

Değerlendirme Aracı (OiRA):  

COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 kısıtlamalarının dünya genelinde 

azalmaya başladığı şu günlerde, birçok 

şirket/kuruluş işyerine nasıl güvenli bir 

şekilde dönüleceğini planlamaktadır.  

 

EU-OSHA'nın Çevrimiçi İnteraktif Risk 

Değerlendirme platformu (OiRA) bu süreci 

desteklemek için COVID-19'a özel bir risk 

değerlendirme aracı geliştirdi. Söz konusu 

interaktif araç çalışanların güvenli ve sağlıklı 

bir ortama geri dönmesini sağlamak için 

COVID-19'un oluşturduğu riskleri 

belirlemeye, değerlendirmeye ve yönetmeye 

yardımcı olmaktadır. 

 

Bir çalışanın COVID-19 semptomları varsa ne 

yapılması gerektiği, işyerinde fiziksel 

mesafenin nasıl sağlanacağı ve harici hizmet 

sağlayıcılarının nasıl yönetileceği konuları da 

dahil olmak üzere birçok durumu kapsayan 

araca ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için 

tıklayınız. 

EU-OSHA İnteraktif Veri 

Görüntüleme Aracı: 

2019 ESENER Sonuçları 
 

 

 

 

 

 

 

 

EU-OSHA, 2019 Avrupa’daki İşletmelerde 

Ortaya Çıkan Yeni Riskler Anketi 

(ESENER)'nin sonuçlarına interaktif veri 

görüntüleme aracı ile ulaşılabileceğini 

duyurdu.  

Kullanımı ücretsiz, etkileşimli ve çok dilli bu 

araç sayesinde anket bulguları arasında 

gezinebilir, görsel grafikler ve haritalarla 

ülkeler arasında sonuçları 

karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca, verileri kolayca 

paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.  

Ayrıca son yapılan değişiklik ile ESENER 2019 

ve ESENER 2014'ün sonuçlarını Avrupa ve 

ülke düzeyinde, faaliyet sektörüne veya 

kuruluş büyüklüğüne göre karşılaştırmak 

mümkün hale gelmiştir. İnteraktif veri 

görüntüleme aracı hakkında detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 
 

 

 

https://osha.europa.eu/en/highlights/new-oira-tool-supports-covid-19-workplace-risk-assessment#pk_campaign=sm_
https://osha.europa.eu/en/highlights/esener-2019-survey-results-now-available-interactive-data-visualisation
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı Sorunlarının Bugünü ve Geleceği 

 
 

EU-OSHA, 20-22 Ekim tarihleri 

arasında Norveç'in Bergen kentinde 

"Denizcilik sektöründe iş sağlığı 

sorunlarının bugünü ve geleceği" 

konusunda İskandinav İş Sağlığı İleri 

Eğitim Enstitüsü (NIVA) tarafından 

düzenlenecek olan eğitimi duyurdu. 

Son katılım tarihi 2 Eylül olan eğitim 

hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız.  

 

 

Üretim Hattı Yöneticilerine Yönelik 

İşe Güvenli Dönüş Webinarı 
 

 
 

IOSH, COVID-19 üretim hattı 

yöneticilerinin güvenli işe dönüş 

sürecindeki rolü konulu webinar 

gerçekleştirdi. İlgili webinarda, 

yöneticilerin İSG eğitimi almasının işyeri 

açısından çok önemli olduğu, COVID-19 

sürecinde işyerlerindeki dijital 

dönüşümün küresel iletişimi artırdığı ve 

COVID-19 tarafından getirilen yeni 

çalışma yöntemlerini benimseyen 

işyerlerinin sonraki dönemde daha güçlü 

olacağı belirtildi. Ayrıntılara ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ev Hizmetleri Çalışanları 

Günü 
 

Ev hizmetlerinde çalışanlar COVID-19 

salgından en çok etkilenen çalışanlar 

arasındadır. Pandemi geçimlerini tehdit 

etse bile, hane halklarına büyük katkıları 

olmuştur. Ev hizmetleri çalışanları için 

insana yaraşır iş konusunda ILO 

Sözleşmesi 189'un kabul edilmesinden bu 

yana, dünyadaki birçok ülke önlemlerini 

geliştirmek için çalışmıştır. Bu bağlamda,  

ILO’nun 16 Haziran Uluslararası Ev 

Hizmetleri Çalışanları Günü’nde 

gerçekleştirdiği webinara ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/forthcoming-course-new-and-old-maritime-industries-future-occupational-health-challenges#pk_campaign=sm
https://iosh.zoom.us/webinar/register/WN_BYLa1x17RXaXT1tG1PCkMg?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=IOSH+Webinars
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/events-and-training/WCMS_745956/lang--en/index.htm
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

Haziran Ayında Gerçekleştirilen 

Webinarlar 

 
 

 

 

 

 

 

EU-OSHA, Haziran ayında üye ülkeler ve 

kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 

webinarları paylaştı: 

 

 Avusturya - COVID-19 sonrası çalışanların 

korunması, 

 Eurofound - COVID-19'un Avrupa'da 

yaşayan ve çalışan insanlar üzerindeki 

etkisi: Politika yapıcılar nasıl tepki 

verebilir? Uzmanlar cevaplıyor, 

 Letonya - Karantina döneminde yalnızlık 

çeken çalışanlara yardım, 

 Slovakya - İşyerlerini etkileyen yeni ortaya 

çıkan riskler nelerdir? 

 Avrupa Sosyal İşverenler Federasyonu - 

COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında 

sosyal hizmetlerde güvenli ve sağlıklı 

işyerleri ve sosyal ortakların rolü, 

 Hollanda - COVID-19 kapsamında lojistik, 

depo ve depolama sektöründe çalışanlar 

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Güvenli işe 

dönüş, 

 Yunanistan-Dijital çağda işyerlerini 

etkileyen yeni ortaya çıkan riskler, 

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Küresel 

salgının yönetiminden neler öğrenebiliriz? 

 

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak için 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 İşe Güvenli Dönüş: 

Zihinsel Sağlık Webinarı 

 
IOSH, COVID-19 karantinası sonrası işe 

dönüşlerde zihinsel sağlık konulu webinar 

gerçekleştirdi. Webinarda, COVID-19 ve işe 

geri dönüş ile ilgili birçok konunun 

çalışanların zihin sağlığını etkileyebileceği ve 

yöneticilerin bu süreçte üretkenliğe değil 

refaha odaklanması gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. Ayrıntılar için tıklayınız.  

 

Turizm ve Ulaşım Sektörü  

İşe Güvenli Dönüş Webinarı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOSH, COVID-19: Turizm ve ulaşım sektörü 

çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama 

konulu webinar gerçekleştirdi. Webinarda, 

COVID-19 sonrası küresel seyahat ve 

turizmin durumu,  bu sektörlerdeki İSG 

profesyonelleri için salgın sürecindeki eğitim 

ve desteğin ayrıntıları, pandemi sonrası 

dönemde koruma önlemlerinin, seyahatin ve 

karantinanın nasıl olacağı hakkında bilgi 

verildi. Haberin devamı için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/oshevents/
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5LS6DWD44
https://iosh.zoom.us/webinar/register/WN__xPPxv6JQri1ReD3vo-HVw?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=IOSH+Webinars
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

1. WHO Infodemiyoloji 

Konferansı 
 

 
 

COVID-19 salgını bağlamında 'infodemik' 

olgusu koordineli bir tepki gösterilmesini 

gerektiren bir düzeye yükselmiştir. İnfodemik, 

bir salgın sırasında meydana gelen bazıları 

doğru olan, bazıları olmayan çok fazla bilgi 

birikimi anlamına gelir. Konferans hakkında 

ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarih: 21 Temmuz 2020 15:00 (CET)  

Konu: 1. WHO Infodemiyoloji Konferansının 

Sonuçları 

 

 
 

İşe Güvenli Dönüş Stratejileri 

Webinarı 

 
IOSH, İşe Geri Dönüş-Bireysel ve 

organizasyonel sağlığı ve dayanıklılığı 

optimize etme stratejileri konulu webinar 

gerçekleştirdi. Webinara ait açıklamalar için 
tıklayınız. 

 

 

Geçici Çalışanlar Konulu Uzaktan Eğitim Modülü 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOSH, uzaktan eğitim modüllerinden ikincisi olan 'geçici çalışanların sağlık ve güvenliğini 

yönetme' konulu eğitim serisini başlattı. Sözleşmeli çalışanların COVID-19'un neden olduğu 

ekstra önlemler gerektirmesi nedeniyle, bazı işyerleri üretim ve çalışma kapasitesini 

karşılamak için geçici çalışanlar istihdam etmektedir. Eğitimde, geçici çalışanları istihdam eden 

yöneticilerin bu önemli süre boyunca sağlık, güvenlik ve refahlarını sürdürdüklerinden emin 

olmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız. 
 

 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/30/default-calendar/1st-who-infodemiology-conference
https://iosh.zoom.us/webinar/register/WN_QCGd8mT2Sk28BCoflAQj2A?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=IOSH+Webinars
https://iosh.com/coronavirus/returning-safely/e-learning/managing-workers/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Coronavirus
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BÜLTENİMİZİN İLK İKİ 

SAYISINI OKUDUNUZ MU? 

OKUMADIYSANIZ 

dgosh@ailevecalisma.gov.tr  

e-posta adresinden talep 

edebilirsiniz. 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
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facebook.com/isggmd 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 
twitter.com/isggmd 

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO), Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş 

Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IOSH), İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH), 

Avrupa İSG Eğitim, Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

tarafından paylaşılan haberler, yayınlar, dijital araçlar, kampanyalar, etkinlik ve eğitimler 

ile anketleri sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için 

dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/isggmd
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
https://twitter.com/isggmd
mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr

