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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-TEMMUZ 2020 

SAYI: 4 

 

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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Ülkemizden Haberler 
Türkiye’de İşyerlerinde COVID-19 ile Mücadele 

Türkiye’de COVID-19 hastalığının görüldüğü ilk tarihten itibaren işyerlerimizin bu süreci 

güvenle atlatabilmeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal 

paydaşlarımızla istişare halinde yoğun mesai harcadık ve hızlı ve etkin bir aksiyon planı 

oluşturduk. 

İlk olarak, tüm işyerlerinde COVID-19 hastalığından korunmak için alınması gerekli tedbirlere 

yönelik genel kuralları oluşturarak hedef kitlelere duyurduk.  

COVID-19 hastalığının yayılım riski yüksek olan ve etkileşimin fazla olduğu maden, tarım, 

ulaşım, konaklama, inşaat gibi sektörler başta olmak üzere 23 farklı çalışma alanına özgü 

önlemleri içeren rehberler, videolar ve kontrol listelerini yayımlayarak tüm taraflarımızın 

istifadesine sunduk. Bu çalışmaların tek bir adres üzerinden ilgililere ulaştırılmasını sağlamak 

amacıyla “İşyerlerinde COVID-19 ile Mücadele” Platformunu oluşturduk. Aynı zamanda 

İSG profesyonelleri tarafından işverenlere önerilecek önlemler ile bu konuda sıkça sorulan 

soru ve cevaplar hazırlanarak söz konusu platformda taraflarla paylaşılmıştır. Normalleşme 

sürecinde de çalışma hayatının COVID-19 şartlarına uygun hale getirilmesi için yol gösterici 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. COVID-19 ile Mücadele Platformu için tıklayınız.  

 

Yeraltı Maden İşletmelerine İSG Alanında 17.6  Milyon Avroluk Destek 

Sağlık, güvenlik ve iş barışını sağlayarak Türkiye’de insana yakışır işlerin geliştirilmesi 

amacıyla AB ve Türkiye tarafından finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı 

ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” projesini başlattık. Operasyon, Teknik Destek, Finansal Destek 

ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşan projenin bütçesi 17.6 Milyon 

Avrodur. 

Maden ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği 

koşullarının iyileştirilmesi için STK, mesleki örgütler, meslek liseleri, üniversiteler, mesleki ve 

teknik liseler, vb. kurumlar tarafından hazırlanacak ve başvurulacak projeler için hibe desteği 

sağlanacaktır. 

Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında 70 işyerine iş güvenliği profesyoneli 

görevlendirmesi ve toplamda 3000 adet tahlisiye eğitimi verilmesi konularında finansal destek 

verilecektir. Ayrıca belirlenen kriterlere göre seçilecek 15 işyerinde İSG Yönetim Sistemi 

entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Finansal Destek ve Rehberlik başvuruları 

başlamıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

http://www.ailevecalisma.gov.tr/covid19
https://misgep.org/
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Ülkemizden Haberler 

Pandemi Sürecinde İSG Sistemleri 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Genel Müdürlüğümüz ’ün sekretaryasını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İş Sağlığı ve 

Güvenliği Bilgi Ağı (OIC-OSHNET) çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve İslam 

Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ortak 

organizasyonuyla “Salgın Döneminde İSG Sistemleri: Etkileri ve Yapılan Çalışmalar” konulu 

web semineri 12 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Ülkemiz başta olmak üzere 

Azerbaycan, Malezya, Fas Krallığı ve Uganda pandemi sürecinde İSG sistemlerinin hayati 

rolünü vurgulayarak gerçekleştirdiği iyi uygulamaları katılımcılarla paylaşmışlardır. Detaylı 

bilgi için tıklayınız.  
 

İSG Eğitimlerinde Mesafe Yok 
 

 

 

 

 

İSGÜM, 50 yıllık bilgi birikimi ve uzmanlığı ile faaliyet alanında sertifikalı eğitimler 

düzenlemektedir. Yürütülen temel eğitimler; 

• ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi 

(hekimler için) 

• Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi (iş güvenliği uzmanları için) 

• Asbest Söküm Uzmanlığı Yenileme Eğitimi (5 yılını dolduran asbest söküm uzmanları 

için) 

Bugüne kadar 32 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi ile 786 hekim, 21 Asbest Söküm Uzmanlığı 

Eğitimi ile 560 İGU sertifikalandırılmıştır. 7 yenileme eğitimi ile 106 kişinin sertifikası 

yenilenmiş, ayrıca 50 Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı’nda 

görevli 40 iş müfettişi asbest konusunda bilgilendirilmiştir. Pandemi süreciyle birlikte eğitim 

faaliyetlerini dijital platforma taşıma çalışmalarına başlamıştır. Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde yer alan TİSK Akademi tarafından verilen Temel İSG 

Eğitimlerinin geliştirilmesi ve İSGÜM tarafından İSG profesyonellerine yönelik yürütülecek 

teknik eğitim içeriklerinin dijital ortamda sunulmasında TİSK tarafından gerekli teknik 

desteğin sağlanması hususlarında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. 

https://ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/salgin-doneminde-isg-sistemleri-etkileri-ve-yapilan-calismalar-konulu-web-semineri-2/
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Dünya’dan Haberler 

Almanya 1 Temmuz 2020'den 

İtibaren AB Konseyi Başkanlığına 

Ev Sahipliği Yapıyor 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya, AB'nin en önemli karar 

organlarından biri olan Başkanlığı 31 

Aralık 2020 tarihine kadar sürdürecektir. 

Almanya, başkanlığı Hırvatistan'dan 

devralmıştır ve Portekiz ve Slovenya ile 

birlikte 18 aylık yeni bir Başkanlık 

üçlüsünün ilkidir. 

Alman Cumhurbaşkanlığı, AB'nin karşı 

karşıya olduğu diğer önemli konuları 

ihmal etmeden koronavirüs ile savaşmayı 

ve pandeminin ekonomik sonuçlarıyla 

mücadele etmeyi amaçlamaktadır. EU-

OSHA’nın haberi için tıklayınız. 

 

Açık Alanlarda Çalışanlar Cilt 

Kanseri Geliştirmeye İki Kat Daha 

Yatkın 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ulusun Durumu: Melanom Olmayan Cilt 

Kanseri' adlı çalışma, çalışanların 

yarısından fazlasının işverenlerden 

kendilerini güneşe maruz kalma riskinden 

korumak için daha fazla yardım istediğini 

ortaya koymuştur. 

 

Melanom Olmayan Cilt Kanseri, her yıl 

teşhis edilen 152.000'den fazla yeni vaka ve 

416'ya yakın günlük vaka sayısı ile 

İngiltere'deki en yaygın kanserdir. İnşaat 

çalışanları ve çiftçiler gibi açık alan 

çalışanlarının, güneşten gelen ultraviyole 

radyasyona (UV) daha fazla maruz 

kalmaları nedeniyle, iç mekânlarda 

çalışanlardan iki kat daha fazla hastalığa 

yakalanma ihtimalleri vardır. IOSH 

tarafından hazırlanan haber metnine 

ulaşmak için tıklayınız. 

İSG Eğitimleri Konusunda Anket Çalışması 
 

ENETOSH, “Safety+Health” Dergisinin İSG eğitimleri 

konusunda yürüttüğü ve sonuçlarını açıkladığı anket 

çalışmasının haberini paylaştı. Mart 2020’de Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen anket hangi tür 

eğitimler düzenlendiğinden, eğitimlerde ne tarz 

yöntemlerin kullanıldığından, bu konuda ne kadar 

harcama yapıldığına dair ayrıntılı sorular 

içermektedir. Söz konusu çalışmanın sonuçlarına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://osha.europa.eu/en/highlights/germany-hosts-presidency-council-eu-1-july-2020
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/19969-training-survey-2020#.XvxyS_Rof-Q.twitter
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Dünya’dan Haberler 

Klima Kullanımı ve Pandemi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO, devridaimden kaçınılması uyarısı ile 

düzenli bakımı  yapılan bir ısıtma, 

havalandırma ve klima sisteminin, iç 

mekanlarda hava değişimini artırarak 

COVID-19'un yayılmasını azaltabileceğini 

belirtti. Detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız.  

İSG, Avrupa Sosyal Hizmetler 

Sektöründe İşe Alım ve Çalışanı Elde 

Tutma İçin Gündemde         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal hizmetler sektörü en hızlı 

büyüyen ekonomik sektörlerden biridir. 

Bununla birlikte, birçok işveren uygun 

eğitimleri almış ve vasıflı bir işgücünü işe 

alma ve elde tutma konusunda büyük 

zorluklarla karşılaşmaktadır. 

EU-OSHA, Avrupa Sosyal İşverenler 

Federasyonu ve Avrupa Kamu Hizmeti 

Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile, 

Avrupa Sosyal Hizmetinde işe alım ve 

çalışanı elde tutma üzerine, iş sağlığı ve 

güvenliğinin önemini vurgulayan ortak 

bir çalışma belgesi hazırlamıştır. EU-

OSHA tarafından hazırlanan haber için 

tıklayınız.  

 

ILO, COVID-19 Denizcilerin Hakları 

Sözleşmesini Memnuniyetle 

Karşıladığını Duyurdu 
 

 

 

 

 

 

Yüzbinlerce denizci COVID-19 salgını 

nedeniyle denizde mahsur kaldı. Ancak, 

ortak bir anlaşmayla denizcilerin eve 

dönme yolunun açılacağı 

düşünülmektedir. 

 

2006-Denizcilik İşleri Sözleşmesi'nin 

rehberliğinde, ILO, sosyal ortakları 

(hükümetler, işçi ve işveren örgütleri) ve 

uluslararası kurumlar birlikte sorunu 

çözmek için çalışmaktadır. Haberin 

devamı için tıklayınız.  

Meksika, ILO’nun 189 Nolu 

Sözleşmesini İmzaladı 
 

 

 

 

 

 

ILO, Meksika’nın, 189 nolu ‘Ev 

Hizmetlerinde Çalışanlar İçin İnsana 

Yakışır İş Sözleşmesi’ni imzaladığını 

duyurdu.  Haberin devamı için 

tıklayınız. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
https://osha.europa.eu/en/oshnews/osh-spotlight-recruitment-and-retention-european-social-services-sector
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750510/lang--en/index.htm
https://twitter.com/GuyRyder/status/1279083399148376064
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Dünya’dan Haberler 

Paydaşlar EU-OSHA’nın Avrupa’ya 

Kattığı Değeri Onaylıyor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EU-OSHA’nın 2020 paydaş anketi, Kurumun 

iş sağlığı ve güvenliği riskleri hakkında 

farkındalığa, bunların çözümlerine ve 

işyerinde daha iyi İSG koşullarının 

sağlanmasına katkısı hakkında olumlu bir algı 

(katılımcıların %90'ı) olduğunu 

doğrulamaktadır. Anket sonuçlarına dair 

habere, PowerPoint sunumuna ve infografike 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada Çalışanların En Büyük 

Ölüm Nedenlerinden Biri Olan 

Kanserden Korumak İçin Basit 

Adımlar 
 

IOSH, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri 

Günü öncesinde işverenlerin çalışanlarını 

koruması için çağrılarına devam etmektedir. 

 

IOSH Başkanı Profesör Dr. Andrew Sharman: 

“Dünya Akciğer Kanseri Günü, akciğer 

kanseri ve küresel etkisi hakkında farkındalık 

yaratmayı amaçlıyor, bu nedenle işyerindeki 

riskleri azaltmak üzere harekete geçmek için 

daha iyi bir zaman yok.’’ 

 

Akciğer kanseri, küresel olarak her beş 

ölümden yaklaşık bir tanesini oluşturmaktadır 

ve aynı zamanda, asbest, silika tozu ve dizel 

dumanı gibi kanserojenlere maruz kalmanın 

neden olduğu, işle ilgili en yaygın 

kanserlerden biridir. Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 ile Yaşamak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Maskeleri ne zaman, nerede, nasıl 

kullanmalıyız? Tıklayınız. 

❖ Medikal olmayan kumaş maskeleri doğru 

kullanıyor muyuz? Tıklayınız. 

❖ Medikal maskeleri doğru kullanıyor 

muyuz? Tıklayınız. 

❖ Farklı mekanlardaki farklı risk 

seviyelerinin farkında mıyız? Tıklayınız. 

❖ El sıkışma ve sarılmaya alternatif 

selamlaşma şekilleri nelerdir? Tıklayınız. 

❖ Doğru el yıkama ve dezenfekte etme 

şekilleri nasıldır? Tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/stakeholders-recognise-eu-oshas-work-creating-european-added-value
https://iosh.com/more/news-listing/steps-protect-staff-from-lung-cancer/
https://twitter.com/WHO/status/1283729309312733186
https://twitter.com/WHO/status/1283745172342415361
https://twitter.com/WHO/status/1283745181779591169
https://twitter.com/WHO/status/1283787493096202240
https://twitter.com/WHO/status/1283726030298062851
https://twitter.com/WHO/status/1283711758042112000
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Dünya’dan Haberler 

 İngiltere’de Yüksek Riskli Konutlar İçin Yeni Güvenlik Rejimi  
 

IOSH; yeni hükümet tasarısının, binaların 

inşaat ekipleri ve İngiltere ve Galler'deki 

18m veya altı katın üzerindeki yüksek riskli 

konutların toprak sahipleri için yeni 

sorumluluklar getirdiğini duyurdu. Yeterli 

güvenlik koşullarının sağlanması veya 

uygunluk bildirimlerinin gibi yeni yasal 

görevlerin yerine getirilmemesi cezai 

yaptırım tehdidi ile desteklenmektedir. 

Buna uyulmaması halinde görevliler iki yıl 

hapis ya da sınırsız para cezası ile karşı 

karşıya kalabilir. İlgili habere ulaşmak için 

tıklayınız.  

 

 

İlçe Meclisi Park Sınırları İçinde Bulunan Ağacı En Az 13 Yıldır Denetlemediği 

İçin 100.000 £ Para Cezasına Çarptırıldı 
 

2016 Kasım’da İngiltere’de yaşanan bir 

kazada, hareket halindeki aracına 

büyük bir ağaç dalının düşmesi sonucu 

ağır yaralanan hamile kadın bebeğini 

kaybetti. 

 

Wirral İlçe Meclisinin karayoluna 

bitişik Arrowe Park sınırları içinde 

bulunan ağacı en az 13 yıldır 

denetlemediğini tespit eden İngiltere 

Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE), 

‘’Meclislerin halkın risklerini proaktif 

olarak değerlendirme ve kontrol etme görevi vardır. Eğer risk tespit edilmiş, uyarılar dikkate 

alınmış ve yeterli bir ağaç yönetim sistemi uygulanmış olsaydı bu trajediden kolaylıkla 

kaçınılabilirdi.’’ açıklamasını yaptı. 

 

Wirral İlçe Konseyi, Halkın güvenliğini koruyamadığı için İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 

3(1) numaralı ihlali gereği 100.000 £ para cezasına çarptırıldı ve 49.363 £ hasar bedelini ödemesi 

emredildi. IOSH tarafından hazırlanan haber metnine ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/07/24/government-publishes-draft-building-safety-bill
https://www.ioshmagazine.com/2020/07/21/council-fined-ps100000-failing-inspect-tree-13-years
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Yayınlar 

Kas-iskelet Sistemi Rahatsızlığı Olan 

Çalışanları Destekleme Konusunda 

İşverenlere Tavsiyeler 

 
Her biri 

kronik kas-

iskelet 

sistemi 

rahatsızlığına 

(MSD) sahip 

olan bir polis 

memuru, bir resepsiyonist ve bir podiatri 

uzmanı, çalışanları etkileyen en yaygın 

küresel sağlık sorunu üzerine bir çalışmada 

deneyimlerini tartışıyor.  EU-OSHA’nın 

konuya ilişkin raporuna, özetine ve ilgili diğer 

yayınlara ulaşmak için tıklayınız. 

“SARS-CoV-2 RNA, semptomların başlamasından 

1-3 gün önce insanlarda tespit edilebilir. PT-

PCR’de en yüksek viral yük ise semptomların 

başladığı gün gözlemlenmiştir.” 
 

 
 

SARS-CoV-2'nin Bulaşması Hakkında 

Bilimsel Çalışmalar 
 

WHO, Mart ayında hazırladığı “SARS-CoV-

2’nin Bulaşma Yolları” isimli bilimsel özet 

yayınını güncellediğini belirtti. COVID-19’a 

neden olan virüs SARS-CoV-2 hakkında 

yapılan bilimsel çalışmaların bir araya 

getirildiği yayın, enfekte insanların virüsü 

iletmesi hakkında bilinenlere ve enfeksiyon 

kontrol ve önleme konusunda yapılması 

gerekenlere yer veriyor. Detaylı bilgiye 

ulaşmak için tıklayınız. 

Vardiyalı Çalışmanın Mesleki Kanser 

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

 

 

 

 

 

 
24 saatlik çalışma düzeninde, vardiyalı 

çalışmanın kanserle ilişkisi de dâhil olmak 

üzere sağlık üzerindeki etkisi konusunda 

endişe devam etmektedir. 

 

Mesleki Tıp Enstitüsü yürüttüğü araştırmayla; 

vardiyalı çalışmanın kanser riski üzerindeki 

etkisi, riskleri azaltmak için atılabilecek 

adımlar ve konuyla ilgili uluslararası bir 

perspektif oluşturulmasına yardımcı olmak 

için literatürü gözden geçirmeyi amaçlamıştır. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 
 

COVID-19 Salgını: İşle İlgili 

Psikososyal Risklerin Yönetimi 
COVID-19 terimi kelime dağarcığımıza 

girmeden önce de işyerinde tükenmişlik, stres 

ve kaygı önemli konulardı. Birçok insan için 

COVID-19 işle ilgili stres ve baskıyı büyük 

ölçüde artırdı. Bu kriz ve değişim 

dönemlerinde çalışanların refahını korumak 

için ILO, çalışanlar, işverenler ve yöneticiler 

için yeni bir rehber yayınlamıştır.  

COVID-19 Salgını Sırasında İşle İlgili 

Psikososyal Risklerin Yönetimi konulu 

rehbere ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/advice-employers-supporting-workers-musculoskeletal-disorders
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://iosh.com/resources-and-research/resources/review-impact-shift-work-on-occupational-cancer/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
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Yayınlar 

İSG Farkındalığı: Farklı Kültürler Farklı Yaklaşımlar 
 

Küresel ve teknolojik dönüşüm hızla çalışma dünyasını ve 

öğrenme dinamiklerini değiştirmektedir.  İnsanlar ve kuruluşlar 

bu dönüşümle başa çıkmak için uygun yeterliliklere ihtiyaç 

duymaktadırlar. ENETOSH, bu ihtiyacın karşılanması adına 

“İSG Yeterlilikleri: Önleme Kültürleri Rehberi”nin 

yayınlandığını duyurdu. 

Söz konusu rehberde beş farklı kıtadan yazarlar önleme kültürü 

oluşturmak için fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmışlardır. 

Farklı disiplinleri ve farklı yaklaşımları temsil eden yazarlar, 

belirli bir hedef grupta yetkinlik gelişimi konusunda örnek vaka 

çalışmaları sunmuşlardır. Hem teorik hem de pratik 

yaklaşımların yer aldığı rehber hakkında daha detaylı bilgiye 

ulaşmak ve PDF olarak ön izlemesini görmek için tıklayınız. 

 

COVID-19 Pandemisi, Çalışanları 

Biyolojik Ajanlara Maruz Kalmaktan 

Koruma İhtiyacını Ön Plana Çıkardı 

Büyük bir EU-OSHA projesinin bulgularını 

özetleyen yeni bir rapor, işyerinde biyolojik 

ajanlara maruziyet konusunda farkındalığı 

artırmayı ve politika yapıcılar için önemli 

bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. İşyerinde 

biyolojik ajanlara maruz kalma, bulaşıcı 

hastalıklar ve alerjiler dahil olmak üzere çok 

sayıda sağlık problemiyle ilişkilidir. Çok 

çeşitli meslek dallarından çalışanlar 

etkilenmekte olsa da, bu konuda genel bir 

farkındalık eksikliği vardır. İlgili rapora 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

İngiltere’de Ölümlü Kazalar Tarım 

Sektöründe Diğer Sektörlerden 18 Kat 

Daha Yüksek 
2019/20 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılıkta 

Ölümcül Yaralanmalar Raporu, tarım 

sektörünün İngiltere'de en kötü ölümcül 

yaralanma oranına sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Tarımda Güvenlik Haftası’nda konuya dikkat 

çekmek amacıyla yayınlanan istatistikler, 

tarımda ölüm oranlarının tüm endüstrilerdeki 

ortalama orandan 18 kat daha yüksek 

olduğunu vurguluyor. Geçen sene tarım 

sektöründe hayatını yitiren 21 kişinin 

yarısının 55 yaşın üzerinde olup 4 yaşında bir 

çocuğun da hayatını yitirenler arasında 

olduğu belirtilmiştir. IOSH, tarafından 

hazırlanan haber metnine ve rapora ulaşmak 

için tıklayınız. 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429465253
https://osha.europa.eu/en/highlights/covid-19-pandemic-reinforces-need-protect-workers-exposure-biological-agents
https://www.ioshmagazine.com/2020/07/24/fatalities-farming-18-times-higher-other-industries
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Yayınlar 

Güvenli ve Sağlıklı Bayramlar 

WHO, tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlayarak, COVID-19 salgını ışığında dikkat 

edilmesi gerekenlere dair bir rehber yayımladı. Söz konusu yayına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 
 

İngiltere’de Beş İşyeri Yöneticisinden 

Birinin İSG Eğitimi Yok 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘Yöneticiler çalışanların sağlık ve güvenliğinin 

korunmasında çok önemli bir rol 

oynamaktadır - ancak beş yöneticiden biri bu 

alanda eğitim almamış durumdadır.’ 

Çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekteki 

işletmelerde yaklaşık 700 şirket karar 

vericisiyle iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl 

yönetildiğine ilişkin anket düzenlenmiştir. 

IOSH ve YouGov tarafından hazırlanan rapor, 

işletmelerin neden yöneticilerine sağlık ve 

güvenlik eğitimi verdiğini ortaya koyuyor. 

İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 Çalışma Dünyasından 

Hikayeler 

 

COVID-19 salgını, dünyamızı hayal bile 

edemeyeceğimiz şekillerde değiştirdi. Çalışma 

dünyasının bütün kesimleri salgından 

etkilendi. ILO; çalışan, işveren ve hükümet 

yetkililerinden salgın sürecinde neler 

yaşadıklarını anlatmalarını istedi.  Hikayeleri, 

New York'tan Yeni Zelanda'ya, Dubai'den 

Douala'ya kadar COVID-19'un çalışma 

dünyasını nasıl etkilediğine ve salgının 

etkilerine dair bir tablo çiziyor. Yayınlara 

ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.who.int/publications/i/item/safe-eid-al-adha-practices-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://iosh.com/more/news-listing/managing-your-people-safely/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Coronavirus
https://www.ilo.org/covid-19-stories/en/
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Yayınlar 

Hassas Çalışanlar ve  

Tehlikeli Maddeler:  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli maddeler için yapılan işyeri risk 

değerlendirmesi ve alınan önleyici tedbirlerin, 

özel ihtiyaçları ve daha yüksek risk seviyeleri 

olan çalışan gruplarını hedeflemesi gerekir. Bu 

gruplar, genç veya geçici çalışanlar gibi 

deneyimsiz veya bilgisiz çalışanların yanı sıra 

hamile çalışanlar gibi fiziksel olarak daha 

hassas olan kişileri içerir.  EU-OSHA’nın 

broşürüne ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncel COVID-19 Rehberi 
 

WHO, dünyadan birçok uzmanın desteği ile 

Ocak 2020’den beri COVID-19 ile ilgili 

100’den fazla doküman yayımladığını, 

yayımladığı bu dokümanları temel başlıklar 

altında sınıflandırarak kişilerin istifadesine 

sunduğunu belirtti. “Salgına hazırlık”, 

“Salgınla yaşamak”, “Salgını yönetmek ve 

sonlandırmak”, “Salgın sırasında ve 

sonrasında faaliyetlerin devam ettirilmesi” 

başlıklarında hazırlanan yayınlara ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

Şiddet ve Tacizden Arınmış, Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı 

 
İşyerinde şiddet ve taciz, hem çalışan sağlığı ve 

güvenliğine hem de örgütsel verimlilik ve 

saygınlığa yönelik önemli ve süregelen bir 

tehdittir. ILO’nun Haziran 2019’da toplanan 

Yüzüncü Yıl Konferansı’nda, çalışma yaşamında 

şiddet ve tacizin yasaklanması ve önlenmesini 

öngören 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni ve 

eşlik eden 206 sayılı Tavsiye Kararı kabul edilmişti. 

 

ILO, bu belgelerin onaylanması ve uygulanmasını desteklemek üzere, ulusal ve işyeri 

düzeyinde kapsamlı İSG çerçevesinin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi nasıl ele alabileceğini 

ortaya koyan küresel bir rapor hazırladı. Raporun devamına ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/vulnerable-workers-and-dangerous-substances-info-sheet-now-available-several-languages
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/a-guide-to-who-s-guidance
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_751977.pdf
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Yayınlar 

Kamusal Alanlarda Yeni Normal 

WHO, mağazalar, restoranlar veya ibadet yerleri 

gibi ortak alanlardan sorumlu olan çalışanlar için 

hazırladığı güvenlik yönergelerini paylaştı.  

Söz konusu yayına ve WHO tarafından hazırlanan 

diğer infografiklere ulaşmak için tıklayınız. 
 

 İşyerindeki Kanserojenler: Birçok Dilde 

Hazırlanan Broşüre Ulaşılabilir 
Kanserin, AB'de işle ilgili ölümlerin önde gelen nedeni olduğu 

tahmin edilmektedir. Kanserlerin büyük bir kısmı işyerindeki 

kanserojenlere maruz kalma ile bağlantılı olabilir. 

 

EU-OSHA’nın işyerindeki kanserojenler hakkında 16 dilde 

hazırlamış olduğu broşüre artık ulaşılabilir. İşyerindeki 

kanserojenlerden kaynaklanan risklerden kaçınmanın yanı sıra 

faydalı kaynaklara bağlantılar için pratik öneriler sunar. 

 

Yayın, risk değerlendirmesi, kanserojenlere karşı uygulanan 

önleyici tedbirlerin hiyerarşisi ve mesleki maruziyet limitleri 

gibi spesifik yasal gereklilikleri kapsar. Ayrıca, bakım 

esnasında alınacak önlemler ve özellikle risk altındaki 

çalışanların nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi sağlayan 

broşüre ulaşmak için tıklayınız.  

 

3 Temmuz Mezotelyoma Günü 
3 Temmuz Mezotelyoma Günü’nde, asbest lifine 

maruziyet kaynaklı mezotelyoma farkındalığını 

arttırmak için Birleşik Krallık Mezotelyoma Birliği 

tarafından bir webinar gerçekleştirilmiştir. IOSH 

Başkan Yardımcısı Dr. David Gold'un işyerinde 

asbeste maruz kalmanın nasıl önleneceği hakkında 

konuşma yaptığı webinara ulaşmak için tıklayınız. 
 

https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/transmission-protective-measures
https://osha.europa.eu/en/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
https://www.ukmesoalliance.org/projects/virtual-action-mesothelioma-day-2020/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Asbestos
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Yayınlar 

 

Stres Zamanlarında Önemli Olanı Yapmak: Resimli Kılavuz 
 

WHO, kişilerin yaşadıkları sıkıntılar ile başaçıkabilmeleri için bir stres yönetimi rehberi 

hazırladı. Söz konusu rehber, stresle başa çıkmaya yardımcı olmak için insanları pratik 

becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. WHO, kendi kendine yardım tekniklerini uygulamak 

için her gün birkaç dakika yeterli olduğunu vurgulayarak kılavuzun tek başına veya 

beraberindeki sesli alıştırmalarla kullanılabileceğini belirtti. 

 

Aşağıdaki görselleri içeren rehbere ulaşmak için tıklayınız. 

  
 

 

  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
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Dijital Araçlar 

Kas-İskelet Sistemi Sorunları: İşyerinde Grup Tartışmaları İçin Kaynaklar 
 

İşyerinde kas-iskelet sistemi hastalıkları 

(MSD) ile mücadele etmek için birçok 

dilde iki kaynak kiti hazırlanmıştır ve her 

ikisi bir arada kullanılabilir.  

 

MSD sohbet başlatıcıları işyerinde veya 

eğitim sırasında grup tartışmalarını 

kolaylaştırır. Araç, çalışanlar ve 

yöneticileri arasındaki kas-iskelet sistemi 

sağlık sorunu hakkında etkili iletişimi desteklemek için pratik rehberlik sunar. 

"Kas-İskelet Sistemi Sorunlarını Anlamak" isimli araç seti ise, personel ve tedarikçiler arasında 

kötü duruşlar, tekrarlayan çalışmalar, MSD'lerin erken tespiti, yükleri taşıma ve daha pek çok 

konuda farkındalığı artırmak için bir düzineden fazla Napo filmi kullanır. 'Kolaylaştırıcı 

rehberliği' ve 'tartışma etkinlikleri' içeren araç seti mesleki eğitim kursları için de uygundur. 

EU-OSHA’nın sağladığı kaynak kitlerine ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bültenimiz Etkinlik ve 

Eğitimler Bölümü ile 

devam ediyor! 

https://osha.europa.eu/en/highlights/musculoskeletal-disorders-resources-group-discussions-workplace
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Etkinlik ve Eğitimler 

ILO Küresel Zirvesi, COVID-19 Sonrasında Daha İyi Bir Çalışma Yaşamı İnşa 

Etmeyi Taahhüt Ediyor 
Pandeminin ekonomik ve sosyal 

etkilerinin nasıl ele alınacağının 

tartışıldığı ILO Küresel Zirvesi 

1-2 ve 7-9 Temmuz tarihlerinde 

gerçekleştirildi. Devlet ve 

Hükümet Başkanları, dünyanın 

önde gelen işveren ve işçi 

sendika liderleri, 7-9 Temmuz 

tarihlerinde üç gün süren 

Zirve’ye katıldılar. Zirve, işçi, 

işveren, hükümet temsilcilerinin 

yanı sıra, BM, WHO, IMF, WTO ve OECD Başkanlarının da katıldığı gelmiş geçmiş en büyük 

çevrimiçi toplantı oldu.   

Zirve’nin 1-2 Temmuz’da yapılan ilk bölümünde, Afrika, Amerika Kıtaları, Arap Devletleri, 

Asya-Pasifik, Avrupa ve Orta Asya’yı kapsayan sanal bölgesel etkinlikler düzenlendi. 

Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri, bölgesel kuruluşlar, küresel salgının kendi ekonomileri, 

işgücü piyasaları ve toplumlar üzerindeki devasa etkilerini ve farklı ulusal mücadele 

önlemlerini tartıştılar. Küresel Zirve’nin son günü olan ILO Ortakları Gününde ise, ILO’nun 

187 Üye Devletinden Bakanlar, işçi ve işveren liderleri, ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi’nin küresel 

salgından toparlanmayı destekleyecek ve daha iyi bir çalışma yaşamı inşa edecek eylemlere 

nasıl rehberlik edeceğine ilişkin görüşlerini paylaştılar. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

Yaşlanan Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği: Herkes İçin Bir Öncelik 
Yaşlanan ve daralan bir işgücünün 

getirdiği güçlükler Avrupa için yeni 

bir konu değildir: 2030'a kadar 55-64 

yaş arası çalışanların işgücünün % 

30'unu veya daha fazlasını oluşturması 

beklenmektedir. Bu arada, birçok 

çalışan emeklilik yaşına ulaşmadan 

önce işgücü piyasasını terk etmektedir. 

 

Bir kişinin çalışma hayatının 

başlangıcından itibaren güvenli, 

sağlıklı ve adil çalışma koşulları 

sağlamak için sürdürülebilir çözümler, bu olumsuz süreci durdurmanın ve uzun vadede 

verimliliği artırmanın anahtarıdır. Bu alandaki politika gelişimini desteklemek için, birkaç 

yıl önce EU-OSHA tarafından yürütülen bir proje, Avrupa genelinde çalışanların 

yaşlanmasını ele alan çok sayıda politika ve girişim analizi gerçekleştirdi. Projeyi ve üretilen 

dokümanları keşfetmek için tıklayınız. 

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_751082/lang--tr/index.htm
https://osha.europa.eu/en/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all
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Etkinlik ve Eğitimler 

14. Avrupa İş Sağlığı Psikolojisi Akademisi Konferansı Bienal Ödülü 
   

EU-OSHA ile işbirliği içinde 

Avrupa İş Sağlığı Psikolojisi 

Akademisi’nin (EAOHP) 

düzenlediği bu bienal ödülü, iş 

sağlığı psikolojisi alanına kayda 

değer katkıda bulunan bir çalışma 

üreten herhangi bir OHP 

araştırmacısına veya uygulayıcısına 

açıktır. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi 

için tıklayınız. 
 

Konum: Çevrimiçi 

   Tarih: 02-04/09/2020  

UNESCO Uluslararası Okuryazarlık Ödülleri 
 

 

 

 

 

 

ENETOSH, üyelerinden biri olan “OSH Literacy.org” nun 2020 yılı UNESCO Uluslararası 

Okuryazarlık Ödülleri’ne aday olduğunu duyurdu. Her yıl dünya çapında okuryazarlığı teşvik 

eden projeleri yürüten kişileri veya kuruluşları onurlandırmak için düzenlenen ödül töreninin 

bu yılki teması “Okuryazarlığı öğretmek ve öğrenmek: eğitimcilerin rolü ve pedagojilerin 

değiştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 

Ödüle aday olan “OSH Literacy.org” özellikle İSG iletişimi ve eğitimi alanında farkındalığı ve 

iyi uygulamaları artırmaya odaklanmış bir sivil toplum kuruluşudur.  

“OSH Literacy.org”un çalışmaları ve ödül töreni hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili 

linklere tıklayınız. 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/oshevents/14th-european-academy-occupational-health-psychology-conference
http://oshliteracy.org/
https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes
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Etkinlik ve Eğitimler 

Çevrimiçi Kampanya Ortaklık 

Toplantısı - Sağlıklı İşyerleri Yükü 

Hafifletiyor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020-22 Sağlıklı İş Yerleri "Sağlıklı İşyerleri 

Yükü Hafifletiyor" Kampanyasının resmi 

lansmanının hemen öncesinde, EU-OSHA bir 

Avrupa kampanya ortaklığı toplantısı 

düzenleyecektir. Etkinlik için tıklayınız. 

Konum: Çevrimiçi 

Tarih: 29/09/2020 

2020 Yılı Avrupa Mesleki Beceriler 

Haftası 

ENETOSH, Avrupa Komisyonu’nun mesleki 

eğitim ve öğretim konusunda bir yarışma 

başlattığını duyurdu. 9-13 Kasım’da Avrupa 

Mesleki Beceriler Haftasında gerçekleşecek 

ödül töreni ve yarışmaya katılım şartları 

konusunda detaylı bilgi için tıklayınız. 

OpenWHO Eğitim Platformu 

 

OpenWHO Eğitim Platformu 

 

 

 

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şu ana kadar 4 milyondan fazla kişinin 

OpenWHO eğitim platformu aracılığıyla WHO’nun çevrimiçi eğitim kurslarına kaydolduğunu 

belirtti. 

OpenWHO, sağlıkla ilgili acil durumlara müdahaleyi iyileştirmek için çevrimiçi kurslar sunan 

etkileşimli, web tabanlı, bilgi aktarım platformudur. Kullanıcılar bu platform aracılığıyla birçok 

farklı konuda bilgi alabilecekleri dünya çapında bir sosyal öğrenme ağına katılım sağlamış 

olurlar. OpenWHO ayrıca halk sağlığı konusunda önemli konuların hızlı bir şekilde paylaşımı, 

derinlemesine tartışma olanağı ve geribildirim için forum hizmeti sunmaktadır. 

Şu anda platform, 38 dilde 15 konuda 115 çok dilli COVID-19 dersi sunmaktadır. 

OpenWHO’ya ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/oshevents/campaign-partnership-meeting-healthy-workplaces-lighten-load-0
https://www.xarxafp.org/european-awards-vet-excellence-2020/
https://openwho.org/pages/about
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BÜLTENİMİZİN İLK ÜÇ 

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

