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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-AĞUSTOS 2020 

SAYI:5 

 

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 

Dünya Akciğer Kanseri Günü ve “Kaybedecek Zaman Yok” Kampanyası 

 

IOSH, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri 

gününde “Kaybedecek Zaman Yok” 

kampanyası kapsamında çalışanların, dünya 

genelinde en çok can kaybına neden olan kanser 

türlerinden biri olan akciğer kanserine karşı 

korunmaları adına alınabilecek basit önlemlerin 

neler olduğunu paylaştı. Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

IOSH ayrıca paydaşlardan işle ilgili akciğer 

kanserinin önlenmesi konusunda farkındalık 

yaratılması için yardım istedi. Kampanyaya 

nasıl dahil olunabileceğine ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

Kaybedecek Zaman Yok Kampanyası 

konusundaki IOSH’un paylaştığı diğer dikkat 

çekici içerikler:  

 Dünyada yaklaşık 125 milyon insanın 

işyerinde asbeste maruz kaldığını ve bunun 

yılda 100.000'den fazla can aldığını biliyor 

muydunuz? Asbestin önlenmesi konusunda 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 Silika içeren malzemelerin kesilmesi, 

delinmesi, taşlanması, cilalanması hatta 

bunlardan sonra sadece süpürme yapılması 

ile bile silika tozuna maruz kalınabilir. Uzun 

süreli maruziyet akciğer kanserine neden 

olabilir. Riski kontrol etme konusunda 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 Dünya çapında yılda en az 38.000 kişi dizel 

araçların aşırı nitrojen oksit emisyonlarından 

hayatını kaybetmekte. Maruziyeti nasıl 

önleyeceğinizi öğrenmek için tıklayınız. 

“Salgın Sırasında İSG Sistemleri: Etki ve Müdahale” Konulu Webinar 

SESRIC, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

ile işbirliği içinde, İİT İSG Ağı (OIC-OSHNET) 

çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinde bir 

webinar düzenlemiştir. Ağa mensup ülkelerin İSG 

üst düzey temsilcileri, Pandemi sırasında kendi 

ülkelerinin İSG deneyimlerini ve iyi 

uygulamalarını paylaşmıştır. İlgili habere ulaşmak 

için tıklayınız. 

https://www.notimetolose.org.uk/news-and-events/simple-steps-to-protect-staff-from-one-of-worlds-biggest-killers/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=No+time+to+lose
https://www.notimetolose.org.uk/world-lung-cancer-day-2020/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=No+time+to+lose
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/asbestos-pack-taster/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=No+time+to+lose
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/silica-pack-taster/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=No+time+to+lose
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/diesel-pack-taster/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=No+time+to+lose
https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2409
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Dünya’dan Haberler 

COVID-19, Gençlerin Yüzde 70'inden 

Fazlasının Eğitim Hayatını Aksatıyor 

ILO Genel Direktörü Guy Ryder: “Pandemi, 

gençlere birçok şok yaşatıyor. Sadece işlerini 

ve istihdam olasılıklarını yok etmekle 

kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve öğretim 

hayatını aksatıyor ve zihinsel sağlıkları 

üzerinde ciddi bir etki yaratıyor.” 

Salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi, eşitsizlikleri ve tüm neslin üretken potansiyelini 

azaltan riskleri daha da artırdığını vurgulayan habere ulaşmak için tıklayınız. 

Sıcak Gündem: İş Hijyeni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberde, ENETOSH veri tabanından iş 

hijyeni konusunda iyi uygulama örneklerine 

dair bir seçki sunulmaktadır. Bu örnekler, 

okullarda hijyenle, COVID-19 salgınıyla 

mücadeleyle, küçük, orta ve büyük ölçekte 

işyerlerinde hijyenle ilgilidir. Burada, 

dünyanın her yerinden mesleki hijyen 

alanında çalışan enstitü ve kurumların bir 

listesi, web sitesi bağlantıları ve çeşitli 

ülkelerdeki iş hijyeni kursları hakkında bilgi 

bulunmaktadır. Habere ulaşmak için 

tıklayınız. 

IOSH Öğrenci Bursu 

 

 

 

 

 

IOSH, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer 

yapanlara tamamen ücretsiz veya düşük ücretli 

üyelik şansı sunduğunu belirtti ve hali hazırda 

1.000 öğrenci üyeliğine ulaştığını duyurdu. 

Öğrenci bursu alanların kapsamlı araştırma 

materyallerinden ve çevrimiçi olarak sunulan 

içeriklerden faydalanarak teknik bilgi ve 

deneyimlerini geliştirme şansı bulduklarını 

belirten IOSH, aynı zamanda bursiyerlere iş 

dünyasında rehberlik yapılarak kariyer 

gelişimi konusunda da destek verildiğini 

vurguladı. Burs hakkında detaylı bilgi almak 

için tıklayınız. IOSH’un öğrenci üyeliğinden 

mezun statüsüne geçen ilk kişi olan Olivia 

Cockerell ile yaptığı röportaja ulaşmak için 

tıklayınız. 1.000’inci öğrenci üyesi olan Tsz Kiu 

Shum ile yaptığı röportaja ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753060/lang--en/index.htm
https://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-178/_nr-19/_p-1/i.html
https://iosh.com/students?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
https://iosh.com/more/news-listing/first-to-achieve-iosh-membership-hat-trick/
https://iosh.com/more/news-listing/iosh-welcome-thousandth-member/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=1000+Student+Member
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Dünya’dan Haberler 

12 Ağustos 

Uluslararası Gençlik Günü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını 

ve acil küresel eylem gerektiren iklim acil 

durumu gençlerin önemini bir kez daha 

gözler önüne sermektedir. Bu nedenle 12 

Ağustos Uluslararası Gençlik Günü mevcut 

zorlukları azaltmak için toplumun her 

düzeyindeki gençlerin katılımının önemine 

odaklanmıştır. EU-OSHA’nın genç 

çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği 

çalışmalarına, çocuk ve genç çalışanlarda 

kas-iskelet sistemi hastalıkları isimli 

seminer özetine, NAPO’nun ilgili çizgi 

bantlarına ve bu yıl Uluslararası Gençlik 

Günü kapsamındaki faaliyetlere ulaşmak 

için tıklayınız. 

WHO, 19 Ağustos Dünya İnsani 

Yardım Gününü Kutladı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO, COVID-19 ve diğer acil durumlarla 

mücadelede ön saflarda yer alan insani 

yardım çalışanlarına teşekkür etti. WHO 

ayrıca, krizler ve küresel COVID-19 salgını 

nedeniyle hayatları altüst olan insanlara 

olağanüstü zamanlarda yardım eden tüm 

insani yardımseverlere minnettar 

olduklarını belirtti. Bu gerçek hayat 

kahramanlarının bağlılığı, azmi ve 

fedakarlığının insanlığın en iyisini temsil 

ettiğini vurguladı. WHO Türkiye Temsilcisi 

Dr. Irshad Ali Shaikh, insani yardım 

çalışanlarının her gün özverili bir şekilde 

sağladıkları hayat kurtarıcı çalışmalarının 

önemini hatırlattı. Ayrıntılara ulaşmak için 

tıklayınız. 

Health and Safety Executive (HSE)’de Yeni Dönem 

IOSH, Sarah Newton'un Birleşik Krallık iş sağlığı 

ve güvenliği kurumu Health and Safety 

Executive (HSE)’in yeni başkanı olarak 

atanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. 

IOSH daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

dünyası için, Sarah ve ekibi ile işbirliği yaparak 

ve HSE’nin çalışmalarına katkı vermek isteği 

içinde olduğunu bildirdi. Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. Yeni başkan Sarah 

Newton hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/youth-engagement-spotlight-international-youth-day-2020
https://www.who.int/news-room/detail/19-08-2020-world-humanitarian-day-2020-a-tribute-to-aid-workers-on-the-front-lines
https://iosh.com/more/news-listing/iosh-welcomes-new-hse-chair/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
https://www.hse.gov.uk/aboutus/hseboard/newton.htm
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Dünya’dan Haberler 

Oyuncu Demet Akbağ, COVID-19 

Krizi Sürecinde Gençleri 

Desteklemek İçin Herkesi Harekete 

Geçmeye Çağırdı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oyuncu Demet Akbağ ILO’ya verdiği 

demeçte; COVID-19 krizi sürecinde gençleri 

desteklemek için hemen harekete geçilmesi 

gerektiğini; gençlerin, özellikle kadınların, 

büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu 

vurguladı. 2020 Uluslararası Gençlik 

Gününde herkesi, gençliği daha iyi bir 

şekilde yeniden inşa etme çabalarının 

merkezine koymaya davet ediyor. Haberin 

devamına ulaşmak için tıklayınız. 

Şantiyeler ve Güvenlik 

 
 

Glasgow’da 10 yaşındaki bir çocuğun açık 

inşaat sahasına girerek, kaza yaşaması ve 

hayatını kaybetmesinden sonra IOSH, tüm 

inşaat sahası alanlarında özellikle aktif olarak iş 

yürütülmediği zamanlarda da dışarıdan girişin 

engellenmesi için önlemler alınması konusunda 

çağrıda bulundu. Haberin devamına ulaşmak 

için tıklayınız. 

Güvenli Uçuşlar 

IOSH, koronavirüs salgınının dünya genelinde 

etkisini göstermeye devam ettiği günlerde 

havaalanı ve havayolu güvenliği ile ilgili 

Heathrow Havalimanı yetkililerinden Amanda 

Owen ile yaptığı röportajı yayımladı. Owen’ın 

COVID-19 salgınının ortasında güvenli hava 

yolculuğu sağlamak söz konusu olduğunda 

basit veya kolay cevapların olmadığını belirttiği 

röportajın devamına ulaşmak için tıklayınız. 

 

182 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin Evrensel 

Kabulü 
182 Sayılı Çocuk 

İşçiliğinin En 

Kötü Biçimleri 

hakkındaki ILO 

Sözleşmesi, ILO 

üyesi 187 

ülkenin tamamı 

tarafından onaylanarak şimdiye kadar evrensel 

onay sağlayan ilk uluslararası çalışma standardı 

haline geldi. İlgili habere ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://twitter.com/ilo/status/1293517363057500161
https://iosh.com/more/news-listing/builders-urged-to-secure-sites-to-save-lives/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/24/covid-testing-heathrow-airport
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749858/lang--en/index.htm
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Dünya’dan Haberler 

Kalabalık konserlerde COVID-19 Riski 
 

 

IOSH’un paylaştığı habere göre Almanya, 

pandemi sırasında kalabalık ortamların yarattığı 

bulaşma risklerini incelemek için aynı gün üç 

müzik etkinliğinin yapılmasına izin verdi. Halle 

Üniversitesi'nden bilim adamları, “Restart-19” 

ismi verdikleri deneyi, yaşları 18 ile 50 arasında 

değişen 1.500 sağlıklı gönüllü ile gerçekleştirdi. 

İlk konserde hiçbir önlem alınmamıştı. İkincisi 

daha fazla hijyen ve biraz sosyal mesafeyi 

içerirken, üçüncü konserde katılımcı sayısı 

yarıya indirilmişti ve her bir kişi birbirinden 1,5 

metre uzakta duruyordu. 

Bulguları gelecek aylarda paylaşılacak olan 

deney hakkında daha detaylı bilgi almak için 

tıklayınız. 

ILO: ’’İşyerinde Şiddet ve Tacizin 

Üstesinden Başarıyla Gelmedikçe "Yeni 

Normal" Eskisinden Daha İyi 

Olmayacak’’ 

 
 

“Çin'in Wuhan kentindeki doktorların aşırı 

kalabalık hastanelerde dövüldükleri ve tehdit 

edildiklerine; market çalışanlarının, 

mağazalarda erzak kalmayınca şiddet ve tacize 

maruz kaldıklarına dair haberler var. Daha 

yakın zamanlarda, Amerika Birleşik 

Devletleri'nde bir mağazada yüz maskesi takma 

politikasını uygulamaya çalışırken bir güvenlik 

görevlisi öldürüldü. 

 

Bu tür tacizi sürdüren veya devam etmesine 

izin veren sistemlerden, kültürlerden ve 

bireylerden hesap sorulması ve bunun 

düzeltilmesi gerekir. Hepimiz COVID-19 

sonrası "daha normal" bir yapı oluşturmak 

istiyoruz. Şiddet ve tacizden uzak işyerleri bu 

denklemin bir parçası olmalıdır. Daha iyi bir 

normal, işyerinde şiddet ve tacizle mücadele 

anlamına gelmelidir.” 

 

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

 

WHO, 

COVID-19 

Önlemlerine 

Dikkat 

Çekti 
 

WHO, COVID-19 pandemisi sırasında 

kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için 

alınması gereken koruyucu önlemleri 

hatırlatan bir afiş yayınladı.  Haberin 

devamına ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/08/24/germany-holds-crowded-concerts-assess-covid-risk
https://iloblog.org/2020/07/27/a-better-normal-must-mean-tackling-workplace-violence-and-harassment/
https://twitter.com/WHOTurkey/status/1293454042157527040
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Dünya’dan Haberler 

Dünyadaki 5 Okuldan 2'si Temel El Yıkama Malzemelerine Erişemiyor 
 

Tüm dünya çapında, okullar yeniden açılma 

konusunda mücadele ederken, 

WHO/UNICEF Ortak İzleme Programından 

(JMP) elde edilen en son veriler, 2019 yılında 

dünyadaki okulların yüzde 43'ünün sabun ve 

suyla temel el yıkama şartlarına erişemediğini 

ortaya koymaktadır. Rapora göre, yaklaşık 

818 milyon çocuk okullarında temel el yıkama 

tesislerinden yoksun, bu da onları COVID-19 

ve diğer bulaşıcı hastalıklar açısından daha 

yüksek risk altında bırakıyor. 

UNICEF ve WHO, dünya çapında yeterli yıkama hizmetlerine eşit erişim sağlamaya kararlı. Bu iki 

kurum yakın zamanda, en savunmasız toplulukları sağlıklarını korumak için Herkes İçin El 

Hijyeni adlı ortak bir girişim başlattı. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

İşe Güvenle Dönüş 

IOSH, ülkeler genelinde COVID-19 önlemlerinin 

esnetilmesi sonucunda işyerinde çalışmaya 

dönenlerin tavsiye alabileceği ücretsiz bir 

telefon yardım hattı açtığını duyurdu. 

 

 

 

 

 

 

IOSH’un işe güvenli dönüş konusunda 

hazırladığı birçok ücretsiz yayının paylaşıldığı 

sayfaya ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

COVID-19 Salgını Sırasında Oda 

Dezenfeksiyonu Hakkında Kılavuz 

 

 
 

Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Kurumu 

(HSE), COVID-19 salgını sırasında sis, buhar 

veya ultraviyole (UV) sistemleri kullanarak 

daha geniş alanların veya odaların dezenfekte 

edilmesine yönelik bir kılavuz yayınladı. 

Kılavuz, doğru dezenfeksiyon yönteminin nasıl 

seçileceğini ve güvenli bir şekilde nasıl 

uygulanacağını açıklamaktadır. Haberin 

detayına ve ilgili kaynaklara ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.who.int/news-room/detail/13-08-2020-2-in-5-schools-around-the-world-lacked-basic-handwashing-facilities-prior-to-covid-19-pandemic-unicef-who
https://iosh.com/coronavirus/returning-safely?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
https://osha.europa.eu/tr/oshnews/uk-hse-guidance-room-dinfection-during-covid-19-outbreak
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Dünya’dan Haberler 

Londra Otobüs Şoförleri ve COVID-19 

 

 

 

 

 

 

IOSH, Londra otobüs şoförlerinin COVID-19’a 

bağlı ölümlerine ilişkin bağımsız bir 

incelemenin ilk bölümünün yayınlandığını 

duyurdu.  

UCL Sağlık Eşitliği Enstitüsü liderliğinde 

hazırlanan raporda hayatını kaybeden kişilerin 

birçoğunun altta yatan bir sağlık sorunu olduğu 

vurgulanırken, sokağa çıkma yasaklarının daha  

erken uygulanmaya başlanması söz konusu 

olsaydı daha çok hayatın kurtarılabileceği öne 

sürüldü. 

Haberin devamına ve araştırma raporuna 

ulaşmak için tıklayınız. 

Birleşik Krallık’tan  

Gerçek İş Kazası Hikayeleri 

IOSH her ay sitesinde Birleşik Krallık İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurumu Health and Safety 

Executive (HSE)’den elde ettiği iş kazası 

haberlerini paylaşmaktadır. Kaza sonucunda 

verilen cezalara ve alınması gereken önlemlere 

ilişkin bilgilerin de yer aldığı Ağustos ayı içinde 

paylaşılan içeriklere aşağıdaki linklerden 

ulaşabilirsiniz. 

 

 Yapışkan bant fabrikasında yaşanan ölümcül 

kaza haberi için tıklayınız. 

 Kazan üretimi yapılan fabrikada yaşanan 

kaza haberi için tıklayınız. 

 İnşaat sahasında yaşanan kaza haberi için 

tıklayınız. 

 Toz boya ve kaynak imalatı fabrikasında 

yaşanan kaza haberi için tıklayınız. 

 Otoyol genişletme çalışmaları sırasında 

yaşanan kaza haberi için tıklayınız. 

 Et işleme tesisinde yaşanan kaza haberi için 

tıklayınız. 

 Beton fabrikasında yaşanan ölümlü kaza  

haberi için tıklayınız. 

Endüstriyel Tesislerde Yaşanan Büyük 

Kazalarda Artış 

 

 

 

 

 

  
IOSH, koronavirüs salgınında normalleşme 

sürecinde küresel düzeyde endüstriyel tesislerde 

yaşanan büyük kazalarda bir artış olduğunu 

açıkladı. Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/08/11/london-bus-driver-covid-19-mortality-report-published
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/27/employee-fatally-crushed-adhesive-tape-factory
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/21/two-tonne-metal-plate-crushed-workers-arm
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/19/temp-platform-lands-builder-court
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/19/powder-coating-company-must-pay-ps30k-selecting-wrong-trolley-job
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/13/damaged-pipeline-released-271-tonnes-gas-atmosphere
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/11/ni-meat-firm-fined-after-teenager-lost-finger-mincer
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/04/concrete-manufacturer-fined-ps285000-after-death-worker
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/04/increase-process-safety-incidents-post-lockdown
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Dünya’dan Haberler 

ABD: NIOSH- COVID-19 Pandemi Önlemleri Çerçevesinde İşyerinde  

Temizlik Malzemesi ve Dezenfektan Kullanımı 

Viral hastalıkların yayılmasının azaltılması 

için kullanılan temizlik malzemeleri ve 

dezenfektanlar güvenli bir şekilde 

kullanılmadıklarında ve/veya yanlış 

kullanıldıklarında çalışanlar için zararlı 

olabilmektedirler. Bu nedenle, etkili 

dezenfeksiyonun sağlanması, kişilere ve 

yüzeylere zarar gelmemesi için bu ürünlerin 

seçilmesi ve doğru kullanılması ve temizlik 

rutinlerinde yapılan değişikliklerin işyeri risk 

değerlendirmesine dahil edilmesi önemlidir.   

 

Mart 2020 başından itibaren ABD'de zehir merkezlerine çağrı sayısının arttığı belirtilmekte olup 

NIOSH web sayfasında temizlik ürünleri ve dezenfektanların neden olabileceği sağlık tehlikeleri 

ve çalışanları bu tehlikelerden korumak için önerilen önlemlerin yer aldığı kılavuzlar 

bulunmaktadır. Haberi detaylıca incelemek ve ilgili kaynaklara ulaşmak için tıklayınız. 
 

Pandemi Sırasında İşyeri Hekimliği 

 

 

 

 

 

 

“Kariyerimde ilk kez, iş sağlığı ve güvenliğindeki 

(İSG) 'S' hak ettiği ilgiyi gördü. COVID-19, 

işletmelere, çalışanların sağlığıyla birebir ilgilenen 

işyeri hekimlerinin kritik önemini göstermiştir.” 

Dr.Karen Michell 

 

IOSH araştırmacılarından Dr. Karen Michell ile 

pandemi sırasında işyeri hekimlerinin önem 

kazanan rolleri üstüne yapılan röportaja 

ulaşmak için tıklayınız. 

WHO, Haiti’de COVID-19’la 

Mücadeleye Devam Ediyor 
 

 
 

WHO, COVID-19’la mücadele kapsamında, 

Haiti’deki 2700 toplum sağlığı temsilcisi ve 162 

toplum sağlığı hemşiresi olmak üzere 2800'den 

fazla toplum sağlığı çalışanını eğitti. WHO, 

ayrıca toplum sağlığı çalışanlarına eldiven, yüz 

maskesi ve el dezenfektanı gibi kişisel koruyucu 

ekipmanların yanı sıra iletişim desteği için 221 

megafon sağladı. Haberin devamına ulaşmak 

için tıklayınız.  

https://osha.europa.eu/en/oshnews/usa-niosh-use-cleaners-and-disinfectants-workplace-frame-covid-19-pandemic-measures
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/13/oh-practitioners-pandemic
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/haiti-community-health-workers-trained-for-covid-19-response
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Dünya’dan Haberler 

 

Yeni Arjantin 

Filmi "The 

Crimes That 

Bind", Cinsel 

Taciz/Şiddet 

Tartışmalarını 

Zorluyor 

 
 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UN 

WOMEN, Arjantinli yönetmen Sebastian 

Schindel'in Birleşmiş Milletler gündeminin iki 

önemli konusu iş ve ev hayatında kadına 

yönelik şiddet ve tacizi ele alan yeni filmi "The 

Crimes That Bind" ın dünya galasına sponsor 

oluyor. Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız. 

9 Ağustos Dünya Yerli Halklar Günü 

 

 
 

ILO: “Yerli halk, dünya nüfusunun % 6'sından 

daha fazlasını temsil ediyor ancak aşırı 

yoksulluk içinde yaşama durumları 3 kat daha 

fazla. COVID-19 krizi bu eşitsizlikleri daha da 

şiddetlendirdi.”. Haberin devamına ulaşmak 

için tıklayınız. 

ISO 45003 
 

IOSH, İSG yönetim sistemi kapsamında 

psikososyal risklerin yönetilerek zihin sağlığının 

korunması amacıyla hazırlanan Psikososyal 

Riskler için Uluslararası Rehberlik Standardı 

(ISO/DIS 45003) taslağının üyelerin 

değerlendirmesine açık olduğunu belirtti.  

 

IOSH yetkilileri “ISO 45001'in geliştirilmesi 

sürecinden psikososyal risklerin diğer iş sağlığı ve 

güvenliği riskleriyle uyumlu sistematik bir şekilde 

yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.” 

açıklamasını yaparak tüm üyelerini taslağı 

değerlendirmeye davet etti. Konu ile ilgili daha 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Güvenli İletişim 

 

 “Çalışma dünyası sürekli değişim göstermekte. 

Ancak bir şey hep aynı: insanların konuşması, 

dinlemesi ve sesini duyurması gerekiyor. İletişim hiç 

bu kadar önemli olmamıştı.” 

IOSH’un COVID-19 döneminde artan iletişim 

ihtiyacı üzerine yayımladığı habere ulaşmak 

için tıklayınız. 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_753590/lang--es/index.htm
https://iloblog.org/2020/07/20/include-indigenous-people-in-covid-19-response/
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/07/iso-45003-consultation-opens
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/19/communicating-safety-message-behind-mask
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Dünya’dan Haberler 

Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz Projesi: Yapı Cenneti 

Kızıl Deniz Projesi, Suudi Arabistan'ın batı 

kıyısındaki çölleri, plajları, kanyonları, bir 

yanardağı ve 90 adadan oluşan bir takımadayı 

kapsayan 11.000 mil karelik bir yapı cenneti 

olup, her yıl bir milyon ziyaretçiyi ağırlayacak 

ve 70.000 yeni iş imkanı yaratacak bir projedir. 

IOSH’un projenin Genel Müdürü Joerg Buenzel 

ile böylesine büyük bir projede sağlık ve 

güvenliğin nasıl planlandığı ve sağlandığı 

üzerine yaptığı röportaja ulaşmak için 

tıklayınız. 

Biyoteknoloji Alanında Gerçekleşen Titiz Çalışmalar 

IOSH, Oxford Biomedica firmasından İSG ve 

biyogüvenlik uzmanı Lauren Crawley ile yaptığı 

röportajı yayımladı. 

Crawley, şu anda COVID-19 virüsüne karşı 

koruma sağlamak için bir aşı geliştirmeye çalışan 

gen ve hücre tedavisi uzmanları için gevşekliğin 

bir seçenek olmadığını belirtti. Ayrıca diğer 

operasyonlara kıyasla biyoteknoloji alanında 

risklerin daha titiz yönetildiğini vurguladı. 

Röportajın devamına ulaşmak için tıklayınız. 
 

IOSH Yardım Bursu 
 

IOSH, en az bir yıldır üyesi olan veya üyelikten 

ayrılmış kişilere, bu kişilerin ailelerine veya 

bakmakla yükümlü olduklarına yardım etmek 

için burs sağlayabileceğini bildirdi.  Burs fonuna 

bağış yapmak veya burs almak konusunda 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/08/24/saudi-arabias-red-sea-project-building-paradise
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/28/rigorous-routines-biotech
https://iosh.com/benevolent-fund/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
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Yayınlar 

COVID-19 ve Eğitim-Öğretim Hayatı 

ILO: “COVID-19 salgınına karşı yürütülen mücadele, 

eğitimin ve beceri eğitimlerinin verilmesinde 

değişikliklerle sonuçlandı. Ancak, bu değişikliklerin 

kaynak veya öğrenme erişiminden yoksun olanları 

geride bırakmamasını da sağlamalıyız.” 

 

Bu öğrenim krizinin kuşaksal bir felakete 

dönüşmesini önlemeye çalışan Birleşmiş Milletler 

Politika Özeti, dört temel alanda harekete geçilmesi 

çağrısında bulunuyor: 

 

1. Virüsün bulaşmasını engelleyin ve okulların 

yeniden açılması için kapsamlı bir plan yapın. 

2. Eğitim finansmanını koruyun ve etkili olması için 

koordinasyon sağlayın. 

3. Eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma için güçlü 

eğitim sistemleri oluşturun. 

4. Eğitim-öğretimi yeniden hayal edin ve değişimi 

hızlandırın. 

İlgili BM Politika Özetine ulaşmak için tıklayınız. 

 

WHO, COVID-19 Önlemleri Infografikleri 
 

WHO, COVID-19'un yayılmasını 

engellemek için en etkili yöntemlerden 

biri olan maskenin doğru ve yanlış 

kullanımlarına dikkat çekti. Fiziksel 

mesafe ve el hijyeni ile birlikte maske 

kullanımı, siz ve sevdiklerinizin 

sağlığını salgından korur. İlgili 

görsellere ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/?dn=EDMSP1_265624
https://twitter.com/WHOTurkey/status/1299269357181308934
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Yayınlar 

Dijitalleşme, İş Sağlığı ve Güvenliği 

İçin Ne Anlama Geliyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yapay zeka ve ileri robotikler çalışma hayatının 

normal bir parçası haline geldikçe iş sağlığı ve 

güvenliğindeki etkileri giderek daha da 

artacaktır. Dijitalleşmenin İSG’ye etkileri ile 

ilgili farklı dillerde hazırlanmış olan birçok 

konu başlığındaki dokümana, özet rapora ve 

web sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

İnsana Yakışır İş Sonuçları: 2018-19 ILO 

Program Uygulaması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misyonu, sosyal adaleti geliştirmek ve insana 

yakışır işi teşvik etmek olan ILO, yayımladığı 

raporla çalışmalarının insanların yaşamları 

üzerindeki etkisine ve ILO'nun sosyal adalet 

görevinin 2018-19 iki yıllık dönemi boyunca 

gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

sunmaktadır. İlgili rapora ulaşmak için 

tıklayınız. COVID-19 ve IOSH 

 

IOSH Başkanı Dr. Andrew Sharman dünyayı 

etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki son 

gelişmeleri aktardığı ve İSG Profesyonellerinin 

salgına nasıl karşılık verebilecekleri konusunda 

değerlendirme yaptığı bir video yayımladı. 

Videoyu izlemek için tıklayınız.  

IOSH’un COVID-19 özelinde hazırladığı birçok 

konuda bilgilendirici içerik olan sayfaya 

ulaşmak için tıklayınız. 

Üyelerin Dilinden 

IOSH, üyeleri ile yaptığı röportajları paylaşıyor. 

Üyelerin kariyer bilgilerinden neden IOSH üyesi 

olduklarına ve olmak isteyenlere tavsiyelerine 

dair birçok konu içeren röportajlara ulaşmak 

için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/what-does-digitalisation-mean-safety-and-health-work
https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/Decent-Work-results/overview#intro
https://www.youtube.com/watch?v=YFM8on_SCTk&feature=youtu.be&ab_channel=IOSHchannel
https://iosh.com/coronavirus/
https://iosh.com/media/8362/case-study-thomas-beswick-brown.pdf?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Membership+renewals
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Yayınlar 

Dünya Akıl Sağlığı Günü: Akıl 

Sağlığına Yatırım İçin Bir Fırsat Olabilir 

 

 

 

 

 

 

Akıl sağlığı, halk sağlığının en çok ihmal edilen 

alanlarından biridir. Dünyada 1 milyara yakın 

insan ruhsal bozuklukla yaşıyor, her yıl 3 

milyon kişi zararlı alkol kullanımından ve her 

40 saniyede bir kişi intihar nedeniyle ölüyor. Ve 

şimdi, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca 

insan, insanların akıl ve ruh sağlığı üzerinde 

daha fazla etkisi olan COVID-19 salgınından 

etkilendi. WHO, 10 Ekim Dünya Akıl Sağlığı 

Günü kapsamında bir makale yayınladı. Yayına 

ulaşmak için tıklayınız. 

İnteraktif Hizmet Sektöründe  

Çalışanların Çalışma Koşulları 

Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların 

toplam %14 ‘üne kıyasla interaktif olarak hizmet 

sektöründe çalışanların %22’sinin ve ön safta yer 

alan sağlık çalışanlarının %32’sinin  duygularını 

saklamak gibi oldukça yüksek oranda duygusal  

talepleri oluşmaktadır. Avrupa Yaşam ve 

Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı 

(Eurofund), yakın zamanda yayımlanan politika 

özetinde yer alan interaktif hizmet sektöründe 

istihdam edilen kişilerin çalışma koşullarını 

incelemiştir. COVID-19 salgını ışığında, sağlık 

sektöründe çalışanlarına da vurgu yapılan yayın 

hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

İşyerinde Sağlıklı ve Güvenli Kalmak 

İçin NAPO ile Eğlenerek Öğrenin 

Yüzünüzde bir 

gülümseme ile 

aklınızda kalması 

gereken güvenlik 

ipuçlarını Napo 

ile öğrenin. Napo 

animasyonlarının 

İSG alanında 

herkes için önemli bir dersi bulunmaktadır. EU-

OSHA’nın 2020-2022 Sağlıklı işyerleri 

kampanya teması olan “İşle İlgili Kas-İskelet 

Sistemi Rahatsızlıkları” kapsamında 

hazırlanmış olan Napo videolarını izlemek için 

tıklayınız. 

https://www.who.int/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health
https://osha.europa.eu/tr/oshnews/working-conditions-interactive-service-workers-examined-eurofound
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace
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Yayınlar 

Cilt Kanserini 

Önleyin 

İş ile ilgili cilt kanseri 

vakalarının dünya 

genelinde günden güne 

arttığını belirten IOSH, 

“Kaybedecek Zaman 

Yok” Kampanyası 

kapsamında bu konuda 

farkındalık yaratmak 

amacıyla birçok yayın 

hazırladığını belirtti. 

Bilgilendirme kartları, posterler, filmler ve daha birçok farklı çeşitte hazırlanan yayınlara  ulaşmak 

için tıklayınız. 

COVID-19 Salgını Sırasında Temel 

Sağlık Hizmetlerinin Devamlılığına 

İlişkin Küresel Araştırma 

WHO, yürüttüğü COVID-19 salgını sırasında 

temel sağlık hizmetlerinin devamlılığına ilişkin 

küresel araştırmanın ara raporunu yayınladı. 

Araştırmaya göre, ülkelerin %90'ında COVID-19 

pandemisinden bu yana temel sağlık 

hizmetlerinde aksaklıklar oldu. Ayrıca ülkeler, 

sağlık hizmetlerinden %50’sine ulaşım 

konusunda kesintiler yaşadı. 

En sık kesintiye uğrayan alanlar arasında rutin 

aşılama - sosyal yardım hizmetleri (%70), 

bulaşıcı olmayan hastalıkların tanı ve tedavisi 

(%69), ruhsal hastalıklar sağlık bozuklukları (% 

61), kanser teşhisi ve tedavisi (% 55) rapor 

edildi. Ara rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Sağlık Çalışanları ve Virüs Maruziyeti 

IOSH, virüslü hastaları tedavi eden sağlık 

çalışanlarının özellikle aerosol iletimi nedeniyle 

ne kadar risk altında olduklarının 

değerlendirildiği çalışmayı paylaştı.  

Finlandiya’da bulunan Turku Üniversitesi ile 

Leicester Üniversite Hastaneleri'nden 

araştırmacılar bir araya gelerek hasta tarafından 

solunan havanın sağlık çalışanlarının üzerindeki 

etkisini inceledi.  

Özellikle tecrit odalarında olması gereken 

havalandırma şartlarına değinen araştırma 

hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/solar-pack-taster/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Solar
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1
https://iosh.com/more/news-listing/research-reveals-virus-transmission-risk-faced-by-healthcare-staff/
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Yayınlar 

Riskli Sektörlerde Biyolojik Ajanlara 

Maruziyet ile İlgili Yayınlar Şimdi 

Birçok Farklı Dilde Yayında 

 

İşyerinde virüsler ve bakteriler gibi biyolojik 

ajanlara maruz kalmak çok sayıda sağlık 

sorununa neden olabilir. COVID-19 yalnızca en 

bariz örneklerinden biridir ve biyolojik ajanlara 

maruz kalabilecek sağlık, atık endüstrisi, 

çiftçilik, seyahat içeren ve hayvanlarla ilgili işler 

gibi özellikle risk altında olma eğiliminin olduğu 

birçok sektör bulunmaktadır. Söz konusu 

sektörlere yönelik ilk olarak İngilizce olan 

yayınlar artık başka dillerde de yayımlanmıştır.  

İlgili yayınlara ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

İşle İlgili Yaralanma, Ölüm ve 

Hastalıklara Paha Biçmek 

İşyerinde meydana gelen yaralanmalar, 

hastalıklar ve ölümler, bireyler, işverenler, 

hükümetler ve toplum için büyük bir ekonomik 

maliyete neden olmaktadır.  Ekonomik yükü 

daha iyi anlamak, maliyetleri tahmin etmek için 

iki farklı yaklaşım kullanan, Finlandiya, 

Almanya, Hollanda, İtalya ve Polonya 

örneklerinin incelendiği araştırma raporuna ve 

sunumuna ulaşmak için tıklayınız. 

İşyerindeki Kanserojenler ile ilgili  

Broşür Birçok Dilde Yayında 

Avrupa Birliği’nde işle ilgili ölümlerin önde 

gelen nedeninin kanser olduğu tahmin 

edilmektedir. Kanserlerin büyük bir kısmı 

işyerinde kanserojenlere maruz kalma ile 

bağlantılı olabilmektedir. EU-OSHA’nın 

işyerinde kanserojen maddelere maruziyeti ile 

ilgili broşürü  artık 16 dilde bulunmakta olup 

ilgili broşürlere ve işle ilgili kanserler hakkında 

detaylı bilgilerin yer aldığı bağlantılara ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/highlights/publications-exposure-biological-agents-risk-sectors-new-language-versions
https://osha.europa.eu/en/highlights/putting-price-work-related-injury-death-and-disease
https://osha.europa.eu/en/oshnews/carcinogens-work-info-sheet-now-available-several-languages
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Yayınlar 

COVID-19: Etkiyi Hisset 

IOSH aylık periyotlar ile çıkardığı iş sağlığı ve güvenliği 

dergisinin Temmuz/Ağustos sayısında koronavirüs 

salgınının özellikle İSG dünyası üzerindeki etkilerinin 

detaylı olarak değerlendirildiği bir makale yayımladı. 

“COVID-19 salgını, dünyadaki her ülkede travmatik bir şok 

yarattı ve hükümetleri sert önlemler almaya, işletmeleri 

operasyonlarını radikal bir şekilde yeniden değerlendirmeye ve 

bireyleri kişisel yaşamlarında yeni sağlık riskleri ve kısıtlamalarla 

başa çıkmaya zorladı. Peki ya işlevi her zaman risk hakkında 

düşünmek olan profesyoneller? İSG topluluğu için COVID-19, 

gerçek zamanlı karar verme, kontrol hiyerarşilerinin değişken 

durumlarda uygulanması ve organizasyonel hedeflerin ülkede 

alınan önlemlerle uyumlaştırılması konusunda zorlu bir egzersiz 

oldu.” Makalenin devamını okumak için tıklayınız. 

COVID-19 Döneminde Mevsimlik 

Çalışanları Korumaya Yönelik AB 

Rehberleri  

Avrupa Komisyonu tarafından koronavirüs 

pandemisi bağlamında AB'de mevsimlik 

işçilerin korunmasını sağlamaya yönelik 

rehberler yayımlandı. 

Mevsimlik işçilerin haklarını, sağlığını ve 

güvenliğini garanti altına almak için ulusal 

makamlara, iş müfettişlerine ve sosyal taraflara 

yardımcı olmayı amaçlayan rehbere ve konu ile 

ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Gençlik ve COVID-19 Üzerine Küresel 

Araştırma: Rapor ve Temel Bulgular 

Pandemi sırasında ve sonrasında gençlerin 

sürekli öğrenmesini desteklemek için acil eylem 

gerektiğini vurgulayan ILO raporu, 

gençlerin %65'inin pandeminin başlangıcından 

bu yana daha az şey öğrendiğini açığa 

vurmaktadır. 

18-34 yaşları arasındaki esas olarak 

yükseköğretim düzeyinde eğitim almış genç 

çalışanlar ve öğrencilerden alınmış 12,605 yanıta 

dayanan rapor sonuçlarına ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/08/07/covid-19-feeling-impact
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-guidelines-guarantee-health-seasonal-workers-times-covid-19
https://www.decentjobsforyouth.org/campaign/COVID19-survey
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Dijital Araçlar 

İSG Barometresi 

 

 

 

 

EU- OSHA tarafından oluşturulan, Avrupa ülkelerindeki iş sağlığı ve güvenliği durumu ve 

eğilimleri hakkında güncel bilgiler içeren ilk veri görselleştirme aracı İSG Barometresi, İSG 

yetkilileri, ulusal stratejileri, çalışma koşulları ve İSG istatistiklerini içeren dört grup göstergeden 

oluşmaktadır. Düzenli olarak güncellenen araç hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

IOSH Kariyer Merkezi 

 
“Bu pandeminin üyelerimiz için ne kadar zor 

olduğunu anlıyoruz ve profesyonel kuruluşunuz 

olarak elimizden geldiğince sizi desteklemek istiyoruz. 

Bu nedenle, işinizi güvence altına almanıza veya iş 

becerilerinizi geliştirerek rekabette öne geçmenize 

yardımcı olmak için IOSH Kariyer Merkezini 

başlattık.” 

IOSH, geliştirdikleri Kariyer Merkezi’nin iş 

başvurusu veya seçim süreçlerinin her 

aşamasında üyelerini desteklemek ve 

profesyonel gelişimini artırmak için çok sayıda 

etkileşimli araç ve kaynakla dolu olduğunu 

ifade etti. Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

IOSH üyeleri ile Kariyer Merkezinden nasıl 

faydalandıkları hakkında yapılan röportaja 

ulaşmak için tıklayınız. 

Pandemi Sonrası İşe Dönüşte Risklerin 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 salgınının ardından, iş gezileri 

çok daha fazla planlama gerektirecektir. Bu 

süreçte risklerin doğru değerlendirilmesi 

amacıyla EU-OSHA’nın Çevrimiçi 

Etkileşimli Risk Değerlendirmesi (OiRA) 

aracı oldukça işe yarayacaktır. Haber 

hakkında bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/facts-and-figures/data-visualisation/osh-barometer-data-visualisation-tool
https://iosh.com/my-iosh/careerhub/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Career+Hub
https://www.ioshmagazine.com/2020/08/31/iosh-career-hub-has-something-everyone
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1290574463306792962
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Etkinlik ve Eğitimler 

COVID-19 İletişim Stratejileri Webinarı 

 

 

 

IOSH, pandemi sürecinde işlerini devam 

ettirmeye çalışanlar için doğru uygulamaların 

yürürlükte olmasının çok önemli olduğunu 

belirtti. Her gün karşı karşıya kalınan sıradan 

risklerin asla gereksiz karşılanmaması 

gerektiğini ve etkili iletişim stratejileri ile iyi 

yöneltilmesi gerektiğini vurguladı.  

COVID-19 dünyasında güvenli çalışma için 

kullanılabilecek etkili protokoller hakkında 6 

Ağustos’ta bir webinar düzenledi. Söz konusu 

etkinliğe ulaşmak ve izlemek için tıklayınız. 

Askerlikten İSG Profesyonelliğine 

IOSH, askeriyeden sivil hayata geçerek İSG 

alanında kariyer yapmak isteyenlere özel bir 

webinar gerçekleştirdi. Webinarda konuşmacı 

olarak yer alan emekli askerler ikinci kariyer 

hayatlarını nasıl şekillendirdiklerini paylaştılar. 

Söz konusu yayını izlemek için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

IOSH COVID-19 Webinarları: 

“Pandemi Dönemi Kısıtlamalarında 

İşyerinizi Güvenle Yönetin” 

IOSH, koronavirüs salgınının halen dinamik ve 

öngörülmez şekilde dünyayı etkilemeye devam 

ettiğini belirtti. Bu belirsizliğe ve değişkenliğe 

işverenlerin ve İSG profesyonellerinin nasıl 

uyum sağlayabileceği konusunda bir webinar 

düzenlendi. Kısıtlamaların gevşetilmesi veya 

artırılması durumlarına karşı işyerlerinin 

alabileceği önlemlerden bahsedilen yayını 

izlemek için tıklayınız. 

IOSH’la E-öğrenme  

IOSH pandemi dünyasında çalışanların 

karşılaşacakları yeni risklerin farkında olmaları 

için sunduğu birçok çevrimiçi ders olduğunu 

hatırlattı. IOSH’un uzaktan eğitim merkezine 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1Iy1tr55uo&feature=emb_logo&ab_channel=IOSHchannel
https://www.youtube.com/watch?v=c8zRDF1Q8UQ&feature=youtu.be&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&ab_channel=IOSHchannel
https://www.youtube.com/watch?v=vB4mh5dOIDY&feature=emb_logo&ab_channel=IOSHchannel
https://iosh.com/elearning?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=E-Learning
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Anketler 

COVID-19 ICOH Anketi 

 

 

 

 

 
 

Genel bir bakış açısı kazanmak için ICOH, halk 

sağlığı politikaları, önleyici tedbirler ve 

pandemiyi kontrol altına almak için dünyadaki 

ülkelerin hükümetleri tarafından uygulamaya 

konulan diğer politikalar hakkında bilgi 

toplamak amacıyla bir anket başlatmaya karar 

vermiştir. Anket, ICOH Ulusal Sekreterlerine ve 

diğer kıdemli İSG uzmanlarına uygulanacaktır. 

Toplanan sonuçlar ICOH kanalları aracılığıyla 

yayımlanacak ve hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde analiz ve kıyaslama için 

kullanılabilecektir. Ankete dair bilgi için 

tıklayın. 

Paydaşları EU-OSHA'nın Oluşturduğu 

Katma Değeri Doğruluyor 

 

 

EU-OSHA’nın 1700’den fazla paydaşla 

gerçekleştirdiği 2020 paydaş anketi ile 

katılımcıların %90’ı Ajansın iş sağlığı ve 

güvenliği risklerinin farkındalığına, 

çözümlerine ve işyerlerinde geliştirilmesine 

katkı sağladığı yönünde olumlu bir algı 

sağladığını doğrulamıştır. Anket ile ilgili 

sunuma ve detaylı istatistiklere ulaşmak için 

tıklayınız. 

Bültenimiz sona erdi. 

Önümüzdeki ay 

görüşmek dileğiyle… 

http://www.icohweb.org/site/news-detail.asp?id=188
https://osha.europa.eu/en/highlights/stakeholders-recognise-eu-oshas-work-creating-european-added-value
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BÜLTENİMİZİN İLK DÖRT 

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

