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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-EKİM 2020 

SAYI: 7 

 

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 

Birleşik Krallık’tan Gerçek İş Kazası 

Hikâyeleri 
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 Ekim ayı içinde paylaşılan içeriklere 

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 
● Hortum üretim fabrikasında yaşanan kaza 

haberi için tıklayınız. 

● Okul etkinliği sırasında yaşanan kaza haberi 

için tıklayınız. 

● Metal pres üretimi sırasında yaşanan kaza haberi için tıklayınız. 

● Nakliye şirketinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kaza haberi için tıklayınız. 

● Tren vagonlarının birbirine eklenmesi sırasında yaşanan ve ölümle sonuçlanan kaza haberi 

için tıklayınız. 

● Süpermarkette yaşanan kaza haberi için tıklayınız. 

● Bakım evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kaza haberi için tıklayınız. 

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 

IOSH, dünya çapında yaklaşık bir milyar 

insanın ruh sağlığı sorunu olduğunu ve her an, 

herkesin, her yerde bu sorunları 

yaşayabileceğini belirtti. Dünya Ruh Sağlığı 

Günü'nü desteklemek için IOSH, işyerinde ruh 

sağlığının yönetilmesine yardımcı olmak 

amacıyla bu ay içinde çeşitli etkinlikler 

düzenleyeceğini ve yayınlar paylaşacağını 

açıkladı.  Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız. 

Her 5 Doktordan 2’si Ruh Sağlığı 

Sorunları Yaşıyor 

 

IOSH, İngiliz Tabipler Birliği (British Medical 

Association-BMA) tarafından yapılan 

araştırmaya göre doktorların % 43'ünün şu anda 

işle ilgili depresyon, anksiyete, stres, 

tükenmişlik, duygusal sıkıntı veya diğer zihinsel 

sağlık sorunları yaşadığını ve bu durumun 

pandemi öncesine göre daha kötü olduğunu 

belirtti. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/10/02/lathe-trapped-agency-workers-arm
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/06/ceiling-collapse-school-event-lands-contractor-suspended-sentence
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/28/metal-pressings-manufacturer-court-over-segregation-failures
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/23/agency-driver-was-crushed-death-overloaded-pallet-tiles
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/13/raib-issues-report-tyseley-depot-fatality-0
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/09/supermarket-fined-flagrant-disregard-prohibition-notice
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/29/diocese-ordered-pay-ps40000-over-care-home-death-fall
https://iosh.com/more/news-listing/invest-in-mental-health-on-world-mental-health-day/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=World+Mental+Health+Day
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/28/almost-half-doctors-mental-health-has-worsened-covid-19-study-reveals
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Dünya’dan Haberler 

Tütün Ürünlerini Kullanmayı Bırakmak İçin Bugün En Doğru Gün 

WHO: ‘’Tütün ürünleri kullanmak akciğerlerinize ve vücudunuzun diğer organlarına zarar verir 

ve COVID-19’u daha ağır olarak geçirme riskinizi artırır. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını 

korumak için tütün kullanmayı bugün bırakın! Sigarayı bırakmak için birçok önemli sağlık nedeni 

var, COVID-19 bunlardan sadece bir tanesi’’ 
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Dünya’dan Haberler 

Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini 

Önleme Haftası 2020 
 

Sekizinci Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini 

Önleme Haftası (ILPPW) 25-31 Ekim 2020 

tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu eylem 

haftası, BM Çevre Programı ve WHO tarafından 

ortaklaşa yürütülen Kurşunlu Boyaları Ortadan 

Kaldırmak için Küresel İttifak'ın (Kurşunlu Boya 

İttifakı) bir girişimidir. 

 

Kurşunlu boya üretimi ve satışına ülkelerin % 

60'ından fazlasında hala izin verilmektedir ve bu 

da çocuklar ve çalışanlar için sürekli ve gelecekte 

kurşuna maruz kalma kaynağı sunmaktadır. Bu 

yılki önleme haftasının odak noktası, 

düzenleyici ve yasal önlemler yoluyla kurşunlu 

boyanın küresel düzeyde aşamalı olarak devre 

dışı bırakılmasının hızlandırılması ihtiyacıdır. 

 

Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, sağlık 

ortakları, endüstri ve diğerleri bu web 

sayfasında sağlanan materyalleri kullanarak 

eylem haftası boyunca kampanyalar 

düzenlemeye teşvik edilmektedir. Haberin 

detayları için tıklayınız. 

Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği 

Koalisyonu: Çalışma Grupları 

Küresel İSG Koalisyonu, güvenli ve sağlıklı 

çalışma ortamlarının “insana yakışır iş, küresel 

sağlık ve sürdürülebilir kalkınmaya” yaptığı 

kritik katkıyı teşvik etmeyi amaçlayan ILO 

önderliğinde sürdürülen çok paydaşlı bir 

ortaklıktır. Koalisyon tarafından yürütülen 

faaliyetlerin daha sistematik hale gelmesi için 

çeşitli çalışma grupları oluşturulmuştur: 

Çalışma Grubu 1: Küresel Düzeyde İSG Bilgi 

Sisteminin Kurulumu, Lider: Avrupa 

Komisyonu, ICOH, EU-OSHA, Finlandiya ve 

Singapur 

Çalışma Grubu 2: Kurumsal Düzeyde “Vision 

Zero” (Hedef Sıfır) Kampanyası, Lider: 

Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitüsü 

Çalışma Grubu 3: İSG’nin Geleceği, Lider: EU-

OSHA 

Çalışma Grubu 4: Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıklar, Lider: WHO 

Çalışma Grubu 5: İSG ve Göçmen Çalışanlar, 

Lider: ILO 

Çalışma Grubu 6: Yüksek Öğrenim Yoluyla 

İnsana Yakışır İşi ve Üretken İstihdamı Teşvik 

Etmek, Lider: ENETOSH 

Konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_740999/lang--en/index.htm#:~:text=The%20aim%20of%20this%20Task,at%20national%20and%20international%20level.
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Dünya’dan Haberler 

IOSH Öğrenci Üyeliği Bursu 
IOSH, 2011 yılında başlattığı öğrenci bursu ile İSG alanında eğitimini devam ettiren üyelerine 

kariyerlerini geliştirmeleri için destek oluyor. 250 £’a kadar destek alabileceğiniz burs hakkında 

detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

 

IOSH’un öğrenci bursu 

alan üyelerinden Jack 

Unsworth ve Lydia 

Odiase ile yaptığı 

röportajlara ulaşmak için 

isimlerine tıklayınız. 
 

İşgücü Piyasasını ve Ekonomiyi 

Canlandırmanın Anahtarı: İSG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO, COVID-19 salgınının patlak vermesinden 

bu yana işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamak 

için bölge ofislerinin çalışmalarını desteklediğini 

belirterek çalışanların koruması sağlanmadan 

ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını 

vurguladı. ILO’nun bölge ofisleri aracılığı ile 

COVID-19 salgınına karşı verdiği mücadelede 

ülke örneklerine ulaşmak ve işe güvenli dönüş 

için belirlediği 10 altın kural için tıklayınız. 

Birleşik Krallık’tan COVID-19 

Denetimleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOSH’un paylaştığı habere göre, Birleşik Krallık 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (Health and 

Safety Executive-HSE), Ekim ayı boyunca 

devam eden teftiş programı kapsamında 

müfettişlerinden solunum risklerinin ve mesleki 

akciğer hastalıklarının (özellikle asbest, silika ve 

odun tozu) incelenmesine ek olarak firmaların 

çalışanlarını COVID-19 riskinden koruyup 

korumadığını da kontrol etmelerini istedi. 

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız. 

https://iosh.com/studentbursary?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Student+Bursary
https://iosh.com/more/news-listing/applying-for-iosh-student-bursary-a-no-brainer/
https://iosh.com/more/news-listing/applying-for-iosh-student-bursary-a-no-brainer/
https://iosh.com/more/news-listing/keeping-on-top-of-studies-thanks-to-student-bursary/
https://iosh.com/more/news-listing/keeping-on-top-of-studies-thanks-to-student-bursary/
https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_758853/lang--en/index.htm
https://www.ioshmagazine.com/2020/10/30/dust-blitz-catches-covid-breaches
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Dünya’dan Haberler 

Pandeminin Etkisinde  

İş Dünyası ve Sağlık 
“İlk başta sosyal mesafe oluşturulması, el 

dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve tek kullanımlık 

yüz maskelerinin sağlanması gibi fiziksel önlemleri 

aldık. Bütünsel bir yaklaşım benimsedik. Ruh sağlığı 

açısından destek sunduk ve çalışanlarımızı gerekli 

hizmetlere yönlendirdik. Mevcut durumun 

çalışanların ruh halini ciddi şekilde etkilediğinin 

farkındayız.” 

IOSH, farklı sektörlerden dört farklı İSG 

yöneticisi ile pandemi döneminde çalışanların 

sağlığı ve refahı için en büyük önceliğin ne 

olduğuna dair bir röportaj gerçekleştirdi. 

Röportajı okumak için tıklayınız. 

Yeni IOSH Başkanı’ndan Üyelere ve 

İşletmelere Destek Mesajı 
“Covid-19 salgını 

tahmin edilemez ve 

önümüzdeki yıl ne 

olacağı konusunda 

belirsizlik halen 

devam ediyor. Ancak 

emin olabileceğimiz 

tek şey, IOSH'un 

her zaman üyelerine destek vererek, çalışmalarını 

sürdüreceği gerçeğidir.”  

27 Ekim itibariyle IOSH’un yeni dönem başkanı 

olarak seçilen James Quinn bunun kariyerinde 

bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, 

IOSH olarak her zaman üyelerinin ve 

işletmelerin yanında olduklarını belirtti. 

Askeriyeden emekli olduktan sonra iş sağlığı ve 

güvenliği alanında kariyer yapmaya başlayan 

Quinn’in özgeçmişine ve konuşmasının 

devamına ulaşmak için tıklayınız. 

WHO: ‘’Tüm İnsanlığa Daha İyi Ruh Sağlığı Hizmetleri Verebilmek İçin Artık 

Yatırım Yapma Zamanı’’ 
WHO, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ‘’Tüm insanlığa daha iyi ruh sağlığı hizmetleri 

verebilmek için artık yatırım yapma zamanı’’ çağrısını yaptı. Habere ulaşmak için tıklayınız. 

130 ülkeyi kapsayan COVID-19'un ruh sağlığı hizmetlerine erişim üzerindeki sarsıcı etkisini 

gösteren ilk küresel verileri sağlayan WHO anketi artan finansman ihtiyacının aciliyetini 

vurguluyor. Anket sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/10/13/talking-shop-wellbeing-covid-world-work
https://iosh.com/more/news-listing/new-iosh-president-pledges/
https://twitter.com/whoturkey
https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
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Dünya’dan Haberler 

Pandemi Döneminde İşyerinde Ruh 

Sağlığını Yönetmek İçin İpuçları 

 Güvenli, samimi ve ayrımcılık olmayan bir 

çalışma ortamı yaratın. Pozitif kültür, üst 

yönetimin yaydığı liderlik mesajları ile başlar. 

 Personelin yaşamakta olduğu sorunlara dair 

herhangi bir işarete karşı dikkatli olun ve eğer 

fark ederseniz harekete geçin. Etkili eylem ve 

zamanında müdahaleler, daha ciddi zihinsel 

sağlık sorunlarını ve iş günü kaybını önleyebilir. 

 İşe dönen çalışanlara kişiselleştirilmiş bir 

yaklaşım benimseyin, örneğin, uzaktayken 

düzenli iletişim halinde kalın ve her bir çalışana 

uyacak şekilde işe dönüş desteğini ayarlayın. 

 

IOSH’un özellikle COVID-19 döneminde 

yöneticilerin işyerinde ruh sağlığını etkin bir 

biçimde yönetebilmesi için yayınladığı 

ipuçlarına ulaşmak için tıklayınız. 

WHO'nun Türkiye'deki En Yetkili İsmi 

Konuştu: “Maske Herkesin Kendi 

Kişisel Aşısıdır” 

Dr. Irshad Ali Shaikh, okulların yüz yüze 

eğitime açılma kararından, maske 

zorunluluğunun ne zaman sona ereceğine 

kadar, kamuoyunun en çok merak ettiği 

konuları Demirören Haber Ajansı (DHA)'na 

anlattı. 

 

"Sağlık Bakanlığı Nisan'dan bu yana filyasyon 

ordusunu üç katına çıkardı" 

"Maske, şu anda aşıdan daha önemli bir silah" 

"Aşı çalışmaları hızlansın ve herkes aşıya 

ulaşabilsin diye çalışıyoruz" 

"Aşıda öncelik sağlık çalışanları ve risk 

grubundakiler olacak" başlıkları ve daha 

fazlasından oluşan röportaja ulaşmak için 

tıklayınız. 

ILO - Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İşbirliği 
 

ILO, Türk ve Suriyeli çalışanları 

COVID-19’dan korumak için Gaziantep 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile 

işbirliği içinde olduğunu duyurdu. Bu 

bağlamda Gaziantep'teki şirketlere 

dağıtılacak 500 el dezenfektanı standı 

üretilmesini desteklediklerini belirtti. 

Habere ulaşmak için tıklayınız. 

https://iosh.com/more/news-listing/tips-to-manage-mental-health-at-work-during-covid-19/
https://www.dha.com.tr/istanbul/dsonun-turkiyedeki-en-yetkili-ismi-konustu-maske-herkesin-kendi-kisisel-asisidir/haber-1791684
http://www.gesob.org.tr/
http://www.gesob.org.tr/
http://www.gesob.org.tr/
https://twitter.com/iloankara/status/1313781041556082689
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Dünya’dan Haberler 

Aktif ve güçlü olun, formunuzu koruyun! 

WHO: ‘’COVID-19 pandemisi sırasında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için formumuzu 

korumamız gerekiyor. Yaşa uygun fiziksel aktivitelere ek olarak, sağlıklı, besleyici ve lezzetli gıda 

tüketiminin de sağlığımızı korumamıza yardımcı olacağını unutmayalım.’’ 
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Dünya’dan Haberler 

Okullarda Risk Değerlendirmesi 

 

IOSH’un haberine göre Luton İlçe Meclisi, bir 

ortaokulda personelin korunması için 

yürürlükte herhangi bir risk değerlendirmesi 

olmadığını kabul ettikten sonra, cezaya 

çarptırıldı. 300.000 £ para cezası COVID-19 

salgınında yaşanan ekonomik problemlerden 

dolayı 104.000 £’e indirildi. Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katar İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal 

Politikası Yayınlandı 

 

Katar’da iş sağlığı ve güvenliği İdari Kalkınma, 

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Halk 

Sağlığı Bakanlığı'nın ortak sorumluluğu 

altındadır. ILO’nun paylaştığı habere göre 

uzmanlardan oluşan özel bir görev gücü 

aracılığıyla ve ILO’nun desteğiyle, iki bakanlık, 

4 Ekim 2020'de Ulusal İSG Politikasını hazırladı 

ve yayınladı. Politikanın amacı, işle bağlantılı 

veya iş sırasında ortaya çıkan kazaları, 

yaralanmaları ve hastalıkları önlemektir. Söz 

konusu politika belgesine ve haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

 

                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLTENİMİZ 

YAYINLAR 

BÖLÜMÜ İLE 

DEVAM EDİYOR! 

https://www.ioshmagazine.com/2020/10/20/cash-strapped-councils-fine-over-teachers-assault-cut-due-covid
https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_757298/lang--en/index.htm
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Yayınlar 

“Yaygın Ruhsal Bozukluklar Sonrası 

İşe Dönüş” ve “Ruh Sağlığı Sorunları 

Olan Çalışanlar Arasında İşe Dönüş” 

Yönergeleri 

IOSH, Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nden 

araştırmacıların yürüttüğü ruh sağlığı ile ilgili 

iki farklı çalışmanın raporlarını yayımladı: 

 

1. Ruh sağlığı sorunları olan çalışanlar arasında 

işe dönüş yönergeleri: Ruh sağlığı sorunları 

nedeniyle hastalık izninde olan çalışanlar için 

işe dönüş sürecindeki değişkenliği etkileyen 

bireysel faktörleri anlamak için yürütülen bir 

çalışma. Çalışmaya göre işe dönüş 

yönergelerinin bireysel faktörler baza alınarak 

kişiye özel olarak hazırlanması ile daha 

sürdürülebilir bir dönüş sağlanması mümkün. 

2. Yaygın ruhsal bozukluklar sonrası işe dönüş: 

Anksiyete, stres ve depresyon gibi yaygın 

ruhsal bozukluklar dünya çapında engelliliğin 

önde gelen nedenleri arasında ve üretkenlik 

kaybı ve iş günü kaybı açısından büyük etkiye 

sahip. Çalışma yaygın ruhsal bozukluğu olan 

çalışanların işe dönüş süreci için çok paydaşlı 

bir bakış açısı sunuyor. 

 

Bahsi geçen çalışmaların raporlarına ulaşmak 

için tıklayınız. 

Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: 

COVID-19’a Karşı En İyi Politika 

Sonuçlarını Oluşturmak 

 
ILO, COVID-19 krizine yanıt vermede ulusal 

istihdam politikalarının neden önemli olduğunu 

anlatan sesli bir yayın hazırladı. Dinlemek için 

tıklayınız. 

EU-OSHA Sağlıklı İşyerleri Yükü  

Hafifletir Kampanyası 
 

 

 

 

 

 

 

EU-OSHA, önemli güvenlik ve sağlık sorunları 

hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olan 

kampanyalarının ve mesajlarının Avrupa'da her 

büyüklükteki işyerine ulaşmasını hedeflemekte 

ve kampanya başarısının, ağ ortaklarının 

bağlılığına ve katılımına bağlı olduğunu ifade 

etmektedir. 

Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir (Healthy 

Workplaces Lighten the Load) kampanyasının 

materyallerine ulaşmak, pratik araçları 

keşfetmek ve çok dilli web sitesinden yaklaşan 

etkinlikler hakkında bilgi edinmek için 

tıklayınız. 

https://iosh.com/rtwmentalhealth?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_755336/lang--en/index.htm
https://healthy-workplaces.eu/#pk_campaign=sm_
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Yayınlar 

Gündemdeki OSHwiki Makalesi:  

Salgın ve İşyerleri 

 
Salgınlarda iş sağlığı konusunun, sağlık 

hizmetlerinde çalışanların sağlığına 

diğerlerinden daha duyarlı olunduğunun 

incelendiği OSHwiki makalesinde salgın 

hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalara 

örnekler verilerek nasıl bulaştıkları açıklanıyor. 

Aynı zamanda sağlıklı çalışma koşulları, hijyen 

uygulamaları ve kişisel koruyucu ekipman 

kullanılarak enfeksiyon önleme ve kontrolünün 

de açıklandığı makaleye ulaşmak için 

tıklayınız. 

Çiftlikte Güvende Kalın: Tarım 

Çalışanları Arasında Kas-İskelet Sistemi 

Rahatsızlıkları Riskini Azaltın 

Çiftçilik, geleneksel olarak ağır yükler, 

tekrarlayan hareketler ve statik duruşlar 

içerdiğinden, en yüksek kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarına (KİSR) sahip sektörlerden 

biridir. Yeni bir tartışma, makineleşmenin KİS 

risk faktörlerini nasıl azaltabileceğini incelemek 

için İtalya'nın Marche bölgesi örneğini inceliyor. 

 

 

Bu makale ve bu yılın sonlarında yayımlanacak 

olan tarımda üst ekstremite KİSR'lerin risk 

değerlendirmesine odaklanan ikinci bir makale- 

EU-OSHA ile İtalyan İş Kazalarına Karşı Sigorta 

Ulusal Enstitüsü (INAIL) arasındaki bir 

araştırma anlaşması kapsamında yayımlandı. 

 

Riskleri belirlemekten önleyici tedbirler almaya 

kadar tarımda kas-iskelet rahatsızlıkları 

hakkındaki çalışmaya ulaşmak için tıklayınız. 

 

EU-OSHA’nın işle ilgili KİSR'ler hakkındaki 

araştırması hakkında daha fazla bilgi edinmek 

için tıklayınız. 

 

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında 

COVID-19 nedeniyle bazı çalışanlar iş kaybı 

veya belirsizlik yaşarken, bazılarının ise daha 

fazla strese yol açan artan çalışma saatlerine 

katlandığını belirtti. Konuşmanın anahtar bir 

çözüm olduğunu vurgulayarak bir video 

paylaştı. İzlemek için tıklayınız. 

https://oshwiki.eu/wiki/Epidemics_and_the_Workplace
https://osha.europa.eu/en/publications/msds-agriculture-sector-identifying-risks-adopting-preventive-measures/view
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders/research-work-related-msds
https://twitter.com/ilo/status/1314489924842909697
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Yayınlar 

Avrupa Şirket Araştırması 2019  

Çalışan Potansiyelini Ortaya Çıkaran İşyeri 

Uygulamaları 
 

EU-OSHA, 2019 yılında Eurofound ve Cedefop tarafından 

ortaklaşa yürütülen Avrupa Şirket Araştırması'nın (ECS) 

dördüncü baskısına dayanan raporu paylaştı. İş organizasyonu, 

insan kaynakları yönetimi, beceri kullanımı, beceri geliştirme ve 

çalışanın sesi olması açısından Avrupa şirketleri tarafından 

uygulanan çok çeşitli uygulamaları ve stratejileri açıklayan rapor, 

bu uygulamaların nasıl birleştirildiğini ve ortaya çıkan 

'uygulama demetlerinin' çalışanlar ve işverenler için faydalı olan 

işyeri refahı ve kuruluş performansı ile nasıl ilişkilendirildiğini 

göstermektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

ILO’dan COVID-19 Ortamında Uzaktan Çalışma Kılavuzu 

ILO, COVID-19 ortamında ve sonrasında uzaktan çalışma Uygulama Kılavuzu yayımladı. Kılavuz, 

uzaktan çalışma konusunda uygulanabilir bir doküman olma özelliği taşıyor ve bir gelecek 

perspektifi sunuyor. ILO, Uygulama Kılavuzu’nun, 2020 yılının küresel ekonomide ve çalışma 

yaşamında benzeri görülmemiş değişiklikler getirdiği ve küresel salgın yüzünden tarihteki en 

kapsamlı uzaktan çalışma koşullarının oluşturulduğu bir ortamda, uzaktan çalışmanın çalışma 

yaşamı üzerindeki etkilerine ve etkili evden çalışma düzenlemelerinin nasıl geliştirileceğine ve 

uygulanacağına ilişkin on yıllık ILO araştırmalarına ve teknik desteğine dayanılarak hazırlandığını 

belirtti. Kılavuz, ILO Türkiye Ofisi tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlandı. Konuyla ilgili 

açıklama yapan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: “Bu kılavuzla, çalışma hayatının aktörleri 

için uzaktan çalışma koşullarına yönelik uygulamalı ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler sunmayı, 

mevcut politikaların güncellenmesinde politika belirleyicilerini desteklemeyi ve hem özel sektörün 

hem de kamu kuruluşlarının kendi uzaktan çalışma politikalarını ve uygulamalarını 

geliştirebileceği veya güncelleyebileceği esnek bir çerçeve oluşturmayı amaçladık” dedi. Kılavuza 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential?&utm_campaign=labour-market-change&utm_content=ef20001&utm_source=twitter&utm_medium=social-network
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/document/wcms_759299.pdf
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_759301/lang--tr/index.htm
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Yayınlar 

Pandemi Döneminde Genç Olmak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENETOSH, Avrupa Yaşam ve Çalışma 

Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound)’nın 23 

Ekim’de “Pandemi Döneminde Genç Olmak” 

konulu çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdiği 

haberini paylaştı.  

Eurofound’ın yürüttüğü son anket çalışmasına 

göre, COVID-19 salgını sırasında gençler artan 

işsizlik ve azalan refah ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Ayrıca gençler, diğer tüm yaş 

gruplarına göre daha çok morali bozuk ve 

depresif hissettiklerini ve kendileri hakkında 

olumlu hissetme olasılıklarının daha düşük 

olduğunu bildirmektedirler. Etkinliği izlemek 

için tıklayınız. 

ILO’dan İSG İstatistiklerine  

Genel Bakış 
 

ILO, İSG istatistiklerinin kaynaklarına ve 

kullanımlara yönelik bir rehber yayımladı. 

Rehber aşağıdaki ana başlıklar ile istatistiklere 

genel bir bakış sunuyor. 

 İSG istatistiklerinin uygunluğu, kullanımı ve 

kapsamı 

 İSG istatistiklerine ilişkin uluslararası 

standartlar 

 İSG ile ilgili istatistik kaynakları 

 Zorluklar ve dikkate alınması gereken 

noktalar 

Söz konusu yayına ulaşmak için tıklayınız. 

 

Ofislerde Güvenli Çalışma 

“Dünyanın neresinde olursanız olun, 

hepimizin COVID19'un yayılmasını 

engellemek için üzerimize düşeni 

yapabileceğimizi unutmayın. Her küçük 

hareket büyük bir fark yaratabilir, bu yüzden 

“iki kez düşünün akıllıca davranın”.” 

 

ILO, ofis çalışanlarına yönelik virüsle 

mücadelede fark yaratabilecek bazı 

davranışlara dikkat çekmek için kısa bir 

video yayınladı. Videoyu izlemek için 

tıklayınız. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwqDMbPHvM4
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_759401/lang--en/index.htm
https://twitter.com/ilo/status/1317022026004156418
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Yayınlar 

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

ILO, Haziran ayında COVID-19 sırasında 

madencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak 

için bir kontrol listesi yayınladığını tekrar 

gündeme getirmek için bilgilendirici bir video 

hazırladı. Videoyu izlemek için tıklayınız. 

Kontrol listesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemiyi Durdurun, İş Sağlığını ve 

Güvenliğini Sağlayın - Pakistan Örneği 

ILO, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 

Pakistan'da “KOBİ'lere Yönelik Uluslararası 

Çalışma ve Çevre Standartları Uygulamaları 

Projesi” kapsamında, pandemi döneminde 

güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için 

gereken temel önlemlerin yer aldığı 

bilgilendirici bir video yayımlandığını duyurdu. 

Videoyu izlemek için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLTENİMİZ 

DİJİTAL ARAÇLAR 

BÖLÜMÜ İLE 

DEVAM EDİYOR! 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_758099/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_747049/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/islamabad/info/public/vid/WCMS_758669/lang--en/index.htm
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Dijital Araçlar 

OiRA ile Otomotiv Taşımacılığı 

Sektörü İçin Ücretsiz Risk 

Değerlendirmesi 

 
Trafik kazaları, uzun süreli oturma, yorgunluk 

veya ağır nesnelerin hareket ettirilmesi, 

otomotiv taşımacılığı sektöründeki mesleki 

risklerden sadece birkaçıdır. Çevrimiçi 

Etkileşimli Risk Değerlendirmesi (OiRA), bu 

sektördeki tehlikeleri belirlemek ve risk 

düzeyini değerlendirmek için 10 adet araç 

sunmaktadır. 

 

OiRA araçlarının kapsadığı alt sektörler, benzin 

istasyonları, karayolu taşımacılığı, kurye 

hizmetleri, depolama ve taşımacılığa yönelik 

destek faaliyetleridir. 

 

Otomotiv taşımacılığı için tüm OiRA araçlarına 

göz atmak için tıklayınız. 

 

 

 

ESENER-Avrupa'daki İşyerleri Sağlık 

ve Güvenliği Nasıl Yönetiyor? 

 

En çok hangi sektörler dijitalleşmenin çalışanın 

sağlığı ve güvenliği üzerine etkileri hakkında 

tartıştıklarını bildiriyor? ESENER veri 

görselleştirme aracı ile cevaba ulaşmak için 

tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLTENİMİZ ETKİNLİK 

VE EĞİTİMLER 

BÖLÜMÜ İLE DEVAM 

EDİYOR! 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/free-risk-assessment-automotive-transportation-sector-thanks-oira#pk_campaign=sm
https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/en/survey/detailpage-national-bar-chart/2019/emerging-risks-and-their-management/en_1/E3Q311/activity-sector/EU27_2020
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Etkinlik ve Eğitimler 

IOSH İSG Sertifikası Artık Online 

Dersler ile Alınabiliyor 
 

 

 

 

 

 

IOSH, İSG Sertifikasının işletmelerde güvenlik 

ve sağlık anlayışı sağlayan ve dünya çapında 

tanınan bir yeterlilik belgesi olduğunu 

belirterek, tüm işyerleri için geçerli olduğunu 

vurguladı. Sertifikanın artık çevrimiçi olarak da 

alınabileceği haberini paylaşarak, her ay 1 kişiye 

söz konusu e-öğrenme programını ücretsiz 

olarak sağladıklarını bildirdi. Detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 

“İşyerinde Kanserojenleri Yönetmek” 

Konulu Webinar 

COVID-19 ile ilişkili riskleri yönetirken, 

kanserojenler de dahil olmak üzere işyerindeki 

insanların sağlığına ve güvenliğine yönelik 

diğer tehditleri gözden kaçırmamak hayati 

önem taşıyor. 

IOSH'un ödüllü küresel kampanyası 

“Kaybedecek Zaman Yok” altıncı yıldönümüne 

yaklaşırken, işyerinde kanserojenlerin neden 

olduğu risklerin etkin yönetimi için IOSH 29 

Ekim’de bir webinar düzenledi. Söz konusu 

yayını izlemek için tıklayınız. 

 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası - 19-23 Ekim 
 

EU-OSHA, İSG takvimindeki en büyük etkinliklerden biri için 

binlerce katılımcının hazırlandığını duyurdu. 

 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, kas-iskelet 

rahatsızlıklarına odaklanan Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir 

kampanyasının resmi başlangıcını işaret ediyor. Ayın 

başlarında başlatılan çok dilli kampanya web sitesi, çok çeşitli 

bilgi, yayın, vaka çalışmaları, pratik araçlar ve yönergeleri 

erişime sunuyor. 

 

Ajans, Avrupa Haftası boyunca gerçekleşen konferanslar, film gösterimleri, sergiler ve yarışmalar 

dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerin İSG'yi ön plana çıkaracağına inanıyor. 

Avrupa Haftası ile ilgili bilgileri görüntülemek için tıklayınız. 

https://iosh.com/safetyandhealthforbusiness?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Level+3+e-learning+qualification
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-XT5rYkQI&feature=emb_logo
https://osha.europa.eu/en/highlights/get-set-european-week-safety-and-health-work-19-23-october#pk_campaign=sm_
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Etkinlik ve Eğitimler 

11. Uluslararası WOS.net Konferansı:  ‘Teknolojik Dünyada İnsana Odaklanma’ 
İşyerinde kazaların ve 

travmaların önlenmesinden 

sorumlu karar vericiler, 

araştırmacılar ve 

profesyonellerden oluşan 

uluslararası bir ağ olan 

WOS.net,  farklı ülkeler ve 

sektörler arasında deneyim, 

yeni bulgular ve en iyi 

uygulamaların paylaşımını 

kolaylaştırmak için kaza 

önleme uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmacıları, politika yapıcıları, 

güvenlik uzmanlarını, iş müfettişlerini, iş idarecilerini ve iş kazaları ve travmanın önlenmesinde 

diğer uzmanları ilgilendiren ağ, uzmanları kalıcı bir uluslararası Ağda bir araya getirmektedir. 

 

EU-OSHA tarafından desteklenen WOS.net, 2021’de ‘Teknolojik Dünyada İnsana Odaklanma’ 

temasıyla gerçekleşecek 11. Uluslararası Konferansa ilgilileri davet ediyor.  Konferans başvurusu 

ve detaylar için tıklayınız. 

OpenWHO Eğitimleri 

 

Sağlık ve güvenlik, Enfeksiyon önleme ve 

kontrol, Koruyucu ekipman, El hijyeni, Klinik 

bakım, Tedavi hizmetleri & daha fazlasını içeren 

OpenWHO eğitimleri ile COVID-19 ve acil 

müdahale hakkında daha çok bilgi edinmek için 

tıklayınız. 

IOSH Kasım Ayı Webinarları ve  

Online Toplantıları 
 Asbest Yönetimi 

 Lejyonella - özellikle Covid-19 sonrası 

dünyada sorunların farkındalığı 

 Nanoteknoloji ve kendi kendini dezenfekte 

eden yüzey işlemlerinin geleceği 

 

IOSH tarafından Kasım ayı içerisinde 

düzenlenecek 30’a yakın etkinlik bulunmakta. 

Önceden kayıt olarak etkinliklere ücretsiz 

katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://wos2021.net/types-of-papers/
https://t.co/yvxUqiwKm0?amp=1
https://iosh.com/membership/our-membership-network/event-webinars/


  

  

 Sayfa 20 / 28 

 

 

Etkinlik ve Eğitimler 

Dünya Ruh Sağlığı Günü - Çalışanların Sağlığını Korumak İçin  

Güvenli ve Sağlıklı İşyerleri 

COVID-19, iş dünyasını önemli 

değişikliklere uğrattı ve iş sağlığı ve 

güvenliğindeki en zorlu konular arasında 

olan psikososyal riskler ve işle ilgili stresle 

birlikte pandemi bireylerin, kuruluşların ve 

ülke ekonomilerinin sağlığı üzerinde 

önemli bir etki yarattı. 

 

Avrupa’daki işyerlerinde İSG açısında 

psikososyal riskler ve işle ilgili stres 

konusunda farkındalık, anlayış ve daha iyi 

yönetimi nasıl teşvik edeceğiniz hakkında 

daha fazla bilgi edinmek ve EU-OSHA 

kaynaklarına ulaşmak için tıklayınız. 

Psikolojik İş Sağlığının Etkin Yönetimi 

IOSH, yöneticilerin %69’nun çalışanların ruh sağlığı problemlerini tespit etme konusunda eğitimli 

olmadığını ifade ederek, bu konuda yöneticilere ve/veya danışmanlara yönelik düzenlediği 

uzaktan eğitim programı ile anahtar ipuçları sağladığını belirtti. Eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak 

için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/world-mental-health-day-safe-and-healthy-workplaces-protect-workers-wellbeing#pk_campaign=sm_
https://iosh.com/mohw?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Mental+Health+Awareness+Week
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Etkinlik ve Eğitimler 

Ulusal Eğitim Birliği’nden İSG Ayı 
ENETOSH, Ulusal Eğitim Birliği’nin Kasım ayı 

boyunca iş sağlığı ve güvenliği özelinde birçok 

çevrimiçi eğitim düzenleyeceğinin haberini 

paylaştı. 

 

Ulusal Eğitim Birliği, İngiltere'deki 

öğretmenlerin çoğunluğu dâhil olmak üzere 

450.000'den fazla üyeyi destekleyen ve temsil 

eden Avrupa'nın en büyük eğitim birliğidir. 

Birlik kendini eğitim sisteminin neye benzemesi 

gerektiğine dair net bir vizyona sahip bir 

kampanya sendikası olarak tanımlamaktadır. 

Sendika, öğretmenlerin, destek personellerinin, 

liderlerin ve öğrencilerin yararına eğitimin 

geleceğini şekillendirmek için çalışmaktadır. 

 

Kasım ayı boyunca iş sağlığı ve güvenliği 

özelinde düzenlenecek eğitimlere ulaşmak ve 

kayıt olmak için tıklayınız. 

 

 

EU-OSHA 2020 Sağlıklı İşyerleri Film 

Ödülleri 

 
 

Yulia Lokshina'nın "Yüksek Hızlı Montaj Hattı 

Kuralları" ve Jonas Heldt'ün "Otomotiv" filmleri, 

işle ilgili en iyi belgesel film dalında EU-OSHA 

2020 Sağlıklı İşyerleri Film Ödülü kazananları 

olarak seçildi.  

 

"Yüksek Hızlı Montaj Hattı Kuralları", 

Almanya'daki geçici çalışanların karşılaştığı 

zorlu koşullar hakkında bir fikir sunarken; 

"Otomotiv", dijitalleşmeyi ve işin geleceğine 

değinen potansiyel senaryoları vurguluyor. 

 

Bu yılın Sağlıklı İş Yerleri Film Ödülü hakkında 

daha fazlası ve film fragmanlarını izlemek için 

tıklayınız. 

 

 

Ruh Sağlığının Teşvik Edilmesi - Yeni 

İSG Profesyonelleri Nasıl Bir Etki 

Yaratabilir? 
IOSH, 13 Ekim’de işyerlerinde İSG 

Profesyonellerinin ruh sağlığı konusunda nasıl 

bir etki yaratabileceğine dair bir webinar 

gerçekleştirdi. Söz konusu yayını izlemek için 

tıklayınız. 

https://neu.org.uk/health-and-safety-month-2020
https://osha.europa.eu/en/highlights/winners-2020-healthy-workplaces-film-award-announced#pk_campaign=sm_
https://www.youtube.com/watch?v=Zrpvwx_RjFs
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Etkinlik ve Eğitimler 
EU-OSHA “Kas-İskelet Sistemi 

Bozuklukları” Konulu Çevrimiçi 

Konferansı 
 2017 yılında EU-OSHA, işle ilgili kas-iskelet 

sistemi bozuklukları üzerine çok yıllık bir 

araştırma programı başlattı. Program dâhilinde, 

araştırma raporları ve uzman makalelerinden 

pratik araçlara ve kas-iskelet sistemi bozuklukları 

ile ilgili kaynakların veritabanına kadar çeşitli 

çıktılarla sonuçlanan bir dizi proje yürütüldü. 

Yürütülen bu çalışmalar ile ilgili bilgiler EU-

OSHA’nın mevcut “Sağlıklı İşyerleri” 

kampanyası altında kas-iskelet sistemi 

bozukluklarına dikkat çekmek amacıyla 

paylaşılmaktadır. 

Bu kapsamda EU-OSHA 22 Ekim tarihinde 

çevrimiçi bir konferans düzenleyerek “Kas-iskelet 

sistemi bozuklukları, yaygınlık, önleme ve 

politika: ne öğrendik? EU-OSHA araştırmasından 

elde edilen kanıtlar” konulu bir etkinlik 

gerçekleştirmiştir. 

Konferansta 4 farklı oturumunda aşağıdaki başlıklarda bilgiler paylaşılmıştır: 

 Avrupa'da kas-iskelet sistemi bozuklukları ile ilgili sorun nedir? 

 Kas-iskelet sistemi bozuklukları: araştırmadan politika ve uygulamaya 

 Kronik kas-iskelet sistemi bozuklukları ile çalışmak: işyerleri bireyleri nasıl destekleyebilir? 

 Psikososyal riskler ve kas-iskelet sistemi bozuklukları: ne biliyoruz? 

 Kas-iskelet sistemi bozuklukları, meslekler, sektörler ve işgücü çeşitliliği: Tarımda kas-

iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesi; Sağlık sektörü ve kas-iskelet sistemi bozuklukları; 

kas-iskelet sistemi bozuklukları ve cinsiyet; Uzun süre oturmaktan kaçınmak 

Etkinlik ile ilgili diğer detaylara ve oturumlarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için tıklayınız. 

22. Dünya İSG Kongresi Özel Oturumları 
COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 22. Dünya 

İSG Kongresi kapsamında 5-6 Ekim tarihlerinde özel 

oturumlar gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 

oturumlar, uluslararası düşünce liderlerini COVID-19’u ve 

İSG’yi incelemek için bir araya getirdi. Etkinlikte pandeminin 

ışığında gelecekteki çalışma dünyasını şekillendirmede rol 

oynayacak İSG birçok yönüyle ele alındı. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen oturumların özet bilgilerine ulaşmak için 

tıklayınız. Oturumların kayıtlarını izlemek için tıklayınız. 

https://euosha.blumm.it/muskuloskeletal-disorders
https://www.safety2021canada.com/session-summary/
https://www.safety2021canada.com/session-recordings/
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Anketler 

COVID-19 İnsan Haklarıyla İlgili 

Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme 

Anketine Katılın! 
 

ILO “İnsan Haklarıyla İlgili Özenli İnceleme ve 

COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme 

(COVID-19 Hızlı Öz Değerlendirme)” anketinin 

tüm şirketlere yönelik olarak geliştirilmiş, sade 

ve erişilebilir bir araç olduğunu ve bu aracın 

şirketlere, faaliyetlerinin ve yükümlülüklerinin 

insan haklarına ilişkin etkilerini ölçme ve 

yönetme konusunda destek olmak için 

sunulduğunu belirtti. ILO Türkiye Ofisi, UNDP 

Türkiye , Global Compact Network Türkiye ve 

Hedefler için İş Dünyası Platformu  tarafından 

Türkiye koşullarına uyarlanarak hazırlanan 

çalışmaya, anketi doldurarak katkı sağlamak 

için tıklayınız. 

 

Dünya Araştırması, Kültürlerin ve 

Toplulukların Risklere Nasıl Tepki 

Verdiğini Ortaya Koyuyor 

EU-OSHA, dünyadaki farklı insan gruplarının 

riski çok farklı şekillerde nasıl deneyimlediğini 

gösteren küresel bir araştırmaya dikkat çekti. 

Lloyd's Register Foundation tarafından 

yürütülen Dünya Risk Anketi, çalışanların 

mesleki tehlikeleri algılama biçimleriyle 

bağlantılı bazı ilginç bulguları vurguluyor: 

İnsanların her gün karşılaştığı en riskli ve 

potansiyel olarak ölümcül durumlardan bazıları 

işte olsa bile, küresel vatandaşların yalnızca % 

3'ü işle ilgili kazaları her gün karşılaştıkları en 

riskli anları olarak listeliyor. 

 

Anket, 142 farklı ülkeden 150.000'den fazla 

kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Daha 

fazla bilgi için tıklayınız. 
 

 

 

 
 

 

SIRADA 

ULUSLARARASI 

İŞBİRLİKLERİ GÜNCEL 

BİLGİLER VAR! 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
https://www.globalcompactturkiye.org/
https://www.business4goals.org/
https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_759208/lang--tr/index.htm
https://osha.europa.eu/es/oshnews/lloyds-register-foundation-carries-out-world-risk-poll-first-ever-global-study-worry-and#pk_campaign=sm_
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Uluslararası İşbirlikleri 

Güncel Bilgiler 

İslam İşbirliği Teşkilatı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Ağı  

(OIC-OSHNET) 

4. Toplantısı 
İİT İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-

OSHNET), İSG alanında İİT Üye 

Devletleri arasında bilgi, deneyim ve 

iyi uygulamaların paylaşılması için 

daha yakın işbirliği kurmak amacıyla 

2011 yılında başlatılmıştır.  Ağın 

kurulduğu günden bu yana “Ağ 

Sekretaryası” görevini üstlenen Genel Müdürlüğümüz, OIC-OSHNET faaliyetlerinin oluşturulması 

ve uygulanması konusunda İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi (SESRIC) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 
 

10. Uluslararası İSG Kongresi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ve pandemi nedeniyle iptal olan 

Ağ’ın 4. Toplantısı 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İSGGM ve 

SESRIC’in ev sahipliği yaptığı toplantıya İİT üyesi 40 ülkenin İSG Yetkilileri, OIC-OSHNET Ulusal 

Odak Noktaları ve ilgili İİT Kurumların üst düzey temsilcileri katıldı. 
 

Toplantı’nın ilk günü, Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA ve SESRIC Genel Direktörü 

Nebil DABUR’un açılış konuşmalarıyla başladı. SESRIC kıdemli araştırmacısı Kemal BAĞCI’nın 

İSG’nin İİT 2025 İşgücü Piyasası Stratejisinin Uygulanmasındaki Rolü hakkındaki sunumunun 

ardından ülkemiz adına İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT OIC-OSHNET 3. 

Toplantısından bu yana gerçekleşen faaliyetlere dair ilerleme raporu sunumunu gerçekleştirdi. Son 

olarak SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Departmanı Sorumlusu Onur ÇAĞLAR’ın 

moderatörlüğünde, OIC-OSHNET Çalışma Usulleri üye ülkelerle paylaşılıp, ülkelerin yorumları 

alındı. 
 

Toplantının ikinci gününde, İİT Üye 

Ülkelerinin İSG alanında ihtiyaçları 

değerlendirilip, OIC-OSHNET 2021-2022 

Çalışma Planı müzakere edildi. Sonuç 

Bildirgesi’nin okunmasına müteakiben 

kapanışta ülkemiz adına İSGGM Genel 

Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT üye 

ülkelerin gayretlerinden ve katılımlarından 

dolayı teşekkürlerini sundu. Bu toplantıda 

alınacak kararların Ağ faaliyetlerini daha 

etkili ve sistematik hale getireceğini belirterek tüm üye ülkeleri güçlü işbirliğine davet etti. 
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Uluslararası İşbirlikleri 

Güncel Bilgiler 

Avrupa İSG Haftası Etkinliği 
Avrupa İSG Ajansı (EU-OSHA), her yıl Ekim 

ayında, yürüttüğü kampanyalar hakkında 

farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa İSG 

Haftasını kutlamaktadır. Avrupa İSG Haftası 

bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında, ‘Kas-

İskelet Sistemi Hastalıkları: Sağlıklı İşyerleri 

Yükü Hafifletir’ temasıyla düzenlenmiştir. 

Salgın ile değişen çalışma hayatında evden/uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasından dolayı birçok 

uluslararası otorite kas-iskelet sistemi hastalıklarına dikkat çekmektedir. Bu vesileyle Avrupa İSG 

Haftası kapsamında 22 Ekim 2020’de Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları: Sağlıklı İşyerleri Yükü 

Hafifletir’ temalı etkinlik Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Etkinliğin açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürü Cafer UZUNKAYA ile ILO Türkiye Ofisi Direktörü 

Numan ÖZCAN gerçekleştirmiştir.   Etkinlik, Bilim Kurulu Üyesi 

ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN 

moderatörlüğünde gerçekleşen oturumla devam etmiştir. AÇSH 

Uzmanı Betül Canan ÖZKAHRAMAN’ın “Avrupa İSG Haftası Kapsamında Kas-İskelet Sistemi 

Rahatsızlıklarına Genel Bakış”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Metin PIÇAKÇIEFE’nin “Halk Sağlığı-İş Sağlığı Ekseninde Kas-

İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Yaklaşım” başlıklı sunumlarının 

ardından Uzman Fizyoterapist Zafer AKSUNGUR etkinlikte masa 

başında çalışanlara yönelik egzersizler yaptırmıştır. Son olarak ILO 

Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Koordinatörü Burcu AKÇA 

HACIOSMANOĞLU’nun “Pandemiyle Değişen Çalışma Hayatı: 

Evden/Uzaktan Çalışma” başlıklı sunumunu müteakiben soru-cevap 

oturumuyla etkinlik sona ermiştir. 

Canlı yayın esnasında katılımcılardan gelen çok sayıda soru 

konuşmacılar tarafından yanıtlanmıştır. Bu çerçevede farklı 

konularda benzer etkinliklerin devam etmesi talebiyle ve 

katılımcıların etkinlikle alakalı beğenilerini paylaşmasıyla 

etkinlik sona ermiştir. 

İki oturum olarak gerçekleşen Etkinliği Genel Müdürlüğümüz 

YouTube hesabından izlemek için tıklayınız. (1.Oturum / 

2.Oturum) 

Etkinlikte ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bir 

dakikalık masa başı egzersizi videosu paylaşılmıştır. Videoyu izlemek için tıklayınız. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sqa6fXVOpvw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=OJCcnM__4KM&t=21s
https://twitter.com/ISGGMD/status/1318811340526522369
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Uluslararası İşbirlikleri 

Güncel Bilgiler 

Avrupa İSG Ajansı Odak Noktaları Toplantısı 

Pandemi dönemi ile birlikte birçok toplantının çevrimiçi 

gerçekleştirilmeye başlanması ile Avrupa İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) da odak noktası 

toplantılarını daha sık gerçekleştirmeye başlamıştır. 

15 Ekim’de gerçekleştirdiği odak noktası toplantısına 

ülkemiz adına odak noktası olan Genel Müdürlüğümüz 

katılım sağlamıştır.  

Toplantıyı Ajans Direktörü Christa Sedlatschek, mevcut 

durumla ilgili odak noktalarını güncelleyerek açtı. Salgının 

etkisi ile Ajansın planlanan işlerinin bir kısmının 

değiştirilmek zorunda kalmasının yanı sıra üstlerine 

Avrupa Komisyonu tarafından talep edilen fazladan işlerin 

de eklendiğini belirtti. Christa, Ajansın bunun odak 

noktalarının ve yöneticilerinin iş yükünü artırdığının 

farkında olduğunu söyledi.  

Daha sonra toplantıda COVID-19’a yakalanma konusunda 

“yüksek risk” taşıyan çalışanlar ile ilgili yapılan anket 

çalışmasının ön bulguları paylaşıldı. Ajansın önümüzdeki 

dönemde aktif olarak yürüteceği “uyumlaşmayı 

destekleme (tedarik zinciri ve iş teftiş konularında) projesi” 

hakkında bilgi verildi. 

Ajans ayrıca mesleki eğitimde İSG’yi desteklemek adına iki 

farklı sivil toplum kuruluşu ile işbirliği gerçekleştireceğini açıkladı. Söz konusu bu kuruluşlar olan 

‘Avrupa Mesleki Eğitim Enstitüleri Birliği (EVBB)’ ve ‘Avrupa Teknik ve Mesleki Eğitim ve 

Öğretim Forumu (EfVET)’ hakkında detaylı bilgi almak için isimlerinin üstlerine tıklayınız. 

 

  

 

 

  

https://evbb.eu/
https://www.efvet.org/
https://www.efvet.org/
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BÜLTENİMİZİN İLK ALTI 

SAYISINI OKUDUNUZ MU? 

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

