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Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi
görüşünü yansıtmamaktadır.
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Zehra Zümrüt SELÇUK
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,
İş sağlığı ve güvenliği birçok bilimsel disiplini içerisinde barındıran, çalışma hayatının ve
toplumumuzun tümünü ilgilendiren çok yönlü ve çok taraflı bir alandır. Daha üst çerçeveden
baktığımızda çalışma hayatı; istihdam, işgücü ve sosyal güvenlik gibi temel faktörler etrafında
şekillense de, bu temelin vazgeçilmezi güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında iş yaşamına
katılan mutlu bireylerdir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada çalışma hayatında
aşılması gereken sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. ILO tahminlerine göre dünyada
her yıl 2,78 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 374 milyon kişi ise yaralanmakta ya da
hastalanmaktadır. Hedefimiz, bu küresel sorunu Türkiye’de asgari düzeye indirmek, hatta tek
bir çalışanımızın dahi, mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği bir çalışma hayatına
kavuşmaktır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasıyla iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının azaldığı görülmektedir. Güvenlik kültürünün en yüksek olduğu
ülkelerde iş kazası sonucu meydana gelen ölüm oranlarının en az olduğu bilinmektedir. Bu
sebeple, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması için tüm aktörlerin beraberlik
ruhu içinde hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.
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Bakanlık olarak her zaman taraflarla işbirliği içinde olduğumuzu, özellikle iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili çalışmalarımızda her zaman tarafların görüş ve önerilerinin
değerlendirildiğini ancak kamu olarak tüm tarafların sağlayacağı faydanın bir denge
noktasında buluşturulduğu çözümler ortaya koymaya çalıştığımızı belirtmek isterim.
İşyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi için hazırladığımız sektörel
rehberler, broşürler ve kontrol listelerinin yanı sıra video, afiş ve web sitemiz ile çalışan ve
işverenlerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam ederek iş sağlığı ve
güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle COVID-19 pandemi süresince
hazırlamış olduğumuz sektörel rehberler hem işverenlerimize fayda sağlamış hem de siz
değerli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerlerine daha etkin ve verimli hizmet
götürmenize katkı sağlamıştır. Bu vesile ile bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz üstün
gayretten dolayı her birinize teşekkür ediyorum.
İSG’nin teşvik edilmesi ve bu alandaki bilgilerin geliştirilmesi, stratejilerin ve iyi
uygulamaların paylaşımını hedefleyen bu bültenle her ay dünyadaki son gelişmeler ve
uluslararası İSG kuruluşlarından yeni haber, yayın, etkinlik ve dijital araçlar paylaşılmaktadır.
Bu vesileyle iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ufuklar açmak ve mesleki gelişiminize katkı
sunmak adına hazırlanan Uluslararası İşbirlikleri Bülteni’nin hayırlara vesile olmasını temenni
ederim.
Sağlıklı ve kazasız günler dileğiyle.
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Cafer UZUNKAYA
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,
Küresel düzeyde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle bütün dünyada iş sağlığı ve
güvenliğinin öneminin bir kez daha öne çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç çalışma
hayatımız için hızla değişen dinamiklere uyum sağlama ihtiyacını beraberinde getirmiş ve
salgın döneminde sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatının temini için hassasiyetle
çalışmalarımıza devam ettiğimiz bir dönem olmuştur. Salgının en kritik dönemlerinde dahi siz
değerli İSG Profesyonellerinin işyerlerindeki varlığının ve sürekliliğinin arzu ediliyor oluşu,
sizlere verilen kıymetin en önemli göstergelerinden biridir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak gayretli ve özverili çalışmalarla
oluşturduğumuz ve işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi için
hazırladığımız sektörel rehberler, broşürler ve kontrol listelerimizin yanı sıra video, afiş ve web
sitemiz ile çalışan ve işverenlerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam
ediyoruz. Bu çalışmaların sahadaki en etkin uygulayıcıları olan sizlerle uzun yollar kat ettik.
Bu yolculukta sizlerle işbirliğimizi çok önemsiyor ve sizlerin desteğiyle ülkemizde iş sağlığı ve
güvenliği alanında hedeflerimize birlikte yürümeyi arzu ediyoruz. Aynı zamanda Genel
Müdürlük olarak vizyonumuzu belirlemek amacıyla küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili gelişmeleri takip ediyoruz.
Bu vesileyle yapılan takibi bir üst düzeye taşımak, sizlerle paylaşmak, Genel Müdürlüğümüze
ve sahadaki yansımamız olarak gördüğümüz siz değerli profesyonellerimize yeni ufuklar
açmak ve mesleki gelişiminize katkı sunmak adına hazırlanan Uluslararası İşbirlikleri
Bülteni’nin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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Ülkemizden Haberler
Yürütücüsü olduğumuz MİSGEP projesi kapsamında
çalışmalarımız devam ediyor. Doğrudan hibe bileşeni
kapsamında finansal desteklere dair İSGGM tarafından
yürütülen bilgilendirme çalışmaları sonunda maden
işyerlerinden yoğun başvurular alındı. Bu kapsamda saha
faaliyetlerine yönelik olarak performans ölçütleri,
başlangıç raporu ve izleme araçları belirlenmiş olup işyeri
değerlendirme sonuçları beklenmektedir.

Teknik yardım bileşeni kapsamında
COVID-19 pandemisi göz önünde
bulundurularak
öncelikli
olarak
sahadaki tüm İSG paydaşlarımızın
kullanabileceği kontrol listeleri, hap
bilgiler, rehberler, yayınlar, haber
akışları vb. içeriklerin yer aldığı olarak
İSGinfo dijital uygulamasına dair
çalışmalar hızla devam etmektedir. Aynı
şekilde sağlık gözetimi, çalışan eğitimleri
için
saha
planlamaları
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda
devam eden bilgilendirme çalışmaları
İSGinfoMAG’ın
ilk
sayısı
ile
yayımlanmıştır.
MİSGEP- Madencilikte İş Sağlığı ve
Güvenliğinin
Geliştirilmesi
Projesi
hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
İSGinfoMAG’in ilk sayısına ulaşmak için
tıklayınız.
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Ülkemizden Haberler
TİKA Koordinatörlüğünde Genel Müdürlüğümüz Tarafından Arnavutluk’a
verilen COVID-19 Özelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Küresel düzeyde yaşanan
COVID-19
salgını
nedeniyle dünya genelinde
önemi
bir
kez
daha
öncelikli hale gelen iş
sağlığı
ve
güvenliği
alanında
Genel
Müdürlüğümüz,
akademisyenlerden oluşan
danışma kurulu ile işbirliği
içinde, hem işyerlerinde
alınması gereken genel
tedbirlere
hem
de
maruziyet riski yüksek birçok sektöre yönelik çalışmalar yapmış, kılavuzlar, kontrol listeleri,
posterler ve videolar yayımlamıştır.
Dost ve kardeş ülkelerde eğitim sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde insan kaynakları
kapasitesini geliştirmek üzere adımlar atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile
işbirliği çalışmalarımız kapsamında, COVID-19 özelinde hazırladığımız çalışmalar TİKA
koordinatörlüğünde talep eden ülkelere verilmek üzere eğitim modülü haline getirilmiştir.
Söz konusu eğitim modülü kapsamında; 26-27 Kasım tarihlerinde Arnavutluk Maliye ve Ekonomi
Bakanlığı çalışma ve sosyal hizmetler müfettişliği personellerine uzaktan eğitim şeklinde Genel
Müdürlüğümüz uzmanlarınca aşağıda belirtilen başlıklarda COVID-19 özelinde iş sağlığı ve
güvenliği açısından temel hususlar, her sektöre göre risk faktörleri ve alınması gereken tedbirler
konusunda eğitim verilmiştir.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

İşyerlerinde alınması gereken genel tedbirler
Ana Metal Sanayi Sektörü
Banka Banko Görevlileri
Çağrı Merkezleri
Gıda Üretim İşyerleri
Yapı İşyerleri
Konaklama Hizmetleri
Kuaför, Berber ve Güzellik Salonları
Tarım Çalışanları
Unlu Mamul İmal Eden ve Satan İşyerleri
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Ülkemizden Haberler
EU-OSHA-Avrupa İSG Ajansı Bölgesel Toplantısı

2005 yılından itibaren ulusal odak noktası olduğumuz Avrupa İSG Ajansı EU-OSHA, IPA’dan
yararlanan ülkelerin yerel İSG stratejileri ve eylem planlarının uygulanmasını desteklemek
amacıyla 25 Kasım tarihinde bölgesel bir çevrimiçi etkinlik düzenlemiştir. IPA ülkelerinde (Türkiye,
Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova) İSG alanında ilk
çevrimiçi etkinlik olan bu pilot çalışma, IPA yararlanıcısı ülkeler arasında pandemi döneminde iş
sağlığı ve güvenliği konusunda hem fikir alışverişine hem de tecrübe ve iyi uygulamaların
paylaşımına zemin hazırlamıştır.
Salgın ile değişen çalışma hayatında ülkelerin İSG alanında karşılaştığı zorluklar ve aldıkları
önlemleri konu alan etkinlik, Ajans Direktörü Christa Sedlatschek’in açılış konuşmasıyla
başlamıştır. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ’dan katılan konuşmacıların
yanı sıra Genel Müdürlüğümüz adına Uluslararası İşbirlikleri Birim Sorumlusu Selçuk YAŞAR
‘COVID-19 Sırasında Çalışanları Korumak İçin Hafifletici Önlemler’ konulu sunum
gerçekleştirmiştir. YAŞAR, sunumunda Genel Müdürlüğümüz tarafından COVID-19 sürecinde
yürütülen çalışmaları, hazırlanan dokümanları ve gerçekleştirilen faaliyetleri paylaşmıştır.
Etkinlik, EU-OSHA Ağ Yöneticisi Tim Tregenza ve EU-OSHA Katılım Öncesi Ağ Yöneticisi Michele
Dinelli’nin moderatörlüğünde gerçekleşmiştir.
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Dünya’dan Haberler
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları - Önleme ve Politika: Ne Öğrendik?
Kas-iskelet sistemi hastalıklarının yaygınlığı,
önleme ve politikaları hakkında ne öğrendiniz?
EU-OSHA’nın
çok
yıllık
araştırma
programındaki tüm materyallere ve ‘Kronik
Koşullar’, ‘Psikososyal Riskler’ veya ‘İş Gücü
Çeşitliliği’ ile ilgili sunumlara ulaşmak için
tıklayınız.

Pandemide Artan Aile İçi Şiddet

Aşı Nedir? Ne İşe Yarar?

IOSH, Birleşmiş Milletler (BM)’in özel sektör
işverenlerini,

aile

içi

istismarı

önlemeye

yardımcı olacak tedbirler almaya ve aile içi
istismar mağduru çalışanları daha iyi koruyan
ve destekleyen kaynaklara yatırım yapmaya
çağırdığını belirtti. Son BM verilerine göre,

COVID-19 pandemisiyle beraber üzerine
çokça konuşulan ve araştırmaların hızla
devam ettiği bu süreçte WHO’nun, aşıların
nasıl çalıştığı ile ilgili açıklamalar yaptığı
habere ulaşmak için tıklayınız.

Nisan 2020’den beri aile içi şiddet vakaları
Finlandiya'da

%

14,

Amerika

Birleşik

Devletleri'nde % 22, İspanya'da % 20, Fransa
ve

Singapur'da

gösterdi.

IOSH

üçte

bir

oranında

Avustralya’da

artış

COVID-19

kapsamında güvenli işyerleri için ulusal bir
kılavuz

geliştirildiğini

ve

1. Aşılar, bir antijenin zayıflatılmış tehlikeli
olmayan kısımlarını içerir.
2. Vücudumuzun

spesifik

antikoru

oluşturmayı öğrenmesi yeterlidir.

kılavuzda

3. Aşı, bağışıklık sistemimizin gelecekte

işverenlerin işle ilgili şiddet ve aile/ev içi

gerçek antijene yanıt vermesini ve onu

şiddetle ilgili sağlık ve güvenlik görevlerini

yenmesini sağlayacaktır.

kapsayan bir bölüm olduğunu ifade ederek,
bu konudaki son gelişmeleri paylaştı. Konu ile
ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
2021 Uluslararası Sağlık ve Bakım
Çalışanları Yılı

OSHmail Haber Bülteni
İSG konusunda aylık ve ücretsiz çıkarılan EUOSHA Kasım OSHmail'i yayımlandı.
OSHmail topluluğunun bir parçası olma şansını
kaçırmayın! OSHmail grubuna kaydolmak için
tıklayınız.

14-15 Eylül tarihli WHO Avrupa Bölge Komite
toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’nın
gündeme getirdiği öneriyle 194 Üye devletten
oluşan Dünya Sağlık Asamblesi, COVID-19
pandemisinin ön saflarında yer alan milyonlarca
sağlık ve bakım çalışanının adanmışlığını ve
fedakarlığını kabul ederek, oybirliğiyle 2021
yılını Uluslararası Sağlık ve Bakım Çalışanları
yılı olarak belirledi.

Birleşik Krallık ’tan Gerçek İş Kazası Örnekleri
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 Kasım ayı içinde paylaşılan içeriklere
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Hapishanede eğitim tatbikatı sırasında
gerçekleşen kaza haberi için tıklayınız.



Geri dönüşüm tesisinde gerçekleşen ve
ölümle sonuçlanan kaza haberi için tıklayınız.



Konferans merkezinde gerçekleşen kaza haberi için tıklayınız.



Tren raylarının bakımı sırasında gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan kaza haberi için
tıklayınız.



Süt ürünleri dağıtımı sırasında gerçekleşen kaza haberi için tıklayınız.



İskele sökümü sırasında gerçekleşen kaza haberi için tıklayınız.



Şantiyede gerçekleşen kaza haberi için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
AB ve ILO, Irak'ta Çalışma Koşullarını
İyileştirmek İçin Güçlerini Birleştiriyor
Avrupa Birliği (AB) ve ILO COVID-19 salgınına
yanıt olarak Irak'ta çalışma yönetişimini, denetimini
ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni bir
anlaşma imzaladı. ILO paylaştığı haberde AB
tarafından finanse edilen 3 milyon avroluk proje ile
pandeminin getirdiği bazı zorlukların yanı sıra
Irak'ın uzun vadeli insana yakışır iş önceliklerini ele almaya çalışacağını belirtti.
Tarım sektörüne odaklanan projenin politika ve kapasite geliştirme yoluyla uluslararası çalışma
standartlarına uygun iş teftiş sistemini güçlendirmesi ve sosyal ortaklarla istişare içinde ulusal bir
İSG politikası ve programı geliştirmesi hedeflenmektedir. Haberin devamına ulaşmak için
tıklayınız.

Kısa Süreli ve Geçici İşlerde
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Avrupa'da Kanser Risk Faktörleri
Üzerine Çalışan Maruziyeti Anketi
EU-OSHA'dan Elke Schneider, ‘EU2020DE Stop
Cancer At Work Konferansı’ sırasında Çalışan
Maruziyeti Anketinden elde edilen bulguları
sunarken, "AB'deki işle ilgili ölümlerin
yarısından fazlasının kanserle ilişkili olduğu
tahmin ediliyor" sonucunu paylaştı.
Anket hakkında daha fazla bilgi edinmek için
tıklayınız.

IOSH,
Birleşik
Krallık
Yüksek
Mahkemesi’nin kısa süreli ve geçici işlerde
çalışanların, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile
çalışan meslektaşları ile aynı sağlık ve
güvenlik korumasından yararlanma hakkına
sahip olduğuna karar verdi. Ayrıca
mahkeme tarafından esnek ekonomide
çalışanlara, çalıştıkları işletme tarafından
KKD sağlanması gerektiğine ve ciddi ve
yakın bir tehlikeye yanıt olarak işi bırakma
hakkına sahip olduklarına karar verildi.
Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Filipinlerde İnsana Yakışır İş

ILO, Filipinler'de Japonya Hükümeti ile
işbirliği içinde ve yerli halkların desteğiyle
COVID-19 krizinin ortasında düzgün çalışma
yaratacak daha temiz ve sürdürülebilir su
sistemlerinin kurulmasına ve iş sağlığı
güvenliği eğitimleri verilmesine yardımcı
olduğu haberini paylaştı. Haberin devamına
ulaşmak için tıklayınız.

Radyasyon Güvenliği
Uluslararası Konferansı
ILO,
“Uygulamada
Radyasyondan
Korunmanın
Geliştirilmesi” teması
ile
Uluslararası
Radyasyon Güvenliği
Konferansının 9 - 20
Kasım 2020 tarihleri arasında sanal olarak
düzenlendiğini belirtti. ILO İSG Şubesi Şefi
Joaquim Pintado Nunes konferansta yaptığı
açılış konuşmasında "Çalışanların İyonlaştırıcı
Radyasyona
Karşı
Korunmasına
İlişkin
Sözleşme (No. 115)” ve beraberindeki “Tavsiye
Kararı (No. 114)”ün çalışanların radyasyondan
korunmasına ilişkin tek uluslararası yasal belge
olduğunu vurguladı. Haberin devamına
ulaşmak için tıklayınız.

15 Kasım Dünya Trafik
Mağdurlarını Anma Günü
WHO, 15 Kasım Dünya Trafik Mağdurlarını
Anma Gününde her yıl 1.35 milyondan fazla
insanın yollarda öldüğünü, Avrupa ve
Afrika’da her 24 saniyede bir çocuk, bir baba,
bir anne, bir erkek kardeş, bir kız kardeş, bir
arkadaş, bir meslektaşın hayatını yitirdiğine
dikkatleri çekti. Ayrıntılı haber için tıklayınız.
Ölenleri hatırlayın.
Hayatta kalanları destekleyin.
Hayat kurtarmak için harekete geçin.

Birleşik Krallıkta
Yeni “Bina Güvenliği” Yasası

IOSH, Birleşik Krallık’ta 2017 yılında 72 kişinin
ölümüne neden olan yangının binaların güvenlik
sistemlerindeki ciddi kusurları ortaya çıkardığını;
binaların özellikle inşa edilme, bakım, yenileme
ve yaşamanın güvenli olduğu konularında
belgelenme şekillerinde eksiklikler olduğunu
belirtti. Bu nedenle yeni bir Bina Güvenliği
Yasası’nın gündemde olduğu haberini paylaştı.
Konu hakkında detaylı bilgi almak için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
EU-OSHA, Uzaktan Çalışma Sırasında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarını
Önlemek İçin İpuçları Paylaşıyor
Birçok çalışanı evden çalışmaya zorlayan
COVID-19 salgınında, çalışmaya uygun
olmayan ev koşulları, çalışanlarda kas
iskelet
sistemi
rahatsızlıklarının
gelişmesi veya mevcut rahatsızlıkların
ağırlaşması riskini artırıyor olabilir.
EU-OSHA, uzaktan çalışma sırasında
kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını
önlemek için ipuçlarını paylaşıyor. İlgili
habere ulaşmak için tıklayınız.

Dünya’dan Haberler
Bölümü sona erdi.
Sırada Yayınlar var!
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Yayınlar
Vizon Çiftliklerinde SARS-CoV-2
Tehlikesi - Çalışanlar İçin Hızlı Risk
Değerlendirme Metodolojisi

Nisan 2020'den bu yana, beş Avrupa ülkesi
(Hollanda, Danimarka, İspanya, İsveç ve İtalya)
vizon çiftliklerinde ve ardından vizon çiftliği
çalışanlarında COVID-19 tespit edildiğini
bildirdi.
Vizonların, COVID-19'a neden olan SARS-CoV2 virüsüne duyarlı olduğu biliniyor ve
insandan
vizona
ve
vizondan
insana
bulaşmanın
gerçekleşebileceği
zaten
belirlenmiş durumdaydı.

EU-OSHA'nın katkılarıyla Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yakın
zamanda “Vizonla ilgili yeni SARS-CoV-2
varyantlarının
tespiti”ne
ilişkin
raporu
yayınladı.
SARS-CoV-2
vizonla
ilgili
varyantların oluşturduğu insan sağlığı riskini
dikkate alan ve vizon çiftliği çalışanları için
korunma ve kontrol önlemleri öneren hızlı bir
risk değerlendirme metodolojisi sunan rapora
ulaşmak için tıklayınız.

Kadına Yönelik Şiddet Salgınını
Durdurmak İçin Acil Eylem Çağrısı
Cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmaya
yönelik küresel bir harekete geçirici olarak
görülen 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik
Şiddetin Ortadan Kaldırılması Gününün önemi,
salgının endişe verici etkisiyle büyük ölçüde arttı.
COVID-19 salgını öncesinde toplanan verilere
göre, Avrupa'daki her üç kadından biri fiziksel
ve / veya cinsel şiddete maruz kaldı. Bu arada,
mevcut sağlık krizinin ortasında aile içi şiddette
küresel bir artışa tanık oluyoruz. Bu artışa
rağmen, ancak geçtiğimiz zamanlarda, bu şiddet
türü, işyerinde şiddet ve tacizi önlemeye
yardımcı olmak için ele alınması gereken bir
konu olarak kabul edilmeye başlandı. Dahası,
pandemi kadın sağlık çalışanlarına, göçmenlere
veya ev çalışanlarına yönelik şiddet gibi kadına
yönelik diğer şiddet türlerini ağırlaştırabilir.

EU-OSHA, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle
mücadelede pratik önlemlerin geliştirilmesini
desteklemek, farkındalığı artırmak ve bilgiyi
paylaşmak için küresel eylem çağrısına katılıyor.
Yakın zamanda yayınlanan, aile içi şiddet ve
işyeri arasındaki ilişkiye ışık tutan OSHwiki
makalesine ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
İşyerinde Kanserin Nasıl Yönetileceğine Dair Yeni El Kitabı
Avrupa'da her yıl yaklaşık 1,6 milyon çalışma çağındaki kişiye
kanser teşhisi konulmaktadır. Pek çok Avrupalı çalışan ve işveren
bu durumla karşı karşıya kalacağından, işyerinde kanseri
yönetmeye yardımcı olacak etkili stratejiler ve eylem protokolleri
giderek daha fazla gerekli hale gelmektedir.
Bu bağlamda, Avrupa Kanser Birliği - Hasta Destek Çalışma
Grubu, işverenleri, yöneticileri, İK uzmanlarını, kamu kurumlarını
ve sivil toplum kuruluşlarını hedefleyen işyerinde kanseri
yönetmeye yönelik bir el kitabını tanıtıyor. Bu el kitabı,
işverenlerin işyerinde kanseri etkili bir şekilde yönetmek için
neden kapsamlı bir politika ve prosedürler dizisi benimsemeleri
gerektiğini açıklayarak, bu hastalıktan etkilenenleri desteklemek için yararlı ipuçları sağlıyor.
EU-OSHA’nın da desteklediği yayın, büyük şirketlerden KOBİ'lere ve STK'lardan kamu idaresine
kadar her türden işverene yöneliktir. İlgili yayına ulaşmak için tıklayınız.

Taksi Şoförlerinde Kanser Riski
IOSH, Çevre ve Sağlık Merkezi'nden
(MRC Centre for Environment and
Health) araştırmacılar ile bugüne
kadarki en büyük gerçek araç içi
kişisel
maruziyet
çalışmasını
gerçekleştirdiklerini
belirtti.
Araştırma, profesyonel sürücülerin
(başta taksi şoförleri olmak üzere
kuryeler, atık toplama ve toplu taşıma çalışanları vb.) işlerinin bir parçası olarak düzenli olarak
tehlikeli düzeylerde dizel emisyonlarına maruz kaldığını ortaya çıkardı. Dizel egzozuna maruz
kalmanın kalp ve solunum sağlığı sorunlarına neden olduğu, hastaneye yatışlara ve erken ölümlere
yol açtığı bilinmektedir. Araştırmacılar çalışmalarında sürücülerin sağlığını korumanın ilk adımı
olarak sektöre minimum maliyetle maruziyetleri azaltmada rol oynayabilecek aşağıdaki önlemleri
önermişlerdir.
 camlar kapalı sürüş (sürücülerin yapabileceği en basit değişiklik)
 daha az trafik yoğunluğu olan rotalarda çalışmak ve tünellerden kaçınmak
 devridaim havalandırma ayarlarının kullanılması (pencereler kapalıyken, trafik yoğunluğunun
çok olduğu yerlerde kısa sürelerle)
 sürücülerin trafiğin yoğun olduğu zamanlara daha az maruz kalmasını sağlamak için vardiya
sistemi ile çalışılması
 Hava geçirmez kabinlere sahip sıfır egzoz emisyonlu araçlara geçiş (bu hem genel nüfusa hem
de profesyonel sürücülere fayda sağlayacaktır).
Araştırma dokümanına ve daha fazla bilgiye ulaşmak tıklayınız. IOSH’un araştırmada yer alan ve
30 yıldır Londra’da taksicilik yapan Mike Hedges ile yaptığı röportaja ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
Sağlığımızı Koruyanların Sağlığını
Kim Koruyacak?

İnşaat Sektöründe Asbest Tehlikesi
"Kesmeyin, delmeyin, atmayın!"
EU-OSHA, Kolombiya’da “the Colombian
Asbestos Free Foundation & the Asbestos
Safety and Eradication Agency” tarafından
inşaat sektöründe asbest malzemelerin
oluşturduğu tehlikelere dair hazırlanan
bilgilendirici videoyu paylaştı. İzlemek için
tıklayınız.

IOSH, 2010 yılından bu yana, 50'den fazla
ülkenin sağlık sektöründe çalışanların sağlık ve
güvenliğini korumak için ulusal programlar
geliştirdiğini belirtti. Bu programların neden bu
kadar önemli olduğuna ve ülke örneklerine
ulaşmak için tıklayınız.

İSG’de Başarının Anahtarı
IOSH Geleceğin Liderleri Yönlendirme Grubu, sağlık
ve güvenlik yolculuklarından, nelere tutkuyla bağlı
oldukları ve gelecek nesil İSG profesyonellerine ilham
vermeye nasıl yardımcı oldukları hakkında
konuşuyor. Röportaja ulaşmak için tıklayınız.

Sektörde geçen 50 yılın ardından, eski IOSH başkanı
John Lacey, İSG'deki en önemli özelliklerin tutku ve
iletişim olduğunu söylüyor. Lacey’in geleceğin
liderleri ile yaptığı konuşmayı izlemek için
tıklayınız.
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Yayınlar
Avrupa Ulaştırma Federasyonu,
Ulaşım Sektöründe Kadınlara Yönelik Tacizi Ele Alan Kılavuz Yayımladı
Üçüncü şahıslar (müşteriler, yolcular ve halk)
tarafından kadın ulaşım çalışanlarına yönelik
şiddet ve taciz ciddi bir sorun haline geldi.
2017'de
yapılan
Avrupa
Ulaştırma
Federasyonu
(ETF)
anketi,
ulaştırma
sektöründeki kadınların yarısının işyerinde
şiddet ve tacize uğradığını ortaya koydu.
ETF, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin
Ortadan Kaldırılması Günü münasebetiyle,
çalışma yaşamında kadına yönelik şiddet ve
tacizi ele alan yeni bir kılavuz yayınlayarak
bir tavır alıyor.
Kılavuz; kadına yönelik şiddet ve tacizi önleme ve ele almaya yönelik
kapsamlı bir işyeri politikası ve prosedürü, iş sağlığı ve güvenliği
yönetiminin bir parçası olarak cinsiyete duyarlı risk değerlendirmesi için
adım adım kılavuz ve kontrol listesi, aile içi şiddetle ilgili işyeri
önlemlerinin kapsamı konularını içeriyor. İlgili yayına ulaşmak için
tıklayınız.

Ruh Sağlığı Sorunlarında
İşe Sürdürülebilir Dönüş;
‘Kim’ İçin ‘Ne’ İşe Yarar?
IOSH, 19 Kasım’da ruh sağlığı sorunları olan
çalışanlar arasında işe dönüş yönergelerine
dair bir webinar gerçekleştirdi. Söz konusu
yayını izlemek için tıklayınız.

IOSH Dergisi Yeni Sayı
IOSH’un her iki
ayda bir hazırladığı
İSG
Dergisinin
Kasım-Aralık sayısı
yayımlandı. IOSH
bu sayısında, İSG
Profesyonellerinin
başarı
öykülerine
yer
veriyor
ve
geleceğin
İSG
liderlerine
yol
göstermek istiyor.
Dergiye
ulaşmak
için tıklayınız.
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Yayınlar
Avrupa Komisyonu'nun Yeni Teklifi COVID-19'un
İstihdam Üzerindeki Etkisini Analiz Ediyor
COVID-19 krizi, Avrupa işgücü piyasasında altı
yıldır süren olumlu bir trendi kırdı. 2020'nin ikinci
çeyreğinde yaklaşık 6,1 milyon çalışan işini
kaybetti ve pandemiden önce sosyoekonomik
zorluklar yaşamış olan Üye Devletler artık mali
zorluklara daha fazla maruz kalıyor.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Sonbahar Paketinin
bir parçası olarak Avrupa'daki istihdam ve sosyal
duruma ilişkin yeni Ortak İstihdam Raporu
önerisini sundu. 18 Kasım'da Brüksel'de
Komisyon delegesi Schmit ile bir basın
toplantısında sunulan bu ilk belge, Üye Devletlerin
çalışanları ve işi korumasına ve uzaktan çalışmaya geçişini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için
kilit istihdam ve sosyal girişimleri ele alıyor. Teklif aynı zamanda güvenli ve iyi adapte edilmiş
işyerlerinin pandemi sırasında ne kadar merkezi hale geldiğini ve sonrasında anahtar olmaya
devam edeceğini vurguluyor. İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Uzun Süreli Bakım Tesisleri İçin
COVID-19 Risk Değerlendirmesi Hazırladı
Bazı Avrupa ülkelerinde, bakım evlerinde meydana gelen ölümler, COVID-19 ile ilgili tüm
ölümlerin % 30-60'ını oluşturmaktadır.
Bu durum ışığında, Avrupa Hastalık Önleme ve
Kontrol Merkezi, EU-OSHA'nın işbirliğiyle "Hızlı
Risk Değerlendirmesi: EU/EEA ve Birleşik Krallık'ta
bakım tesisi sakinleri arasında ölümcül COVID-19
vakalarında artış" başlıklı çalışmayı yayınladı. Bu
çalışma, bakım tesisi sakinleri arasındaki ulusal
salgınlara odaklanan Avrupa Birliği'ndeki en son
epidemiyolojik verileri derlemektedir.
Yayın ayrıca bakım evi çalışanları ve sakinleri için
önleme, bulaşmanın kontrolü, çevre temizliği, atık
yönetimi veya aşılama alanlarında özel önlemler sunmaktadır.
EU-OSHA’nın, biyolojik ajanlara maruz kalma, artan iş yükü ve psikososyal riskleri ele alan
tedbirler dahil olmak üzere bu tesislerdeki çalışanları korumaya yönelik tedbirlere ilişkin bilgilerle
katkıda bulunduğu çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
HSE’nin Yeni Başkanı Sarah Newton ile Özel Röportaj
“Sonsuza kadar COVID kriz modunda kalmayacağız ve
geleceğin yeni sektörlerine baktığımızdan emin olmalıyız.
Örneğin, insanların robotlarla birlikte çalıştığı yapay zeka
gibi konuları düşünmeliyiz ve bunun işyerinde güvenlik
üzerindeki etkilerine bakmalıyız.”
IOSH’un Birleşik Krallık İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurumu (Health and Safety Executive-HSE)’nin yeni
başkanı Sarah Newton ile yaptığı özel röportaja
ulaşmak için tıklayınız.

Radyolojik ve Nükleer Acil Durumlarda
Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Çerçevesi
Radyolojik ve nükleer acil durumların sağlık üzerindeki etkileri onlarca yıl sürebilir. Geçmiş
radyolojik ve nükleer kazalardan alınan dersler, ruh sağlığı ve psikososyal sonuçların radyasyona
maruz kalmanın doğrudan fiziksel sağlık etkilerinden daha ağır basabileceğini göstermiştir.
Uluslararası radyasyon acil durum hazırlık ve müdahale standartları, bu etkileri azaltmak için
hükümleri ana hatlarıyla belirtir. Yine de,
radyasyonla ilgili acil durumların akıl sağlığı
ve psikososyal yönlerini ele almak için pratik
rehberlik hala yetersizdir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ajanslar
Arası Daimi Komite (IASC) tarafından bu
boşluğu doldurmak için Radyolojik ve
Nükleer Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve
Psikososyal Destek için bir Çerçeve
geliştirilmiştir.
Bu çerçeve, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Çalışmaları (MHPSS) ve radyasyondan korunma
alanları arasındaki entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Radyasyon acil durum planlaması
ve risk yönetimi ile ilgilenen yetkililer ve uzmanların yanı sıra sağlık acil durumlarında çalışan
MHPSS uzmanları için tasarlanan Çerçeveye ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
EU-OSHA’dan Kas-İskelet Rahatsızlıklarına Yönelik
OSHwiki Makaleleri ile Pratik Araçlar ve Rehberlik
Sağlık Sektöründeki Kas-İskelet Sistemi
Rahatsızlıklarına Yönelik Önleme Stratejileri
Sağlık sektörü, sırt ağrısı, üst ve alt ekstremite
rahatsızlıklarından muzdarip çalışanlar ile kas-iskelet
sistemi rahatsızlıklarından oldukça etkilenmektedir.
OSHwiki aracılığıyla sağlık sektörüne özgü risk
faktörleri, önleyici tedbirler, mevzuat ve daha fazlası
hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Yol Açan
Psikososyal Risk Faktörleri
İşyerinde uzun ve yoğun çalışma veya iş güvencesisosyal destek gibi psikososyal risk faktörler potansiyel
olarak kas-iskelet rahatsızlıklarına yol açan riskler
arasındadır.EU-OSHA tarafından yayımlanan kasiskelet sistemi rahatsızlıklarına en iyi müdahale
stratejileri hakkında OSHwiki makalesine ulaşmak
için tıklayınız.
Kas-İskelet Rahatsızlıkları ve Uzun Süreli Statik Oturma
Dijitalleşme nedeniyle, daha fazla çalışan masalarında
oturarak bilgisayar başında iş yapıyor. Statik oturmayı
azaltmanın bazı kolay yolları:
 Oturarak ve ayakta çalışma alanları,
 Çalışma esnasında egzersiz,
 Gevşeme için kısa aralar
‘Kas-iskelet rahatsızlıkları ve uzun süreli statik oturma’
başlıklı OSHwiki makalesine ulaşmak için tıklayınız.
Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına Yönelik Pratik
Araçlar ve Rehberlik
EU-OSHA, çalışanların ve işletmelerin kas-iskelet
sistemi rahatsızlıklarını yönetmesine yardımcı olmak
için 700'den fazla kaynak ve iyi uygulama örneğini
topladı. Örnek olay incelemelerini ve görsel
materyalleri içeren kaynaklar birçok sektörü, tehlike
türlerini ve önleme tedbirlerini kapsıyor. Ülkeye,
sektöre veya konuya göre filtrelenebilen kaynaklara
ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
AB'de İşle İlgili Hastalıkların Belirlenmesi İçin Uyarıcı ve Koruyucu Yaklaşımlar
Uzman olmayan bir izleyici kitlesine
yönelik hazırlanan sunumla, ortaya çıkan
iş sağlığı risklerini ve işle ilgili yeni
hastalıkları tanımlamaya yönelik uyarıcı ve
koruyucu
yaklaşımlar
hakkında
yürütülmüş büyük bir projenin bulguları
vurgulanmaktadır.
Etkili uyarıcı ve koruyucu yaklaşımların ve
bunların politika oluşturmaya ve işle ilgili yeni hastalıkların kanıta dayalı önlenmesini
destekleyebilecek yolların daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayan araştırma sunumuna ulaşmak
için tıklayınız.

Yayınlar Bölümü
sona erdi.
Sırada Etkinlik ve
Eğitimler var!
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Etkinlik ve Eğitimler
12. IOHA Uluslararası
Bilimsel Konferansı

33. Uluslararası İş Sağlığı Kongresi
ICOH, 2021 yılında Mart ayında Melbourne’de
düzenleyeceği kongreyi COVID-19’un dünya
genelinde etkilerinin devam etmesi sebebiyle 611 Şubat 2022’de gerçekleştireceğini bildirdi. “"İş
Sağlığında Çözüm Paylaşımı: Yerel, Bölgesel,
Küresel" temasıyla düzenlenecek
etkinlik
hakkında daha detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

ENETOSH, 12. IOHA Uluslararası Bilimsel
Konferansının 11-15 Eylül 2021’de sanal olarak
gerçekleştirileceği haberini paylaştı. IOHA,
uluslararası iş hijyenistleri derneği olarak
1987'deki kuruluşundan bu yana dünya
çapında 35 üye kuruluşa ulaşarak, 20.000'den
fazla iş hijyenistini temsil etmekte. “İş Sağlığı
Gelişimindeki Boşlukları Doldurmak ve Yeni
Ufuklar Açmak” teması ile düzenlenecek
etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

İyi Uygulama Ödülleri Broşürü - Sağlıklı İş Yerleri Yükü Hafifletir
Diğer kuruluşlar, şirketinizin işle ilgili kas iskelet
sistemi rahatsızlıklarını yönetme yaklaşımınızdan
yararlanabilir mi? Herhangi bir kuruluşun bu konuyu
ele alma kararlılığından etkilendiğiniz oldu mu?
Şirketinizin
işle
ilgili
kas
iskelet
sistemi
rahatsızlıklarını yönetme yaklaşımından gurur
duyuyorsanız bir sonraki EU-OSHA Sağlıklı İş Yerleri
İyi Uygulama Ödülü sahibi siz olabilirsiniz 🏆
Sağlıklı İş Yerleri İyi Uygulama Ödülleri jürisi
kriterlerini ve yarışmaya nasıl katılabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız. Sağlıklı İşyerleri İyi
Uygulama Ödülleri EU-OSHA’nın ülkemizdeki odak noktası olan Genel Müdürlüğümüz
tarafından takip edilecektir. Yarışmaya katılım hakkında detaylı bilgi önümüzdeki dönemde Genel
Müdürlüğümüz web sitesinden paylaşılacaktır.
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Etkinlik ve Eğitimler
Kanserojenlere Yönelik Yol Haritası Girişimi
Mesleki kansere karşı mücadele devam ediyor!
Kanserojenlere Yönelik Yol Haritası, 9-10 Kasım 2020
tarihlerinde Almanya’nın başkanlığında yürütülen ‘STOP
Cancer at Work’ konferansında tanıtılan yeni bir strateji
ile ileriye doğru büyük bir adım atıyor.
Yol Haritası’nın ikinci safası, üye devletlerdeki ve
şirketlerdeki mevcut salgın ve ekonomik durum göz
önünde bulundurularak iddialı hedefler belirliyor.
Sadece Avrupa'da, her yıl 100.000'den fazla insan sadece
işe gidip, işlerini yaptıkları için ölüyor. Kanserojenlere
Yönelik Yol Haritası 2016 yılında, şirketlerde kanserojen
maddeler hakkında farkındalık yaratmak ve üretimde
maruziyetle mücadeleye yönelik araçları geliştirmek için bir eylem planı olarak başlatıldı. Avrupa
Komisyonu, EU-OSHA, ECHA ve birkaç üye devletin katıldığı Yol Haritası önümüzdeki yıllarda
aktif bir rol oynayacak.
Girişimin bir parçası olmak ve işle ilgili kanseri önlemeye katkıda bulunmak istiyorsanız
tıklayınız.

IOSH Aralık Ayı Webinarları
ve Online Toplantıları
 Lityum iyon pillerin güvenliği ve zorlukları
 Yangın Riski Değerlendirmesi nasıl yapılır
 Risk Değerlendirme Çalıştayı

IOSH COVID-19 Webinar Serisi
IOSH, 12 Kasım’da pandemi döneminde
çalışanların sağlıklarını nasıl koruyabileceğine
ve bu konuda nelere dikkat edilmesi
gerektiğine dair bir webinar gerçekleştirdi. Söz
konusu yayını izlemek için tıklayınız.

IOSH tarafından Aralık ayı içerisinde
düzenlenecek 20’e yakın etkinlik bulunmakta.
Önceden kayıt olarak etkinliklere ücretsiz
katılmak
ve
detaylı bilgiye
ulaşmak için
tıklayınız.

Sayfa 24 / 26

BÜLTENİMİZİN İLK YEDİ
SAYISINI OKUDUNUZ MU?
OKUMADIYSANIZ
dgosh@ailevecalisma.gov.tr
e-posta adresinden talep
edebilirsiniz.

Sayfa 25 / 26

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ
KASIM 2020-Sayı 8
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.
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