ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ

Yılının Fedakâr Savaşçıları: İSG Profesyonelleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-Aralık 2020
SAYI: 9
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.
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Cafer UZUNKAYA
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,
Bir yılı aşkın süredir yaşanan COVID-19 pandemisi ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında
yaşamın olağan akışını etkileyerek bireysel, ulusal ve uluslararası düzeyde değişimlere
sebebiyet verdi. COVID-19 sebebiyle bugüne kadar 2,2 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti.
Ancak dünya geneli istatistikler incelendiğinde her yıl 2,78 milyon insanın iş kazaları ve meslek
hastalıkları sebebiyle hayatını kaybettiği görülmektedir. Dünyayı alarm haline geçiren pandemi
sürecinde kaybedilen canlardan daha fazla insanımızı maalesef her yıl iş kazaları ve meslek
hastalıkları sebebiyle yitiriyoruz. Yapılan çalışmalar meydana gelen kazaların ve meslek
hastalıklarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu göstermektedir.
Bu kapsamda bizler, hem çalışan hem de işverenlerimize rehberlik eden, pandemi sürecinde de
çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren İSG profesyonellerimizle, İSG kültürünün ve
ikliminin yaygınlaşması hususunda işbirliği içerisinde olmayı önemsiyor, sizlerin desteğiyle
ülkemizde İSG alanında hedeflerimize birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz.
Salgın döneminde birçok ulusal ve uluslararası etkinliğin iptal olması ve özellikle bu dönemde
dünyada yaşanan gelişmelerin takip edilmesi konusunda yaşanan zorluklar kapsamında son
derece faydalı olacağını düşündüğümüz Uluslararası İşbirlikleri Bülteni’nin 2020 Nisan
ayından bu yana 9 sayısını sizlerle paylaştık. Ülkemizde ve dünyada İSG konusunda
gerçekleşen etkinlik, yayın vb. içerikleri aylık olarak derleyerek oluşturduğumuz bültenle İSG
ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip ediyoruz. Bu vesileyle siz değerli profesyonellerimize
yeni ufuklar açmayı ve mesleki gelişiminize katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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Uluslararası İşbirliklerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ
BÜLTENİ

G20 İSG UZMANLARI AĞI
EŞ BAŞKANLIĞI

İSG alanında dünyadaki gelişmeler ve iyi
uygulamaları İSG profesyonelleri ile
paylaşıyoruz, bu vesileyle mesleki
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

2015
yılında
ülkemiz
dönem
başkanlığında, Bakanlığımız girişimiyle
kurulan Ağ’ın faaliyetlerini (Amerika eş
başkanlığı ile birlikte) yürütüyoruz.

89 ÜLKE
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AĞI
DAİMİ SEKRETARYASI
2010 yılından bu yana OIC-OSHNET
faaliyetlerini SESRIC ile işbirliği içerisinde
yürütüyoruz.

AVRUPA İSG EĞİTİM
ÖĞRETİM BİLGİ AĞI
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
2007 yılından bu yana ENETOSH
Yönetim Kurulu üyesi olarak Ağı’ın
faaliyetlerini işbirliği ile yürütüyoruz.

AVRUPA İSG AJANSI
TÜRKİYE ODAK NOKTASI
2005 yılından bu yana EU-OSHA ile
işbirliği içerisinde Ajans’ın Türkiye
faaliyetlerini yürütüyoruz.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve
Güneydoğu Avrupa Çalışan Sağlığı Ağı ile işbirliği
içerisinde faaliyetler yürütüyoruz.
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Uluslararası İşbirlikleri
2020 Yılı Faaliyetlerimiz
G20 İSG UZMANLARI AĞI
EŞBAŞKANLIK
2015 yılında ülkemiz dönem başkanlığında,
Bakanlığımız girişimiyle kurulan G20 İSG
Uzmanları Ağı’nın eş başkanlığını Amerika
ile birlikte yürütüyoruz.
G20 İSG Uzmanları Ağı’nın 2020 yılı Ağ
Toplantısı’nı ülkemiz ve ABD’nin ev
sahipliğinde, üye ve gözlemci 16 ülke ile 4
uluslararası kuruluştan toplam 39 temsilcinin
katılımı ile gerçekleştirdik.

G20 OSH Experts Network Campaign
The Impact of the Pandemic:
The Changing World of Work and OSH
2020 - 2021

Ağ’ın 3 yıllık çalışma planındaki ilerlemenin
değerlendirildiği
toplantıda,
ülkemizin
görevlerinden olan Ağ Kampanyası’nın
sunumunu yaptık. Ülkemiz liderliğinde ve
Ağ’ın tarihinde ilk defa gerçekleştirilen
Kampanya’nın teması, teklif ettiğimiz şekilde
“Pandemi’nin Etkisi: Değişen Çalışma Hayatı
ve İSG” olarak belirlendi.
Kampanya’nın dört bileşeninden biri olan
anket çalışmasını, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) Merkez Ofisi ve Türkiye Ofisi iş
birliği ile başlattık. Anket ile Ağ kapsamındaki
ülkelerin pandemi döneminde İSG alanında
yaşadıkları ortak problemleri ve çözüm
yollarını ortaya koymayı hedefliyoruz.

Mitigating the Impacts of COVID-19 on OSH

Country Responses Survey

Anket sonuçlarını ILO ile iş birliği içerisinde,
ILO’nun Dünya İSG Günü kapsamında
hazırlayacağı rapor için değerlendiriyoruz.
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Uluslararası İşbirlikleri
2020 Yılı Faaliyetlerimiz
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
İSG AĞI (OIC-OSHNET)
Daimi Sekretarya
OIC-OSHNET, İSG alanında İİT Üye
Devletleri arasında bilgi, deneyim ve iyi
uygulamaların paylaşılması ve daha yakın
işbirliği kurulması amacıyla 2011 yılında
başlatıldı.
Ağ’ın
faaliyetlerini,
Ağ’ın
teknik
koordinatörü İslam Ülkeleri İstatistik,
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim
Merkezi (SESRIC) ile işbirliği içerisinde
birlikte yürütüyoruz.
SESRIC ile birlikte; Ağ’ın tarihinde ilk defa
OIC-OSHNET Ülke Profili dokümanı, Ağ’ın
İlerleme Raporu(2010-2020), 2 yıllık (20212022) çalışma planı ve çalışma usulleri
dokümanları olmak üzere dört önemli
doküman hazırladık.
SESRIC ile birlikte Ağ kapsamındaki ülkelere
yönelik düzenlediğimiz “Salgın Döneminde
İSG
Sistemleri:
Etkileri
ve
Yapılan
Çalışmalar” konulu web seminerinde,
pandemi
döneminde
İSG
konusunda
yürüttüğümüz
faaliyetleri
ve
iyi
uygulamalarımızı paylaştık.
Bu yıl ekim ayında SESRIC ile Genel
Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 40 ülkenin
katılımıyla
2020
Ağ
Toplantısı’nı
gerçekleştirdik. Toplantıda 40 ülkenin
onayıyla OIC-OSHNET’in daimi sekretarya
görevi ülkemize verildi.
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Uluslararası İşbirlikleri
2020 Yılı Faaliyetlerimiz
AVRUPA İSG AJANSI (EU-OSHA)
Odak Noktası
2005 yılından bu yana Türkiye Odak Noktası
olarak ülkemizde Ajans ile iş birliği içerisinde
faaliyetler yürütüyoruz.
Ajans ile iş birliği içerisinde, gerçekleştirilen
birçok ulusal ve uluslararası düzeydeki
etkinliğe, odak noktaları toplantıları ile iyi
uygulama ödülleri yarışmalarına katılım ve
katkı sağladık, Ajans’ın hazırladığı doküman
ve yayınların dilimize tercümesi yapılmıştır.
Bu faaliyetler kapsamında 2020 yılında,
Ajans’ın farklı konularda düzenlediği 19
uluslararası toplantıya katıldık. Bu toplantılar
vesilesiyle AB kapsamında yer alan 38 ülke
ile iş birliği kurduk ve etkileşim sağladık.
Ajans’ın “Sağlıklı İşyerleri, Yükü Hafifletir.”
Temasıyla başlattığı ve üç yıl boyunca sürecek
olan Sağlıklı İşyerleri Kampanyası konusunda
ülkemizde farkındalık oluşturmak amacıyla,
Avrupa İSG Haftası kapsamında alanında
uzman 5 konuşmacının yer aldığı ‘Kas-İskelet
Sistemi Hastalıkları: Sağlıklı İşyerleri Yükü
Hafifletir’ temasıyla bir etkinlik düzenledik.

Avrupa İSG Ajansı’nın 25 Kasım’da Türkiye,
Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kuzey
Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova’ya
yönelik düzenlediği bölgesel toplantıda
pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki faaliyetlerimizi anlattık.

Sayfa 8 / 24

Uluslararası İşbirlikleri
2020 Yılı Faaliyetlerimiz
Uluslararası İşbirlikleri Bülteni
İSG alanında dünyadaki gelişmeler ve iyi
uygulamaları
paylaşmak
amacıyla
hazırladığımız
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
eğitimleri içeriyor.
2020 yılının Nisan ayından itibaren aylık
olarak
yayımladığımız
8
Uluslararası
İşbirlikleri Bültenini İSG-KATİP ve web
sitemiz üzerinden paylaştık.

Diğer Uluslararası İşbirliklerimiz
Pandemi döneminde İSG konusunda hem
alınacak tedbirleri içeren hem de birçok farklı
sektöre yönelik hazırladığımız, konuya ilişkin
detaylı bilgiler içeren afiş, doküman ve
videolarımızdan yola çıkarak Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile işbirliği
içerisinde "COVID-19 ve İSG" konusunda bir
eğitim modülü oluşturduk.
Ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile iş
birliği içerisinde Moğolistan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Arnavutluk Maliye ve
Ekonomi Bakanlığı çalışanlarına “COVID-19
ve İSG” konusunda uzaktan eğitimler verdik.
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Dünya’dan Haberler
Şiddete Sıfır Tolerans İşyeri Politikası
ILO, Şiddet ve Taciz Sözleşmesi çerçevesinde
“Şiddete Sıfır Tolerans İşyeri Politikası”nı
Türkiye’de uygulamaya koyan ilk şirketin
Karsan olduğu haberini paylaştı.
Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen
kuruluşlarından

Karsan

kadın

erkek

eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası
haline getirilmesi amacıyla 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
ve Dayanışma Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren, Uluslararası 16
Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikasını” oluşturdu.
Haberde konu hakkında açıklamalarda bulunan
Karsan CEO’su Okan Baş’ın, “Kadına karşı her
türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu
her ortamda dile getirmeye ve bu konuda
toplumda

farkındalık

yaratmak

amacı

ile

faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız”
ifadelerini kullandığı belirtildi.
Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.

IOSH, İSG'nin Temel Bir Hak Olarak Tanınmasını İstiyor
IOSH önümüzdeki yıl Birleşmiş
Milletler (BM) İş Dünyası ve İnsan
Hakları Yol Gösterici İlkelerinin 10.
yıldönümünde,
önümüzdeki on yıl

BM'nin
için görüş

çağrısı açtığını ve IOSH olarak bu
ankete

katılmaktan

memnuniyet

duyduklarını bildirdi. IOSH, İSG'nin dünyadaki tüm çalışanlar için temel bir hak olduğunu
ve bu nedenle önümüzdeki on yılda, sürdürülebilirliğin sosyal unsurlarının insana yakışır iş
gerektirecek şekilde yerleştirilmesini önerdiklerini açıkladı.Haberin devamına ulaşmak için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Suudi Arabistan, COVID-19'a

Yeni Yılda İSG Stratejileri

Müdahaleye Yönelik Hayati Öneme
Sahip Önlemleri Belirleyen ILO
Sözleşmelerini Onayladı

Bir kuruluşa yönelik tespit edilen tehditler
ve fırsatlar, kuruluşun İSG stratejisini
ILO, Suudi Arabistan Hükümeti’nin 7 Aralık
2020 tarihinde Uluslararası Çalışma Ofisine,
Ücretlerin Korunması Sözleşmesinin (No. 95)
ve Hijyen Sözleşmesinin (Ticaret ve Ofisler,
No. 120) onay belgelerini tevdi ettiğini bildirdi.
Bu belgelerin, COVID-19 zamanlarında çalışan
haklarını ve refahını korumada daha da çok rol
oynadığını

vurgulayan

ILO,

belgelerin

sırasıyla 99. ve 52. ülkeden onay aldığını
belirtti.

önemli ölçüde etkiler. Belirlenen bu tehdit
ve fırsatlar dâhili veya harici olabilir. İç
tehditler ve fırsatlar, genellikle yönetimin
gözden

geçirmesi

yoluyla

belirlenir.

Bunlar, kazalar gibi tehditler veya iyi
uygulama örnekleri gibi fırsatlar olabilir.
Bununla

birlikte,

dış

tehditlerin

ve

fırsatların belirlenmesi daha zor olabilir.
Örneğin, İSG mevzuatındaki değişiklikler
bir

kuruluşun

işleyişini

etkileyecekse,

kökten

stratejisinin

Hijyen Sözleşmesi, işyeri yerleşimi ve iş

değişiklikleri

istasyonu

IOSH tüm bunların değerlendirilmesi için

düzenlemeleri,

hijyen

ve

sıhhi

yansıtması

bu

taraması

gerekecektir.

tesisler ve ilk yardımın mevcudiyeti için temel

ufuk

standartlar dahil olmak üzere mağazalarda ve

yöntemini

ofislerde çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği

Organizasyonların ufuk taramasını etkili

önlemlerini belirlemektedir.

bir

şekilde

(horizon

scanning)

önermektedir.
gerçekleştirmek

için

kullanabilecekleri bir dizi farklı teknik
Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.

vardır.

Konu

ile

ilgili

detaylı

bilgi

edinmek için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
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 Aralık ayı içinde
paylaşılan içeriklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.



Yüksekte çalışma sırasında yaşanan ve ölümle
sonuçlanan iş kazası haberi için tıklayınız.
 Nükleer tesiste yüksek gerilim ekipmanı ile
çalışma sırasında yaşanan iş kazası haberi için
tıklayınız.




Tren yolunda yaşanan kaza haberi için
tıklayınız.
Süpermarkette yaşanan kaza haberi için
tıklayınız.



Nükleer Silah Kuruluşunda yaşanan
iş kazası haberi için tıklayınız.
 Şişe doldurma makinesinde yaşanan
iş kazası haberi için tıklayınız.
 Lunaparkta yaşanan kaza haberi için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Lübnan, İş Başı Mesleki Eğitim Programları İçin "Davranış Kuralları"nı
Başlatıyor
Lübnan’da Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,
ILO ve UNICEF işbirliği ile "İşyeri Temelli
Öğrenme Programlarını Uygulayan İşverenler
için Davranış Kuralları" uygulaması başlatıldı.
Kurallar, işverenlerin stajyerlere insan ve
çalışan haklarına saygılı, güvenli ve koruyucu
bir öğrenme ortamı sağlamak için karşılaması
gereken standartları açıklamaktadır.
Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.

Dünya’dan Haberler
Bölümü sona erdi.
Sırada Yayınlar var!
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Yayınlar
Okulların Yeniden Açılması ve
COVID-19 Benzeri Halk Sağlığı
Krizlerine Yönelik Hazırlığı
Desteklemek İçin Kontrol Listesi

Çocuklarda Kas-İskelet Sağlığını
Teşvik Eden Okullar
Hareket, çocuklarda ve ergenlerde uygun
bilişsel ve kas-iskelet sistemi gelişimi için
temel bir gerekliliktir. COVID-19 döneminde,
gençler farklı ve daha hareketsiz bir yaşamla
baş ederken, kas-iskelet sağlığı girişimlerinin
eğitim kurumlarına her zamankinden daha
fazla getirilmesi gerekiyor.
Bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak için
EU-OSHA, Avrupa İSG Eğitim ve Öğretim
Ağı (ENETOSH) ile işbirliği içinde 3 Aralık'ta
"Kas-iskelet sağlığını teşvik eden daha iyi
okullar" çevrimiçi seminerini organize etti.

WHO, okulların yeniden açılmasını desteklemek
için birlikte çalışırken farklı paydaşlar
tarafından dikkate alınması gereken 38 temel
eylemi içeren bir kontrol listesi yayımladı.

Çevrimiçi etkinlikte, öğretmenler ve çocuklar
için hareket girişimlerini teşvik eden
Avusturya "Hareketli okul" modeli ve
COVID-19 döneminde okulların karşılaştığı
kas-iskelet sağlığı sorunları gibi güncel
COVID-19 ile ilgili mevcut WHO kılavuzlarıyla konular ele alındı.
uyumlu olan kontrol listesi,
1. el hijyeni ve solunum kuralları;
Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlara, ek
2. fiziksel mesafe;
materyallere ve seminer raporuna ulaşmak
3. okullarda maske kullanımı;
için tıklayınız.
4. çevresel temizlik ve havalandırma; ve
5. semptomları olan tüm kişilerin izole "Avusturya Hareketli Okul Modeli: okul
edilmesine yönelik prosedürlere uyma,
kalitesi,
çocukların
doğal
egzersiz
koruyucu önlemleri etrafında yapılandırılmıştır. ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar" başlıklı
Kontrol listesi; eğitim ve sağlık sektörlerinden
politika yapıcılara, personel ve yetkililere, yerel
makamlara, okul müdürleri / liderleri ve
yöneticilerine, öğretmen sendikalarına, topluluk
liderlerine, okul personeline, öğretmenlere,
ebeveynlere ve bakıcılara rehberlik etmek için
tasarlandı.

yayına ulaşmak için tıklayınız.

İlgili yayına ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
‘Üç Taraflı Zoonoz Rehberi’ ve ‘Ortak Risk Değerlendirmesi’ne
İlişkin Operasyonel Araç (JRA OT)
FAO, OIE ve WHO tarafından ‘Üç Taraflı Zoonoz Rehberi
(TZG)’, birçok sektörde zoonotik hastalıkları ortak sağlık
yaklaşımı ile ele almak ve ülkeleri desteklemek için
ortaklaşa geliştirilmiştir. Rehber, İnsan-hayvan-çevre
etkileşiminde sürdürülebilir ve işlevsel işbirliğine
ulaşmada ülkelere yardımcı olmak için ilkeler, en iyi
uygulamalar ve seçenekler sunmaktadır. Zoonotik
hastalıklar, sağlık, geçim kaynakları ve ekonomiler
üzerinde büyük etkilere sahip olmaya devam etmektedir ve
tek bir sektör tarafından etkili bir şekilde ele alınamaması
ortak bir yaklaşım getirme ihtiyacı doğurmuştur.
Zoonozlar
için
ortak
risk
değerlendirmelerinin
uygulanmasında ülkeleri desteklemek için mevcut Üç
Taraflı Zoonozlar Kılavuzunu tamamlayan yeni bir Ortak
Risk Değerlendirmesine İlişkin Operasyonel Araç (JRA
OT), Üçlü kuruluşlar (FAO, OIE ve WHO) ve teknik
uzmanlar tarafından ulusal düzeyde ortak bir risk değerlendirme sürecinin nasıl kurulacağına
dair rehberlik sağlamak için geliştirilmiştir. Sürecin her bir bileşeninin nasıl yürütüleceği adım
adım açıklanırken, aynı zamanda zoonotik hastalıkların yönetiminden sorumlu ulusal bakanlık
personelleri tarafından uygulanmasını desteklemek için model belgeler ve şablonlar
sağlamaktadır. ‘Üç Taraflı Zoonoz Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.
‘Ortak Risk Değerlendirmesine İlişkin Operasyonel Araç (JRA OT)’ ına ulaşmak için tıklayınız.

IOSH Başkanı Jimmy Quinn İle
Geleceğe Bakış
IOSH'un
yeni
seçilen
başkanı
ILO'nun İSG Elektronik Kitaplığı
Jimmy
Quinn’in
Sözleşmeler, tavsiyeler, uygulama kararları,
önümüzdeki 12 ay
İSG Ansiklopedisi,
için öncelikleri ve
Teknik raporlar ve yayınlar
başkanlığı sırasında
Eğitim materyalleri ve videoları,
gerçekleştireceği
Dünya İSG Günü ve üç yılda bir düzenlenen İSG
çalışmalar
Kongresi kutlamalarının raporları…
hakkındaki
ILO’nun İSG konusunda 260'ın üzerinde kaynak konuşmasını dinlemek için tıklayınız.
içeren elektronik kitaplığı için tıklayınız.
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Yayınlar
Tarımda Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve İSG:
Biyomekanik Risk Değerlendirmesinin Zorluğu
Küresel işgücünün üçte birinden fazlası, yüksek kas-iskelet
hastalıkları riskinin olduğu tarım sektöründe istihdam
edilmektedir.
Sektörde
işin
değişken
doğası,
risk
değerlendirmesini zorlaştırmaktadır.
Yeni bir araştırma, İtalya’nın iş güvenliği otoritesi INAIL’in
OCRA - Mesleki Tekrarlayan Eylemler - kontrol listesinin
kullanımının
biyomekanik
risk
değerlendirmesinin
standartlaştırılmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.
Ayrıca, meyve hasadı ile ilişkili tekrarlayan üst ekstremite hareketleri gibi riskler konusunda
çalışanların farkındalığını artırmak için yeni geliştirilmiş bir web aracının kullanımını
araştırıyor. Araştırmaya ulaşmak için tıklayınız.
Tarımsal işlerde kas-iskelet rahatsızlıkları risklerini belirleme hakkında daha fazla bilgi
edinmek için tıklayınız.

EUROFOUND Uzun Süreli Bakım İşlerinde İşgücü:
İstihdam ve Çalışma Koşulları Raporu
EU-OSHA, EUROFOUND tarafından yayımlanan ‘Uzun süreli bakım
işlerinde işgücü: İstihdam ve çalışma koşulları’ başlıklı raporu
duyurdu. Raporun ana bulguları:









AB'de yaklaşık 6,3 milyon kişi uzun süreli bakım sektöründe
çalışıyor - sadece on yılda üçte bir artış - 44 milyon kişi ise
akrabalarına veya arkadaşlarına gayri resmi uzun vadeli bakım
sağlıyor
Sektörde, 50 yaş ve üstü çalışanların oranı diğer sektörlere göre
daha yüksek ve daha hızlı bir şekilde artmaktadır: 2009'da % 28
iken 2019'da % 38'e ulaşmış
Sektördeki çalışma koşulları, insanları kaldırmak ve potansiyel olarak bulaşıcı malzemelerle
çalışmak gibi fiziksel zorluklarla bilinmekte - işgücü yaşlandıkça sektörde riskler yükseliyor
İşyerinde olumsuz sosyal davranışa maruz kalma, zihinsel sağlık sorunları geliştirme
riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor - işgücü ağırlıklı olarak kadın olduğundan cinsiyet
farklılıkları vurgulanıyor
Yetkin personel ve daha fazla eğitim, -kamu finansmanından yararlanılarak bakım işleri için
standartlar belirlemek- çalışma koşullarının iyileştirilmesine, personel eksikliklerinin
giderilmesine ve yüksek kaliteli uzun vadeli bakıma erişimin sağlanmasına katkıda
bulunabilir. İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
Üst Ekstremite Problemleri için
Erken Müdahale ve
Uyum - Vaka Çalışması

COVID-19: Seyahat, Giriş Noktaları ve
Sınır Sağlığı

Bileklerinde ağrı ve parmaklarında uyuşma
hissi yaşayan kadın araştırmacı; bölüm
müdürü, insan kaynakları, kurum içi
ergonomistler, işyeri hekimi ve pratisyen
hekimden aldığı destek sayesinde işinde
kalmayı başardı.

WHO, COVID-19 sürecinde uluslararası
seyahatin aşamalı olarak yeniden başlaması
için
risk
azaltma
önlemlerinin
nasıl
uygulanacağına dair
ayrıntılı rehberlik
sağlayan, toplu geçişlerin olduğu varış
noktalarında
uygulanabilecek
bir
risk
Risk değerlendirmesine dayalı erken müdahale değerlendirmesi metodolojisi sunmaktadır.
(kesin bir teşhis olmamasına rağmen) ve yeni
bağlamında
uluslararası
bir ekipman denemek, rahatsızlığı hafifletmeye COVID-19
ve semptomlarının kötüleşmesini önlemeye seyahatlere yönelik azaltma önlemleri risk
değerlendirme aracına ulaşmak için tıklayınız.
yardımcı oldu.
İşyerinde kas-iskelet sistemi bozukluklarıyla
mücadelede multidisipliner bir yaklaşımın
önemini vurgulayan vaka çalışmasına ulaşmak
için tıklayınız.

COVID-19
bağlamında
uluslararası
seyahatlerde
riske
dayalı
yaklaşım
uygulanmasına ilişkin hususlara ulaşmak için
tıklayınız.

Dijitalleşme ile İş Sağlığı ve Güvenliği
Dijitalleşme İSG için ne anlama geliyor? Çalışma hayatını,
çalışanların sağlık ve güvenliğini nasıl şekillendiriyor?
Sorunları nasıl ele alabilir ve işyerinde sağlık ve güvenlik
fırsatlarını nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz? EU-OSHA bu
konuda ne tür çalışmalar yürütüyor?
Dijitalleşme, işyerinde yenilikçi ve heyecan verici gelişmeler
için potansiyel sunmakla beraber yeni zorlukları da
beraberinde getirdi. Ancak, İSG için potansiyel zorlukları
önceden tahmin ederek, bu tür yeni teknolojilerin faydalarını
en üst düzeye çıkarabilir, çalışma ortamlarını güvenli hale
getirebiliriz. İyi yönetildiği takdirde, dijitalleşme mesleki riskleri azaltabilir ve çalışma
koşullarını iyileştirmek için yeni fırsatlar sunabilir. İlgili yayına ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
Endüstriyel Sağlık Dergisi Bildiri Çağrısı;
"Yeni Normalde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulamaları"
‘Endüstriyel Sağlık’, Japonya Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
(JNIOSH) tarafından yayınlanan bilimsel bir dergidir. Bu yayın
mesleki tıbbın ergonomi, endüstriyel hijyen, mühendislik, güvenlik ve
politika bilimleri gibi tüm yönlerini kapsayarak değerli araştırma
bulgularını çalışma ortamına uygulamaktadır.
Dergi gelecek yıl için "Yeni Normalde İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Uygulamaları" başlıklı özel bir sayı hazırlıyor.

Bu
özel
sayıda
uzmanlar,
COVID-19
pandemisi altında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
görüş ve beklentilerini sunacak ve yakın gelecekte
daha iyi çalışma ortamlarını yeniden ele alacak.
Bildiri başvuruları için son tarih Mart 2021.
Derginin,
değerlendirme
sürecinin
tamamlanmasıyla Eylül 2021’de yayımlanması
planlanıyor.
Bildiri başvurusu ve derginin geçmiş sayılarına ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa İnşaat Sektörü Gözlemevi (ECSO) - İSG Odaklı Haber Bülteni
Avrupa İnşaat Sektörü Gözlemevi (ECSO) politika yapıcıları
ve sektör paydaşlarını Avrupa inşaat sektöründeki piyasa
koşulları ve politika gelişmeleri hakkında bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
ECSO, Avrupa inşaat sektörüyle ilgili güncel bilgiler ve en
son haberleri sağlamak için kısa süre önce iş sağlığı ve
güvenliği üzerine odaklanan bir haber bülteni yayınladı.
Haber bülteni, bu alanda çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlamak için farklı İSG girişimlerine değiniyor ve politika
yapıcıların ve özel inşaat birliklerinin belirli politikalar ve
önlemler geliştirmelerine yardımcı oluyor.
Bültene ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
Kaybedecek Zaman Yok Kampanyası
Dizel motor egzoz emisyonları akciğer kanseri, astım ve KOAH'a
neden olabilir. Bu emisyonlara maruz kalma, profesyonel sürücüler
için büyük bir risktir. IOSH, Kaybedecek Zaman Yok Kampanyası
kapsamında maruziyeti önlemek için pratik tavsiyeleri içeren
güncellenmiş cep kılavuzunu paylaşıyor. Detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

Yayınlar Bölümü
sona erdi.
Sırada Etkinlik ve
Eğitimler var!
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Etkinlik ve Eğitimler
Uzaktan Çalışma Sırasında
Çalışanlarla İletişimde Kalın

IOSH Geleceğin Liderleri
Yönlendirme Grubu Söyleşileri

IOSH, uzaktan çalışmanın meslektaşlarla
bağlantıda
kalmayı
zorlaştırabileceğini
vurgulayarak özellikle karantina döneminde
personeli motive etmek ve kurumsal vizyonla
meşgul tutmak adına fikirleri, deneyimleri ve
tavsiyeleri paylaşmak adına 10 Aralık’ta bir
webinar düzenledi. Yayını izlemek için
tıklayınız.

İstediğiniz işi kapmak için hangi becerilere ve
deneyime ihtiyacınız olduğunu bilmek ister
misiniz?

IOSH “Evsizler” Özel Webinarı

IOSH Ocak Ayı Webinarları ve
Online Toplantıları

IOSH’un 16 Aralık’ta İSG Profesyonellerine
yönelik düzenlediği webinarı izlemek için
tıklayınız.




IOSH, kış aylarında havaların iyice soğumasıyla
Birleşik Krallık’ta çöp bidonuna sığınarak
uyuyan evsiz insanların sayısının giderek
arttığını belirtti. Son beş yılda en az yedi kişinin
çöp toplama sırasında çöp kutularının içinde ya
da etrafında uyumaları sebebiyle öldüğünü ve
bu şekilde 101 “ramak kala” olay yaşandığını
belirten IOSH, konuya dikkat çekmek amacıyla
9 Aralık’ta bir webinar düzenledi. Konu ile ilgili
detaylı bilgi almak için tıklayınız. Yayını
izlemek için tıklayınız.

Asbest Farkındalığı / Asbest Söküm
Yönetimi
Kayma, takılma, düşme kazaları kaçınılmaz
değiller; ve onları durdurabilirsin

IOSH tarafından Ocak ayı içerisinde
düzenlenecek etkinliklere önceden kayıt
olarak ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.
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Etkinlik ve Eğitimler
2021 A+A Kongresi Katılım Çağrısı

Geleceğin Liderleri Sanal Konferansı
2021: Daha Parlak Bir Yarına
Doğru Yönelim

ENETOSH, 37. Uluslararası A + A Kongresi’nin
26-29 Ekim 2021’de düzenleneceğini ve
Kongre’nin fikir ve konu çağrısına açık
olduğunu duyurdu.
Küresel düzeyde en büyük İSG etkinliklerinden
biri olan Kongre’de sanayi, ticaret, kamu,
siyaset ve bilim dünyasından İSG alanında
birçok paydaş ve karar verici bir araya
gelmektedir. Kongre’nin düzenleyicisi Basi
(Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Derneği)
37.si düzenlenecek olan etkinliğin Çalışma 4.0,
İSG için dijitalleşme potansiyeli ve yapay zekâ,
pandemide çalışma hayatı ve Hedef Sıfır'ın
uygulanması
gibi
güncel
konulara
odaklanacağını belirtti. Bunun yanı sıra Basi,
Kongrenin şekillenmesine ve gelişmesine
katkıda bulunmak isteyen İSG alanındaki tüm
aktörlere fikirlerini beyan etmeleri için çağrıda
bulundu. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak veya
katkıda bulunmak için tıklayınız.

IOSH, 16-18 Mart 2021 tarihinde özellikle
İSG alanında kariyerinin başında olan
profesyoneller için, endüstri uzmanlarından
haber
almak,
bilgi
ve
uzmanlığın
paylaşılması adına Geleceğin Liderleri
Konferansının
ikincisini
sanal
olarak
düzenleyeceğini duyurdu. Konu ile ilgili
detaylı bilgiye ulaşmak ve Konferansa kayıt
olmak için tıklayınız.

Etkinlik ve
Eğitimler Bölümü
sona erdi. Sırada
Dijital Araçlar var!
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Dijital Araçlar
Daha Kapsayıcı ve Daha Sağlıklı İşyerleri İçin Pratik Araçlar
EU-OSHA, iş yerlerinin kapsayıcılığını ve kronik
rahatsızlıkları
olan
çalışanların
çalışma
becerilerini güçlendirmeye yönelik bir AB
girişimi olan CHRODIS PLUS'a dikkatleri
çekiyor. Projenin bir parçası olarak, İstihdam ve
Kronik Koşullar hakkında, yöneticiler için eğitim
aracı ve işyerleri için bir araç seti olmak üzere iki
bileşeni içeren bir çalışma yayınlandı.
Yöneticiler için eğitim aracı, işyerinde kronik
sağlık sorunları olan veya bu risk altında olan
çalışanların
dâhil
edilmesinin
ve
iyi
yönetilmesinin faydaları konusunda farkındalık
yaratmayı amaçlamaktadır.
İşyerleri için araç seti, hem bir kontrol listesi hem de bir fikir üretme aracı olarak hizmet etmekte
ve sağlığı destekleyen bir işyerine yönelik somut ve uygulanabilir eylemlerin alınmasını
kolaylaştırmaktadır. Özellikle ergonomi hakkında tavsiyeler, uzun süre oturmaktan kaçınma ve
bel ağrısı üzerine bir vaka çalışması içerir.
Kronik hastalıklar ve istihdam üzerine Chrodis Plus Çalışma Kutusu(Chrodis Plus Workbox),
11 AB ülkesinden 18 ortak tarafından geliştirilmiştir ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak
finanse edilmiştir.
CHRODIS PLUS Kronik hastalıklar ve istihdam çalışma kutusunu keşfetmek için tıklayınız.
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BÜLTENİMİZİN İLK SEKİZ
SAYISINI OKUDUNUZ MU?
Okumadıysanız
https://www.ailevecalisma.gov.tr/
isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ
ARALIK 2020-Sayı 9
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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