
 

  

 

  

  

   

  

   

   

 

 

 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ 
 

2021 ULUSLARARASI 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN 

SONA ERDİRİLMESİ YILI 



   

 

    Sayfa 2 / 21 

   

 

 

  

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-Ocak 2021 

SAYI: 10 

 

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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https://twitter.com/isggmd
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
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Cafer UZUNKAYA 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 

Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri, 

Yeni bir yılın ilk günlerini geride bırakırken mücadeleyi sürdürdüğümüz salgının, küresel 

düzeyde halk sağlığı açısından tüm ülkeleri bir eylemliliğe mecbur kıldığına şahit oluyoruz. 

Öte yandan salgınla beraber yaşanan olumsuzluklar, çalışma hayatındaki dinamiklerin 

kırılganlığını ve zayıf yönlerini, aynı zamanda kararlılığını ve dayanıklılığını test etmektedir. İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak bu noktada çalışanlarımızın faaliyetlerini sağlıklı 

ve güvenli olarak sürdürebilmesi en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda, çalışma ortamlarının 

sağlıklı ve güvenli hale getirilmesinde ve böylelikle işin sürekliliğinin sağlanmasında siz iş 

sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz hayati bir öneme sahipsiniz.  

İşyerlerimizde salgın nedeniyle yaşanabilecek diğer sorunların yanı sıra, COVID-19 vakaları 

nedeniyle artan işgünü kayıpları, evden çalışmanın artması, artan temizlik, sosyal mesafe ve 

kişisel koruyucu donanım ihtiyacı ile işe güvenli dönüşü de içeren birçok konunun sistematik 

bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu konuların iş sağlığı ve güvenliği 

profesyonellerimizin önleyici, iyileştirici ve geliştirici bakış açısıyla sürdürdükleri rehberlik 

görevleri sayesinde etkin bir şekilde yönetildiğini görmekten büyük bir memnuniyet 

duyuyoruz. 

Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da değişim ve dönüşümü yaşadığımız bu dönemde 

iş sağlığı ve güvenliği alanında küresel düzeyde birçok gelişmeye şahit oluyoruz. Bu gelişmeleri 

eş başkanlığını yürüttüğümüz G20 İSG Uzmanları Ağı, daimi sekretaryası olduğumuz İslam 

İşbirliği Teşkilatı İSG Ağı ve odak noktası olduğumuz Avrupa İSG Ajansı gibi birçok kanal 

vasıtasıyla izliyor, değerlendiriyor ve katkılarımızı sunuyoruz.  

Dünyadaki gelişmeleri ve Genel Müdürlük olarak yer aldığımız çalışmaları içeren Uluslararası 

İşbirlikleri Bültenimiz vesilesiyle de siz değerli profesyonellerimize katkı sunmayı hedefliyoruz. 

Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
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Dünya’dan Haberler 

ILO C190 - Çalışma Hayatında 

Şiddet ve Tacizi Ortadan Kaldırma 

Sözleşmesi 

ILO, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi sona 

erdirmeyi amaçlayan yeni sözleşmeyi 

duyurdu. İnsan onuruna zarar veren ve insana 

yakışır işle bağdaşmayan şiddet ve taciz, fırsat 

eşitliği ve güvenli, sağlıklı ve üretken çalışma 

ortamları için bir tehdittir. Tüm ülkelerde 

sektörleri, meslekleri ve çalışma 

düzenlemelerini göz ardı eden yaygın bir 

fenomen olmaya devam ediyor. 190 Sayılı 

Sözleşme ve 206 Sayılı Tavsiye Kararının 

kabulü, herkese (cinsiyete dayalı şiddet ve 

taciz dâhil) şiddet ve tacizden uzak bir çalışma 

dünyası hakkı tanıyor. İlgili habere ulaşmak 

için tıklayınız. 

IOSH: Daha Sert Cezalar, Güvenli 

Olmayan Çalışma Uygulamalarını 

"Toplumun Onaylamadığını 

Gösterir" 

 
İSG konusunda artan sert cezalar, çalışanları 

kaza, yaralanma ve hastalık riskiyle karşı 

karşıya bırakan eylemleri  veya eylemsizliği 

"toplumun onaylamadığını" gösterir. 

 

Birleşik Krallık’ ta iş kazaları ve meslek 

hastalıkları konusundaki yeni mahkeme 

yönergelerinin ortaya koyduğu cezaların 

uygulanmasından beş yıl sonra IOSH, olumlu 

bir etki olduğunu ve yeni yönergelerin 

işletmeleri çalışanları korumaya daha fazla 

yatırım yapmaya ikna ettiğini söylüyor, ancak 

daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyor. 

 

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 ve Ruh Sağlığı 
COVID-19 nedeniyle evden çalışıyorsanız, ruh sağlığınızı 

koruyabilmek için; 

 

 Çalışma saatlerinizi belirleyip düzenli olarak bu 

saatlere bağlı kalın 

 Stresi azaltmak ve verimli çalışmak için  gün 

boyunca düzenli molalar verin 

 

Organizasyon, zaman yönetimi ve açık iletişim akıl sağlığını 

korurken yapılan işlerde denge ve üretkenliği artırır. 

 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm
https://iosh.com/more/news-listing/osh-guidelines-five-years/
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Dünya’dan Haberler 

Mavi Pazartesi 
IOSH, bir seyahat şirketinin reklamında Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü için kullanılan 

"Mavi Pazartesi (Blue Monday)" konseptinin çok tutulmasının ardından bu günü, insanları 

zihinsel sağlık hakkında konuşmaya teşvik etmenin bir yolu olarak gördüğünü belirtti. 

“Mavi Pazartesi”; kötü hava koşulları, düşük güneş ışığı seviyesi, yeni yıl tatilinden sonra işe 

geri dönme, yılın başı olmasına rağmen yaşanan ekonomik problemler ve yeni yıl kararlarının 

çoktan bozulması ile duyulan suçluluk hissinin oluşturduğu kombinasyonla yaşanan 

depresifliği simgeliyor. 

IOSH özellikle pandemi döneminde sağlığın korunması için uygulanabilecek 15 konuda 

önerilerini paylaştı. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 Aktif olun 

 Gündüz saatlerinde dışarıda biraz zaman geçirin 

 Çalışırken her saat 5-10 dakika ara verin 

 İş / yaşam dengenizi koruyun  

 Uzaktan çalışıyorsanız işyeriniz ile iletişimde kalın 

 

 Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimi sürdürün 

 Gerekirse yardım alın 

 Hoşunuza giden şeyler yapın 

 Ergonomik ilkelere dikkat edin 

 Düzenleme talep edin 

 Güvenilir bilgi kaynaklarını kullanın 

 Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın 

 Kendinize özen gösterin 

 Çalışmaktan bunalmış hissediyorsanız, büyük görevleri daha küçük parçalara ayırmayı 

deneyin 

 Başkalarına zaman ayırın, yardım edin. 

 

Baret Geri Dönüşüm Projesinin Başarısı 
IOSH, Birleşik Krallık’ ta her yıl kullanım süresi 

bitmiş birkaç milyon  baretin çöpe gittiğini ve bu 

durumun önüne geçmek için 3 yıl önce başlatılan 

“Baret Geri Dönüşüm Projesi” nin büyük başarıya 

ulaştığı haberini paylaştı. Baretlerin kullanım 

amacı nedeniyle özellikle imhası zor olacak 

şekilde üretildiğini ve bu nedenle geri 

dönüşümünün çok zor olduğunu ifade eden 

IOSH, bu konuda özel bir prosedür geliştirildiğini 

ve sadece bu konuda çalışan bir tesis ayarlandığını 

belirtti. Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.  

https://iosh.com/more/news-listing/your-wellbeing-on-blue-monday/
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/14/hard-hat-recycling-scheme-goes-strength
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Dünya’dan Haberler 

WHO COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi 

 
WHO; ‘Sağlık çalışanlarını korumak en önemli önceliklerimizden biridir.’ 

 

Eksiklikleri gidermek, kaliteyi sağlamak ve ülkelerin gerekli koruyucu ekipmanı tedarik 

etmelerine yardımcı olmaya yönelik, WHO tarafından kurulan COVID-19 Tedarik Zinciri 

Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

18 Aralık 2020’ye kadar olan tedarik verileri 

https://www.who.int/news-room/spotlight/a-year-without-precedent-who-s-covid-19-response/
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Dünya’dan Haberler 

İşyerinde Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıklarıyla Mücadele Yatırım 

Getirisi Sağlar 

 
 

EU-OSHA yürüttüğü araştırmalarda, AB'deki 

her 5 çalışandan yaklaşık 3'ünün kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıklarından şikayet ettiğini, 

aynı zamanda işle ilgili sağlık sorunu olan tüm 

çalışanların yaklaşık % 60'ının kas-iskelet 

sistemi hastalıklarını en ciddi sorun olarak 

tanımladığını bildiriyor. 

İşle ilgili en yaygın sağlık sorunu olan kas-

iskelet sistemi hastalıkları, AB'de çalışanların 

kullandığı hastalık izninin en önemli nedenleri 

arasındadır. Sağlık hizmetleri, tazminat, işgücü 

ve verimlilik kaybı açısından işverenlere 

maliyetli olabilen bu sorun önlenebilir ve 

yönetilebilir. Şirketler, aldıkları önlemlerle 

maliyetleri azaltabilir ve yatırımın geri 

dönüşünü görebilir. 

İlgili habere ulaşmak için tıklayınız. 

 

Kuaförlük Sosyal Paydaşları, 

Sektörlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Şartlarını İyileştirmek İçin 

İşbirliğine Devam Ediyor 
 

Kuaförlük sektöründeki sosyal paydaşlar, son 

ortak bildirilerinde, Avrupa Komisyonu, EU-

OSHA ve sosyal paydaşlar arasında 2016’da 

imzalanan Avrupa Sağlık ve Güvenlik Çerçeve 

Anlaşmasının özerk uygulamasına ilişkin 

işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını 

bildiriyorlar. Ortak bildiride paydaşlar, 

aşağıdaki eylemlerin iyi bir işbirliği içinde 

yapıldığını teyit etmektedir: 

 

-AB Kozmetik Yönetmeliğinin etkili bir şekilde 

uygulanmasını iyileştirmek ve kuaförlük 

sektöründeki kozmetiklerin güvenli 

kullanımını sağlamak için farkındalık 

yaratmak 

 

-2016/425 Kişisel 

Koruyucu 

Ekipmanlar (KKD) 

Yönetmeliği ile ilgili 

Yönergeleri 

inceleyerek kuaförlük 

sektöründe iş sağlığı 

ve güvenliği 

şartlarını iyileştirmek 

 

-Kuaförlük sektöründe çalışanlar ve 

işverenlere yönelik Sosyal Partner 

Anlaşması’nın(SPA) pratik uygulamasını 

desteklemek için sektör rehberliğini 

geliştirmek 

 

- Kıdemli Çalışma Müfettişleri Komitesi (SLIC) 

ile işbirliği yapmak 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/business-case-tackling-msds-workplace-has-return-investment#pk_campaign=sm_
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9881&furtherNews=yes
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Dünya’dan Haberler 

ENETOSH’un Yeni Üyesi 
ENETOSH, Fizyoterapist Lorna Taylor tarafından kurulan Jolly Back markasının da kendilerine 

katılması ile dünya genelinde 38 ülkeden 99 üyeye 

ulaştığını duyurdu. Jolly Back 2009 yılından bu yana 

çocuk odaklı ortamlarda çalışan, işverenler ve 

çalışanlar için güvenilir tavsiyelerle desteklenen 

pratik ve ergonomik çözümler sunmakta olan bir 

İngiliz markası. 2019’da Birleşik Krallık İSG Kurumu 

(HSE) ’nun kas iskelet sistemi hastalığı riskini 

önleme konusunda tasarım ödülünü kazanan Jolly 

Back’ in; özellikle küçük çocuklar ile çalışan 

eğitimcilere, destek personeline veya sağlık 

çalışanlarına yönelik tavsiyelerde bulunduğu ve 

ürünler sunduğu internet sitesine ulaşmak için 

tıklayınız. 

ENETOSH, Kosova Cumhuriyeti’nden İSG konusunda eğitimler veren “Yönetim, 

Değerlendirme ve Kalite Merkezi (MAAC)’in katılması ile 100 üyeye ulaştı. ENETOSH üyeliği 

ve üyeleri konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

 

Infodemic 
COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana WHO, aşırı bilgi ve yanıltıcı veya uydurma 

haberlerin, resimlerin ve videoların hızla yayılmasını önlemek için adımlar attı. Yanlış bilgilerin 

yayılmasını önlemek için 7 ipucu: 

 

 Kaynağı değerlendirin 

 Başlıktan daha fazlasını 

inceleyin 

 Yazarı araştırın 

 Tarihin güncelliğini 

kontrol edin 

 Destekleyici kanıtları 

inceleyin 

 Önyargılarınızı gözden 

geçirin 

 Doğrulayıcı kaynaklara 

başvurun 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

  
 

Bu kişi haberi 

güvenilir 

kaynaklardan 

okudu 

Bu kişi ‘Bunun 

doğru olduğunu 

nereden biliyorsun’ 

sorusunu sordu 

Bu kişi haberi 

grupta 

paylaşmadı 

Bu kişi haberi 

2 kere kontrol 

etti 

Bu kişi söylentiyi 

grup sohbetinde 

paylaşmadı 

 

https://jollyback.com/
https://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-56/_lkm-79/i.html
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
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Dünya’dan Haberler 

Kıdemli Çalışma Müfettişleri Komitesi’nin (SLIC) 2021-2027 Yeni AB İSG 

Stratejik Çerçevesi İçin Tavsiyeleri 
İşyerlerinde sağlık ve güvenlik için AB 2014-2020 stratejik 

çerçevesinin yenilenmesi, bu yıl Avrupa Komisyonu için 

yüksek bir önceliğe sahip.  

 

Ulusal düzeyde AB mevzuatının uygulanmasını izlemede 

Avrupa Komisyonu'na yardımcı olan ve işyerlerinde sağlık ve 

güvenlikle ilgili mevzuata dair tüm konularda görüş bildirme 

yetkisine sahip olan SLIC yeni 2021-2027 AB İSG stratejik 

çerçevesi için önerilerini derleyen bir rapor yayınladı. Rapora 

göre, gelecekteki AB İSG stratejik çerçevesinde aşağıdaki 

konular ele alınmalıdır: 
 

- İşle ilgili hastalıkları ve kazaları önlemek için İSG' ye yapılan yatırımlarla, işgünü kaybı ve işle 

ilgili hastalıkların maliyetlerinin düşürülmesi 
 

- Yeni çalışma dünyasının ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde AB İSG direktiflerinin 

güncellenmeye devam edilmesi ihtiyacı 
 

- İSG' nin diğer sektörler veya çevre, eğitim ve tedarik gibi alanlarda yaygınlaştırılması 
 

- Yeni riskler, yeni çalışma biçimleri ve etkili iş teftişinin ek zorlukları 
 

- Platform çalışanlarıyla ilgili sağlık ve güvenlik sorunları 
 

Yenilenmiş bir AB İSG Stratejisine katkıda bulunan, gelecekteki AB İSG Uygulama öncelikleri 

hakkında SLIC görüşünü bildiren rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

1 Mart'tan önce, 2021-2027 İş Sağlığı ve Güvenliği AB Stratejik Çerçevesi hakkında görüşlerinizi 

bildirmek için tıklayınız.  

İSG Araştırma Fonu Kuruluşu SAF€RA 2021 

Başvuru Sürecini Başlattı 
IOSH, endüstriyel güvenlik alanında 10 Avrupa 

ülkesinden 21 araştırma fonu kuruluşu arasındaki 

ortaklık ile oluşturulan araştırma fonu SAF€RA’ nın 

2021 yılı için teklif çağrısında bulunduğunu duyurdu. 

Çağrı, pandemi ve büyük ve hızlı değişim bağlamında 

endüstriyel güvenlik ile ilgili ‘’COVID-19’ dan alınan dersler ve dirençli yanıt için kapasite 

geliştirme’’ ve ‘‘KKD ve filtrasyon cihazlarında nanoyapılı malzemeler’’ alt başlıklarında 

verilecek. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/59de9da0-5102-4f1f-8862-af64c899a327/details
https://osha.europa.eu/en/highlights/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_767017/lang--en/index.htm
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Dünya’dan Haberler 

Birleşik Krallık ’tan Gerçek  

İş Kazası Örnekleri 
IOSH her ay 

sitesinde 

Birleşik Krallık 

İSG Kurumu 

(HSE)’ den elde 

ettiği iş kazası 

haberlerini 

paylaşıyor. 

Kaza sonucunda verilen cezalara ve alınması 

gereken önlemlere ilişkin bilgilerin de yer 

aldığı Ocak ayı içinde paylaşılan içeriklere 

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 
 Süpermarkette yaşanan kaza haberi için 

tıklayınız. 

 Radyal kollu delme makinesinde 

yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız. 

 Asbest konusunda önlem almayan otele 

verilen ceza haberine ulaşmak için 

tıklayınız. 

 Süt ürünleri fabrikasında yaşanan iş 

kazası haberi için tıklayınız. 

 Gıda fabrikasında konveyör bantta 

yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız. 

 Çöken iskele haberi tıklayınız. 

 Çelik fabrikasında yaşanan iş kazası 

haberi için tıklayınız. 

 Çocuk parkında yaşanan kaza haberi 

için tıklayınız. 

  

Ulaşım Çalışanlarının COVID-19’dan 

Korunması Çağrısı 
IOSH’ un paylaştığı habere göre önde gelen bir 

ulaştırma sektörü çalışanları sendikası, Birleşik 

Krallık’ ta son günlerde COVID-19 nedeniyle 

üç çalışanın daha hayatını kaybetmesinin 

ardından toplu taşıma personelleri için daha 

fazla koruma faaliyetinin hayata geçirilmesi 

çağrısında bulundu. COVID-19 nedeniyle 

hayatını kaybeden çalışanlardan 42’sinin 

otobüs şoförü, 8’nin metro veya demiryolu 

çalışanı ve 3 personelin ise ofis çalışanı olduğu 

bilgisini paylaşan Sendika; yalnızca temel 

hizmeti yürüten personelin çalışmasını, elzem 

olmayan ve tüm hassas ve riskli çalışanların 

eve gönderilmesinin yanı sıra çalışanlara 

sağlanan KKD’ lerin kalitesinin arttırılmasını 

talep etti. 

 

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

Dünya’dan 

Haberler Bölümü 

sona erdi. Sırada 

Yayınlar var! 

https://www.ioshmagazine.com/2021/01/05/tesco-fined-after-boy-suffers-electric-shock
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/06/tool-manufacturer-court-after-worker-severed-finger%3Fa
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/08/hotel-fined-ps24000-over-asbestos-removal-delays
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/12/dairy-giant-muller-fined-over-finger-amputation
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/15/nestle-dock-after-workers-arm-was-dragged-machine
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/29/cdm-conviction-over-scaffold-collapse
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/26/steel-company-fined-after-driver-crushed-dropped-load
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/22/council-fined-over-death-girl-5-rotten-swing-collapse
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/12/calls-better-protection-transport-workers-after-rise-deaths
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Yayınlar 

Evden  Çalışma: Görünmezlikten 

İnsana Yakışır İşe 
 

ILO, evden 

çalışanların daha 

iyi korunmaları 

gerektiğine 

dikkatleri çekiyor. 

COVID-19 salgını 

nedeniyle evden 

çalışmadaki çarpıcı 

artış, dünya 

çapında tahmini 

260 milyon evden 

çalışanın yaşadığı kötü çalışma koşullarının 

altını çizdi. 

 

ILO tarafından yayımlanan ‘Evden  Çalışma: 

Görünmezlikten İnsana Yakışır İşe’ raporuna 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

Güvenli Seyahatler: Yeni Normal İçin 

Küresel Protokoller 

 
IOSH, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 

(WTTC) ile gerçekleştirdiği işbirliği ile özel 

sektör kuruluşlarının sağlık ve hijyen 

protokollerini nasıl uygulamaya 

koyabileceklerine ve böylece seyahat ve 

turizm sektörüne halkın güvenini nasıl 

artırabileceklerine odaklanan ana yönergeler 

yayınladığını bildirdi. 
 

Hazırlanan dokümanlara ulaşmak için 

tıklayınız. 

IOSH, COVID-19 Konusunda Ürettiği 

İçerikleri Güncelliyor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ocak 2020'de Çin'in Wuhan kentinde 

COVID-19 nedeniyle kaydedilen ilk can 

kaybından bu yana geçen 1 yılda, IOSH 

kapsamlı bir kaynak seti geliştirildiğini ve şu 

anda bunları gözden geçirerek güncellediğini 

belirtti. Üyelerine, İSG profesyonellerine ve 

dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarına yeni 

düzene uyum sağlama ve salgına karşı doğru 

bir yaklaşım geliştirme konusunda yardımcı 

olmaya çalıştıklarını vurgulayan IOSH, 

kaynaklarını dört ana başlık altında topladı:  

 Enfeksiyonun yayılmasını önleyin: Ne 

yapacağınızı anlayın 

 İşinizi COVID-19’a karşı güvenli hale 

getirin: Güvende, sağlıklı ve uyumlu 

kalın 

 Çevrenizdekilere iyi bakın: 

Çalışanlarınızı nasıl sağlıklı ve iyi 

tutabileceğinizi öğrenin 

 COVID-19 kaynakları: Paylaşma ve 

indirme rehberi 

IOSH ayrıca önümüzdeki haftalarda bu 

başlıkların altına yeni içerikler ekleyeceklerini, 

işletmelerin COVID-19'a nasıl uyum 

sağladıklarını gösteren vaka çalışmaları 

paylaşacaklarını ve COVID-19 konusunda 

düzenledikleri çevrimiçi seminerlere devam 

edeceklerini bildirdi. Kaynaklara ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_765901/lang--en/index.htm
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://iosh.com/more/news-listing/covid-19-resources-updated/
https://iosh.com/more/news-listing/covid-19-resources-updated/
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Yayınlar 

 

Yapay Zekânın İSG Üzerindeki Etkisi 
 

 
 

 

Yapay zekânın kullanımı işyerlerinde fırsatlar 

yaratabilir, aynı zamanda İSG’ nin, yönetimi 

ve düzenlenmesi için yeni zorluklar da 

çıkarabilir. Robotların kullanımıyla görevlerin 

otomasyonu, çalışanları tehlikeli durumlardan 

uzaklaştırabilir ve kobotlar (kolaboratif 

robotlar), yaşlanan çalışanlar veya engelliler 

için işe erişimi kolaylaştırabilir. 
 

Diğer yandan yapay zekâ, çok fazla gerçek 

zamanlı verinin toplanmasına dayanan yeni 

izleme ve çalışanları yönetme biçimlerinin 

ortaya çıkmasını kolaylaştırdı. Bu yeni 

yöntemler, İSG gözetimini geliştirmek, çeşitli 

risk faktörlerine maruziyeti azaltmak ve stres, 

sağlık sorunları ve yorgunluğa ilişkin erken 

uyarılar sağlamak için bir fırsat sağlayabilir. 

Öte yandan; yasal, düzenleyici ve etik 

sorunların yanı sıra İSG endişelerine de yol 

açabilirler.  

 

EU-OSHA tarafından yayımlanan politika 

belgesine ulaşmak için tıklayınız. 

Tarım ve Ormancılığın Geleceği: 

İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Eğilimleri ve Çıkarımlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-OSHA projeyle tarım ve ormancılık 

sektörünün karşı karşıya olduğu yönetsel ve 

teknolojik değişimler ve bunun sonucunda İSG 

açısından ortaya çıkan zorluklar hakkındaki 

bulguların anlık bir görüntüsünü sunuyor. 
 

Genel olarak, pek çok çalışanın İSG 

düzenlemeleriyle yeteri kadar veya hiç 

korunmadığı sektörde, iklim değişikliğinden 

kaynaklanan risklerin artması, düşük çiftlik 

gelirleri, akıllı ve daha güvenli teknolojilere 

yönelişin yavaş olması ve önleme kültüründe 

eksiklikler sektörün Avrupa'daki en yüksek 

kaza oranlarından birine sahip olmasına sebep 

olmaktadır. 
 

Rapor, gelecekteki araştırmalar ve 

oluşturulacak politikalar için önerilerle sona 

eriyor. 
 

Raporu ve yönetici özetini okumak için 

tıklayınız. 

 

EU-OSHA’ nın yeni ortaya çıkan risklerle ilgili 

öngörü projeleri hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/publications/impact-artificial-intelligence-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/publications/future-agriculture-and-forestry-implications-managing-worker-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/emerging-risks
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Yayınlar 

COVID-19 ve Tomrukçuluk: Önleme 

ve Kontrol Listesi 

COVID-19 salgınının, dünya çapında 

tomrukçuluk işlerindeki çalışanlar ve 

işletmeler açısından önemli bir etkisi oldu. 

ILO ve FAO, işletmelerin ve çalışanların 

tomrukçuluk faaliyetlerinde güvenli 

çalışmasına ve COVID-19' un yayılmasını 

önlerken sosyal ve ekonomik etkilerin 

azaltılmasına yardımcı olmak için güçlerini 

birleştirdi ve pratik ve katılımcı bir kontrol 

listesi yayınladı. Kontrol listesine ulaşmak için 

tıklayınız.   

COVID-19'un İnşaat Sektörüne Etkisi 

 

COVID-19 salgınının, dönemsel ekonomik 

değişimlere duyarlı olan inşaat sektörü 

üzerinde önemli bir etkisi oldu. Yine de, 

inşaat sektörü, iş üretme potansiyeli sayesinde 

toparlanmayı sağlama potansiyeline sahiptir; 

ve böylece, toparlanma önlemleri sektörün 

sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye doğru 

dönüşümünü destekleyebilir. Uluslararası 

çalışma standartları ile birlikte üçlü işbirliği ve 

sosyal diyalog, inşaat sektörünün krizden 

insan merkezli bir şekilde toparlanmasını 

teşvik etmek için kilit bir öneme sahiptir. İlgili 

yayına ulaşmak için tıklayınız. 

          

IOSH Dergisi Yeni Sayısı 
IOSH’ un iki aylık olarak okuyuculara sunduğu dergisinin bu 

yılki ilk sayısı çıktı. İşyerindeki ölümleri ortadan kaldırmayı 

amaçlayan küresel önleme projesi olan Hedef Sıfır (Vision Zero)’ 

nun kapak konusu olarak seçildiği bu sayıyı okumak için 

tıklayınız. 
 

Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütü (ISSA) tarafından Hedef 

Sıfır' ı teşvik etme kampanyasının bir parçası olarak geliştirilen 

proaktif öncü göstergeler seti 7 Altın Kural’a odaklanmaktadır. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

 

Hedef Sıfır hakkında detaylı bilgi almak için ise tıklayınız. 

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_765055/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_767303/lang--en/index.htm
https://www.ioshmagazine.com/issues/2021/01/janfeb-2021
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/14/gerard-zwetsloot-vision-zero-leading-indicators
https://www.ioshmagazine.com/2021/01/13/striving-perfection
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Yayınlar 
İşyerinde Fiziksel Hareketsizlik  

Nasıl Azaltılır? 

 

Fiziksel hareketsizlik ve uzun süreli kesintisiz 

oturma, ofis ortamının kaçınılmaz bir 

parçasıdır. İşin hareketsiz karakteriyle ilişkili 

sağlık risklerinin, boş zamanlarda fiziksel 

egzersizle tam olarak telafi edilememesi dikkat 

edilmesi gereken bir konudur. 

 

Konuyla ilgili sağlık risklerini inceleyen ve 

fiziksel hareketsizliği önlemek ve işte 

hareketsiz kalma süresini kısaltmak için 

öneriler ve müdahaleler sunan OSHwiki 

makalesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

İşyerinde Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıklarıyla Mücadele Stratejileri: 

Eğitim 

Eğitim; ekipmanların doğru kullanımıyla ilgili 

pratik ipuçlarından fiziksel egzersizlere kadar 

tüm aşamalarda, işle ilgili kas-iskelet sistemi 

hastalıklarıyla mücadele eden tüm önleme 

stratejilerinin temel bir unsurudur. 

Şirketinizin yaklaşımına ne tür bir eğitim 

entegre edilebilir? İlgili OSHwiki makalesine 

ulaşmak için tıklayınız. 

 
 

Araç Sürücüleri ve  Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları 

 
Profesyonel sürücüler, iş gereği çoğu zaman 

kapalı bir alanda oturarak çalıştıkları için işle 

ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları 

geliştirme konusunda yüksek risk 

altındadırlar. İşverenler, bu durumu 

önlemeye yönelik ekipman ve eğitim 

sağlamalı ve çalışanlarının belli aralıklarla 

işe ara vermelerine izin vermelidir. İlgili 

OSHwiki makalesine ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Recommendations_and_interventions_to_decrease_physical_inactivity_at_work
https://oshwiki.eu/wiki/Strategies_to_tackle_musculoskeletal_disorders_at_work:_training#pk_campaign=sm_
https://oshwiki.eu/wiki/Driving_for_work_and_MSDs#pk_campaign=sm_
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Yayınlar 

 

İnşaat Sektöründe Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi 
Yüklerin taşınması, uygunsuz duruşlar ve makine 

titreşimleri vücuda zarar verir. Bütün bunlar 

düşünüldüğünde inşaat işçilerinin kas-iskelet 

sistemi hastalıkları geliştirme riskinin artması 

şaşırtıcı değildir. 

 

İtalya iş güvenliği otoritesi INAIL' in uyguladığı 

teşvik programı ile sektördeki kas-iskelet sistemi 

risk faktörlerini azalttığı ve İtalya' da kaydedilen 

ilerlemeye ışık tuttuğu ifade edilen çalışmaya 

ulaşmak için tıklayınız. 
 

İnşaatlarda güvenlik riskleri ve önleme hakkında OSHwiki makalesine  ulaşmak için tıklayınız. 

 

‘COVID-19 Salgınına İşyerlerini Uyarlama ve Çalışanları Koruma’ Konusunda 

AB Kılavuzunda Güncellemeler 
 

Salgından ciddi şekilde etkilenen çalışma dünyasında, 

işverenler ve çalışanlar COVID-19' un işyerinde 

yayılmasını önlemek için yeni prosedürler ve yöntemler 

uygulamak zorundadır. Aşılama zamanla önlemlerin 

gevşemesine yol açacak olsa da, 'normal' çalışma 

faaliyetlerine ne ölçüde veya ne zaman geri dönüleceği 

henüz açık değildir.  

 
İSG, işi yeni koşullara uyarlamak için pratik destekler sunup COVID-19 bulaşmasının 

bastırılmasına katkıda bulunur. Bu sürece yardımcı olmak için, EU-OSHA geçen yıl yayınlanan 

İSG AB kılavuzunun bir revizyonunu yayınladı. Kılavuz, işverenlerin faaliyetleri üstlenirken 

veya devam ettirirken uygun, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamasına yardımcı 

olabilecek önlem örneklerini içerir. 
 

COVID-19: İşyerlerine Dönüş-İşyerlerini uyarlama ve çalışanları koruma kılavuzuna ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

‘COVID-19: İşyerleri İçin Rehberlik’ konulu OSHwiki makalesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

EU-OSHA ‘Sağlıklı İşyerleri Pandemiyi Durdurur’ sayfasını incelemek için tıklayınız. 

 
 

https://osha.europa.eu/en/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector-examples-inail-incentive/view
https://oshwiki.eu/wiki/Construction_safety_risks_and_prevention
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Yayınlar 

Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarını Önlemek İçin Sistematik Bir Yaklaşım: 

Almanya Örneği 
Bu vaka çalışması, kapsamlı bir yasal çerçeve ile 

kolaylaştırılan, Almanya’nın kas-iskelet hastalıkları 

ile mücadeleye yönelik bütüncül yaklaşımını 

vurgulamaktadır. Almanya'da işe gelememenin en 

yaygın nedeni olan kas-iskelet sistemi hastalıkları 

ve bu hastalıkların önlenmesi, Ortak Alman İş 

Sağlığı ve Güvenliği Stratejisinin önceliklerinden 

biridir. 

Bu stratejinin geliştirilmesi ve uygulanması, federal hükümet, federal eyaletler ve kaza sigortası 

kurumlarının yanı sıra ticaret birlikleri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi çok 

sayıda paydaşı içeriyor ve çok yönlü, işbirliğine dayalı bir yaklaşımı mümkün kılıyor. Önleyici 

Sağlık Hizmetleri Yasası, bu tür bir işbirliği için güçlü bir yasal temel sağlayarak sağlığı 

korumayı amaçlayan faaliyetleri sadece işyerlerinde değil, aynı zamanda insanların yaşadığı ve 

öğrendiği yerlerde de entegre etme ihtiyacını kabul ediyor. 

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.  
  

Yayınlar Bölümü 

sona erdi.  

Sırada Etkinlik ve 

Eğitimler var! 

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/germany-systematic-approach-preventing-msds#pk_campaign=sm_
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Etkinlik ve Eğitimler 
 

2021: Uluslararası Çocuk İşçiliğinin 

Sona Erdirilmesi Yılı 

Çocuk işçiliği son 10 yılda %38 azaldı, ancak 

yine de etkilenen 152 milyon çocuk işçi var. 

COVID-19 küresel salgını, bu durumu daha da 

kötüleştirse de, kararlı ortak eylem ile bu gidiş 

tersine döndürülebilir. Hükümet, çalışan ve 

işveren örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil 

toplum temsilcileri, Uluslararası Çocuk 

İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılını başlatmak için 

sanal bir etkinlikte 2025 yılına kadar çocuk 

işçiliğini nasıl ortadan kaldırmayı 

planladıklarını ana hatlarıyla açıkladılar. İlgili 

yayına ulaşmak için tıklayınız. 

İnşaat Çalışanları İçin Güvenlik 

Eğitimi Paketi 

İnşaat sektöründe hem yerli hem de göçmen 

çalışanları hedefleyen güvenlik eğitimi, 

Avrupa Hareketliliğini Destekleyen Avrupa 

Güvenlik Eğitimi ve Değerlendirmesi 

(ESTEEM) projesi ile geliştirilmiştir. 
Eğitim, çalışanların aktif katılımını teşvik 

etmek için teknik ve teknik olmayan 

becerilerin ve kullanılan yeni ve etkileşimli 

eğitim yöntemlerinin entegre edilmesine 

odaklanmaktadır. İnşaat sektöründeki İSG 

uygulayıcıları, güvenlik eğitmenleri, 

süpervizörleri ve çalışanlara yönelik 

yönergelerle birlikte eğitim programına 

ESTEEM web sitesinde ücretsiz olarak 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

Pandemi Döneminde Yaratıcılığınızı 

Kaybetmeyin 

 
"Yaratıcılık bulaşıcıdır. Bunu iletin” dedi Albert 

Einstein, iddiaya göre… 
Ancak, başkalarıyla fiziksel olarak fikir 

alışverişinde bulunmadığımız ve yenilerini 

üretmediğimiz, COVID-19’ un hayatımızı ele 

geçirdiği bir dünyada yaratıcı olmaya ne kadar 

devam edebiliriz? IOSH’ un bu konuda 

düzenlediği çevrimiçi semineri izlemek için 

tıklayınız. 

IOSH Ocak Ayı Webinarları ve 

Online Toplantıları 

 KKD'de cinsiyet yanlılığı 
 El / kol titreşimini yönetmenin sırrı: 

düşündüğünüzden daha basit 
 Dünden bugüne bina yangın güvenliği  

IOSH tarafından Şubat ayı içerisinde 

düzenlenecek olan 20 farklı etkinlik 

bulunmakta. Etkinliklere önceden kayıt olarak 

ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_767017/lang--en/index.htm
https://esteem.group.shef.ac.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=oUwE1V7spxo
https://iosh.com/membership/our-membership-network/event-webinars/
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

EU-OSHA, İSG Uygulayıcılarını 

İşyerinde Tehlikeli Maddelerin İkame 

Edilmesiyle İlgili Webinara  

Davet Ediyor 
    

Farklı disiplinlerden 

kimyasallar ve 

tehlikeli maddelerle 

uğraşan işletmeler, iş 

müfettişlikleri, çevre 

yetkilileri ve akademik 

uygulayıcılar, 

İşyerlerinde Tehlikeli 

Maddelerin 

Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi ve 

İkamesi üzerine NIVA 

(Nordic Institute for Advanced Training in 

Occupational Health) tarafından düzenlenen bir 

eğitime katılmaya teşvik ediliyor. 

 

EU-OSHA ve NIVA işbirliğinde 9-11 Şubat 

2021'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 

eğitime 7 Şubat 2021’e kadar kaydolabilirsiniz. 

2018-19 Sağlıklı İşyerleri - Tehlikeli Maddeleri 

Yönetin kampanyası hakkında detaylı bilgi için 

tıklayınız. 

 

EU-OSHA’nın tehlikeli maddelerin ikame 

edilmesiyle ilgili yayınlarını incelemek için 

tıklayınız. 

ILO Uluslararası Eğitim Merkezi  

2021 Yılı Eğitimleri 

“SOLVE (ÇÖZÜM)”, işyerinde sağlıkla ilgili 

sorunları ele almak için politika ve eylem 

geliştirilmesine yardımcı olmak üzere 

tasarlanmış etkileşimli bir eğitim programıdır. 

ILO’nun İtalya’daki Uluslararası Eğitim 

Merkezi tarafından sunulan bu program, 

sağlığın işletme düzeyinde İSG politikalarına 

ve çalışmalarına entegrasyonunu teşvik 

ederek önlemeye odaklanır. SOLVE 

kapsamında düzenlenecek olan “Sağlık 

Teşvikinin İşyeri̇ İSG Poli̇ti̇kasina Entegre 

Edi̇lmesi̇” ve “Eğiticilerin Eğitimi” 

programları hakkında detaylı bilgi almak için 

tıklayınız. Ayrıca ILO Uluslararası Eğitim 

Merkezi tarafından bu yıl içinde düzenlenecek 

olan 21 adet eğitim programına ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

Sağlık Sektöründe Kas-İskelet Sistemi 

Hastalıkları Webinarı 
Avrupa Hastane ve Sağlık Hizmetleri İşverenleri 

Derneği, işyerlerinde kas-iskelet sistemi hastalıklarını 

önlemeye yönelik uygulamaların paylaşılıp, fikirlerin 

tartışılacağı bir web seminerini düzenliyor. 25  Şubatta 

gerçekleşecek webinara dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

https://healthy-workplaces.eu/en/previous-campaigns/dangerous-substances-2018-19
https://osha.europa.eu/en/publications?text=substitution&sort_by=field_publication_date&tags%5Bdangerous_substances%5D=dangerous_substances&languages%5Ben%5D=en
https://www.itcilo.org/courses/solve-integrating-health-promotion-workplace-osh-policy
https://www.itcilo.org/courses/solve-integrating-health-promotion-workplace-osh-policy
https://www.itcilo.org/courses/solve-integrating-health-promotion-workplace-osh-policy
https://www.itcilo.org/courses/training-trainers-solve-integrating-health-promotion-workplace-osh-policy
https://www.itcilo.org/courses?field_topics%5b159%5d=159
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events/msd-health-sector-evidence-practice-exchange-between-social-partners-and-way
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BÜLTENİMİZİN İLK DOKUZ 

SAYISINI OKUDUNUZ MU? 

Okumadıysanız 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/

isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/ 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/
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facebook.com/isggmd 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 
twitter.com/isggmd 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ 
OCAK 2021-Sayı 10 

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

