
 

 

  

 

  

  

   

  

   

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ 
 

Mesleki kanserleri yenmek, daha güvenli ve sağlıklı işyerleri inşa etmek için 

kansere neden olabilecek etkenlere karşı önlem alın! 

İşyerinizde 

kansere 

neden 

olabilecek 

etkenler 

olabilir mi? 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-Şubat 2021 

SAYI: 11 

 

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/acshb_isggm 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 
linkedin.com/acshb-isggm 

 

 

Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi 

görüşünü yansıtmamaktadır. 

 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
https://ailevecalisma.gov.tr/isggm
https://www.facebook.com/isggmd
https://twitter.com/acshb_isggm
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
https://tr.linkedin.com/company/acshb-isggm
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ULAŞMAK İÇİN BÖLÜM 

BAŞLIKLARINA 

TIKLAYABİLİRSİNİZ! 
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                                                          Cafer UZUNKAYA 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Değerli Okuyucular, 

Ülkemizde on üçüncü yüzyıl Türk filozofu Şeyh Edebali'nin genç yaşta öğrencisi olan devlet adamı 

Osman Gazi'ye söylediği meşhur bir söz vardır: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”. Bu sözler ışığında biz İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı verdiğimiz 

mücadele ile çalışanlarımızı, işverenlerimizi, aileleri ve toplumun tamamını korumaya yönelik çalışmalar 

yürütüyoruz. Bu mücadelede bizlerin sahadaki elçileri olan İSG Profesyonellerimizin çalışmaları son 

derece önemlidir. Ancak işveren ve çalışanların bu süreçlerde olan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 

83 milyonun seferber olarak, işbirliği ve dayanışma içinde olması ile sıfır iş kazası ve meslek hastalığı 

hedefimize ulaşabileceğimizi biliyoruz. 

Bildiğiniz gibi, COVID-19 salgını süreci iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan önleyici ve risk 

temelli yaklaşımın önemini, iş hayatı ve sosyal yaşamda tekrar ortaya çıkarmıştır. Pandeminin başından 

beri olduğu gibi “kademeli ve kontrollü normalleşme” olarak adlandırdığımız şu günlerde de Genel 

Müdürlük olarak çalışmalarımızla işveren, çalışan ve İSG Profesyonellerimizin yanında olmaya devam 

edeceğiz. Bu bağlamda başta yayımlamakta olduğumuz Uluslararası İşbirlikleri Bülteni gibi her Çarşamba 

akşamı düzenlediğimiz “Uzmanına Sor” canlı yayınları, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) 

yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantılar ve kamu kurumları ile düzenlediğimiz Kamu İş 

Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları aracılığıyla sizlere ulaşmaktan büyük memnuniyet 

duyduğumuzu belirtmek isterim. 

Uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ve paylaşılan güncel içerikleri bir araya getirerek sizlere katkı 

sunmayı arzu ettiğimiz Bülten’imizin bu ayki sayısında Dünya Kanser Günü vesilesiyle işyerlerinde 

kansere neden olabilecek etkenlerin uluslararası arenada nasıl ele alındığına değindik. Yapılan 

araştırmalara göre1 her yıl dünya genelinde 742 bin çalışan mesleki kanserler nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir. Her daim altını çizdiğimiz ve bu önemli gün vesilesiyle tekrar dikkat çektiğimiz gibi, 

çalışanları işyerinde kanserojen ve mutajen maddelere karşı korumak ve maruziyeti engellemek için 

yeterli önlemler alındığı sürece mesleki kanserlerin tamamen önlenebilir olduğunu ifade etmek isterim.  

Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

 

1 Erişim Linki 

https://www.wshi.gov.sg/-/media/wshi/past-publications/2017/global-estimate-of-occupational-injuries-and-workrelated-illnesses-2017.pdf
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Dünya’dan Haberler 

2021 Dünya Kanser Günü: İşyerlerinde Kanser Risklerini Önleme 

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü; kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisine dünya çapında 

dikkat çekerek, kuruluşların, toplulukların ve bireylerin hastalığın küresel etkisini azaltma 

taahhüdünü hatırlatır. 

Mesleki kanserler, Avrupa genelinde işyerlerinin 

karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya 

devam ediyor. Kanserojenlerle İlişkin Yol Haritası’ na göre, 

AB'deki işle ilgili ölümlerin yarısından fazlası, işyerinde 

kansere neden olan maddelere maruz kalma ile ilişkilidir. 

Yol Haritası’ nın ortakları, Kasım 2020' de düzenlenen 

Alman AB Başkanlığı Konferansında 2020-2024 'İşyerinde 

Kanseri DURDURUN' başlıklı yeni stratejiyi sundular. 

Stratejinin hedefleri, işyerinde kanserojen maddelere 

maruz kalmanın önlenmesi ve bunların işgücü üzerindeki 

etkilerinin en aza indirilmesi için işletmelere ve çalışanlara 

yardım sağlanmasıdır. 

Kanserojenlere İlişkin Yol Haritası’ nı ve EU-OSHA’ nın mesleki kanserler konusundaki 

çalışmalarını incelemek için tıklayınız. 

Avrupa'da kanser risk faktörlerine ilişkin çalışan maruziyet anketi incelemek için tıklayınız. 

 

Mesleklere Göre COVID-19 Ölümlerinin Dağılımı 
 

IOSH, çalışabilir nüfustaki COVID-19 kaynaklı 

ölüm oranlarına ilişkin hesaplamalara göre, 

Birleşik Krallık' taki COVID-19 kaynaklı ölüm 

oranının “üretim tesislerinde mavi yakalılar, 

güvenlik görevlileri, inşaat ve bakım çalışanları 

da dâhil olmak üzere özel nitelik 

gerektirmeyen temel mesleklerde” zirve 

yaptığını açıkladı. IOSH ayrıca erkeklerde 

kadınlardan daha yüksek ölüm oranlarının 

görülmeye devam ettiğini de belirtti. Haberin 

devamına ulaşmak için tıklayınız.  
 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/02/report-reveals-covid-deaths-occupation
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Dünya’dan Haberler 

ILO ve UNDP Gaziantep’te Esnaf ve 

Sanatkârları COVID-19 Salgınıyla 

Mücadelede Maske Üretimi İçin 

Destekliyor 

ILO ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP), Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği (GESOB) ile dokumasız 

ultrasonik kaynaklı tıbbi yüz maskesi üretim ve 

dağıtımı ve beceri geliştirme yoluyla ildeki 

küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek 

amacıyla Gaziantep’te işbirliği yaptıklarını 

duyurdu. Projenin ilk aşamasında, her gün 100 

bin kişilik sirkülasyonun olduğu, 4500 küçük ve 

orta ölçekli işletmenin faaliyet gösterdiği ve 40 

bin kişinin çalıştığı sanayi bölgesindeki GESOB 

Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimli yerel halk 

ve Suriyeli çalışanlar tarafından yüksek kaliteli 

1 milyon yüz maskesi üretileceğini açıklayan 

ILO, projenin aynı zamanda, küresel salgın 

bağlamında ortaya çıkan yerel ihtiyaçlar, sosyo- 

ekonomik güçlenme ve yerel ekonomik 

kalkınmaya yanıt verme konusunda BM ihtisas 

kuruluşları, sivil toplum, küçük ve mikro 

ölçekli işletmeler ile işgücü arasındaki 

işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti. 

Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

 

Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği 

Koalisyonu 

ILO tarafından koordine edilen Küresel İş 

Sağlığı ve Güvenliği Koalisyonu kapsamında 

yakın zamanda kurulan “Yüksek Öğretim 

Yoluyla İnsana Yakışır İşi ve Verimli İstihdamı 

Teşvik Etme Görev Grubu”nun liderliğini 

üstlendiğini belirten ENETOSH, iyi uygulama 

modellerini belirlemek ve üniversiteler 

arasında küresel düzeyde bilgi alışverişini ve 

tartışmayı teşvik etmek amacıyla Avrupa 

üniversitelerindeki eğitim programlarında iyi, 

sürdürülebilir çalışma ve üretken istihdamın 

sağlanması hakkında daha fazla bilgi edinmek 

istediğini açıkladı. ENETOSH, Görev 

Grubunun aşağıdaki mesleki alanlarda iyi ve 

yenilikçi eğitim ve öğretim programları 

hakkında bilgilendirilmekten çok memnun 

olacağını ifade etti: 

 iş güvenliği, hijyen ve ergonomi; 

 meslek hekimliği (tıp müfredatında ve 

işyeri hekimleri için ileri uzman 

eğitiminde) 

 insan kaynakları yönetimi (işletme ve 

yönetim okulları) 

Görev grubu çalışmaları hakkında daha detaylı 

bilgi almak için tıklayınız. 

Görev Grubunu destekleyerek bu projeye dâhil 

olmak istiyorsanız, lütfen Genel 

Müdürlüğümüz Uluslararası İşbirlikleri Birimi 

ile iletişime geçiniz. 

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_773504/lang--tr/index.htm
https://www.enetosh.net/files/186/Summary_Task_Group_SDG_8_through_HE_EN_20210203.pdf


   

  

   

    Sayfa 7 / 23 

   

 

Dünya’dan Haberler 

4 Şubat Dünya Kanser Günü 
 

WHO, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ nde tütün ürünleri ve alkol kullanımının neden olduğu ve 

önlenebilir kanser vakaları ve ölümlerine dikkat çekiyor.  
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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 Şubat ayı içinde 

paylaşılan içeriklere aşağıdaki linklerden 

ulaşabilirsiniz. 

 Çatı kaplama işlemi sırasında yaşanan iş 

kazası haberi için tıklayınız. 

 Yangına karşı gerekli önlemleri almayan 

fabrikaya verilen ceza haberi için 

tıklayınız. 

 Yüksekten düşmeye karşı gerekli 

önlemleri almayan inşaat şirketine 

verilen ceza haberi için tıklayınız. 

 Oyun parkında şişme oyuncaklarda 

yaşanan kaza haberi için tıklayınız. 

 Çatıda çalışma sırasında yaşanan iş 

kazası haberi için tıklayınız. 

 Gıda deposunda güvensiz çalışma 

nedeniyle verilen ceza haberi için 

tıklayınız. 

 Otelde yaşanan ve 2 kişinin yaşamına 

mal olan yangın sonrası verilen ceza 

haberi için tıklayınız. 

 

İspanya: COVID-19 Sağlık ve Sosyal 

Bakım Sektörü İçin Meslek Hastalığı 

İlan Edildi 

 

İspanya Hükümeti, bu hafta COVID-19' u görev 

başında enfekte olan sağlık ve sosyal sağlık 

profesyonelleri için meslek hastalığı olarak 

tanıyan kararnameyi onayladı. 
 

Bu yeni standart, doktorların, hemşirelerin ve 

COVID-19 ve sonuçlarından etkilenen diğer 

çalışanların tüm çalışma yaşamlarını kapsayan 

bir ekonomik faydaya erişmesine olanak 

tanıyacak. 

Habere ulaşmak için tıklayınız. 

İşyerinde Yapılan Muziplikler Şaka 

Değildir 
IOSH, işyerinde çalışanların eğlenmek ve stres 

atmak için birbirlerine yaptıkları küçük 

muzipliklerin iş sağlığı ve güvenliğine dair 

büyük tehlikeler yaratabileceğini belirtti. Bu 

konuda yaşanan örnek vakaları inceleyerek 

çalışanların riske atılmamasına dair ipuçları 

sundukları habere ulaşmak için tıklayınız.  

https://www.ioshmagazine.com/2021/02/26/roofing-firm-fined-ps165000-after-fatal-rooflight-fall
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/23/microbrewery-receives-ps120000-fine-fire-safety-breaches
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/19/nz-construction-firm-ignored-prohibition-notices
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/16/pub-boss-lands-suspended-sentence-over-unsafe-play-equipment
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/09/glass-firm-fined-ps80000-after-worker-plunged-6m-through-roof
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/05/food-warehouse-fined-after-safety-inspector-saw-employee-raised-pallet-balanced-forklift
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/02/hotel-fined-ps500000-fatal-fire
https://osha.europa.eu/en/oshnews/spain-covid-19-declared-occupational-disease-health-care-sector
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/16/why-workplace-pranks-are-no-joke
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Dünya’dan Haberler 

AB Kanseri Yenme Planı 
WHO’ya göre, her yıl 3,7 milyon Avrupalıya kanser teşhisi konuluyor ve 1,9 milyonu bu sebepten 

hayatını kaybediyor. Kanserojenlere İlişkin Yol Haritası' nda sunulan tahminlere göre, işyerinde 

kansere neden olan kimyasallara maruziyet, kanser teşhisi konulanların 120.000'ini, ölümlerin ise 

80.000'ini oluşturuyor. 

 

Önleyici eylemlerle, tüm kanser vakalarının % 40'ından fazlası önlenebilir. Bu sebeple, Şubat 

2020'de, Avrupa Komisyonu, AB'de kanseri önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için eylemler 

başlatan ‘’AB Kanseri Yenme Planı’na’’ yönelik Yol Haritası' nı başlattı. 

Önleyici eylemlerin, planlamanın temel taşı olduğunu savunan ECHA (Avrupa Kanser Ajansı), 

kansere neden olma potansiyeline sahip kimyasalların risk yönetimini hızlandırarak vatandaşları 

ve çalışanları koruma hedeflerine katkıda bulunan bu girişimi desteklediğini belirtti. 

 

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız. 

ILO, Küresel Sağlığı Geliştirmek için Sağlıklı Yaşamlar ve Herkes için Refah 

Konusunda Küresel Eylem Planı Ortaklığına Katıldı 
ILO, “Sağlıklı Yaşamlar ve Herkes için Refah Konusunda 

Küresel Eylem Planı” na katıldığını duyurdu. Söz konusu 

Küresel Eylem Planı, ülkeleri 2030 tarihine kadar sağlıkla 

ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma 

konusunda desteklemek için sağlık, kalkınma ve insani 

yardım alanlarında uzmanlığa sahip çok taraflı kuruluşları 

bir araya getiriyor. Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

Mücevherlerde 

KADMİYUM 

 

Terliklerde 

BENZİDİNE 

Dövme mürekkeplerinde 

ARSENİK ve KADMİYUM 

 

Deri çantalarda 

KROM IV 

Cep telefonu kasalarında POLİSİKLİK 

AROMATİK HİDROKARBON 

Deri ayakkabılarda 

KROM IV 

Tutkallarda BENZEN, 

KLOROFORM, 1,2-

DİKLOROETAN 

GÜNLÜK ÜRÜNLERDE BULUNAN 

KANSERE YOL AÇAN KİMYASALLAR 

https://echa.europa.eu/hot-topics/preventing-cancer?utm_campaign=Cancer_Hot_topic&utm_source=Twitter.com&utm_medium=FaceLift.com
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_769757/lang--en/index.htm
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Dünya’dan Haberler 

IOSH’ tan Denizcilerin Daha İyi 

Korunmasına Destek 

Denizcilerin kilit çalışan olarak atanması 

çağrısında bulunan bir bildirinin 300' den fazla 

firma ve kuruluş tarafından imzalanmasının 

ardından IOSH, onları korumak için sektörler 

arası bir girişim olması gerektiğini bildirdi. 

IOSH, daha önce, Cardiff Üniversitesi ile 

yayınlanan ve uzun çalışma saatlerinin, 

izolasyonun ve evden uzakta geçirilen uzun 

sürelerin çalışanların ruh sağlıklarının olumsuz 

etkilenmesi riskiyle karşı karşıya bıraktığını 

vurgulayan araştırmayla, denizcilerin refahını 

korumak için daha fazla eyleme ihtiyaç 

duyulduğunu belirlemişti. IOSH Politika 

Geliştirme Müdürü Dr. Ivan Williams konu ile 

ilgili şunları söyledi: “COVID-19 salgını 

boyunca denizciler ticaret akışını sürdürme 

konusunda çok önemli rol oynadılar. Ayrıca 

küresel tedarik zincirlerinin devamlılığını 

sağlamak için büyük fedakârlıklar yaptılar. 

Yine de yüzbinlerce denizci denizde mahsur 

kalmış durumda ve refahları noktasında aşırı 

riske maruz kalıyor.” Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

COVID-19 Salgını Döneminde Aile İçi 

İstismara Yönelik İşveren Girişimi 
 

 

COVID-19 salgınında, karantina ve evden 

çalışmaya geçişin bir sonucu olarak ev içi 

istismarda artış görüldü. 
 

İşverenlerin Aile İçi İstismar Girişimi (EIDA), 

işverenlerin ev içi istismara maruz kalan veya 

kalma ihtimali olan çalışanları desteklemesine 

yardımcı olmak için bazı tavsiyeler ve kaynak 

bağlantılar oluşturdu. 
 

‘’COVID-19: Ev güvenli bir yer olmadığında 

çalışanlara yardım edin’’ girişimini incelemek 

için tıklayınız. 
 

EU-OSHA´ nın işyerinde aile içi şiddetle ilgili 

OSHwiki makalesini okumak için tıklayınız. 

 

AB ve ILO İşbirliğini Güçlendiriyor ve İnsana Yakışır İşi Teşvik Ediyor 
ILO, çalışma yaşamının geleceğini şekillendirmek ve insana 

yakışır çalışmayı teşvik etmek için Avrupa Birliği ile birlikte 

1958'de başlattıkları ve uzun süredir devam eden işbirliğinin 

çerçevesinin güncellendiği haberini paylaştı. İş sağlığı ve 

güvenliğinin de öncelik alanları arasında ele alındığı işbirliği 

hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

https://iosh.com/more/news-listing/seafarers-mental-health-iosh-calls/
https://www.eida.org.uk/our-covid-19-response
https://oshwiki.eu/wiki/Domestic_violence_and_the_workplace
https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_769036/lang--en/index.htm
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Dünya’dan Haberler 

Sağlıklı Yaşlanma ve Daha Sağlıklı Bir Çalışma Hayatı İçin  

On Yıllık Eylem Planı 
2021–2030, Birleşmiş Milletler tarafından yaşlıların 

yaşamlarını iyileştirmek için acil küresel eyleme 

duyulan ihtiyacı ifade etmek üzere Sağlıklı 

Yaşlanmanın On Yılı ilan edildi. 

 

Yaşlanan ve azalan işgücü Avrupa'nın en büyük 

sorunlarından biri, öyle ki 2030 yılına kadar 55-64 

yaş arası çalışanların işgücünün %30 veya daha 

fazlasını oluşturması bekleniyor. Bu arada, birçok 

çalışan emeklilik yaşına gelmeden çok önce işgücü 

piyasasından ayrılıyor. 

 

Kişinin çalışma hayatının başlangıcından itibaren güvenli, sağlıklı ve adil şartlar sağlamaya 

yönelik sürdürülebilir çözümler sunmak, bu olumsuz süreci durdurmak ve uzun vadede 

verimliliği artırmak için bir anahtardır. Haberin detayları için tıklayınız. 

 

Bu politikayı geliştirmeyi desteklemek için, birkaç yıl önce EU-OSHA tarafından yürütülen ‘Her 

yaşta daha güvenli ve daha sağlıklı çalışma’ projesi, Avrupa genelinde çalışanların yaşlanmasına 

yönelik çok sayıda politika ve girişim analizi sundu. Projenin detaylarına ulaşmak için tıklayınız. 

 

2017 yılında EU-OSHA tarafından yayınlanan yaşlanma ve İSG ile ilgili veri görselleştirme aracı 

ile Avrupa ülkelerinin işyerinde sağlık ve güvenlik sorunlarıyla nasıl başa çıktığı hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için tıklayınız. 

 

Yaşlanan işgücü bağlamında İSG yönetimi için pratik bilgiler sağlayan "Her Yaş için Sağlıklı 

İşyerleri" e-kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. 

İlk ve Orta Öğretim için Çevrimiçi Risk 

Değerlendirme Araçlarının Oluşturulması 
ENETOSH, Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu (EFEE), 

Avrupa Eğitim Sendikası Komitesi (ETUCE) ve Avrupalı 

sosyal ortakların işbirliği içinde ilk ve orta öğretim için 

çevrimiçi risk değerlendirme araçları geliştirdiklerini belirtti. 

Bu araçların eğitim kurumlarının mevcut riskleri yerel olarak 

değerlendirmesine ve herhangi bir eksikliği gidermek için 

politikalar tasarlayıp uygulamasına olanak tanıyacağını ifade 

etti. Söz konusu araçlar EU-OSHA’ nın Çevrimiçi Etkileşimli 

Risk Değerlendirme (OiRA) araçları kullanılarak 

geliştirilecek. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/health-and-safety-ageing-workers-priority-all#pk_campaign=sm_
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages
https://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/i.html
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Dünya’dan Haberler 

Birleşik Krallık’ ta Yeni Mahkeme Yönergelerinin 5 Yılı 

IOSH, Birleşik Krallık’ ta sağlık ve güvenlik suçlarının 

cezalandırılmasına ilişkin yeni mahkeme 

yönergelerinin uygulanmasından bu yana geçen beş yıl 

içinde, ortalama para cezasının üç katına çıktığını, 

kovuşturmaların ise yarı yarıya azaldığını açıkladı. 

IOSH ayrıca artan cezaların diğer faktörler de göz 

önünde bulundurularak işletmeleri çalışanlarına daha 

fazla yatırım yapmaya ikna etmede önemli bir etkisi 

olduğuna inandıklarını belirtti. Haberin devamına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya’dan Haberler 

Bölümü sona erdi. 

Sırada Yayınlar var! 

https://www.ioshmagazine.com/2021/02/02/sentencing-guideline-five-years-on
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Yayınlar 

Depresyondaki Kişilerin Çalışmasına 

Yardımcı Olabiliriz 
Uluslararası bir araştırmacı konsorsiyumu, 

hem depresyon tedavisi hem de işle ilgili destek 

sağlamanın, depresif kişilerin hastalık 

sebebiyle işe gidemedikleri günleri büyük 

ölçüde azalttığını tespit etti. Hollanda, 

Finlandiya ve Almanya'dan araştırmacılar, 

depresif insanları işle destekleyen 45 müdahale 

çalışmasının sonuçlarını birleştirdi. 
 

Tıbbi tedavi ve işle ilgili desteğin beraber 

uygulanmasının hastalık iznini bir yıllık süre 

içinde 25 gün (%15), azalttığı tespit edildi. 

Ayrıca, araştırmaya katılanların depresif 

semptomlarının azaldığı ve çalışma 

kapasitelerinin arttığı belirtildi.  
 

Çalışma, işverenler ve (mesleki) sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının depresyondaki çalışanların iş 

görme yetersizliğini azaltmak istiyorlarsa, hem 

tıbbi hem de iş odaklı kombine bir tedavi 

sağlamaları gerektiğini göstermektedir. 

 

Araştırma hakkında detaylı bilgi için 

tıklayınız.  

COVID-19 Salgınında Sağlık ve 

Bakım Çalışanlarının Ruh Sağlığını 

Koruyun 

ILO, sağlık ve bakım çalışanlarının bir yıldan 

uzun süredir COVID-19 salgınına karşı 

mücadelede ön saflarda yer aldığını 

vurgulayarak; sürekli olarak enfeksiyon riskine 

maruz kaldıklarını, dinlenme ve iyileşme için 

yeterli zaman bulamadıklarını, daha ağır iş 

yükleri ve daha uzun çalışma saatleri ile karşı 

karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Buna ek 

olarak, birçok sağlık ve bakım çalışanının 

işlerini yapmaya çalışırken şiddet, taciz ve 

damgalanma ile karşı karşıya kaldıklarını ifade 

etmiştir. Tüm bu nedenlerin sağlık ve bakım 

çalışanlarının ruh sağlığına ve refahına zarar 

verdiğini bildirerek; konuya dikkat çekilmesi 

adına bir video yayımlamıştır. Söz konusu 

videoyu izlemek için tıklayınız. 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006237.pub4/full
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_770325/lang--en/index.htm
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Yayınlar 

İşyerinde Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi ve Yönetilmesine 

Yönelik Politika Girişimleri 
 

Kas-iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için çok fazla çaba gösterilmesine rağmen,  Avrupa'da 

en sık bildirilen işle ilgili sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 
 

EU-OSHA, kısa bilgilendirici vaka çalışmaları serisi ile işle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıklarını 

önleme ve yönetmeyi amaçlayan Avrupa çapında ve ötesinde bir dizi politika düzeyinde 

girişimleri incelemektedir. Avusturya'daki Horeca (oteller, restoranlar ve kafeler) sektöründe 

sağlıklı çalışmayı teşvik etmeye yönelik bir girişimden, İsveç'teki kadınların çalışma ortamını 

iyileştirmeyi amaçlayan bir projeye kadar çeşitli ve ilginç konuların yer aldığı çalışmalarda; 

başarılara, başarılarına katkıda bulunan faktörlere, karşılaşılan zorluklara ve diğer sektörler ve 

ülkelere nasıl aktarılabileceğine odaklanılmaktadır.  
 

"Düzenleme" yaklaşımı ile Danimarka'da işle ilgili 

kas-iskelet sistemi hastalıklarının üstesinden gelmeye 

yardımcı olan ve paydaşların sorunla mücadele 

etmek ve çalışma ortamını iyileştirmek için yaptıkları 

işbirliğini açıklayan vaka çalışmasına ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

Almanya’da, işyerlerinde ve okullarda fiziksel yükün 

hafifletilmesini hedefleyen vaka çalışmasına ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

WHO’dan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde COVID-19 Enfeksiyonunun 

Önlenmesine Yönelik Videolar 
Ağız ve diş sağlığı sağlayıcılarının hastalarıyla 

yakın temas halinde çalıştıkları ve tükürük, kan ve 

diğer vücut sıvılarına maruz kaldıkları göz önüne 

alındığında, mevcut pandemi sırasında ve 

sonrasında hem kendilerini hem de hastalarını 

COVID-19 enfeksiyonundan korumak için 

prosedürlerin yerinde olması ve bunlara kesinlikle 

uyulması gerkmektedir. 

 

WHO tarafından yayımlanan videoları izlemek için tıklayınız. 

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-initiatives-preventing-and-managing-musculoskeletal-6#pk_campaign=sm_
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-initiatives-preventing-and-managing-musculoskeletal-11#pk_campaign=sm_
https://www.who.int/news/item/29-01-2021-new-videos-explain-how-to-prevent-covid-19-infection-in-oral-health-care-services
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Yayınlar 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol 

Merkezi(ECDC) Teknik Raporu - 

Toplulukta Yüz Maskelerinin 

Kullanımı: İlk Güncelleme 

COVID-19' un kontrolü ve önlenmesinde yüz 

maskelerinin rolü hala tartışma konusu olmaya 

devam ediyor. 
 

ECDC, bu konuyla ilgili yeni kanıtları göz 

önünde bulundurarak, toplulukta yüz 

maskelerinin kullanımının COVID-19 bulaşını 

azaltmasındaki etkinliği hakkında teknik 

raporunu güncelledi. 
 

Bu çalışma, COVID-19' un ortaya çıkmasından 

bu yana biriken bilgileri gözden geçiriyor ve 

ECDC' nin 9 Nisan 2020'de yayınlanan 

toplulukta yüz maskelerinin uygunluğuna 

ilişkin görüşünün yerini alıyor. 
 

Rapor, COVID-19' un toplumda bulaştığı 

bölgelerde tıbbi ve tıbbi olmayan maskelerin 

kullanımına ilişkin öneriler sunmaktadır. 

İşyerlerinde önlemler, işyeri risk 

değerlendirmesinden sonra belirlenir ve teknik 

ve organizasyonel önlemler kişisel koruyucu 

ekipman (KKD) kullanımına göre önceliklidir. 

İşyerlerinde alınabilecek önlemler hakkında 

daha fazla bilgi için EU-OSHA' nın özel web 

bölümünü inceleyin. 
 

Teknik raporu incelemek için tıklayınız. 

Dijital Ekonominin Hızlı Büyümesi, 

Uyumlu Politika Önlemleri 

Gerektiriyor 

ILO’nun 2021 yılı Dünyada İstihdam ve Sosyal 

Görünüm Raporuna göre, dünyada son 10 yılda 

dijital çalışma platformları beş kat büyüdü. 

ILO, bu büyümenin insana yakışır iş olanakları 

sağlamak ve sürdürülebilir işletmelerin daha 

tutarlı büyümesini desteklemek için 

uluslararası politika diyaloğu ve düzenleyici 

işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya 

koyduğunu belirtti. Rapora göre, platform 

çalışanlarının karşılaştığı zorluklar çalışma 

şartları, iş ve gelir düzenliliği, sosyal koruma, 

örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına erişim 

olmaması alanlarında yoğunlaşıyor. Konu ile 

ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın dijital 

platformların çalışma yaşamını nasıl 

dönüştürdüğü, platform ekonomisi çalışanları 

için ne gibi fırsatlar ve zorluklar getirdiğini 

aktardığı yayına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace#pk_campaign=ban_homecw.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_773035/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/media-centre/multimedia/videos/WCMS_773292/lang--tr/index.htm?shared_from=shr-tls
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Yayınlar 
Gündemdeki OSHwiki Makalesi: 

Biyoaerosoller ve İSG 

İşyerlerinde biyolojik ajanların varlığı önemli 

bir sağlık ve sosyal problemdir. Mikro ve 

makroorganizmalar ve ürettikleri yapılar ve 

maddeler, maruz kalan kişiler üzerinde çok 

sayıda sağlık sorununa yol açan zararlı bir etki 

bırakabilir. 

Biyoaerosol olarak bulaşan biyolojik ajanlar, 

epidemiyolojik açıdan büyük öneme sahiptir. 

Küresel ölçekte, en az birkaç yüz milyon insanın 

işte bu risklere maruz kaldığı tahmin 

edilmektedir. 

Biyoaerosoller ve İSG makalesini okumak için 

tıklayınız. 

EU-OSHA’nın biyolojik ajanlardan 

kaynaklanan işle ilgili hastalıklar  üzerine 

çalışmalarını incelemek için tıklayınız. 

Mesleki Exoskeletonlar: Giyilebilir 

Robotik Cihazlar ve Geleceğin 

İşyerlerinde İşle İlgili Kas-İskelet 

Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi 
 

 

İşyerinde kas, eklem, bağ ve kemik stresini 

azaltabilen giyilebilir robotik cihazlar olan 

exoskeletonlara ilgi gün geçtikçe artmaktadır. 
 

Exoskeletonlar, vücudu mekanik olarak 

destekleyen kişisel yardımcı teknolojilerdir. 

Ağır kaldırmalar gibi fiziksel iş yükünü ve kas-

iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini 

azaltabilirler. Ergonomik çalışma alanı tasarımı 

ve düzeni, örneğin geçici süreli işyerlerinde, her 

zaman mümkün değildir. Exoskeletonlar bunu 

telafi etmeye yardımcı olabilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Kılavuzu 
IOSH, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği 

içinde kapalı alanlarda güvenli çalışma kılavuzu 

yayımladıklarını bildirdi. IOSH ayrıca kılavuzun kapalı 

alanlarda çalışmanın risklerinin nasıl değerlendirileceğini ve 

yönetileceğini kapsayan, sahadaki ekipler tarafından kolayca 

uygulanabilen pratik bir araç seti sağladığını ifade etti. Söz 

konusu yayına ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/biological-agents
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/occupational-exoskeletons-wearable-robotic-devices-and#pk_campaign=sm_
https://iosh.com/more/news-listing/iosh-supports-ebrd-s-safe-working-in-confined-spaces-good-practice-guide/
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Yayınlar 

COVID-19 Salgınında Engelli Kişilerin Durumu Raporu 

WHO ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kamu sağlığı kuruluşları COVID-19 salgınını kontrol altına 

almak için çeşitli önlemler alıyor. 

Engelli bireyler COVID-19’dan daha fazla etkilenebiliyor. Temel paydaşlar uygun adımlar atar ve 

koruyucu önlemler alırlarsa bu etki azaltılabilir. COVID-19’ a karşı mücadelede engelli bireylerin 

de kapsandığından emin olmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.  

‘COVID-19 salgınında engelli kişilerin durumu’ başlıklı yayına ulaşmak için tıklayınız. 

  

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332015/WHO-2019-nCov-Disability-2020.1-tur.pdf
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Yayınlar 

COVID-19 Salgını Sırasında 

Çalışanların Yaşamını ve Sağlığını 

Korumak: Ulusal Yasama ve Politika 

Yanıtlarına Genel Bakış 

COVID-19 krizi, işyerinde sağlık ve güvenliği 

korumanın ne kadar önemli olduğunu 

vurguladı. ILO, ülkelerin bu olağanüstü 

durumun ortaya çıkardığı iş sağlığı ve 

güvenliği sorunlarına çalışma dünyasında yasal 

ve politika önlemleri yoluyla yanıt verdiklerini 

belirterek; 35 ülke ve bölgeden, kriz sırasında 

çalışanların güvenliğinin ve sağlığının nasıl 

korunduğu ile ilgili yasa ve politika örneklerini 

sundukları bir rapor yayımladı. Söz konusu 

rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

Sözleşmelerin ve Tavsiyelerin 

Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar 

Komitesi Raporu 

 

ILO, Sözleşmelerin ve Tavsiyelerin 

Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar 

Komitesinin Uluslararası Çalışma 

Standartları denetim sisteminin temel 

unsurlarından biri olduğunu açıklayarak; 

Komite’nin ILO Sözleşmeleri ve 

Tavsiyelerinin ILO Üye Devletleri tarafından 

uygulanmasını incelemekle görevli 20 üst 

düzey hukuk uzmanından oluşan bağımsız 

bir organ olduğunu belirtti. Komite’nin 

yayımladığı yıllık rapor üzerine, 

Uluslararası Çalışma Standartları 

Departmanı Direktörü Corinne Vargha ile 

yapılan röportajı okumak ve söz konusu 

rapora ulaşmak için tıklayınız. 

2020 Yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)  

İşgücü Piyasası Raporu 
SESRIC, 5. İslami Çalışma Bakanları Konferansı için teknik bir 

arka plan belgesi olarak 2020 yılı İİT İşgücü Piyasası Raporu’nu 

hazırladı. Rapor, işgücü piyasasının durumunu analiz etmekte ve 

işgücü piyasası politikasının bazı önemli yönlerini ve İİT 

ülkelerindeki gelişmeleri ele almaktadır. Rapor ayrıca İİT 

ülkelerindeki işgücü piyasasının mevcut durumu hakkında bir 

güncelleme ve temel performans göstergelerine ve anket 

yanıtlarına dayalı olarak İİT İşgücü Piyasası Stratejisi 2025'in 

uygulanmasına yönelik ilerleme hakkında kısa bir değerlendirme 

sunmaktadır. Raporda ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri de 

belirtilmektedir. Söz konusu yayına ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_767389/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_773455/lang--en/index.htm
https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=514
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Yayınlar 

Dünya Kanser Günü IOSH 

Paylaşımı 

 

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde IOSH; üyeleri, 

işletmeleri ve bireyleri mesleki kanserler 

konusunda farkındalık sağlanmasına yardımcı 

olmak adına “Kaybedecek Zaman Yok 

Kampanyası”nın ücretsiz kaynaklarını indirip 

sosyal medyada paylaşılması gibi çeşitli 

aktivitelerde bulunmaya davet etti. IOSH 

ayrıca bu güne özel olarak hazırladığı bir 

videoyu paylaştı. IOSH Başkan Yardımcısı Neil 

Catton’un mesleki kanserler üzerine aile 

hayatından alıntılarla kişisel deneyimlerini 

paylaştığı videoyu izlemek için tıklayınız. 

COVID-19 ile Savaşan Çocuklar 

''Benim Kahramanım Sensin'' 

İçerisinde Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliğinin de olduğu Ajanslar Arası Daimi 

Komite çocukların COVID-19’u anlamalarını ve 

kabullenmelerini sağlamak amacıyla bir hikâye 

kitabı hazırladı. Çocukların COVID-19 salgını 

sırasındaki ruh sağlığı ve psikososyal 

ihtiyaçlarını değerlendirmek için Türkçe, 

Arapça, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve 

İspanyolca dillerinde hazırlanan küresel bir 

anket dağıtılmış, anket sonuçlarından 

faydalanılarak hazırlanan kitap COVID-19’dan 

etkilenen pek çok ülkedeki çocuklarla hikâye 

anlatımı yöntemi kullanılarak paylaşılmıştır. 

Çocuklardan, ebeveynlerden ve çocuk 

bakıcılarından gelen geri bildirimler 

doğrultusunda kitap yeniden gözden geçirilmiş 

ve son halini almıştır. Kitabın Türkçe 

versiyonuna ulaşmak için tıklayınız. 
  

Yayınlar Bölümü 

sona erdi.  

Sırada Etkinlik ve 

Eğitimler var! 

https://iosh.com/more/news-listing/world-cancer-day-2021/
https://t.co/JgeUJNyty5?amp=1
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Etkinlik ve Eğitimler  

2021 Yılı Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 

Günü-Krize Hazırlıklı Olun ve 

Müdahale Edin: 

Şimdi Dayanıklı İSG Sistemlerine 

Yatırım Yapın 
COVID-19 salgını, 

hükümetleri, 

işverenleri, 

çalışanları ve genel 

nüfusu, virüs ve iş 

dünyası 

üzerindeki birçok 

etkisi ile benzeri 

görülmemiş 

zorluklarla karşı 

karşıya 

bırakmıştır. Bu 

nedenle ILO bu 

yılki Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününde, iş 

dünyasından öğrenilen dersler ve 

deneyimlerden yararlanarak, şimdi ve gelecekte 

krizlerle yüzleşmeye yönelik direnç oluşturmak 

için ulusal İSG sistemlerini güçlendirmeye 

yönelik stratejilere odaklanacağını açıklamıştır. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

Hedef Sıfır Fonu Üst Düzey Forumu - 

2021 ve Ötesi: Güvenli ve Sağlıklı 

Tedarik Zincirleri için Toplu Eylem 
ILO, 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen 

Hedef Sıfır Fonu (Vision Zero Fund) Üst 

Düzey Forumunun, hükümetlerin, işveren ve 

çalışan örgütlerinin temsilcilerini bir araya 

getirerek, küresel tedarik zincirlerinde sıfır 

ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası ve 

hastalık hedefine doğru ilerlemek adına etkili 

ve yenilikçi yaklaşımların tartışılmasını ve 

değerlendirilmesini sağladığını belirtmiştir.  

Etkinlik boyunca yapılan sunumlara, tartışılan 

konulara ve yapılan açıklamalara ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

IOSH Geleceğin Liderleri Konferansı 

IOSH, 16-18 

Mart’ta çevrimiçi 

şekilde 

düzenlenecek 

olan Geleceğin 

Liderleri 

Konferansı için 

ilham verici bir program ve kadro 

oluşturduklarını duyurdu. Dünyanın her 

yerinden yeni ve gelecek vadeden iş sağlığı ve 

güvenliği profesyonellerini desteklemek ve 

onlara ilham vermek için tasarlanan Konferans 

hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

IOSH Gönüllüleri - Kutlama Etkinliği 

IOSH, 28 Ocak’ta 

çevrimiçi bir kutlama 

etkinliği 

gerçekleştirdi. 120 

gönüllünün katıldığı 

etkinlikte özellikle 

pandemi döneminde 

gönüllü olmanın artan 

önemine vurgu yapılarak, katılımcılar 

arasında etkileşim sağlandı. Yayını izlemek 

için tıklayınız.  

IOSH gönüllüsü olmak hakkında bilgi için 

tıklayınız. 

 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/WCMS_768698/lang--en/index.htm
https://iosh.com/more/news-listing/inspirational-line-up-for-future-leaders-conference/
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/05/iosh-celebrates-volunteers-live-event
https://iosh.com/my-iosh/volunteer-portal/
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Etkinlik ve Eğitimler 
 

IOSH ve WHO, İşletmelerin ve 

Çalışanların COVID-19 Risklerini 

Yönetmesini Desteklemek İçin 

Güçlerini Birleştirdi 

IOSH, dünyanın dört bir yanındaki insanların, 

COVID-19 bulaşını önleme, işe geri dönme ve 

uzaktan çalışma risklerini yönetme konusundaki 

bilgilerini geliştirmek için yeni ücretsiz çevrimiçi 

öğrenim programına erişebileceklerini duyurdu. 

IOSH ayrıca söz konusu eğitim programını 

hazırlamak için WHO ile birlikte çalıştığını 

belirtti. OpenWHO çevrimiçi öğrenme 

platformunda kullanıma sunulan eğitim 

programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız. 

Sesli Yayın: COVID-19’un Yürütme 

Üzerindeki Etkisi 

 

 

IOSH, pandeminin güvenlik, sağlık ve çevre 

düzenleme kurumlarının sağladığı hizmetler 

üzerindeki etkisini bir avukat ile röportaj 

yaparak değerlendirdi. İlgili yayını dinlemek 

için tıklayınız. 

Geleceğin Liderleri Çevrimiçi 

Semineri 

IOSH Geleceğin Liderleri Yönlendirme 

Grubu’nun küresel işletmelerden İSG 

Uzmanları ile çevrimiçi bir seminer 

gerçekleştirdiğini bildirdi. "İSG uzmanlarını 

gelecekte ne bekliyor?" sorusunun cevabının 

arandığı yayını izlemek için tıklayınız. 
 

IOSH Mart Ayı Webinarları ve 

Online Toplantıları 

 İşyerinde Kaza Araştırma ve Önleme 

 Hayvan Pazarlarında İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

 Titreşim  Yönetimi 

IOSH tarafından Mart ayı içerisinde 

düzenlenecek olan 22 farklı etkinlik 

bulunmakta. Etkinliklere önceden kayıt 

olarak ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye 

ulaşmak için  tıklayınız. 

 

 

https://iosh.com/more/news-listing/iosh-who-new-course/
https://www.ioshmagazine.com/2021/02/05/covid-19-and-its-impact-enforcement-regulatory-lawyer-rhian-greaves?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Orlo
https://www.youtube.com/watch?v=ksSCb3iMuXI&feature=youtu.be&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Orlo&utm_content=Future+Leaders&ab_channel=IOSHchannel
https://iosh.com/membership/our-membership-network/event-webinars/
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BÜLTENİMİZİN İLK ON 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/acshb_isggm 

    

linkedin.com/acshb-isggm 

 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ 
ŞUBAT 2021-Sayı 11 

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/acshb_isggm
https://tr.linkedin.com/company/acshb-isggm
mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr

