Çalışma Hayatında
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-Mart 2021
SAYI: 12
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.
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Cafer UZUNKAYA
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Değerli Okuyucular,
İş sağlığı ve güvenliği; insanı merkeze alan, kaza olmadan hastalık gelmeden tedbir almayı esas
tutan kutsal bir alandır ve hizmet ettiği gaye tüm çalışanların iyilik halinin tesisi ve devamlılığıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak çalışanlarımızın iş kazası ve meslek
hastalıklarından uzak, ruhsal ve bedensel iyilik hallerinin en üst seviyede tutulduğu çalışma
ortamlarının oluşturulması için pandemi sürecinde de titizlikle çalışıyoruz. İnsana yaraşır
çalışma şartlarının tesisi için birçok ulusal ve uluslararası proje, iş birliği ve organizasyonlar
aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası platformlarda İSG alanındaki gelişmeleri
takip ediyor, diğer ülkelerle bilgi ve iyi uygulama paylaşımlarında bulunuyor ve en güncel
bilgilerin çalışma hayatımıza sunulabilmesi adına faaliyetler yürütüyoruz.
Bu minvalde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslar ötesi güncel bilgi transferini yaptığımız
bültenimizin 12’ nci sayısında, alandaki güncel gelişmelere ek olarak Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle kadınların işyerlerinde daha fazla maruz kaldıkları riskler üzerine yapılan uluslararası
çalışmalara da değindik. Bültenimizin yayımının birinci yılı münasebetiyle, hazırlanmasında ve
sizlere ulaştırılmasında emeği geçen değerli ekibimize teşekkür ediyor, bültenlerimizin pandemi
sürecinde beklentilerinize cevap verdiğini ve sizlere rehberlik ettiğini ümit ediyorum.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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Dünya’dan Haberler
İşyerinde Kas-İskelet Sistemi
Hastalıkları(KİSH) İle Mücadele
Ederken Nasıl Cinsiyet Duyarlı Bir
Yaklaşım Sergilenebilir?

İSG Şartlarının Uygun Olmadığı
İşyerlerinde Çalışanlar Kas-İskelet
Sistemi Hastalıklarına Açık

IOSH’ un paylaştığı habere göre Bangladeş'teki
Kadınlar erkeklerden daha fazla kas-iskelet
hazır giyim fabrikalarında kadın çalışanlar
sistemi hastalıkları geliştirme riski altında
arasında KİSH’ lerin yaygınlığını araştıran
bulunuyor.
uluslararası bir araştırma projesi, İSG
Çalışanları KİSH’ lerden korumak ve işyerlerini şartlarının uygun olmadığı işyerlerinde uzun
herkes için güvenli ve sağlıklı hale getirmek için saatler boyunca çalışan kişiler arasında yüksek
işletmelerin iş gücünün çeşitliliğini göz önünde KİSH riski yaşandığını ortaya koymuştur.
bulundurması gerekir.

Çalışma, ILO’ nun asgari İSG standartlarının
ve
düşük
maliyetli
Cinsiyet boyutunu göz önünde bulundurarak, uygulanmasıyla
başlatılmasıyla
çalışma
işletmeler tüm çalışanlar arasında işle ilgili müdahalelerin
koşullarının
iyileştirilmesinin
sonucunda
KİSH' leri önleyebilir:
Bangladeş'teki hazır giyim sektörünün gelişme
 Tehlikeleri
belirlerken
cinsiyet hızının
sürdürülmesine
yardımcı
sorunlarını ele alın
olunabileceğini ve sektörde çalışan kadınların
 Esnek çalışma imkânı sunun
sağlığının korunabileceğini vurgulamıştır.
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

COVID-19 İş ve Özel Hayatımızı Nasıl Değiştirdi?
IOSH’ un üst düzey bazı yöneticileri ile pandemi döneminde geçen bir
yılı İSG perspektifiyle değerlendirmeleri yönünde yaptığı röportaja
ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Sonuçları
ve 2021-2027 AB İSG Stratejik Çerçevesi
AB 2021-2027 İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejik
Çerçevesi
hakkında(asbest
dâhil)
görüş
alışverişinin yapıldığı Avrupa Parlamentosu
İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi 18 Mart 2021’ de
toplandı.
Mesleki ve Sosyal Haklar Temsilcisi Nicolas
Schmit ve EU-OSHA Yönetici Direktörü Christa
Sedlatschek, bazı uzmanlar ve sosyal tarafların
temsilcileriyle görüşmeye katıldı ve Stratejik
Çerçeve hakkında gelen soruları COVID-19
pandemisi bağlamında cevapladılar.
Temsilci Schmit, salgın sırasında İSG' nin toplumun işleyişi, ekonomi ve tüm faaliyetlerin
sürekliliği için çalışanların korunmasında kamu önceliği olduğunun önemini vurguladı.
Önümüzdeki büyük zorluklara ve bunların üstesinden gelmek için ne kadar somut önlemlere
ihtiyaç duyulduğuna da değindi. Bu anlamda, yeni İSG Stratejik Çerçevesi mesleki hastalıkların
ve kazaların önlenmesine katkıda bulunmayı ve işyerinde ölümcül kazaların sıfıra indirilmesi
vizyonunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Dr Christa Sedlatschek, yeni İSG Stratejik Çerçevesi’ ni herkese nerede olduğumuzu, neyi
başardığımızı ve geleceğe nasıl ilerlemek istediğimizi düşünme fırsatı veren önemli bir kilometre
taşı olarak nitelendirdi. Ayrıca, öğrenilen derslerin önemini ve yeni çerçevenin nasıl iddialı,
vizyoner ve kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda Dr. Sedlatschek, yeni stratejinin
tarım sektöründeki mevsimlik çalışanlar ve inşaat sektöründeki göçmen çalışanlar gibi belirli
gruplara yönelik nasıl daha iyi İSG koruması sağlayabileceğinden bahsetti.
Haberin detayları için tıklayınız.

WHO: ‘’Kadınlar, sağlık hizmetleri sisteminin bel
kemiğidir.’’
WHO, Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm liderleri sağlık
çalışanları ve yüksek COVID-19 riski altında olanlardan
başlayarak her ülkede aşı eşitliğini hızlandırmaya çağırıyor.
‘’Bizi koruyanları koruyun.’’
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Dünya’dan Haberler
Uluslararası Ruh Sağlığı Programının
KOBİ’ lere Uygulanması

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 Mart ayı içinde
paylaşılan içeriklere aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.

IOSH, inşaat, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojisi
sektörlerindeki KOBİ' lerde, ruh sağlığını
iyileştirme ve çalışanlar arasında depresyon ve
intihar yönelimini azaltma amacıyla bir ruh
sağlığı programı uygulandığı haberini paylaştı.
Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve
inovasyon programı tarafından finanse edilen
Mesleki Ortamlarda Ruh Sağlığını Geliştirme
ve Müdahale (MENTUPP) Projesinin 6 aydır
Avustralya’ da ve 8 Avrupa ülkesinde
yürütüldüğünü belirten IOSH, Projenin 2022
yılı itibariyle 14 ülkede her sektöre ve aynı
zamanda cinsiyete göre özel olarak tasarlanmış
çok seviyeli bir müdahale geliştireceğini,
uygulayacağını ve değerlendireceğini açıkladı.
17
ortaktan
oluşan
uluslararası
bir
konsorsiyumu bir araya getiren Proje hakkında
detaylı bilgi almak için tıklayınız.











Bir kimyasal madde üretim şirketinde
yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız.
Elle taşıma işi sırasında yaşanan iş kazası
haberi için tıklayınız.
Titreşim maruziyetine karşı önlem
almayan firmaya verilen ceza haberi için
tıklayınız.
Yarı otomatik şilte sarma makinesi ile
yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız.
Çatıda güvensiz çalışma sonucunda
yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız.
Yenilenebilir enerji üretim tesisinde
yaşanan iş kazası haberi için tıklayınız.
Demiryolunda yaşanan iş kazası haberi
için tıklayınız.
Lunaparkta yaşanan kaza haberi için
tıklayınız.

IOSH ayrıca Mart-Aralık 2020 döneminde 11
ülkede 5 binden fazla çalışanla yapılan
“Pandemi sırasında çalışan sağlığı: işyerinde
sağlık ve güvenlik için küresel içgörüler”
anketinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara
ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve ILO Türkiye Direktörü’ nden Çocuk
İşçiliğini Sona Erdirmek İçin Eylem Çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 28 Temmuz 2019’da
aldığı karar ile 2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona
Erdirilmesi Uluslararası Yılı ilan etmiş ve uluslararası
toplumu, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik
çabalarını artırmaya çağırmıştı.
Küçük yaşta çalışmak zorunda kalmanın çocuk
üzerindeki etkisi yıkıcı ve uzun süreli olabilir. Çocuk,
eğitimini bırakma, temel sağlık bakımından yoksun
tehlikeli uygulamalara maruz kalma
Alvaro
Rodriguez,
BM
Türkiye
Mukim kalma,
Koordinatörü/Numan Özcan, ILO Türkiye Direktörü tehlikeleriyle karşı karşıyadır.
İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler Türkiye Ekibi, çocuk işçiliğini sona erdirmek için Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile işbirliği yapıyor.
BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve ILO Türkiye Direktörü, tüm paydaşlara çocuk işçiliğinin
sona erdirilmesine katkıda bulunmak üzere, 2021 yılı içinde tamamlanabilecek belirli bir eylemi
seçmeleri çağrısını yapıyor.
Rodriguez ve Özcan: “Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve çocuk işçiliğini sona erdirme sözü
vermeliyiz.”
Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı’nı (2021-2025) incelemek için
tıklayınız.

Aşı Yoksa İş de Yok: Sağlık ve Güvenlik Sivil Özgürlüklere Karşı
Dünya genelinde COVID-19 aşılaması hızla devam ederken IOSH aşı olmak istemeyen
çalışanların özgürlüklerine dikkat çekti. Sağlık personeline uygulanan Hepatit B aşısı gibi bazı
aşıların ülkelerde zorunlu tutulabildiğini ancak COVID-19 aşısının bu kapsamda olmadığını
belirten IOSH, yayımladığı haberde aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalıştı:







Çalışanlarınızın aşı olmasını zorunlu tutabilir
misiniz?
Mevzuat bu konuda ne diyor?
Aşı tereddütü nedi̇r?
Bir iş teklifi aşı şartlı olabilir mi̇?
Mevcut çalışanlar hakkında ne yapılmalı?
İşverenler hangi adımları atmalıdır?

Habere ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
İşiniz İçin Sağlık ve Güvenliğin
Önemli Olmasının 10 Nedeni

Birleşik Krallık’ da COVID-19
Denetimleri

“İş sağlığı ve güvenliği, çalışanlarınızı ve işinizi
korumak için riskleri mantıklı bir şekilde yönetmekle
ilgilidir. İşyerinde sağlık ve güvenliğin doğru
yönetimi,
yöneticilerinizi,
çalışanlarınızı,
tedarikçilerinizi, yüklenicilerinizi ve müşterilerinizi
içeren güçlü liderlik ile karakterize edilir. Küresel
bağlamda, sağlık ve güvenlik, sürdürülebilir
kalkınmaya doğru gerçekleşen hareketin önemli bir
parçasıdır.”

IOSH, Birleşik Krallık İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurumu (Health and Safety Executive - HSE)’
nun
işyeri
'COVID-19
güvenliği'
değerlendirmelerini yürütmek için iki özel
sektör firmasını kullanma kararının ülkede
endişe ile karşılandığı ve tetkik edildiği
haberini paylaştı. Habere göre iki firma Aralık
ayında, maske, mesafe ve hijyen düzenlemeleri
dahil olmak üzere COVID-19 önlemlerine
uyumu değerlendirmek için işletmeleri ziyaret
eden 'yerinde kontrol destek görevlileri' olarak
görevlendirildi. IOSH, söz konusu firmaların
daha önce genellikle çeşitli sivil borçların
ödenmesini sağlamak için çalışmalar yapmış
olmasından dolayı işverenlerde firmaların
COVID-19 denetimleri için yeterli niteliklere
sahip olmaması endişesinin yer aldığını belirtti.
Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.

IOSH’ un işyerinde sağlık ve güvenliğin neden
önemli olduğuna dikkat çekmek ve İSG
şartlarını iyileştirmek için yapılabilecekleri
paylaşmak için hazırladığı habere ulaşmak için
tıklayınız.

HSE’ nin bu konuda yaptığı açıklamaya
ulaşmak için ise tıklayınız.

Napo Yükü Hafifletiyor - 2021
Napo, işyerinde kas-iskelet sistemi hastalıklarıyla savaşmak için geri döndü.
EU-OSHA, Avrupa'da ciddi bir sağlık sorunu olan kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkında
farkındalık yaratmak için 6 yeni eğlenceli ve eğitici Napo videosu yayımladı.
Eğitici Napo videolarına ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler

Dünya’dan Haberler
Bölümü sona erdi.
Sırada Yayınlar var!
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Yayınlar
2021 Dünya Kadınlar Günüİşyerlerinde Eşitlik İçin Harekete
Geçin

IOSH Dünya Kadınlar Gününü
Kutluyor

8 Mart herkes için cinsiyet eşitliğini sağlamanın IOSH: “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak ve
önünde bekleyen engeller ve zorluklar sağlık ve güvenlik mesleğinde cinsiyet eşitliğini
hakkında farkındalık yaratmaya devam ediyor. sağlamak için neler yapılabileceğini sormak
üzere üst düzey İSG pozisyonlarındaki
Dünya Kadınlar Günü'nde, EU-OSHA diğer kadınlarla konuştuk.”
çalışan grupları arasında kadınların, kas-iskelet
hastalıkları (KİSH) açısından işyerinde fiziksel, Bu konuda yayımlanan videoyu izlemek için
psikososyal ve örgütsel risk faktörlerine nasıl tıklayınız.
maruz kaldıklarını vurguluyor.
Daha eşit, daha sağlıklı ve daha güvenli iş
yerlerine ulaşmamıza yardımcı olabilir
misiniz?

Sağlık Tesisleri İçin COVID-19 Risk
İletişim Paketi

Çalışan çeşitliliği durumunda(kadın, göçmen
vb.) KİSH' leri önleme hakkında en son
yayımlanan EU-OSHA çalışmasına ulaşmak
için tıklayınız.
Cinsiyet sorunlarının risk değerlendirmesine
nasıl dâhil edilebileceği üzerine yapılan
çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.
ICOH, WHO tarafından sağlık çalışanlarına ve
tesislerine yönelik hazırlanan; “işyerinde
Kadınlar ve işyerinde güvenlik ve sağlık
güvenli ve sağlıklı kalmak için gereken temel
hakkında daha fazla bilgi edinmek için
eylemlere genel bakış” sağlayan rehberi
tıklayınız.
paylaştı. Söz konusu yayına ulaşmak için
tıklayınız.

Sayfa 11 / 23

Yayınlar
ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin
2021 Yılı Raporu Yayımlandı
Rapor, uluslararası çalışma standartlarının ülke
düzeyinde uygulanmasıyla ilgili analizleri,
hükümetler, işçi ve işveren örgütleri tarafından
sağlanan gözlemlere de atıfta bulunarak
yansıtıyor. Bu sene Türkiye’deki durum, iş teftişi,
sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkı,
örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, ayrımcılık
yapmama, işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği,
çocuk işçiliği ve cinsiyet eşitliği konularına değinen ve temel çalışma haklarını geliştirme
açısından kritik öneme sahip 16 ILO Sözleşmesi bağlamında değerlendiriliyor.
Komite’ nin raporunda Türkiye’yle ilgili olarak 81 sayılı ILO Sözleşmesi’ ne referansla, iş sağlığı
ve güvenliği alanındaki teftişlerin sayısı ile iş kazaları ve meslek hastalıkları konularına özel bir
vurgu yapılıyor. Buna bağlı olarak, iş müfettişi sayısını artırma ihtiyacına dikkat çekiliyor.
Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 Risklerini Azaltmak için
Uygulanan Müdahalelerin Değişikliği

İş-Ev Hayatı Dengesi ve Uzaktan
Çalışma

IOSH, davranışsal öngörülerin COVID-19
riskini nasıl azaltabileceğini araştıran bir
anketin bulgularını yayımladı. Birkaç ay önce
başlatılan ve IOSH dergisinde duyurulan anket,
“dürtme
teorisi”
çerçevesinde
İSG
uygulayıcılarının düşük maliyetli davranış
değişikliği müdahalesini sağlık ve güvenliğe
uygulama
konusundaki
deneyimlerini
araştırdı. Konu hakkında ve araştırmanın
sonuçları ile ilgili detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

Eurofound: ‘’COVID-19 salgını kadınların iş-ev
hayatı dengesini erkeklere göre daha fazla
etkiledi, kadınların çalışma hayatı için
ayırdıkları süre daha az ve genç kadınların
işlerini kaybetme olasılığı erkeklerden daha
fazla. Ayrıca, kadınların salgın sürecinde bakım
sorumluluklarının yükü de arttı.’’
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Yayınlar
Kuaförlük Mesleğinde Kas-İskelet
Sağlığı

Tarım ve Ormancılık Sektöründe
Ortaya Çıkan Riskler ve İSG Sorunları

Biçimsiz duruşlar ve molaların olmaması,
kuaförleri kas-iskelet sistemi hastalıkları(KİSH)
geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Yapılan araştırmalar, çalışma teknikleri üzerine
kurslar aldıktan sonra kuaförlerin daha düşük
düzeyde fiziksel ve zihinsel zorlanma
bildirdiklerini göstermiştir.
Hayvancılık ve ağaç kesimi gibi çok çeşitli
işlerle, tarım ve ormancılığın Avrupa'nın en
Kuaförlük sektöründe sağlıklı ve güvenli bir tehlikeli sektörlerinden biri olması şaşırtıcı
çalışma ortamını teşvik etmeyi amaçlayan değil. Sektörü ayakta tutmak için, önümüzde
ergoHair projesinin bir parçası olarak duran İSG sorunlarını önceden tahmin etmeli
gerçekleştirilen
incelemenin
bulgularını ve ele almalıyız.
özetleyen makale, kanıtları gözden geçiriyor ve
yapılan işin bir takım yönleriyle kuaförleri Yeni politika özeti, hayvanların taşınması ve
KİSH geliştirme açısından önemli bir risk traktör ve motorlu testerelerin kullanımıyla
altında bıraktığı sonucuna varıyor. Öyle ki ilgili kazaları içeren sektördeki geleneksel
bazıları, işlerinin sağlıkları üzerindeki olumsuz yaygın riskleri tanımlıyor. Ayrıca, sektör için
çıkan
başlıca
risklerden
etkileri nedeniyle mesleği erken bırakmak ortaya
zorunda kalıyor. Makalede, KİSH geliştiren kaynaklanabilecek İSG sorunlarını daha
kuaförlerin riskleri ve alınabilecek önlemler yakından inceliyor. Bunlar arasında pestisit ile
ilgili riskler, kas-iskelet sistemi hastalıkları,
vurgulanıyor.
zoonotik hastalıklar, cilt kanseri, stres ve
psikososyal
sorunlar
bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tarım ve ormancılık sektörünün karşı karşıya
olduğu tehlike ve risklere ilişkin politika özetini
ve raporu incelemek için tıklayınız.
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Yayınlar
Öğrenilmiş Dersler: Elle Taşıma İşleri
Sırasında Yaşanan Yaralanmalar Nasıl
Önlenir?

IOSH, pandemi döneminde sağlık personeli
alkışlanırken,
süpermarket
çalışanlarına
gösterdikleri çabalar için teşekkür edilirken,
sahne arkasındaki bazı çalışanların (gıda
paketleyicileri ve depo görevlileri gibi
süpermarket raflarının iyi stoklanmasını
sağlamak için yorulmadan çalışanlar vb.) uzun
vardiyalarla çalışmak zorunda kaldığına ve
birçok kas-iskelet sistemi hastalığı yaşadığına
dikkat çekti. IOSH’un elle taşıma işleri
odağında hazırladığı makaleye ulaşmak için
tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitimi: OiRA Araçlarıyla
İşyeri Risklerinin Kontrolü

Rahatsız
çalışma
pozisyonları,
bulaşıcı
hastalıklara maruz kalma ve stres - bunlar okul
öncesi eğitiminde çalışanların karşılaştığı
risklerden sadece birkaçı. Ancak EU-OSHA
Çevrimiçi Etkileşimli Risk Değerlendirme
(OiRA) araçlarıyla yardım elinizin altında!
250’ ye yakın OİRA aracını incelemek için
tıklayınız.

EU-OSHA, Anahtar İSG Terimlerini İçeren Birden Çok Dilde Hazırlanan EUOSHA Eş Anlamlılar Sözlüğü Çalışmasını Başlattı
EU-OSHA, bir hiyerarşi içinde gruplandırılmış İSG
terimlerini birçok dilde hazırlayarak sözlük haline
getirdi. Aynı zamanda eş anlamlı kelimeler ve bazı
tanımlar da içeren sözlük, Avrupa Birliği Terminoloji
Veritabanına (IATE) tamamen entegre edildi.
İSG ile ilgili yaklaşık 2.000 terimi arayabilir veya
Sözlüğü 25 AB dilinin her biri için hazırlanan Excel
formatında indirebilirsiniz.
Sözlük, EU-OSHA’ nın Avrupa işyerlerini daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken hale
getirme çalışmalarının temel taşı olan çok dillilik çerçevesi kapsamında geliştirilmiştir.
EU-OSHA Eş Anlamlılar Sözlüğü çalışmasını incelemek için tıklayınız.
Diğer EU-OSHA Sözlükleri’ ni incelemek için tıklayınız.
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Yayınlar
IOSH Dergisi Yeni Sayısı
IOSH’ un iki aylık
olarak okuyuculara
sunduğu dergisinin
bu yılki ikinci sayısı
çıktı.
Yapay
zekânın
günlük
yaşamlarımızdaki
istikrarlı ilerleyişini iş
sağlığı ve güvenliği
özelinde ele alan bu
sayıya ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Sektöründe Kas-İskelet
Sistemi Hastalıklarını Önleme
Stratejileri

Doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri, işle
ilgili kas-iskelet sistemi hastalıklarını(KİSH) en
IOSH’ un işyerinde yapay zekâ kullanılması çok
bildiren
çalışanlar.
Oysa,
sağlık
konusunda hazırladığı detaylı incelemeyi sektöründeki KİSH' ler önlenebilir. Konuyla
okumak için tıklayınız.
ilgili önleyici tedbir ve somut adımların
sunulduğu OSHwiki makalesine ulaşmak için
tıklayınız.

Lloyd's Register(LR) Vakfı Tarafından Düzenleyici Sistemlerin Geleceğine
İlişkin Öngörüler
Yönetmelikler, yıllar içinde riskleri yönetmek ve
insanların güvenliğini sağlamak için gerekli bir araç
olarak ne kadar gerekli olduklarını göstermiştir. Bununla
birlikte,
çoğu
düzenleyici
yöntem,
bugün
karşılaşılanlardan çok farklı durumlar ve tehlikeler için
hazırlanmıştır.
EU-OSHA, LR Vakfı tarafından yeni teknolojiler,
agile(çevik) iş modelleri veya artan sosyal farkındalık gibi nedenlerle bozulan dünyayı
düzenlemeye odaklanan öngörü incelemesini paylaştı. Çalışma, değişken ortamlarda
düzenlemelerin nasıl yenilikler getirmesi gerektiğini araştırarak bu alanda temel bulgular ve
tavsiyeler sunuyor.
Düzenleyici Sistemlerin Geleceğine İlişkin Öngörü İncelemesi’ ne ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar

Yayınlar Bölümü
sona erdi.
Sırada Etkinlik ve
Eğitimler var!
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Etkinlik ve Eğitimler
Kanserojenlere İlişkin Yol Haritası
Konferansı - Mesleki Kanserlerin
Önlenmesi

IOSH COVID-19 Seminerlerinin Bir
Yılı ve Nisan Ayı Etkinlikleri

IOSH geçen yıl Nisan ayı başında başladığı
COVID-19 çevrimiçi seminer dizisi kapsamında
toplamda on binlerce kişinin katıldığı 30 adet
etkinlik gerçekleştirdiğini bildirdi. IOSH ayrıca
“COVID-19 Sektör Serisi” olarak adlandırdığı
üç yeni seminerin hazır olduğunu, bunlardan
ilkinin 15 Nisan’da gerçekleştiğini belirtti.
Konferans, Yol Haritası' nın ortaklarını, iş Etkinlikler konusunda detaylı bilgiye ulaşmak
sağlığı ve güvenliği uzmanlarını ve AB için tıklayınız.
Kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor.
EU-OSHA Direktörü Christa Sedlatschek, IOSH’ un Mart ayında gerçekleştirdiği “Ruh
Ajansın kanserojenlere mesleki maruziyeti sağlığı ve esenlik” etkinliğine ulaşmak için
önlemeye yönelik ana çalışmalarını ve tıklayınız.
araştırma programlarını paylaşacak.
Ayrıca IOSH tarafından Nisan ayı içerisinde
24 Mart'ta çevrimiçi olarak gerçekleşen düzenlenecek olan 30’a yakın etkinlik
konferans hakkında daha fazla bilgi edinmek bulunmakta. Etkinliklere önceden kayıt olarak
ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.
için tıklayınız.
Kanserojenlerle İlgili Yol Haritası hakkında
detaylı bilgi için tıklayınız.
Portekiz
AB
Konseyi
Başkanlığı
"Kanserojenlere ilişkin yol haritası: Mesleki
kanserlerin
önlenmesi"
konferansını
düzenliyor. Etkinliğin amacı, 2020-2024 Yol
Haritasının geçmiş başarılarını ve gelecekteki
bakış açılarını gözden geçirmek.
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Etkinlik ve Eğitimler
ILO, İnsana Yakışır Koşullarda Evde
Çalışma İçin Sosyal Diyalog ve ILO
Sözleşmesini Destekleme Çağrısında
Bulundu

Sağlık Sektöründe Kas-İskelet Sistemi
Hastalıkları HOSPEEM(Avrupa
Hastane ve Sağlık Hizmetleri
İşverenleri Derneği) - EPSU(Avrupa
Kamu Hizmeti Sendikası) Çevrimiçi
Etkinliği

EU-OSHA’ nın da katılımıyla HOSPEEM ve
EPSU tarafından 25 Şubat 2021‘ de ortaklaşa
düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, işyerlerinde
kas-iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için
Avrupa çapında sağlık sektöründen ulusal
sektörel
sosyal
ortaklarla
uygulama
alışverişinde bulunulmuş fikirler tartışılmıştır.

ILO, 4 Mart 2021’de evde çalışmanın, başta
kadınlar olmak üzere, çoğu evde çalışan için
güvencesiz, düşük ücretli, örgütlülükten uzak,
çalışma süresi belirsiz, ev-yaşam dengesinin
sağlanamadığı bir çalışma biçimi olarak
Etkinliği izlemek için tıklayınız.
gerçekleştiğinin ifade edildiği çevrimiçi
etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte,
evde
çalışanlar ile diğer ücretliler arasında eşit
muameleyi destekleyen ve böylelikle, evde
Etkinlik ve Eğitimler
çalışmayı insana yakışır iş kaynağına
Bölümü sona erdi.
dönüştürme amacını taşıyan 177 sayılı Evde
Sırada Dijital Araçlar
Çalışma
Sözleşmesinin
desteklenmesi
çağrısında bulunuldu.
var!
Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Etkinliği izlemek için tıklayınız.

Sayfa 18 / 23

Dijital Araçlar
Avrupa Akciğer Vakfı(ELF) - COVID-19 ve İşyeri Çevrimiçi Aracı
EU-OSHA, COVID-19 salgını sırasında işyerlerinde
güvenlik ve sağlık koşullarını iyileştirmek için
Avrupa Akciğer Vakfı tarafından hazırlanan yeni
çevrimiçi aracı duyurdu.
Araç, pandemi sırasında işyerinde güvenlikle ilgili
şüpheleri olan herkese, özellikle de akciğer sağlığı
sorunları olan kişilere yönelik etkileşimli bir anket sunuyor.
Sistem, çalışanların deneyimlerini toplayarak işyerlerinde kendilerini güvende hissedip
hissetmediklerini analiz ediyor. Bilgiler toplandıktan sonra, platform her bir özel durum için
temel güvenlik ve sağlık sorunlarını belirleyerek izlenecek en iyi adımlar hakkında tavsiyelerde
bulunabilecek.
COVID-19 ve İşyeri Çevrimiçi Aracı’nı incelemek için tıklayınız.

İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocuk İşçiliğine İlişkin Kurumlar Arası Araç Seti
ILO, Küresel Çocuk İşçiliği Görev Gücü’ nün, insani yardım faaliyetlerinde çocuk işçiliğiyle etkili
mücadele için insani yardım aktörleri ve küresel toplumdaki diğer kurumlara rehberlik sağlamak
amacıyla geliştirdiği araç setini paylaştı.
Dünyada, yaklaşık yarısı (73 milyon) tehlikeli işlerde olmak üzere, tahminen 152 milyon kız ve
erkek çocuk işçi var. İnsani krizlerde ise çocuk işçiliği vakaları önde gelen kaygılardan biri.
COVID-19 küresel salgını, daha çok sayıda çocuğu çalışma hayatına sürükleme potansiyeli
taşıyor.
“İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocuk İşçiliğiyle
Mücadele ” araç seti, birden fazla bağlamdan elde edilen
kanıtlara dayanıyor, uygulamaya yönelik araçların yanı
sıra Irak, Ürdün, Türkiye ve Suriye’den Nijer, Burkina
Faso ve Myanmar’a uzanan yelpazede otuzu aşkın vaka
incelemesi içeriyor.
Araç setinin her kısmında temel öneriler yer almaktadır:
 Kısım 1: İnsani yardım faaliyetlerinde niçin çocuk işçiliği konusunda eyleme geçmeliyiz
 Kısım 2: Mücadelenin nitelikli olmasını sağlayın
 Kısım 3: Mücadele programı kapsamında eylemler
 Kısım 4: Temel uygulama eylemleri
Araç seti hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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Uluslararası İşbirlikleri
Güncel Bilgiler
Tarım Sektöründe İSG Konulu IPA Bölgesel Çevrimiçi Etkinliği’ ne Ajansın
Ülkemizdeki Odak Noktası Olarak Katılım Sağladık

Avrupa İSG Ajansı EU-OSHA’ nın 16 Mart’ta düzenlediği ‘Tarım Sektöründe İSG’ konulu IPA
Bölgesel Çevrimiçi Etkinliği’ ne Ajansın ülkemizdeki odak noktası olarak katılım sağladık.
Avrupa İSG Ajansı EU-OSHA’ nın IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) yararlanıcı ülkeleri için
düzenlediği bölgesel çevirimiçi etkinliğe katılarak ‘Tarım Sektöründe İSG - İSGGM Perspektifi’
konulu sunum gerçekleştirdik.
2005 yılından itibaren ulusal odak noktası olduğumuz Avrupa İSG Ajansı EU-OSHA’ nın, IPA’
dan yararlanan ülkelerin yerel İSG stratejileri ve eylem planlarının uygulanmasını desteklemek
amacıyla düzenlediği bölgesel çevrimiçi etkinliklerin ikincisi 16 Mart’ta ‘Tarım Sektöründe İSG’
temasıyla gerçekleşti. IPA ülkeleri (Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya,
Bosna Hersek ve Kosova) arasında tarım sektöründe İSG alanında deneyim ve iyi uygulamalar
paylaşıldı.
Ajans Direktörü Christa Sedlatschek, açılış konuşmasında tarım sektörünün yaygın olduğu IPA
ülkelerinde İSG’ nin bu sektördeki önemini vurguladı. Etkinlik, Ajans temsilcisi Annick Starren’
ın ‘Tarım ve İSG' nin Geleceğinin Gözden Geçirilmesi’ konulu sunumuyla başladı. Slovenya ve
Kuzey Makedonya’dan katılan konuşmacıların sunumuyla devam eden etkinlik Genel
Müdürlüğümüz adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Aslıcan GÜLER’ in ‘Tarım
Sektöründe İSG - İSGGM Perspektifi’ başlıklı sunumuyla devam etti. GÜLER, konuşmasında
tarım sektöründe İSG istatistiklerinden, geçmişten günümüze yapılan ve gelecekte
planlanan faaliyet ile projelerden bahsetti. EU-OSHA Ağ Yöneticisi Tim Tregenza ve EU-OSHA
Katılım Öncesi Ağ Yöneticisi Michele Dinelli’ nin moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik sorucevap bölümü ve yapılan istişarelerle sona erdi.
Sayfa 20 / 23

Uluslararası İşbirlikleri
Güncel Bilgiler
Kaza Araştırma Merkezimizin Kurulmasına Yönelik
Almanya ile İstişarelerde Bulunuyoruz

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kaza Araştırma Merkezinin kurulmasına yönelik istişarelerde
bulunmak üzere Almanya’dan BG ETEM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nevzat BAĞLI ile toplantı
gerçekleştirdik.
Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA başkanlık ettiği toplantıya, Almanya BG ETEM Yönetim
Kurulu Üyesi Nevzat BAĞLI, Genel Müdür Yardımcımız Burhanettin KURT, İş Sağlığı ve
Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitümüzün (İSGÜM) Başkanı Sakine OVACILLI, İSGÜM
Başkan Yrd. Gizem Naz DÖLEK ile "Kazaları Önleme ve Araştırma Bölümü" personeli katılım
sağladı.
Toplantıda; iş kazalarını teknik olarak incelemek, sebep-sonuç ilişkisinde kazaların önlenmesine
yönelik çalışmaları yürütmek, kazalar sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri değerlendirmek ve
önceden önlemlerin alınmasını sağlayabilmek gayesiyle Genel Müdürlüğümüz bünyesinde iş
kazalarını inceleyecek bir araştırma merkezi kurulabilmesi için Almanya ile ülkemiz arasında
yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdik.
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BÜLTENİMİZİN İLK ON BİR
SAYISINI OKUDUNUZ MU?
Okumadıysanız
https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm
/hizmetlerimiz/yayinlar/
adresinden ulaşabilirsiniz.
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facebook.com/isggmd

youtube.com/isggmd

instagram.com/isggmd

twitter.com/acshb_isggm

linkedin.com/acshb-isggm

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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