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C A F E R U Z U N K AYA

ÖNSÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,
İş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil, toplumun tamamını
ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğu bilinciyle uluslararası düzeyde önde
gelen iş sağlığı ve güvenliği kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen

faaliyetleri, Genel Müdürlük olarak bir yılı aşkın süredir sizlerin istifadelerine
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Geçtiğimiz ay farklı alanlarda düzenlediğimiz etkinliklerle idrak ettiğimiz 28
Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü tüm çalışma dünyasının daha
müreffeh

şartlara

kavuşması

konusunda

bilinç

ve

farkındalıklarımızı

arttırmanın bir vesilesi kılmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, tüm çabaların İSG
kültürüne ve iklimine katkı sağlayacağını temenni ediyorum. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir tema

ile gerçekleştirilen bu özel gün, bu yıl pandeminin de etkisiyle ”Krizlere
öngörün, hazırlıklı olun ve müdahale edin; Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği
Sistemlerine Şimdi Yatırım Yapın” teması ile düzenlendi. ILO’nun 28 Nisanda
canlı olarak düzenlediği etkinlikte saygıdeğer Bakanımız Sayın Prof. Dr.
Vedat Bilgin’in katılımından ve Genel Müdürlük olarak programda yer almış
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
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Bir buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi
sürecinde insan hayatının önemi ve önceliği gözler önüne serilmiş, bu
dönemde iş sağlığı ve güvenliğinin de insan hayatının yadsınamaz bir boyutu
olduğu tekrar ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre bu
güne kadar 3 milyonu aşkın insan COVID-19 pandemisi sebebi ile hayatını
kaybetmiştir. ILO verilerine göre ise her yıl yaklaşık 2 milyon 800 bin insan
İSG tedbirlerinin yeterince alınmaması veya ihmaller sebebi ile hayatını
kaybetmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği neferleri olarak bizler farkındayız ki iş kazaları ve
meslek hastalıkları nedeniyle çalışma hayatı kendi içerisinde her yıl bir
pandemi dönemi yaşamaktadır. Bu minvalde krizlere hazırlıklı olmanın, hızlı
aksiyon almanın, dayanıklı ve sürdürülebilir İSG sitemlerine yatırım yapmanın
bilinci ve farkındalığı ile çalışmalarımızı üstün gayret ve motivasyonumuz ile
sürdürüyoruz.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Önsöz
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Uluslararası Çalışm
28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güve

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Etkinliğin açılış konuşmalarını ILO

her yıl 28 Nisan tarihinde kutladığı

Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr.

Günü

Tedros Adhanom Ghebreyesus ve

kapsamında,

bu

yıl

pandeminin de etkisi ile “Krizlere

uluslararası

Hazırlıklı Olun, Hızlı Cevap Verin,

konfederasyonlarının

Dayanıklı İSG Sistemlerine Şimdi

gerçekleştirdi.

Yatırım

Yapın”

Devletleri (ABD) Çalışma Bakanı

benimsediği

çevrimiçi

mottosunu
bir

etkinlik

ve

işveren
temsilcileri

Amerika

Birleşik

Marty Walsh ve Sayın Bakanımız
Prof.

düzenledi.

işçi

Dr.

Vedat

Bilgin

video

mesajıyla etkinliğe katılım sağladı.
Hükümetler,

işverenler

ve

işçi

örgütlerinden küresel liderler ve üst

Sayın

düzey

katılarak

tüm çalışma dünyasının İSG Gününü

tecrübelerini ve fikirlerini paylaştıkları

kutlayarak, ulusal düzeyde pandemi

etkinlik, iş sağlığı ve güvenliğine hem

döneminde iş sağlığı ve güvenliği

nitel

alanında

temsilcilerin

hem

de

nicel

olarak

Bakanımız

konuşmasında,

aldığımız

tedbirleri

gerçekleştirilen yatırımların COVID-

vurgulayarak; uluslararası arenada iş

19 veya benzer krizlere yanıt verme

sağlığı

ve

güvenliğinin

konusunda ulusal düzeyde ülkelerin

güçlendirilmesine

yönelik

alt yapısına ne kadar çok katkı

gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ve

sağladığını gösterdi.

her

alandaki

paylaşımcı

bakış
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ma Örgütü (ILO) ’nün
enliği Günü Etkinliğinde yer aldık.

açımızdan bahsetti.

dönemindeki

Etkinliğin panel oturumunda işçi ve
işveren
Singapur,

konfederasyonları
ABD,

Portekiz

ile
ve

Madagaskar’ın temsilcileri ve ülkemiz
adına

Genel

Müdürlüğümüzü

temsilen Uluslararası İşbirlikleri Birim
Sorumlusu Selçuk Yaşar konuşmacı
olarak yer aldı.
Sayın Yaşar konuşmasında pandemi

kapsamlı

faaliyetlerimizden,

işyerlerinde

iş

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin

kesintiye uğramadan devam etmesi
ve işyerlerinin bu konudaki bilgi
birikimlerinin

arttırılması

sağladığımız

güçlü

için
rehberlik

çalışmalardan bahsetti.
Etkinlik
İşbirliği

ILO

Yönetişim

Bölümü

Üçlü

Direktörünün

konuşması ile sona erdi.

BAŞLIK METNI

ve

UİB Güncel
Bilgiler
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İ s l a m İ ş b i r l i ğ i Te ş k i l a t ı İ S G A ğ ı - U l u s

olarak

Tunus İSG Enstitüsü Genel Müdürü

Sekretaryasını yürüttüğümüz İslam

Sayın Habib NOUAIGUI ve Malezya

İşbirliği

İSG

Genel

Müdürlük
Teşkilatı

İş

Ağı

(İİT

Güvenliği

Bilgiler

İSG

ve
Ağı)

Departmanı

Genel

Müdürü

Sayın Zailee bin DOLLAH yaptı.

kapsamında 14-22 Nisan tarihleri

Açılış toplantısında konuşan Genel

arasında

Müdürümüz

“Uluslararası

İSG

Cafer

UZUNKAYA;

Düzenlemeleri” eğitimi düzenlendi.

Uluslararası İSG mevzuatı başlığı

Geçtiğimiz

altında

yıl

düzenlenen

UİB Güncel

Sağlığı

Ekim

Ağ

ayında

toplantısında

düzenlenen

kursunda
organizasyonların

çerçevesinde

protokolleri,

eğitim

eğitim

uluslararası

oluşturulan 2021-2022 Eylem Planı
düzenlenen

bu
anlaşma

ve

uluslararası

Ağ’ın teknik koordinatörlük görevini

düzenlemeler ve standartların ilişkisi

yürüten

gibi konuların ele alınacağını belirtti.

SESRIC’in

liderliğinde

gerçekleştirildi.

2021

Eğitimin açılışına Ülkemizin yanısıra

doğrultusunda birçok eğitim, toplantı,

Azerbaycan,

çalıştay

Bahreyn,

Benin,

Burkina Faso, Cibuti, Mısır, Gine,

yılı

boyunca

Eylem

Planı

ve

kursun

gerçekleştirileceğini

belirten

Endonezya, Irak, Ürdün, Lübnan,
Malezya, Mali, Moritanya, Fas, Nijer
Filistin,

Katar,

Suudi

Senegal,

Somali,

Türkiye,

Uganda’dan

Arabistan,

Sudan,

Togo,

temsilciler

katılım sağladı.
Çevrim

Cafer Uzunkaya;
Sektörler ve yapılan işlerin
çeşitliliği
ilerlemeler,

içi

eğitimin

açılış

konuşmalarını

SESRIC

Genel

Direktörü Sayın Nebil DABUR, Genel
Müdürümüz

Genel Müdür

Cafer

UZUNKAYA,

ve
iş

teknolojideki
sağlığı

ve

güvenliğinde bilginin ve iyi
uygulamaların

paylaşılması

ihtiyacını kaçınılmaz kılmıştır.
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slararası İSG Düzenlemeleri Eğitimi

organizasyonların
protokolleri,

OIC-OSHNET hakkında
daha fazla bilgi almak
için bu linki tıklayarak
Ag
hakkında
bilgi
paylaşımı
saglayan
portala ulaşabilirsiniz.
UZUNKAYA,

SESRIC’le

gibi

işbirliğinin
sağlandı.

ve

koordinasyonunu kararlılıkla yerine
getireceklerini

ifade

etti,

Katılımcıların Ramazan ayını tebrik
ederek konuşmasını tamamladı.
İngilizce,

Fransızca

ve

Arapça

dillerinde takip edilebilen eğitimde
katılımcılara

bilgi

verilmesinin

İSG ağına üye ülkelerin

katılımcıları arasındaki iletişimin ve

işbirliği

iletişimi

uluslararası

konularda

yanısıra

yer alan faaliyetlerin hayata geçmesi
gerekli

ve

düzenlemeler ve standartların ilişkisi

içinde 2021-2022 Eylem Planında
için

anlaşma

uluslararası

daha

da

geliştirilmesi

UİB Güncel
Bilgiler
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Dünya İş Sağlığı ve Güven
de

sağlık

açısından
görülmemiş

zorluklarla karşı karşıya
bıraktığını
Dünya

D Ü N YA D A N H A B E R L E R

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

benzeri

belirterek;

İş

Sağlığı

ve

Güvenliği

Günü’nü

“Krizleri

öngörün,

hazırlanın ve müdahale
edin

Dayanıklı

-

Sistemlerine

İSG
Şimdi

Yatırım Yapın” mottosu
ILO

iş

kazalarının

ve

hastalıklarının

meslek

önlenmesini

ile kutladı.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder bu

vurgulamak için, geleneksel üçlü

önemli

yapı ve sosyal diyalog gücünden

açıklamalarda bulundu:

gün

kapsamında

yararlanarak 2003 yılından itibaren
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

“Güçlü,

Günü'nü her yılın 28 Nisan tarihinde

güvenliği ortamının önemini daha

kutlamaya başladı. 28 Nisan aynı

açık biçimde gösterecek başka örnek

zamanda

olamazdı. Toparlanma ve önleme

dünya

çapında

işçi

dayanıklı

bu yana “Ölü ve Yaralı İşçileri Anma

kurumsal ve düzenleyici çerçevelerin

Günü” olarak kabul görüyor. Her yıl

oluşturulması

uluslararası

çerçeveleriyle

Nisan

ulusal

ve

için,

28

iyi

sağlığı

sendikaları tarafından 1996 yılından

arenada

daha

iş

ve

politikalar,

krize

uygun

yanıt
biçimde

Dünya İSG Günü için farklı bir

entegre edilmesi gerekiyor.” ILO’nun

temayı konu edinen bilinçlendirme

Dünya

kampanyası kapsamında özel bir

yayımladığı

rapor hazırlamakta olan ILO, ayrıca

devamına ulaşmak için tıklayınız.

uluslararası

Bu yılın teması çerçevesinde ILO

katılımlı

bir

etkinlik

İSG

Günü

kapsamında

basın

bildirisinin

düzenliyor.

tarafından hazırlanan rapor güçlü ve

Bu yıl ILO, COVID-19 salgınının

dirençli bir İSG sisteminin unsurlarını

hükümetleri, işverenleri, çalışanları

inceliyor. COVID-19 salgınından yola

ve genel nüfusu, hem ekonomi hem

çıkarak İSG sistemlerinin bir krizden
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liği Gününüz Kutlu Olsun!
yaşadıkları ortak problemlere, çözüm
yollarına ve iyi uygulamalara ilişkin
veri

toplanması

amacıyla

hazırladığımız anketin sonuçlarına
ILO’nun

Dünya

İSG

Günü

için

hazırladığı yukarıda bahsi geçen
raporda

yer

Uzmanları

verildi.

Ağı

G20

anket

İSG

sonuç

raporumuza ulaşmak için tıklayınız.
ILO’nun

DÜNYA ISG GÜNÜ

hazırladığı

rapor

çerçevesinde bazı önemli hususları
vurguladığı videoya ulaşmak için

2003 yılından itibaren Dünya İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Günü'nü her yılın 28 Nisan
tarihinde kutlamaya başladı.

tıklayınız.
ILO Dünya İSG Günü kapsamında

sonra

nasıl

güçlenebileceğini

bir video yayımlayarak güvenli ve
sağlıklı

işyerleriyle

hayatta kalmasını ve iş sürekliliğini

çalışma

geleceği

desteklerken;

geçme

vurgulayan

rapor,

işletmelerin

tüm

ulusların

daha
için

iyi

bir

harekete

konusunda

çağrıda

gelecekte öngörülemeyen zorluklarla

bulunarak; “Neden şimdi dayanıklı iş

yüzleşmek ve çalışanlarının sağlık

sağlığı

ve

korunmasını

yatırım yapmalıyız?” sorusuna cevap

iyi uygulama

olarak

güvenliğinin

sağlamak adına

ve
bir

güvenliği
podcast

sistemlerine
(sesli

yayın)

paylaştı. Dinlemek için tıklayınız.

örnekleri sunuyor.
Bu yıl yayımlanan raporun ülkemiz
için ayrı bir önemi bulunuyor. Eş
başkanlığını yürüttüğümüz G20 İSG
Uzmanları Ağı kapsamında liderlik
ettiğimiz

“Pandemi

ile

Çalışma

Hayatı

İSG”

ve

Değişen
temalı

kampanya kapsamında ILO Merkez
Ofis ve Türkiye Ofisi ile aktif işbirliği
içinde G20 ülkelerinin İSG alanında

ILO’nun

Dünya

İSG

Günü

kapsamında 28 Nisan etkinliği de

dahil olmak üzere gerçekleştirdiği
çalışmalara

ve

paylaştığı

yayınlara ulaşmak için tıklayınız.

tüm

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Dünyasında
neler
oluyor?
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İş Sağlığı ve Güvenliği
ile İlgili ICOH Beyanı

ULUSLARARASI
İŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU
Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu, Expo
1906 sırasında Milano'da İş Sağlığı Daimi
Komisyonu olarak kurulan uluslararası bir
sivil toplum meslek topluluğudur.

Dünyadan
Haberler

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

değil, aynı zamanda önemli ölçüde

ve Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu

yüksek

(ICOH), her yıl 2,8 milyon insanın

çalışan boyacılar ve temizleyiciler,

işle ilgili hastalık ve yaralanmalardan

ticari

araç

dolayı yaşamını yitirdiğini tahmin

imalat

ve

ediyor. Hazırlanmakta olan en son

çalışanlar,

veriler

bakım çalışanları ve diğer hizmet

ve

tahminler,

işle

ilgili

riske

sahip

şantiyelerde

şoförleri,
gıda

madencilik,

endüstrilerindeki

öğretmenler,

hastalıkların yol açtığı ücretin 2,3

sektörü

milyon ölümcül vakadan 2,6 milyona

meslekleri de kapsamaktadır.”

yaklaştığını gösteriyor.

ICOH yayımladığı "sağlık ve güvenlik

Buna ek olarak, 2020'de COVID-19

ı̇ şyerinde temel bir haktır" konulu

nedeniyle yaklaşık 60.000 işle ilgili

resmi

ölüm meydana geldiği tahmin ediliyor

Kurulu'nun

ve sayılar artmaya devam ediyor.

referans olarak alındığını duyurdu.

İşle

Söz

ilgili

COVID-19

hastalığı

vakalarının çeşitli nedenlerle önemli
ölçüde

eksik

teşhis

ve

rapor

edilmeye devam edileceğini tahmin
ediyoruz.
İşyerlerindeki enfeksiyonların payı,
İtalyan tazminat verilerine göre tüm
enfeksiyonların % 20'sine yakındır.
Bu veriler sadece yüksek derecede
maruz kalan sağlık çalışanlarından

çalışanları

gündüz

beyanın,

konusu

gibi

ILO

341.

ve

Yönetim

Oturumunda

beyanın

okumak için tıklayınız.

iş

tamamını
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I L O ' d a n Ye n i
Bilgi Paylaşım Platformu
Hayat

Boyu

Bilgi

Öğrenme
Paylaşım

Platformu”nu

hayata

geçirdiğini duyurdu. ILO
ayrıca

platformda

yer

alan her konuya ilişkin
öğrenme

fikrinden

piramidi

yola

genelden

çıkarak

özele

bilgi

verildiğini belirtti.
ILO,

politika

işverenler,

danışmanları,

eğitim

akademisyenler
ihtiyaçları

vb.

kurumları,
farklı

olan

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve
ilgili platforma ulaşmak için tıklayınız.

bilgi

grupların

faydalanması amacıyla “Beceri ve

E u r o s t a t ' t a n Av r u p a M e s l e k
Hastalıkları İstatistikleri
Eurostat, Avrupa Mesleki Hastalık

hastalıklarının tanınmasına yönelik

İstatistiklerine

farklı

ayrılmış

yeni

web

yasal

prosedürlerin

sayfasını tanıtıyor.

sistemlerin
varlığı

ile

ve
ilgilidir.

Veriler, farklı kuruluşlar tarafından
AMHİ,

Avrupa

sağlık

ve

çapında

güvenlikte

etkinliğini

işyerinde

ulusal düzeyde toplanır ve ardından

mevzuatın

Eurostat tarafından konu özelinde bir

değerlendirmeyi

amaçlayan deneysel bir projedir.

web sayfasında merkezileştirilir.

Eurostat'ın

AMHİ pilot projesi, ulusal verileri

Hastalıkları

benzersiz

daha

bir

veri

tabanında

toplayarak ilk kez Avrupa düzeyinde
en çok tanınan meslek hastalıkları ile
ilgili eğilimleri sunuyor.
AMHİ, esas olarak Avrupa'da meslek

fazla

tıklayınız.

Avrupa
İstatistikleri
bilgi

Meslek
hakkında

edinmek

için

Dünyadan
Haberler
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Av r u p a İ S G A j a n s ı ’ n ı n
Dünya İSG Günü Çağrısı

EÜ-OSHA
Avrupa İSG Ajansı
1994 yılından beri Avrupa’daki işyerlerinin
daha sağlıklı, güvenli ve üretken olması
için çalışan bir kurumdur.

2021 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği

garanti etmeye olan acil ihtiyaca

Gününde, Avrupa İSG Ajansı (EU-

ilişkin farkındalığı artırmak için ILO

OSHA)

ile birlikte çalışmaktadır.

güçlü ve dayanıklı İSG

yönetimine

Dünyadan
Haberler

yatırım

yapılması

Bu yöndeki kilit girişim, yakında

çağrısında bulunuyor: ‘’Yeni küresel

çıkacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği

krizlerin

AB

çıkması

durumunda,

Stratejik

Çerçevesidir

(2021-

işyerlerini şuan ve gelecekte nasıl

2027). Bu Çerçeve, Avrupa Sosyal

daha iyi koruyabiliriz?’’

Haklar Sütunu’ nun uygulanmasında

EU-OSHA, 28 Nisan 2021 Dünya İş

önemli bir unsur olan ulusal İSG

Sağlığı

ve

stratejilerini ve tüm AB çalışanları

toplum,

ekonomi

Güvenliği
ve

Günü’nün,
iş

dünyası

için en yüksek İSG standartlarını

üzerinde yıkıcı bir etki bırakan eşi

gerçekleştirme

görülmemiş bu salgın deneyiminin

şekillendirecek ve destekleyecektir.

yükünü taşıdığını belirterek konu

İSG devam eden bir çalışmadır ve

hakkında düşüncelerini paylaşıyor:

her birimizin bu alanda oynayacağı

‘’Şimdi

dersleri

bir rol var.’’

değerlendirmenin zamanı geldi. EU-

EU-OSHA’

OSHA, yalnızca geleneksel mesleki

sayfasını incelemek için tıklayınız.

öğrenilen

risklere

karşı

garanti

etmekle

zamanda

sürekli

güvenliğine

yönelik

potansiyel

tehditlere

COVID-19

web

korumayı

kalmayıp

çalışanların

nın

isteğini

sağlık

aynı
ve

AB COVID-19 kılavuzunu indirmek
için tıklayınız: İşyerine

dönüş

-

gelecekteki

İşyerlerini uyarlama ve çalışanları

daha

koruma

iyi

hazırlıklı olmayı ve aksiyon almayı
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7 Nisan Dünya Sağlık Günü:
“Eşitliği COVID-19 İle Mücadelenin Merkezine Oturtmak”

Dünya Sağlık
Örgütü
Avrupa Bölge
Direktörü
Dr. Hans
Henri P.
Kluge;
"Neden
bazı
insanlar COVID19'un etkilerini
daha
şiddetli
hissetti?
WHO-Avrupa

Dünya

liderleri

sağlık

Sağlık

Günü’nde

alanındaki eşitsizlikleri

yaptığı

açıklamada,

ele almaya ve herkesin;

COVID-19’un

herkesi

etkilediğini,

ancak

bazılarının yaptıkları iş,
hayat şartları ve geçim
kaynaklarının
güvensizliği

nedeniyle

sağlıklı

bir

hayat

sürmesi ve gelişmesini
sağlayan

hayat

çalışma

ve

şartlarını

güvence altına alma,

diğerlerinden daha kötü

kaliteli

sağlık

durumda

hizmetlerine

ihtiyaç

olduğunu
çok

duydukları zaman ve

etkilenenlerin ise aynı

her yerde mali zorluk

zamanda

çekmeden

erişim

politikalar ve sistemler

imkanlarına

sahip

tarafından

en

olmasını

korunanlar

arasında

belirtti.

En

ulusal
az

yer aldığını vurguladı.
Dünya
Günü’nde,

Sağlık
WHO

sağlamaya

çağırıyor.
Haber
detaylı
tıklayınız.

hakkında
bilgi

için

Basitçe
söylemek
gerekirse
iş,
barınma, toplum,
sosyal destek ve
sağlık hizmetleri
açısından
tüm
kartlar
onlara
karşı istiflenmiş
durumda.
Herkese
adil
davranma,
pandemiyi
yeniden
inşa
etme ve sadece
hayatta kalmaya
değil,
aynı
zamanda
gelişmeye
de
odaklanma
vaktimiz" dedi.

Dünyadan
Haberler
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E U - O S H A , E U R O S TAT
İstatistiklerini Paylaşıyor
2,21'e düşmüştür.
AB

Üye

devletleri

arasında, en yüksek oran
100.000 çalışanda 6.42
ölümlü

kaza

ile

Lüksemburg'da
kaydedildi, onu Romanya
(5.27), Letonya (4.69) ve
Avusturya (4.31) izledi.
Buna

karşılık

Hollanda,

100.000

2018 yılında, yaklaşık 2,4 milyon çalışanda 0,87 ölümlü kaza ile
ölümcül olmayan iş kazası, AB 2018'de en düşük standartlaştırılmış
ülkelerinde çalışanların dört gün veya insidans oranını kaydetti. Bunu
daha uzun süre işten uzak kalmasına Almanya (1.00), Finlandiya (1.28),
neden olurken, 2954 iş kazası İsveç (1.66) ve Yunanistan (1.69)
ölümcül oldu.
izledi.

AB'de
Dünyadan
Haberler

standartlaştırılmış

insidans Haberin detayları için tıklayınız.
oranı, 2010'da 100.000 çalışanda
2,87 ölümcül kaza iken 2018'de

Küresel Asbest Farkındalık Haftası
(1-7 Nisan)
“Asbest

lifleri

çıplak

ölümcül

malzemeye

gözle görülemez. Ne-

maruz kalmanın dünya

fes alındığında, akci-

çapında

ğerlerin

yüzeyine

230.000'den fazla kişi-

zamanla

nin

iç

yapışarak
mezotelyoma

gibi

yılda

ölümüne

olduğunu

neden

vurgulaya-

ölümcül kanserler de

rak; işletmeleri daha

dahil olmak üzere ciddi

fazlasını yapmaya ça-

hastalıklara neden ola-

ğırıyor. Haberin deva-

bilirler.”

mına ulaşmak için tık-

IOSH

işle

ilgili

bu

layınız.
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Güneş Işınlarından Korunun!

Tüm dünyada yaklaşık 2-3 milyon melanom olmayan ve 132
bin melanom cilt kanseri görülüyor. -IOSH

Mesleki kanserleri önlemek amacıyla

COVID-19

nedeniyle

hizmet

yürütülen Kaybedecek Zaman Yok

sektöründe

yer

birçok

Kampanyasının bir paydaşı olarak,

işletmenin açık havada çalıştığı bu

IOSH, işverenlere ve çalışanlara cilt

dönemde

kanserine neden olabilecek güneş

konuya dikkat etmeye davet ediyor.

radyasyonundan

Haberin devamını okumak için

kendilerini

koruyacakları

nasıl

konusunda

IOSH,

alan

işletmeleri

bu

tıklayınız.

tavsiyelerde bulunuyor.

Dünyadan
Haberler

Tehlikeli UV ışınlarının yüzde 80'inin
bulutlu

bir

geçebileceğini

gökyüzünden
vurgulayan

IOSH,

Kaybedecek

Zaman

Kampanyası’nın

cilt

kanserinden

basit ve maliyetli olmayan çözümler

korunulması

ile

dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

işverenlerin

çalışanlarını

koruyabileceğini belirtti:

Uzun, bol giysiler, UV korumalı
şapkalar

ve

güneş

gözlükleri

giyilmesi,
Çalışma

sırasında

gölgeli

alanlar sağlanması,
En az SPF 30 faktörlü güneş
kremi kullanılması

amacıyla

Yok
hazırladığı
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ABD OSHA
COVID-19 Özel Programını Başlattı

IOSH, ABD Çalışma Bakanlığı'nın

koruyacağı belirtildi.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi

Haberin

(OSHA)’nin COVID-19 özelinde 12

tıklayınız.

devamına

ulaşmak

aylık bir ulusal program başlattığı
haberini paylaştı.

Programın

temel

özelliğinin

çok

tehlikeli işyerlerinde programlanmış
Dünyadan
Haberler

teftişlerin

arttırılması

olduğunu

belirten IOSH; OSHA’nın COVID-19
ölümlerinin bildirildiği işyerlerine ve
çalışanların

COVID-19’a

maruz

kalmasıyla

ilgili

şikayetler

işyerlerine

en

yüksek

vererek

habersiz

gelen
önceliği

denetimler

yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Başkan Joe Biden'ın çalışan sağlığı
ve güvenliğini koruma konusundaki
icra

emrine

cevaben

başlatılan

girişimin,

aynı

zamanda

güvenli

olmayan

veya

sağlıksız

şartlar

hakkında

şikayetleri

bildiren

çalışanları haksız muameleye karşı

ABD-OSHA
OSHA

1970

Amerika

yılında
Birleşik

Devletlerinde

işyerlerinde

sağlıklı ve güvenli çalışma
koşulları

sağlamak

kurulan,
Bakanlığına

kurumdur.

için

Çalışma
bağlı

bir

için
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Risk Değerlendirmesi Yaparken
Dikkat Edin!
ötesinde,

'uygun

ve

yeterli'

risk

değerlendirmeleri yapmak tehlikeleri
tanımaya ve kontrol etmeye, mantıklı
kontrol

önlemleri

uygulamaya,

farkındalık yaratmaya

ve

olayları

azaltmaya yardımcı olur, böylece
hazırlanan

risk

değerlendirmesi

“Bir işyerinde tehlikeleri belirlemeye

çalışanlarınızı

ve

ve

koruyabilir.

Doğru

ilgili

riskleri

değerlendirmeye

kuruluşunuzu
şekilde

yönelik sistematik bir yaklaşım olarak

hazırlanması çok önemlidir.”

risk

bir

IOSH risk değerlendirmesi sırasında

sisteminin

dikkat edilmesi gereken 12 ana

temelidir. Hepimiz bunun yasal bir

unsuru paylaştı. Haberin devamını

gereklilik

okumak için tıklayınız.

değerlendirmesi,

güvenlik

yönetimi
olduğunun

etkili

farkındayız,

ancak sadece uygunluğa ulaşmanın

Bina Havalandırma Sistemleri
ile İlgili Endişeler
IOSH özel bir şirket

için

tarafından

yapması

gerektiğine

inandığını

belirtirken,

anket

sonuçlarını

IOSH-Mesleki Güvenlik ve
Sağlık Enstitüsü, İngiltere
merkezli sağlık ve güvenlik
profesyonelleri için küresel
bir organizasyondur.

fazlasını

paylaşıyor. 2000 kişinin

%

katıldığı ankete göre,

binalarında ve eğitim

katılımcıların

tesislerinde

havadan

IOSH

yapılan

daha

%30’u

62'sinin

kamu
hava

COVID-19

temizleme sistemlerinin

bulaşma riski nedeniyle

zorunlu hale getirilmesi

işe

fikrini

geri

dönmek

desteklediğini

istemiyor.

belirtti.

Anket, katılımcıların %

IOSH’un konu ile ilgili

68'inin işletmelerin ve

makalesine

işverenlerin

için tıklayınız.

binalarda

temiz hava sağlamak

ulaşmak

Dünyadan
Haberler
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Birleşik Krallık’ tan
Gerçek İş Kazası Örnekleri
Birleşik Krallık ’ta
İş kazaları sonucu yaralanma
İşverenler
tarafından
2019-2020
yıllarında RIDDOR sistemi üzerinden
bildirilen iş kazaları sonucu yaralanma
sayısı 65 bin 427’dir.

IOSH her ay sitesinde Birleşik Krallık



İş

iş kazası haberlerinden birinci ve

Sağlığı

ve

Kurumu(HSE)’ndan

Güvenliği

elde

ettiği

iş

ikinci

habere

kazası haberlerini paylaşıyor.

tıklayınız.

Kaza sonucunda verilen cezalara ve



alınması gereken önlemlere ilişkin

tıklayınız.

bilgilerin de yer aldığı Nisan ayı

içinde paylaşılan içeriklere aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz.
Dünyadan
Haberler

Atık toplama sırasında yaşanan



Plastik kaplama işlemi sırasında

koruyucusuz makinede yaşanan iş
kazası haberi için tıklayınız.


Trafo

merkezine

su

sızması

nedeniyle çıkan yangın haberi için
tıklayınız.



Yüksek

voltajlı

hatta

çalışma

sırasında yaşanan iş kazası haberi
için tıklayınız.


İnşaatta mobil vincin güvensiz

kullanımı üzerine firmaya verilen
ceza

haberine

tıklayınız.

ulaşmak

için

ulaşmak

için

Okulda yaşanan kaza haberi için
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Dünya’dan
haberler bölümü
sona erdi.
Sırada Yayınlar
var!
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Gündemdeki OSHw iki Makalesi:

YAY I N L A R

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

Makale, işyerinde KKD kullanımı

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD)

hakkında

başlıklı

bilgi

hususlar,

sağlıyor.

ergonomi

Teknik

ve

son

makaleye

ulaşmak

için

tıklayınız.

kullanıcılar tarafından kabul görmesi
dahil olmak üzere, belirli şartlar ve
çeşitli

iş

türleri

için

KKD'nin

seçilmesine özel önem verilmektedir.

OSHWiki

Çalışanlara gerekli ve doğru bilgilerin
sağlanması

ve

etiketlenmesi

gerektiği,

tarafından
(üreticinin

KKD'nin

nasıl

imalatçı

sağlanan

bilgiler

talimatları)

temelinde

İSG

alanında

güvenilir
Wikipedia

benzeri

veritabanıdır.

eğitimin

herkes

uygunluğunun
alınmalıdır.

KKD'nin
önemi

de

çalışana
dikkate

ve

bilgilerin yer aldığı

tartışılmaktadır. İşyerinde uygulamalı
ve

bilimsel

çevrimiçi

Ücretsiz

makalelere

olarak

erişebilir,

takip edebilir ve paylaşabilir.
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’Katılımcı Ergonomi’ Uygulaması

EU-OSHA tarafından paylaşılan yeni
tartışma makalesi, işle ilgili kas-

‘Katılımcı Ergonomi’

iskelet sistemi hastalıkları (KİSH) ile

Uygulamasıyla Çalışanların

mücadele

etmek

Ergonomi

için

Katılımcı

uygulanmasının

faaliyetlerinin

planlanmasına

iş

Sağlık ve Refahı Nasıl
İyileştirilebilir ve KİSH’ler nasıl
önlenebilir?

ve
Yayınlar

kontrol edilmesine çalışanları dahil
‘’Kimse bir işi o işte çalışandan daha

etmenin faydalarını araştırıyor.

iyi bilemez, bu nedenle çalışanları
Makale,

Katılımcı

Ergonomi

riskleri belirleme ve çözüm bulma

projesinin uygulanmasında yer alan

sürecine

adımları ana hatlarıyla belirterek,

olandır.’’

ofislerden

şantiyeye

dahil

etmek

mantıklı

kadar

işyerindeki KİSH risk faktörlerini ele

Katılımcı

almak

makaleyi okumak için tıklayınız.

için

kullanılan

Katılımcı

Ergonomi

hakkındaki

Ergonominin gerçek hayattan birkaç

Vücut ve tehlike haritalama bilgi

örneğini sunuyor. Vücut ve tehlike

sayfasına göz atmak için tıklayınız.

haritalama bilgi sayfası, KİSH risk
değerlendirme ve önleme sürecine

Katılımcı

çalışanları dahil etme konusunda

uygulanmasına

adım adım rehberlik eden önemli bir

makalesine ulaşmak için tıklayınız.

proje aracıdır.

Ergonomi’nin
ilişkin

OSHWiki
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Kronik KİSH' lerle Çalışmak:
Bilmeniz Gereken Her Şey
Kas-iskelet sistemi hastalıkları,
Avrupa'da en yaygın gorulen iş
saglıgı sorunudur ve engellilik,
hastalık izni ve erken emekliligin
en yaygın nedenleri arasındadır.

Doğru

destek

ve

ayarlamalarla,

bilgiler,

iş

istasyonu

kronik KİSH’ leri olan birçok çalışan

uyarlamaları hakkında ipuçları ve çok

görevine devam edebilir.

daha fazlasını içeriyor.

EU-OSHA’

nın

yeni

yayını

ve

İlgili yayına ve infografiğe ulaşmak

hazırladığı infografikler, bir bireyin

için tıklayınız.

çalışma

kalmasına

Daha fazla kaynak için kampanya

önlemlerin

web sitesinin kronik şartlar sayfasını

yardımcı

hayatında
olacak

basit

aslında tüm işgücüne nasıl fayda
sağlayabileceğini açıklıyor.
Yayın,
Yayınlar

hakkında

işverenlerin

sorumlulukları

ziyaret edin.
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Napo Yükü Hafifletiyor
gerektiğini izlemek için

NAPO

tıklayınız.
Farklı işyeri tehlikeleriyle

Avrupa ISG Ajansı

karşılaşan

tarafından İSG alanında
mesajlar vermek amacıyla
oluşturulan çizgi karakter

işyerlerinde

Napo’

nun

kas-iskelet

sağlığının

nasıl

korunabileceğini anlatan

Ağır yük kaldırmak, garip duruşlarda

videosunu izlemek için tıklayınız.

çalışmak…
Napo'nun

ergonomik

tehlikeler

konusunda birçok deneyimi var.
İşle

ilgili

kas-iskelet

hastalıklarının
neden

erken

görmezden

sistemi
belirtilerini

gelmemeniz

COVID-19'a Karşı
İyi Uygulama Örnekleri
ILO, Asya ve Pasifik
bölgesindeki

hükü-

metler, işverenler ve
çalışanlar tarafından
COVID-19’a karşı geliştirilen iyi uygulama
örneklerine

dair

video yayımladı.

Söz konusu videoyu izlemek için tıklayınız.

bir

Yayınlar
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WHO Güvenli Adım:
Ya ş a m B o yu D ü ş m e l e r i Ö n l e m e v e Y ö n e t m e

Ölümle

sonuçlanan

düşmelerin

yüzde sekseninden fazlası düşük
ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşi-

yor. –Dünya Sağlık Örgütü

Yayınlar

Düşmeler, her yıl 684.000 kişinin

çalışanlar

hayatını alıyor. 172 milyon insan her

düşmeleri önlemek ve yönetmeye

yıl

yönelik kanıta dayalı stratejiler ve

düşmelerden

kaynaklanan

ve

yaşlı

insanlar

için

sakatlıklar yaşıyor.

somut öneriler sunuyor.

Düşmeler yalnızca önemli bir küresel

Diğerlerinin yanı sıra, etkili önleme

halk

tedbirleri arasında düşük gelirli ve

sağlığı

sorunu

değil,

aynı

zamanda hızla büyüyen bir sorun.

dışlanmış

Düşmeye bağlı ölümler, son yirmi

programları,

yılda diğer herhangi bir yaralanma

güvenliği düzenlemeleri ve yaşlılar

türünden çok daha hızlı arttı.

için güç ve denge eğitimleri yer

Düşmelere sebep olan risk faktörleri
arasında;

aileler

için

daha

ebeveynlik

katı

çalışan

alıyor.
Düşmeleri

önlemek;

sağlık

ve



Düşük kalite konutlar

esenlik, insana yakışır iş ve güvenli,



Aşırı kalabalık ve tehlikeli
ortamlar
İş
sağlığı
ve
güvenliği
uygulamalarında eksiklikler
Yaşlanan popülasyonlar ve

kapsayıcı

Sağlık
ve
hizmetlerine
bulunuyor.

Düşmeleri





rehabilitasyon
sınırlı
erişim

‘Step Safely’ teknik paketi, çocuklar
ve

ergenler,

şehirlerle

bağlantılı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşılmasına yardımcı olabilir.
‘Güvenli

Adım:
Önleme

Yaşam
ve

Boyu

Yönetme

Stratejileri’ başlıklı yayını incelemek
için tıklayınız.
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COVID-19 Salgınında

Sağlık ve Bakım Çalışanlarının Ruh Sağlığını Koruyun

Çalışma
ortamında
COVID-19’un
olumsuz
etkileriyle
saglık
çalışanlarının
ruh saglıgı ve
refahıyla
alakalı yeni
bir pandemi
oluşuyor.

ILO, sağlık ve bakım çalışanlarının

çekmeye çalışıyor.

bir yıldan uzun süredir COVID-19

Söz konusu videoyu izlemek için

salgınına

tıklayınız.

karşı

mücadelede

ön

saflarda yer alarak; sürekli olarak
enfeksiyon riskine maruz kalırken
dinlenme ve iyileşme için yetersiz
zaman daha ağır iş yükleri ve daha
uzun

çalışma

saatleri

ile

karşı

karşıya kaldığını vurguladı.
Buna ek olarak, birçok sağlık ve
bakım çalışanının işlerini yapmaya
çalışırken

şiddet,

damgalamaya

taciz

maruz

ve

kaldığını

belirtti.
Tüm

bunların

sağlık

ve

bakım

çalışanlarının ruh sağlığı ve refahını
olumsuz etkilediğini bildiren ILO, bir
video yayımlayarak konuya dikkat

Yayınlar
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S t r e s l i A n l a r d a N e Ya p m a l ı ?
-Resimli Rehberve

kapsamlı

bilgilendiren

saha
bu

testleri

kılavuz,

ile

nerede

yaşarsa yaşasın ve şartları ne olursa
olsun, stres yaşayan herkes içindir.
Kılavuza

ve

sesli

ulaşmak için tıklayınız.

DSO
Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş
Milletler'e bağlı olan ve toplum
sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar
yapan örgüttür.

Stresli Anlarda Ne Yapmalı Resimli
Kılavuzu, zorluklarla başa çıkmak
Yayınlar

için hazırlanmış bir stres yönetimi
kılavuzudur.


Kılavuz, insanları stresle başa
çıkmalarına
pratik

yardımcı

becerilerle

olacak

donatmayı

amaçlıyor.


Yardım

tekniklerini

kendi

kendinize uygulamak için her
gün birkaç dakika yeterlidir.


Kılavuz

tek

beraberindeki
alıştırmalarla

başına

veya
sesli
birlikte

kullanılabilir.
WHO tarafından yayımlanan kanıtlar

alıştırmalara
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Ta r ı m v e H a l k S a ğ l ı ğ ı n d a
Pestisitlerin Yönetimi

Özetin bu ikinci baskısı, FAO ve
WHO tarafından geliştirilen pestisit

yönetimi için tüm teknik belgelerin,
kılavuzların,

araç

setlerinin,

veri

tabanlarının ve diğer kaynakların

Yayınlar

kısa bir açıklamasını sunuyor.
Bu kaynaklar, pestisitlerin yaşam
döngülerinin

farklı

aşamalarında,

yani üretimden atıkların bertarafına
kadar nasıl yönetileceği konusunda
ayrıntılı bilgi ve rehberlik sağlayarak,

Yayınlar

Uluslararası

bölümü sona
Pestisit
Kurallarında

Yönetimi
belirtilen

Davranış
standartları

destekliyor.
Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

erdi.
Sırada dijital
araçlar var!
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OiRA
Risk Değerlendirme Aracı
En Son Yayımlanan Kılavuzlarla
Güncel
Kalın
ve
OiRA
Araçlarıyla İş Yerinizi Güvende
Tutun!

D İ J İ TA L A R A Ç L A R

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

COVID-19 Pandemisi: Güncel Kalın
v e İ ş y e r i n i z i G ü v e n d e Tu t u n

Salgınla birlikte çalışma ortamlarımız

COVID-19

ile

ilgili

tüm

OiRA

ve şartlarımız değiştikçe, işyeri risk

araçlarına göz atmak için tıklayınız.

değerlendirmesinin üstünde durmak
hiç bu kadar önemli olmamıştı.
İşyerlerinin

COVID-19

tanımlamasına
yardımcı

Yunanistan,
Fransa,
Litvanya,

ve

olmak

risklerini

yönetmesine
için;

İspanya

Çekya,

(Katalonya),

Hırvatistan,

Letonya,

Portekiz

Belçika,

Bulgaristan ve Slovenya gibi EUOSHA partner ülkeleri tarafından

OiRA nedir?

geliştirilen 14 Çevrimiçi Etkileşimli
Risk Değerlendirme (OiRA) aracı
düzenli olarak güncellenmeye devam
ediliyor.

EU-OSHA

tarafından

geliştirilen,

fiziksel mesafe ve daha katı hijyen
önlemlerinin nasıl ele alınacağından,
bir çalışanın hastalık belirtileri varsa
ne yapılacağına kadar her şeyi
kapsayan AB düzeyinde bir OiRA
aracı da bulunuyor.

OiRA çevrimiçi aracı, mikro ve
küçük işletmelerin, adım adım
işyerinde
risklerin
tanımlanması
ve
değerlendirilmesinden
başlayarak, önleyici faaliyetler
hakkında karar alma ve önlem
alma, izleme ve raporlama
yoluyla
pratik
bir
risk
değerlendirmesi
yapmasını
sağlıyor.
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Dijital araçlar
bölümü sona
erdi. Sırada
etkinlik ve

eğitimler var!
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ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

COVID-19 Döneminde İşle İlgili Kas-İskelet
Sistemi Hastalıkları Çevrimiçi Etkinliği

13 Nisan'da, TIC(Testing, Inspection

Etkinlik,

and

ve

(DEKRA), özel sektörden (Siemens)

DEKRA, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği

ve AB Kurumlarından (EU-OSHA)

Web Semineri Serisinin bir parçası

üst

olarak, COVID-19 döneminde işle

KİSH'lerin

ilgili

sistemi

riskleri ve bundan çıkarılan dersler

hastalıkları(KİSH) üzerine sanal bir

hakkında sektörler arası bir bakış

panele ev sahipliği yaptı.

açısı sağladı.

Bu web semineri, işyerinde KİSH'leri

Etkinliği izlemek için tıklayınız.

Certification)

önlemek

Konseyi

kas-iskelet

ve

yönetmek

için

EU-

OSHA’nın ‘Sağlıklı İşyerleri Yükü
Hafifletir 2020-2022 Kampanyası’na
destek veren bir farkındalık artırma
girişimi ve desteği olarak hizmet etti.
AB İşgücü Anketi'ne göre, KİSH'ler
tüm sektörlerde yaşanan en yaygın
işle ilgili sağlık sorunu olmaya devam
ediyor ve bu nedenle işletmeleri,
ekonomileri ve bir bütün olarak
toplumu ağır bir şekilde etkiliyor.

TIC

düzey

endüstrisinden

konuşmacılar

neden

olduğu

ile,
sağlık
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I O S H M a y ı s Ay ı W e b i n a r l a r ı v e
Ç e v r i m i ç i To p l a n t ı l a r ı
Elle Taşıma (26 Mayıs)
IOSH tarafından Mayıs
ayı

içerisinde

düzenlenecek olan 40’a
yakın etkinlik bulunmakta.
Etkinliklere önceden kayıt
olarak ücretsiz katılmak
ve detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.
Olabileceğiniz En İyi Kişi Olun - İSG

Kaçırdığınız yayınları IOSH YouTube

Uygulayıcıları için Koçluk Becerileri

Kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

(4 Mayıs)
COVID-19 Sektör Serisi Seminerleri
(20 Mayıs)

ICOH 2021 Kongresi
2022'ye Ertelendi
Etkinlik ve
Eğitimler

ICOH, COVID-19 salgının dünya

Kongre

genelinde

gerçekleştirilecek.

etkisini

sürdürmesi

sebebiyle Avustralya'nın Melbourne
kentinde yapılacak olan Uluslararası
İş Sağlığı Kongresi’ni erteleme kararı
aldığını duyurdu. Alınan karara göre

6-11

Şubat

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2022’de
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U L U S L A R A R A S I İ Ş B İ R L İ K L E R İ B Ü LT E N İ

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni ile;
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 paylaşıyoruz.
Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için dgosh@ailevecalisma.gov.tr
e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

ILETIŞIM
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
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Bizi sosyal medya
hesaplarımızdan
takip edebilirsiniz!
facebook.com/isggmd
twitter.com/isggm_csgb
youtube.com/isggmd
instagram.com/isggmd

