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C A F E R U Z U N K AYA
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

ÖNSÖZ

Kıymetli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri,
Geçtiğimiz Mayıs Ayında 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftamızı kutladık. “Pandemi Sürecinde
İSG’de Etkin İşbirliği” temasıyla haftamızın etkinliklerini 4-6 Mayıs tarihleri arasında
çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Hafta kapsamında, güncel İSG konuları hakkında uzman
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği 10 oturum düzenledik. Uluslararası
İSG Otoritelerinden yöneticilerin konuk olduğu “Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve
Güvenliğin Tesis Edilmesi” başlıklı panel katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
Pandemi nedeniyle iptal edilen 10. Uluslararası İSG Kongresi kapsamında “Güçlü İletişim,
Güvenli İşyeri” temasıyla yapılacak yarışma için alınan başvurular neticesinde ödüle hak
kazananları belirleyip düzenlediğimiz tören ile açıkladık. Bu vesileyle “Türkiye’nin İSG
Ödülleri”ni gelenekselleştirdiğimizi vurgulamak isterim. Bunlara ilave olarak 9 sanal salonda
“Uzmanlarımız Sizlerle” etkinliklerinde interaktif şekilde teknik bilgiler paylaştık. İSG
Haftamız ve benzeri etkinliklerimizle başlıca ulaşmayı hedeflediklerimizin başında hiç
şüphesiz İSG ailemizin değerli parçası olan siz İSG Profesyonelleri geliyorsunuz.
Bültenimizin bu ayki teması iş sağlığı ve güvenliğinin eğitim ve öğretim hayatına
entegrasyonu. Yeni nesillere en büyük armağanlarımızdan bir tanesi onlara genç yaşlarında
İSG’nin önemini aşılamak olacaktır. Avrupa İş Kazaları İstatistikleri'ne (ESAW) göre, genç
çalışanlar için kaza oranı, ortalama çalışandan yaklaşık 1,3 ila 1,4 kat daha yüksektir ve bu
durum bize, iş sağlığı ve güvenliği konusunu eğitime mümkün olduğunca erken entegre
etmemizin ne kadar hassas bir konu olduğunu göstermektedir. Bu amaçla pek çok çalışmayı
hayata geçirdik ve çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İş Sağlığı ve
Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projemizle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı

SAYI 14 / MAYIS 2021

SAYFA 5

okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşturulmasını amaçladık. Bu kapsamda, eğitim müfredatına iş sağlığı ve güvenliğinin
entegrasyonu, çocuklara yönelik eğitimler düzenlenmesi, öğretmenlerin İSG konusundaki
farkındalıklarının artırılması, ülke çapında ödüllü film, fotoğraf ve resim vb. yarışmaların
düzenlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Bir başka projemiz olan Sanal Gerçeklik
Projesi ile meslek lisesi öğrencilerinin, 15 yaş üstü gençlerin, çalışan ve işveren statüsündeki
yetişkinlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç düzeylerinin artırılmasını amaçlayan
çalışmalar yaptık. Ayrıca, Üniversitelerin İSG Bölümlerinde İş Hijyeni Uygulama ve
Tekniklerinin Müfredata Eklenmesi ve Yaygınlaştırılması Projemizde, üniversitelerin iş
sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olan teknik personelin bilgi ve beceri düzeylerini
arttırmayı hedefledik. Bu kapsamda, İş Hijyeni Laboratuvar Uygulama ve Teknikleri ders
içeriği oluşturduk, bu içeriğin müfredata eklenerek bu eğitimin verildiği tüm bölümlere
yaygınlaştırılmasını sağladık.
İşyerinde tozla mücadele de bu ayki Bültenimizin bir diğer önemli konusu. Sağlıklı ve
güvenli bir işyerinin önde gelen unsurlarından bir tanesi de çalışma ortamındaki havanın
gözetiminin yapılmasıdır. İlgili Yönetmelik çerçevesinde yılda iki defa toplanan, Bakanlıklar,
üniversiteler, kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katıldığı Tozla Mücadele Komisyonu’na
Başkanlık etmekte ve Komisyonun Sekretaryasını yürütmekteyiz. Yine bu kapsamda Asbest
Söküm Uzmanlığı ve Pnömokonyoz Okuyucu eğitimleri veriyoruz. Hâlihazırda, Asbest
söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlemlerinde standardizasyonun sağlanması ve
asbest söküm uzmanlığı eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye’de Asbest Söküm
İşlemlerinin

Geliştirilmesi

Projesi’ni

yürütüyoruz.

Buna

ilave

olarak

İş

Hijyeni

Laboratuvarlarına yönelik iki ayrı projemize de devam etmekteyiz.
Tüm bu teknik çalışmalarımızın ülke sathına yayılmasında emeği geçen siz kıymetli İSG
Profesyonellerimiz ile birlikte sahayla güçlü köprüler kurmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Önsöz
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WHO/ILO’dan Uzun Çalışma
Saatlerinin Etkileri Üzerine Ortak
Analiz

Uzun çalışma
saatleri yılda
745.000 kişinin
kardiyovasküler
hastalıklardan
dolayı yaşamını
yitirmesine
sebep oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve

sonucuna varıyor. Ayrıca araştırma

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),

kapsamında haftada 55 saat veya

uzun

maruz

daha fazla çalışanların, haftada 35-

kalmaya bağlı iskemik kalp hastalığı

40 saat çalışanlara kıyasla hem

ve felçten kaynaklanan yaşam ve

iskemik kalp hastalığı hem de felç

sağlık kayıplarına ilişkin ilk küresel

riskinin

tahminleri birlikte yayınladı. WHO ve

konusunda yeterli kanıt bulundu.

çalışma

ILO’nun

saatlerine

bireysel

uzmanlardan

oluşan bir Teknik Danışma Grubu
tarafından
kapsamında

desteklendiği

çalışma

2000-2016

yıllarını

kapsayacak şekilde 194 ülkeden
veriler incelendi. Araştırma, 2016
yılında

haftada

çalışmanın

bir

en

az 55

sonucu

saat
olarak

daha

yüksek

olduğu

Habere göre çalışmanın diğer önemli
bulguları şu şekilde:

 2016

yılında

küresel

olarak

tahminen

479

milyon

çalışan

(nüfusun

%9'u)

uzun

çalışma

saatlerine maruz kaldı.

398.000 kişinin felçten ve 347.000

 2000

kişinin kalp hastalığından öldüğü

çalışma saatlerine maruz kalan insan

yılından

bu

yana

uzun
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sayısı

arttı

ve
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kardiyovasküler

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve

hastalıklar nedeniyle nüfusun önemli

haberin

devamına

bir kısmını işle ilgili sakatlık ve ölüm

tıklayınız.

ulaşmak

için

riskiyle karşı karşıya bıraktı.
 2000'den
saatler

2016'ya

çalışma

kadar,

uzun

sonucu

kalp

hastalığından ölenlerin sayısı %42,
felçten ölenlerin sayısı ise %19 arttı.

ILO

Türkiye

sonuçlarına

Ofisi’nin
yönelik

çalışma
paylaştığı

Türkçe dilindeki haberi okumak için
tıklayınız.

 İşle ilgili hastalık yükü özellikle

Çalışma süreleriyle ilgili OSHwiki

erkeklerde,

Batı

ve

makalesi, standart dışı saatlerde

Güneydoğu

Asya

bölgelerinde

çalışmanın yorgunluk ve iş ile özel

Pasifik

yaşayan insanlarda ve orta yaşlı

yaşamın

veya daha yaşlı çalışanlarda daha

nedeniyle

fazladır.

esenliği

 Uzun çalışma saatlerine maruz

etkileri olabileceğine değiniyor.

karışması
çalışanların
üzerinde

sorunları
sağlığı

nasıl

ve

olumsuz

kalma, WHO ve/veya ILO tarafından
bugüne kadar incelenen en büyük
hastalık yüküne sahip mesleki risk
faktörüdür.

Dünyadan
Haberler

Uzun çalışma
saatlerinden
kaynaklanan
kardiyovasküler
hastalıklar Batı
Pasifik ve Doğu
Asya’da
yaşayanlar, 6074 yaş
aralığındaki
kişiler ve
erkeklerde daha
fazla
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E N E T O S H - Av r u p a İ ş S a ğ l ı ğ ı v e
Güvenliği Eğitim, Öğretim
Bilgi Ağı
Avrupa

İş

Eğitim,

Sağlığı

ve

Öğretim

Güvenliği

Bilgi

Ağı

(ENETOSH) iş sağlığı ve güvenliği
alanında eğitim ve mesleki eğitime
ilişkin hususlarda sistematik bilgi
paylaşımına

yönelik

olarak 2005

yılında kurulmuştur. İş Sağlığı ve
Güvenliği
kurulduğu

Genel
günden

Müdürlüğü
bu

yana

Ağ

çalışmalarına aktif destek sağlayarak
ve yönetim kurulu üyelerinden biri
olarak ülkemizi bu uluslararası bilgi
ağında temsil etmektedir.
ENETOSH’un çalışmalarına, sağlık
ve güvenliğin yaşam boyu öğrenimin

ayrılmaz bir parçası olduğu fikri yön

olmak isteyen herkese kapılarını

Dünyadan

verdiğinden, anaokulundan liseye,

Haberler

açan ENETOSH’un dünya genelinde

mesleki hazırlık eğitiminden yüksek

39 ülkeden hali hazırda 101 üyesi

öğrenime ve sürekli mesleki eğitime

bulunmaktadır. Eğer siz de İSG

kadar

alanında eğitim ve öğretimde kaliteyi

eğitimin

tüm

alanlarını

kapsamaktadır.

teşvik

Avrupa’da iş sağlığı ve güvenliği

izlediği temel amaç doğrultusunda,

hakkında eğitim ve mesleki eğitime

İSG'nin ulusal ve Avrupa düzeyinde

yönelik ortak kalite güvencesi, sağlık

eğitim ve öğretime yaygınlaştırılması

ve

sürecine

katkıda

yüksek kaliteli olarak yerleştirilmesi,

istiyorsanız

Ağ’a

iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

ENETOSH ile ilgili daha detaylı bilgi

ve eğitim uzmanları gibi konu ile ilgili

almak için tıklayınız.

güvenliğin

eğitim

sistemine

taraflar ve kişiler arasında aktif bilgi
paylaşımı ENETOSH’un hedefleridir.
Bireysel ve kurumsal olarak üye

etmek

ve

ENETOSH'un

bulunmak
katılabilirsiniz.
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K a t a r ' d a k i Ye n i M e v z u a t ,
Çalışanlara Isı Stresinden Daha
Fazla Korunma İmkanı Sağlıyor

ILO,

Katar’da

Bakanlık

yeni

Kararıyla

alınan

1

bir

Haziran-15

farklı korunma stratejilerinin etkinliği
üzerine

kanıta

dayalı

Eylül tarihleri arasında çalışanların

oluşturmanın

10:00-15:30

yorumunda bulundu.

saatleri

arasında

bir

politika
örneğidir"

dışarıda çalışamayacakları haberini

Çalışanların

paylaştı. Kararlar kapsamında ayrıca

maruziyetinin

belirli bir işyerinde yaş termometre

konusunda bilgilendirici bir videonun

sıcaklığı 32,1°C'nin üzerine çıkarsa,

da yer aldığı habere ulaşmak için

zamandan bağımsız olarak tüm işler

tıklayınız.

durdurulacak.
sağlık

kontrollerinin

işletmeler
zorunlu
ilişkin

Çalışanların

tarafından
risk

yanı

sıra

hazırlanacak

değerlendirmelerine

gereklilikler

güncellemeler
konusunda

yıllık

konusunda

içeren

ILO

da

mevzuat

yetkilileri

"Yeni

Bakanlar Kurulu Kararı, çevresel
koşullar

üzerine

saha

araştırmasından yararlanılması ve

yaşadığı
nasıl

ısı

araştırıldığı
Dünyadan
Haberler
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I L O ’ n u n “ Ş i d d e t e S ı f ı r To l e r a n s ”
Eğitimleri ve ILO Akademi
ILO, Türkiye Ofisi tarafından verilen
“Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerini
alan Karsan çalışanlarının eğitimler
sayesinde şiddete dair şimdiye kadar
düşünmedikleri

ve

farkında

olmadıkları

konularda

farkındalık

yaşadıkları

haberini

paylaştı.

Haberde ILO Türkiye Ofisi’nin dijital
eğitim

platformu

üzerinden

Mayıs

ILO

Akademi

ILO Türkiye Ofisi ayrıca “Sosyal

2021

itibariyle

Adalet için Eşitlikçi Dijital Eğitim”

çevrimiçi olarak verilmeye başlanan

sloganıyla

Mayıs

“Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerinin

hizmet

çalışanların gerek işyerinde gerekse

Akademi

gündelik hayatta şiddet ve tacize dair

yaptırarak

farkındalıklarının artmasına katkıda

sağlayabileceğini

bulunduğu ifade edildi.

tamamladıklarında

vermeye

2021

itibariyle

başlayan

ILO

katılımcıların

kayıt

eğitimlere

giriş

için

ve

eğitimi

online

sertifika

alabileceklerini belirtti. Bu konuda
ILO

Türkiye

Ofisi’nin

paylaştığı

habere ulaşmak için tıklayınız.

Dünyadan
Haberler

ILO Akademi hakkında detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.
Türkçe dilindeki haberin devamına
ulaşmak için tıklayınız.

7 4 . D ü n y a S a ğ l ı k K u r u l u To p l a n t ı s ı
ICOH Beyanı
24 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde

vurgulamak

çevrimiçi

74.

sunduğu haberini paylaştı. Detaylı

Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında

bilgi almak ve bildirileri okumak için

ICOH,

tıklayınız.

olarak

gerçekleşen

işyerinde

pandemisinin

başarılı

COVID-19
bir

şekilde

önlenmesi ve yönetiminin önemini

için

iki

farklı

bildiri
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To z u n Te h l ı̇ k e l e r ı̇

Her yıl
İngiltere’de 900
insan taş, harç
ve tuğla gibi
malzemelerin
tozlarına
maruziyetten
kaynaklanan
akciğer
kanserine
yakalanıyor.

Kristal silika tozunun solunmasından

önlemlerine

kaynaklanan

vurgulayan IOSH, diğer yandan, bu

bir

hastalık

olan

odaklanıldığını

silikozis, dünya çapında en yaygın

tamamen

önlenebilir

kronik mesleki akciğer hastalığıdır.

hastalığının

endüstri

IOSH, Birleşik Krallık İş Sağlığı ve

imtihan olduğunu ifade etti. Örneğin

Güvenliği

2020'de

Safety

Kurumu
Executive

600.000

çalışanın

(Health
-

and

HSE)’nun

silika

tozuna

için

hazırlanan

Haziran-Ağustos
arasında

bir

ve

halen

raporun,

Eylül-Kasım

şantiyelerde

meydana

ihlallerinin

sayısında

maruz kaldığını tahmin ettiğini ve

gelen

bunların çoğunun inşaat sektöründe

%23'lük bir artış olduğunu bildirdiğini

taş kesme ve delme gibi işlemler

belirtti.

sırasında

ihlaller, 'sahada etkili toz bastırma ve

üretildiğini

“Kaybedecek
kampanyası

Zaman
ile

özellikle

tozunun

solunmasıyla

tehlikelere

ve

etkili

belirtti.

toz

meslek

Habere

Yok”

toplama

silika

kurulamaması’.

ilgili
kontrol

Haberin
tıklayınız.

göre

en

yaygın

prosedürlerinin
devamına

ulaşmak

için

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

firmaya verilen ceza haberi için

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu

tıklayınız.

(Health

and

HSE)’den

Dünyadan
Haberler

Safety

elde

Executive

ettiği

iş

haberlerini

paylaşmaktadır.

sonucunda

verilen

-

kazası
Kaza

cezalara

ve

alınması gereken önlemlere ilişkin
bilgilerin de yer aldığı Mayıs ayı
içinde paylaşılan içeriklere aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz.
Mağazada

alışveriş

yapan

müşterinin zemindeki kapatılmamış
boşluğa

düşerek

yaralanması



Plastik

yaşanan

üretim
iş

kazası

fabrikasında
haberi

için

tıklayınız.


İş kazasını bildirmeyen işverene

verilen hapis cezası haberi için
tıklayınız.


Camdan aşağı düşen müşteriler

nedeniyle bir otele verilen ceza
haberi için tıklayınız.

sonrası firmaya verilen ceza haberi



için tıklayınız.

çalışanın ölümü ile sonuçlanan iş

Ağaç ürünleri işleme tesisinde 4

kazası haberi için tıklayınız.


Gıda üretimi sırasında yaşanan iş

kazası haberi için tıklayınız.


Petrokimya tesisinde çatlamış bir

borudan sızan bir gaz sonucunda



Plastik

yaşanan
tıklayınız.

kaplama
iş

kazası

işletmesinde
haberi

için
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Hayat Kurtaran Tıraş Makinesi
Kampanyası
IOSH, Yeni Zelanda’da İSG konusunda ana
aktörlerden biri olan “WorkSafe” kurumunun
“Sakalınızı tıraş etmek hayatınızı kurtarabilir”
mesajı ile bir kampanya başlattığını duyurdu.
Müfettişlerin solunum koruyucu kullanan birçok
çalışanın

sakallı

olduğunu

bildirmesinin

ardından oluşturulan kampanya, çalışanlarda

bu durumun sağlıklarını riske attığı konusunda
farkındalık

yaratmaya

çalışıyor.

Paylaşılan

haberde ‘az miktarda sakalın bile solunum
koruyucunun sızdırmazlığını engelleyebileceği
ve bunun sonucunda çalışanların her türlü
malzemeye

maruz

kalabileceği’

belirtiliyor.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Dünyadan
Haberler bölümü
sona erdi.
Sırada Yayınlar
var!
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Uzaktan Çalışma ve Dijital Çalışmanın
Ç a l ı ş a n l a r v e To p l u m Ü z e r i n d e k i E t k i s i

Avrupa Parlamentosu, "Uzaktan ve

görüşmelere ve Finlandiya, Almanya,

dijital

İrlanda, İtalya ve Romanya' dan beş

çalışmanın

çalışanlar

ve

toplum üzerindeki etkisi" konulu yeni

vaka

çalışmasına

dayanan

bir çalışma yayımladı.

çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

Bu yayın, uzaktan çalışmadaki son
eğilimleri

ve

bunların

işverenler,

toplum

oluşturma

zorlukları

ve

çalışanlar,
politika
üzerindeki

etkilerini analiz ediyor. AB düzeyinde

olası politika eylemlerini belirlemek
için ulusal düzeyde kabul edilen
temel yasama ve politika önlemlerine
genel bir bakış sağlıyor.

web anketine, Avrupalı temsilciler ve
paydaşlarla

Avrupa Birliği' nde yaşayan
450 milyon nüfusu temsil eder
ve temel işlevi bir siyasi güç
olarak topluluk politikalarının
hazırlanması

Kapsamlı bir literatür taramasına, bir
ulusal

Avrupa Parlamentosu

yapılan

için

kararları üretmektir.

gereken
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İşyerinde COVID-19'u Önleme ve
Hafifletme
ILO ve WHO, COVID-19’dan en çok
etkilenen işyerlerinin ortak özellikleri
hakkında bir yayın paylaştı. Yayında
ayrıca

işyerinde

COVID-19'u

önlemek ve azaltmak için ülkeler
tarafından

benimsenen

önlemler

hakkında

en

bir

etkili

literatür

taraması sağlanmakta. Ulusal ve
yerel makamların yanı sıra işverenler
ve çalışanlar için hazırlanan bu yayın
sağlık

sektörü

haricindeki

işyerlerinde COVID-19 salgınlarını
yönetmek ve bulaşmayı önlemek

Yayına ulaşmak için tıklayınız.

konusunda WHO ve ILO rehberliğini
sunuyor.

I O S H D e r g i s i Ye n i S a y ı s ı
Aşılar yaygınlaştırılıyor ve işyerleri

ulaşmak için tıklayınız. Dergide yer

yeniden

alan diğer makalelere ulaşmak için

açılmaya

uzmanları

başlıyor.

çalışanların

İSG

güvende

tutması ve karşılaşılacak zorlukları
yönetilebilmesi

için

ne

gibi

önerilerde bulunmalıdır?
IOSH’ un okuyucularına iki ayda bir
sunduğu dergisinin yeni sayısı çıktı.

“Yeni Rutine Dönüş” başlığı ile bu
sayıda IOSH COVID-19 sonrası iş
sağlığı
çalışma

ve

güvenliği
hayatını

dünyasını,
ve

İSG

Profesyonellerini nelerin beklediği
konusunu ele alıyor.
Bu konuda yayımlanan makaleye

tıklayınız.

Yayınlar
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Değişen İş Dünyasında İSG
Uyumluluğunun İyileştirilmesi
‘‘AB’deki işyerlerinde işin yapısı
ve organizasyonu geliştikçe iş
sağlığı ve güvenliği desteğinin
uyumlu ve etkili kalmasını nasıl
sağlayabiliriz?’’

EU-OSHA’ nın yeni raporu, İSG

etkilenen kilit alanlara odaklanıyor.

uyumluluğunu

Analizlerin,

ve

daha

iyi

temel

bulguların

ve

uygulamayı teşvik etmek için harici

politika

kurumsal

raporun nihai halini incelemek için

destekleri

araştırıyor.

sonuçlarının

Sosyal normlar, iş teşvikleri, tedarik

tıklayınız.

zinciri

erişim için tıklayınız.

ilişkileri

düzenleyicilerinin

ve

İSG

yaklaşımları

Kısa

yer

yönetici

verildiği
özetine

ve

önleme hizmetleri gibi değişimden

Eurofound Yıllık RaporuAv r u p a ' d a Ya ş a m a k v e Ç a l ı ş m a
Yayınlar

Avrupa

Yaşam

Koşullarını

ve

üzere,

Eurofound'un

sosyal

ve

Vakfı

ekonomik yaşamla ilgili bulgularını

(Eurofound), "Avrupa'da Yaşamak ve

da özetliyor. Raporu incelemek için

Çalışma Hayatı 2020" adlı yıllık

tıklayınız.

raporunu

İyileştirme

Çalışma

yayımladı.

Rapor,

koronavirüs karantina önlemlerinin
Avrupa'daki
koşullarını

2020'deki

ve

istihdamı,

çalışma

yaşam

kalitesini

araştırma

faaliyetlerine

dayanarak nasıl değiştirdiğini analiz
ediyor.
Yayın ayrıca, işyeri uygulamaları,
sosyal diyalog, cinsiyet eşitliği ve
kamu hizmetlerine erişim dahil olmak
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C O V I D - 1 9 Ya y ı l ı m ı n ı D u r d u r u n !

ortamında

olabileceğini gösteriyor. Ancak rapor,

COVID-19'a neden olan SARS-CoV-

testlerin diğer güvenlik ve sağlık

2 için hızlı antijen tanı testlerinin

önlemlerinin yerini alamayacağını ve

kullanımını araştırmak üzere Avrupa

bunları tamamlamak için kullanılması

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi

gerektiğini vurguluyor.

(ECDC) ile güçlerini birleştirdi.

Ayrıca, uygulamadan önce işyeri test

EU-OSHA,

çalışma

Antijen testleri, işyerlerinde
COVID-19 bulaşını kontrol
etmeye yardımcı olabilir mi?

stratejisi

Yayınlar

planına

işverenleri,

çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği
yetkililerini, halk sağlığı yetkililerini ve
iş sağlığı hizmetlerini dahil etmenin
önemini vurguluyor.

Bulgular, bir işyeri bağlamında hızlı
antijen testlerinin kullanımına ilişkin

Mesleki

EU-OSHA'nın

odak

noktalarının

hızlı

araştırmasını

içeren

bir

kullanımına ilişkin hususları içeren

teknik

ortamlarda

antijen

SARS-CoV-2

algılama

testlerinin

raporu incelemek için tıklayınız.

raporda sunuluyor.
Rapor, hızlı antijen testinin, yüksek

Konuyla ilgili infografiği indirmek için

riskli

tıklayınız.

kapalı

yayılmasını

işyerlerinde
azaltmaya

virüsün
yardımcı
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Av r u p a ' d a G ö ç m e n Ç a l ı ş a n l a r H e m
COVID-19 Hem de Kas-İskelet
Sistemi Hastalıklarına
Daha Fazla Maruz Kalıyor

Yayınlar

COVID-19, halihazırda Avrupa'nın

Çalışma,

resmi

işgücündeki

dayanan

özel

en

savunmasız

anket
bir

verilerine
istatistiksel

göçmen

metodoloji sayesinde, sektöre ve

çalışanlar için yeni ve orantısız bir

ülkeye göre maruz kalma riskini

risk oluşturuyor.

detaylandırıyor

gruplardan

biri

olan

ve

bilgi,

kampanyalar, ekonomik ve istihdam
EU-OSHA'nın

yeni

çalışması,

desteği

de

dahil

olmak

üzere

göçmen çalışanların diğer insanlarla

pandemi

teması

evden

çalışanların

işlerde

yönelik önlemler tavsiye ediyor.

gerektiren

ve

gerçekleştirilemeyecek

ve

sonrasında
sağlığını

göçmen
korumaya

istihdam edilme olasılıklarının daha
yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

“COVID-19 ve kas-iskelet sistemi

Ayrıca

hastalıkları:

çalışma

yüksek
hastalıkları

alanlarının

kas-iskelet
insidansı

olduğuna dikkat çekiliyor.

daha
sistemi

ile

ilişkili

Avrupa'daki

göçmen

çalışanlar için çifte risk yükü” başlıklı
çalışmayı incelemek için tıklayınız.
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İşyerinde Mesleki Eğitim ve
Gelişim Programı
ILO

Türkiye

Ofisi,

yeni

destek

programı “İşyerinde Mesleki Eğitim
ve Gelişim Programı” vasıtasıyla
işletmelere ve çalışanlara daha çok
kayıtlı iş olanağı, beceri geliştirme ve
daha

sağlıklı

çalışma

koşulları

sağlamayı amaçladığını ifade etti.
İnsana

yakışır

işin

üretken

sürdürülebilir

ve

işletmelerde

büyüyebileceğini belirten ILO Türkiye
Ofisi

konu

yayımladı.

ile

ilgili

Videoyu

bir

izlemek

video
için

tıklayınız.

İ n s a n a Ya k ı ş ı r İ ş v e E k o n o m i k
Büyüme
Yayınlar

Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi

neden önemli olduğunu anlatıyor.

Alvaro

İnsana yakışır iş ve sürdürülebilir

Rodriguez ve

ILO Türkiye

Direktörü Numan Özcan Sürdürülebilir

kalkınma

Kalkınma

almak için tıklayınız.

amaçlarından

“İnsana

Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”nin

konusunda

detaylı

bilgi
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COVID-19 Salgını Döneminde
Uzaktan Çalışanların Sağlık ve
Güvenliğini Korumak
COVID-19
uzaktan

salgını

döneminde

çalışmalardaki

ani

çalışanları

kas-iskelet

hastalıkları

ve

artış,

konulu

çevrimiçi

seminerin

sunumlarını indirmek için tıklayınız.

sistemi

zihinsel

sağlık

sorunları açısından daha büyük risk
altına soktu.
EU-OSHA
yeni

tarafından

rapor;

yayımlanan

risklere,

uzaktan

çalışmadan kaynaklanan faydalara
ve sorunlara ve çalışanları korumak
için

yürürlükte

olan

AB

düzenlemelerine eğiliyor. Raporda,
pandemi
uzaktan

sırasında
çalışma

benimsenen

konusundaki

iyi

uygulamalar çeşitli ülkelerde farklı
Yayınlar

sektörlerden örnekler ile ele alınıyor
ve risk değerlendirmesinin önemi
vurgulanıyor.
“COVID-19 salgını sırasında uzaktan
çalışma: riskler ve önleme stratejileri”
raporunu okumak için tıklayınız.
“Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve
uzaktan

çalışma”

başlıklı

yeni

OSHwiki makalesine ulaşmak için
tıklayınız.
“Küresel
çalışma:

salgınlarda
Avrupa'daki

uzaktan
risklere

ve

önleme politikalarına genel bakış”

UZAKTAN ÇALIŞMA
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Yayınlar
bölümü sona
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

Temizlik

çalışanları

saatlerinde
çalışarak,

günün

farklı
çeşitli

kalmaktadırlar.

farklı

ortamlarda

nedeniyle

sistemi

temizlikçiler

için

güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
sağlamaya yardımcı olacak çeşitli

çalışanlar

faaliyetleri kapsayan OiRA araçlarını

tekrarlayan hareketler ve uygunsuz
duruşlar

tüm

maruz

risklere
Bazı

sektörlerde

incelemek için tıklayınız.

kas-iskelet

rahatsızlıklarından

muzdaripken

bazıları

yüksekte

çalışarak camları temizlemekte veya
zararlı

temizlik

OiRA nedir?

maddeleriyle

çalışmaktalar.
İşyerlerine,

özellikle

küçük

işletmelere, riskleri ve bunlarla başa
çıkmak

için

alınacak

önlemleri

belirlemelerine yardımcı olmak için,
AB düzeyinde ve Belçika, Çekya,

Yunanistan, Letonya, Litvanya ve
Slovenya'daki

EU-OSHA

odak

noktaları tarafından dokuz Çevrimiçi
etkileşimli

Risk

Değerlendirme

(OiRA) aracı geliştirildi.
Araçlarda,

ofislerde,

hastanelerde

veya çamaşırhaneler gibi diğer alt

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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İşle

ilgili

kas-iskelet

sistemi

KİSH'lere

yönelik

hastalıkları (KİSH) önlenebilir ve

değerlendirmesi

yönetilebilirdir.

fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Anahtarı

ise,

hakkında

risk
daha

gerçekleri bilmek ve uygun risk
değerlendirmelerini yapmaktır. EU-

ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

EU-OSHA Sağlıklı İşyerleri
Kampanyası Kapsamında
KİSH'lerle Mücadele

OSHA tarafından paylaşılan üç yeni
sunum, ihtiyaç duyulan tüm bilgileri
açık ve net bir şekilde sunuyor.
KİSH'lerin
tanıtım

önlenmesine

sunumunu

yönelik

indirmek

için

tıklayınız.
İşle

ilgili

KİSH

istatistiklerine

ulaşmak için tıklayınız.

33. Uluslararası İş Sağlığı
Kongresi

ICOH 33. Uluslararası İş Sağlığı

Program ve katılım ile ilgili bilgiler

Kongresinin

2022’de

önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

düzenleneceği

Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek

çevrimiçi

6-10
olarak

haberini paylaştı.

Şubat

için tıklayınız.
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Ye n i B i r D ü n y a İ ç i n S a ğ l ı k v e
Güvenlik Uygulamaları
 Yaklaşık

200

farklı

semptoma

sahip

olduğu

bildirilen, hala çok az bilinen
bir

durum

olan

COVID-

19’un uzun dönemli etkileri
ile

yaşayan

çalışan

çok

sayıda

bulunmakta.

uzmanları

bu

İSG

konudaki

ihtiyaçları tam olarak nasıl
anlayabilir? İşverenler işe
IOSH

pandeminin

başından

beri

dönüşlerinde

bu

çalışanları

nasıl

ücretsiz olarak düzenlediği COVID-

destekleyebilir? COVID-19’un uzun

19 çevrimiçi seminer dizisine yeni bir

dönem

konu ile devam edeceğini duyurdu.

sağlığı en iyi nasıl yönetilebilir?

COVID-19

İlki 15 Temmuz’da “Sırada ne var?

sonrası

İSG’nin

ve

etkileri

çerçevesinde

iş

çalışma dünyasının değişimi 3 farklı

Belirsizlik

seminerle ele alınacak ve alanında

hastalıklarla başa çıkmak” başlığı ile

uzman

düzenlenecek

konuşmacılar

aşağıdaki

dünyasında

bulaşıcı

seminer

dizisi

sorulara cevap arayacak:

hakkında detaylı bilgi almak için

 Enfeksiyon önleme ve kontrolü, iyi

tıklayınız.

hijyen

IOSH’un

uygulamaları

yoluyla

Eğitimler

COVID-19

çevrimiçi

patojenlerin yayılmasını durdurmak

seminerleri

ve daha zorlu anlarda bizi güvenliğe

düzenlenen

yönlendirmek için İSG portföyünün

yarınlara hazırlık anlamında nasıl

bir parçası olan testlerle, "olağan

daha

işlerin" yerleşik bir parçası haline

konusundaki etkinliği izlemek için

gelecek mi?

tıklayınız.

 Daha az seyahat ve daha fazla

IOSH tarafından düzenlenecek olan

dijital ve uzaktan çalışma ile farklı

etkinliklere

şekilde çalışmaya devam ederken,

ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye

işverenler

ulaşmak için tıklayınız.

sağlığını
yapmalı?

çalışanlarının
korumak

adına

zihinsel
neler

Etkinlik ve

kapsamında
“pandeminin

yaratıcı

hale

önceden

son
bizleri

getirdiği”

kayıt

olarak
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ILO 2021 Yılı Eğitimleri
Pnömokonyoz

Radyografilerinin ILO
Sınıflandırması

Çalıştayı


İş Güvenliği ve Sağlığı Yüksek

Lisansı
ILO’nun

ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

Uluslararası

İSG

alanında

2021’in

sonuna kadar vereceği İngilizce ve
İspanyolca dillerinde 10 farklı eğitim
bulunmakta.

Eğitim

tarihleri,

içerikleri, başvuru koşulları ve son
Uluslararası

Örgütlerde İş Sağlığı

başvuru tarihleri konusunda detaylı
bilgi almak için tıklayınız.

ve Güvenliği Yönetimi Çalıştayı

Üniversitelerde İyi ve
Sürdürülebilir Çalışma
ENETOSH, ILO tarafından koordine

kaynakları

edilen

görev

Küresel

İş

Sağlığı

ve

yönetimi

yapan

konularında

eğiticileri

hedef

Güvenliği Koalisyonu kapsamında

almaktadır. İngilizce dilindeki ankete

kurulan “Yüksek Öğretim Yoluyla

katılarak araştırmaya katkı vermek

İnsana

için tıklayınız. Ankete aynı zamanda

Yakışır

İstihdamı

Teşvik

Grubu”nun
Görev

İşi

ve

Verimli

Etme

Görev

liderliğini

grubunun

üstlenmiştir.

gerçekleştirdiği

faaliyetler kapsamında hali hazırda
üniversitelerdeki eğitim ve öğretimin
çalışma hayatına ne ölçüde ve ne
şekilde entegre edildiğini araştıran
bir anket çalışması yürütülmektedir.
Anket

iş

güvenliği,

iş

hijyeni,

ergonomi, işyeri hekimliği ve insan

Almanca

dilinde

mümkündür.

katkı

vermek
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Etkinlik ve
Eğitimler
bölümü sona
erdi. Sırada UİB

Güncel Bilgiler
var!
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UİB GÜNCEL BİLGİLER
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Genel Müdürümüz Cafer
U Z U N K AYA S E S R I C G e n e l
Direktörü Nebil DABUR ’u Ziyaret
Etti

Genel

Müdürümüz

UZUNKAYA

SESRIC

Cafer

yürütülen yakın işbirliği kapsamında

Genel

uzun yıllardır sürdürülen faaliyetleri

Direktörü Nebil DABUR’u ziyaret etti.

ve

İkili İslam İş birliği Teşkilatı İSG Ağı

değerlendirdi.

(OIC-OSHNET)

geleceğe

yönelik

fırsatları

çerçevesinde

O I C - O S H N E T “ İ S G Te f t i ş
Hizmetleri” Eğitimi
İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve

Sayın Cafer UZUNKAYA ve SESRIC

Güvenliği Ağı (İİT İSG Ağı) üye

Genel Direktörü Sayın Nebil DABUR

ülkeleriyle 4 Ekim 2020 tarihinde

yaptı.

gerçekleştirdiğimiz toplantıda kabul

24-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında

edilen

gerçekleşen

2021-2022

Eylem

Planı

eğitimin

kapsamında “İSG Teftiş Hizmetleri”

ülkemizin

konulu

Bahreyn, Burkina Faso, Fas, Gine,

çevrimiçi

eğitim

kursu

gerçekleştirildi.
Çevrimiçi

Irak,

eğitim

konuşmalarını

kursunun

Genel

yanı

Libya,

sıra

açılışına
Azerbaycan,

Malezya,

açılış

Filistin,

Katar,

Müdürümüz

Somali,

Sudan,

Suudi

Pakistan,
Arabistan,

Surinam,

Togo,
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Tunus, Uganda’dan temsilciler katıldı.
Açılış

toplantısında

Müdürümüz

Cafer

konuşan

uygulanmasını sağlarken diğer yönüyle de
Genel

UZUNKAYA;

İSG

işverenlere
rehberlik

ve
eden

İSG
İSG

profesyonellerine
teftişinin

usul

ve

hizmetlerinin ne denli hassas ve değerli

esaslarının ele alınacağını söyledi.

olduğuna vurgu yaparak her gün daha

Ağın

büyük bir konsantrasyonla organize olup,

Koordinatörü görevini yürüten SESRIC’le

daha büyük bir fedakârlıkla çalışıp, özgün

2020-2021 Eylem Planın’da yer alan bu

fikirler ve inovasyonla, iş sağlığı ve güvenliği

faaliyetlerin hayata geçmesi için gerekli

hizmetlerinin

iletişimi

çıtasının

yükseltilmesi

sekretaryası

ve

olarak,

Ağın

koordinasyonu

Teknik

sağlamaya

gerektiğini belirtti.

kararlılıkla devam edeceğimizi belirterek

Bu noktada iş sağlığı ve güvenliğine yönelik

konuşmasını tamamladı.

yapılmış

tüm

düzenlemelerin

etkin

ve

hatasız bir biçimde yürütülebilmesi için

3 gün süren “İSG Teftiş Hizmetleri” başlıklı

devletlerin en temel görevlerinden birinin de

eğitim Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş

teftiş

Başkanlığı eğiticileri tarafından verilerek

hizmetleri

olduğuna

değinen

UZUNKAYA, 3 gün süren eğitim kursunda,

toplam

18

ülkeden

yaptırımlar yoluyla İSG düzenlemelerinin

temsilcilere ulaşıldı.

katılım

sağlayan
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3 5 . İ S G H A F TA S I ’ N I K U T L A D I K

Genel

Müdürlüğümüz

tarafından

Çalışma

ve

Sosyal

Güvenlik

1987 yılından itibaren her yıl 4-10

Bakanımız Sayın

Mayıs tarihleri arasında düzenlenen

Genel

"İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası"

UZUNKAYA, uluslararası kurum ve

etkinliklerinin

kuruluşların

bu

yıl

35

incisi

Vedat

Müdürümüz

BİLGİN,

Sayın

temsilcileri

Cafer

ile

ILO

“Pandemi Sürecinde İSG’de Etkin

Türkiye Direktörü ve işçi, işveren

İşbirliği” temasıyla Türkiye İşveren

memur konfederasyonları, sendika

Sendikaları Konfederasyonu ve TİSK

temsilcileri

Mikrocerrahi

konuşmaları

ve

Rekonstrüksiyon

tarafından

açılış

gerçekleştirilen

hafta

Vakfının destekleri ile birlikte 4-6

etkinlikleri YouTube’dan eşzamanlı

Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi

olarak canlı olarak yayımlandı.

ortamda gerçekleştirildi.

10

oturum,

panel

ile

1

9

uluslararası

“Uzmanımız

Sizlerle” bölümüyle alanında
uzman

73

moderatörün

konuşmacı
yer

ve

aldığı

oturumlar ile 6673 katılımcıya
ulaşıldı.
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GÜÇLÜ İLETİŞİM GÜVENLİ İŞYERİ İYİ
UYGULAMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ
BULDU
COVID-19 pandemisine rağmen, iş sağlığı
ve

güvenliği

kültürünün

inşası

ve

iyi

uygulamaların teşvik edilmesi maksadıyla

“TÜRKİYE’NİN

İSG

ÖDÜLLERİ

GELENEKSEL HALE GELİYOR ”

Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen “Güçlü
İletişim

Güvenli

İşyeri

İyi

Uygulama

Türkiye’nin

İSG

Ödülleri

yarışmalarının

Ödülleri” programının kazananları 35. İş

önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilerek

Sağlığı

Açılış

geleneksel hale geleceği haberini Sn. Bakan

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle

Yardımcımız Ahmet Erdem etkinlik sırasında

ilan edildi.

gerçekleştirdiği konuşmasında tüm kamuoyu

ve

Güvenliği

Haftası

ile paylaştı.
Açılış törenine, finale kalan işletmelerimizin
yetkilileri ile Sn. Bakan Yardımcımız Ahmet

Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

ERDEM katıldı. Sn. Genel Müdürümüz

35.

Cafer UZUNKAYA’nın da bulunduğu tören

oturumlara ve Uzmanına Sor yayınlarına

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yarışma

Genel Müdürlüğümüz resmi YouTube

jürisi tarafından, yarışmaya katılan 70’i aşkın

hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

işletmeden 12 si ödüle layık görüldü. 1, 2 ve
3 üncülük ödülü, jüri özel ödülü ve çeşitli
kategorilerde ödüller takdim edildi.

İSG

Haftasında

gerçekleştirilen
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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.

İLETİŞİM
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://www.csgb.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

