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SAYFA 4

C A F E R U Z U N K AYA

ÖNSÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Değerli Okurlar
İSG farkındalığının oluşturulması adına ülkemiz açısından iyi bir fırsat olarak
gördüğümüz Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan MİSGEP projemizin
“Maden Sektörü İstişare Toplantıları” na kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri,
işverenler ve maden çalışanların katılımıyla büyük bir heyecan ve gayretle
devam ediyoruz.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, kamu ve özel sektöre ait bütün
işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına
bakılmaksızın

uygulanmaktadır.

İş

kazası

ve

meslek

hastalıklarının

önlenmesi, oluşan maddi ve manevi zararların azaltılması, güvenli ve sağlıklı
bir işyeri ortamı ve çalışma şartlarının tesisi İSG kültürü ile mümkün olacaktır.
İSG kültürünü ve iklimini yaygınlaştırmak, İSG hizmetlerinin etkinliğini artırmak
maksadıyla yapılabilecek iş birliklerini belirlemek, İSG profesyonellerinin
görevlerini yerine getirirken yaşadıkları sorunları ele almak ve karşılıklı
beklentileri paylaşabilmek için 2021 yılının ilk 6 ayında işyeri hekimlerimizle
gerçekleştirdiğimiz çevrim içi toplantılarımıza iş güvenliği uzmanlarımız ile
devam ediyoruz ve güvenli bir iş hayatını tesis edebilmek amacıyla
istişarelerde bulunuyoruz. İSG profesyonellerinin yükümlülüklerini yerine
getirirken çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözülebilmesi için tüm
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katılımcıların görüş ve önerilerini dikkatle dinleyerek notlar aldık.
İş sağlığı ve güvenliğini ülkemizin her yerine taşıyan, işverene bu noktada
rehberlik

ve

danışmanlık

yapmak

üzere

yetkilendirdiğimiz

İSG

profesyonellerimizle gerçekleştirdiğimiz bu toplantıları son derece kıymetli
buluyoruz. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları ile iş birlikleri gerçekleştiriyor, bir taraftan da işverenlerimize ve
çalışanlarımıza eğitimler düzenliyoruz.
Sizlerle olan iş birliğimizi ve gönül birliğimizi önemsiyoruz. Daha iyi nasıl
yapabilirizi belirleme adına sizlerin görüşlerinden, tecrübelerinden ve
birikimlerinden elbette yararlanmamız gerekir. Sahada aktif görevler alarak
işyerlerinde bizzat tehlikelerle yüzleşen iş güvenliği uzmanlarını dikkate
almadan süreci istediğimiz seviyede yürütebilmemiz olanak dâhilinde değildir.
Her daim işverenlerimize söylediğimiz şudur: İSG profesyonelleri sizin en
önemli mesai arkadaşlarınızdır ve toplantılarınızın birinci gündem maddesi de
İSG olmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği dediğimizde ölümün ve hastalığın değil, sağlığın,
güvenliğin çalışanın iyilik halinin akla gelmesi gerekir. Biz İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalığı
zirveye çıkarmaya kararlıyız. Hep birlikte iş birlikleriyle, etkinliklerle, projelerle
bu kültürü 84 milyona yayacağız.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Önsöz
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D Ü N YA D A N H A B E R L E R
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Sürücü İzleme Yöntemi İle
A l z h e i m e r ' ı̇ Ö n g ö r m e k

IOSH,

çalışanlarının

davranışlarını

izleyen

sürüş

klinik öncesi Alzheimer'lı sürücüler

şirketlerin,

daha yavaş araba kullanma, daha
ani değişiklikler yapma, daha az

Alzheimer

hastalığının

erken

belirtilerini

tespit

ederek

destinasyon

değiştirme,

geceleri

çalışanlarının uzun vadeli sağlığına

daha az seyahat etme ve genel

ve esenliğine katkıda bulunabileceği

olarak daha az araba kullanma

haberini paylaştı.

eğilimindeydi.

Sürüş

alışkanlıklarındaki

Araştırmacılar, verilerin sonuçlarını

değişikliklerin çok erken veya 'klinik

değerlerndirerek, yalnızca yaş ve

öncesi' Alzheimer hastalığının doğru

GPS

bir

birinin

göstergesi

öğrenmek

olup

amacıyla,

Üniversitesi'nde

olmadığını
Washington

yapılan

bir

araştırmada, Missouri'de 65 yaş üstü

139 kişinin sürüş davranışını izlemek
için Küresel Konumlandırma Sistemi
tabanlı (GPS) izleyiciler kullanıldı.
Araştırma

sonucuna

Alzheimer

belirtisi

göre
olan

erken
ve

olmayanların sürüş analizi, çok net
farklılıklar gösterdi. Spesifik olarak,

sürüş
klinik

verilerini

kullanarak,

öncesi

Alzheimer'a

sahip olma olasılığını %86'ya kadar
tahmin

edebilecek

bir

model

tasarlayabildiklerini belirttiler.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.
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İSG Profesyonelleri, İşyerlerinde
COVID-19'un Önlenmesinde Kilit Rol
Oynuyor
ILO, İSG profesyonellerinin COVID19 ve diğer bulaşıcı hastalıklara
karşı işyerinde sağlık ve güvenliği
daha

iyi

yönetme

kapasitesini

güçlendirmek için Endonezya’da bir

eğitim gerçekleştirdi.
Eğitim

sırasında

Endonezya

İş

Sağlığı

Doktorları

Derneği'nden

yaklaşık

100

profesyoneli,

işyerlerinde

İSG

enfeksiyon

riskinin

değerlendirilmesi ve belirlenmesine
yönelik metodolojiler ve uygulamalar

ve işyerlerinde COVID-19’a yönelik

hakkında

alınabilecek

pandeminin

bilgi
ve

edindi.
diğer

Ayrıca
bulaşıcı

hastalıkların bulaşma mekanizmaları
hakkındaki bilgilerini derinleştirdiler

önleyici

tedbirler

konusunda iyi uygulama örneklerini
paylaştılar.
Haberin
tıklayınız.

devamına

ulaşmak

için

Dünyadan
Haberler
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ILO Türkiye’den Kooperatif Üyesi
Kadınlara İş Sağlığı Güvenliği
Eğitimi
ILO Türkiye Ofisi Cemre Kadın
Kooperatifi ortak ve gönüllüleriyle “İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” vermek
üzere bir araya geldiğini duyurdu.
Arapça ve Farsça’ya da tercüme
edilen eğitimde herkes için güvenli
bir iş ortamı sağlanması için detaylı
bir sunum yapıldığını belirten ILO;
katılımcıların

eğitim

sağlığı

güvenliğinin

ve

boyunca

iş

temel

kavramları, ilgili başlıca mevzuat
hükümleri, meslek hastalıkları ve iş

üzerine

bilgilendirildiği

kazalarının temel kavramları, önleme

paylaştı.

ve korumaya ilişkin uygulama ilkeleri

Haberin

tamamına

haberini

ulaşmak

için

tıklayınız.

Dünyadan
Haberler

ILO ve USDOL, Kırsal Çalışanları
D e s t e k l e m e k İ ç i n Ye n i B i r P r o j e
Başlattı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

“Hint-Pasifik'in Kırsal Sektörlerinde

ve

Devletleri

Kadın

(USDOL)

İyileştirilmesi” konulu yeni proje,

Amerika

Çalışma
Filipinler’de
madencilikte
iyileştirmek
başlattığını

Birleşik

Bakanlığı
tarım,

balıkçılık

çalışma
için

yeni

Odaklı Çalışan

Haklarının

ve

kırsal sektörlerde iş kanunlarına, iş

koşullarını

sağlığı ve güvenliğine ve cinsiyet

bir

eşitliğine uyumu teşvik etmeyi ve

proje

duyurdu.

güçlendirmeyi

amaçlıyor.

Proje,

küresel olarak sağlık ve güvenliği
iyileştirmeye yönelik ILO'nun “Herkes
için Güvenlik + Sağlık Programının”
bir

parçası

olarak

Filipinler

ve

Endonezya'da uygulanacak.
Haberin
tıklayınız.

devamına

ulaşmak

için
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Güvenlik, Sağlık ve Çevre Stajyerliği
Programı
“Stajyerlik, bir sınıftan alamayacağınız,

Öncü bir işveren grubu tarafından

sektör profesyonellerinden pratik ve ilgili

geliştirilen ve “Stajyerlik ve Teknik

deneyimler

Eğitim

yoludur.

almanın

Çok

içerdiğinden

mükemmel

sayıda

pratik

sağlık

ve

bir

unsur
güvenlik

açısından özellikle önemlidir. Benim gibi
birçok insan okuyarak veya dinleyerek
değil yaparak en iyi şekilde öğrenir.
Stajyerlik eğitimleri, pratik ile okuma ve
dinleme arasında doğru bir dengeye
sahiptir

ve

bu

da

bu

Enstitüsü”

tarafından

onaylanan ilk “Güvenlik, Sağlık ve
Çevre Stajyerliği” Programı hakkında
detaylı bilgi almak için tıklayınız.

IOSH öğrenci üyeliği hakkında daha
fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

niteliklerin

geliştirilmesine yardımcı olur.”

IOSH’un

sekreterliğini

yürüttüğü

“Güvenlik, Sağlık ve Çevre Stajyerliği
Programı” kapsamında eğitim gören
on dokuz yaşındaki IOSH öğrenci
üyesi

Lauren

Healey

yaptığı

röportaja ulaşmak için tıklayınız.

‘Çalışma Hayatı Mevsimlik Olabilir
– Ama Haklarınız Asla’
haberini paylaştı:
Sözleşme olmadan daha yüksek
maaş: cazip geliyor mu? İşinizi riske
atmayın

–

kayıtlı

istihdamla

haklarınızı koruyun!
Uzun
hayatı
EU-OSHA,
Otoritesi

Avrupa

Çalışma

(European

Labour

Authority-ELA) ‘Bütün sezonlar için
haklar’

başlıklı

kampanyasının

vadeli

düşünün.

mevsimlik

Çalışma

olabilir

–

Ama haklarınız değil.
Kampanya hakkında detaylı bilgi
için tıklayınız.

Dünyadan
Haberler
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Birleşik Krallık’ tan
Gerçek İş Kazası Örnekleri
Yüksekten düşme Birleşik
Krallık’ta geçen yıl iş
yerinde meydana gelen
ölümlü kazaların yaklaşık
dörtte birini oluşturuyor.
Ayrıca 2019-20'deki 111
ölümden en fazla ölüme
yüksekten düşme neden
oldu. (Link)

IOSH her ay sitesinde Birleşik Krallık

hatlarında

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu

almaması üzerine yaşanan kaza

(Health

haberi ve bundan dolayı şirkete

and

HSE)’den

Safety

elde

haberlerini
sonucunda

Executive

ettiği

iş

kazası

paylaşıyor.
verilen

-

cezalara

ve

alınması gereken önlemlere ilişkin

Haberler

bilgilerin de yer aldığı Ağustos ayı
içinde paylaşılan içeriklere aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz.
İnşaat sahasında ekskavatör ile

çalışma sırasında yaşanan iş kazası
haberi için tıklayınız.


Sütunlu

matkap

ile

çalışma

sırasında yaşanan iş kazası haberi
için tıklayınız.


Uluslararası

Terminali'ni
çevresinde

Demiryolu

işleten
ve

şirketin
yüksek

önlemleri

yazılan ceza haberi için tıklayınız.

Kaza

Dünyadan



gerekli

Yük
tesis
enerji

 Dalış malzemeleri tedarik şirketine
verilen ceza haberi için tıklayınız.
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Dünyadan
Haberler
bölümü sona
erdi.

Sırada Yayınlar
var!
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S e s s i z K a t i l : O d e s s a , Te k s a s ' t a
Hidrojen Sülfür Salınımı
IOSH,

ABD

Kimyasal

Kurulu

(CSB)’nin

petrol

sektöründeki

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

Güvenlik
ve

gaz

uygulamaları

iyileştirmek için yeni bir güvenlik
videosu

yayınladığını

duyurdu.

Video, 26 Ekim 2019 akşamı Teksas,
Odessa tesisinde ölümcül hidrojen
sülfür salınımına yol açan olayları
araştırıyor ve olayın altında yatan
nedenlerin daha iyi anlaşılmasını

YAY I N L A R

sağlamayı

ve

standartları

yükseltmeyi amaçlıyor.

Ayrıca

CSB’nin

bu

konuda

yayımladığı detaylı rapora ulaşmak

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve

için tıklayınız.

videoyu izlemek için tıklayınız.

Kronik Kas-İskelet Sistemi
Hastalıkları İle Çalışma
Kronik sağlık durumları çok yaygın
olarak çalışma hayatından erken
ayrılmalara yol açar. Yine de, kronik
rahatsızlıkları olan birçok kişi, halk
sağlığı

sistemlerinin

desteğiyle

birlikte doğru işveren yaklaşımlarıyla
çalışmaya devam edebilir.
EU-OSHA tarafından hazırlanan bu
bilgi kartı, kronik sağlık sorunları olan
çalışanları desteklemek ve onların
Romatizma ve kas-iskelet sistemi

çalışma hayatına devam etmelerine

hastalıkları en yaygın kronik sağlık

yardımcı olmak için basit rehberlik,

sorunlarından

önleyici

biridir

ve

işgücü

faaliyetler

ve

işyeri

yaşlandıkça daha da yaygın hale

düzenlemeleri sağlıyor. Bilgi kartını

gelmektedir.

indirmek için tıklayınız.
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Krizlerin Ortasında Bir Patlama:
Beyrut Limanındaki Patlamanın
Şehrin İşletmeleri Üzerindeki
Etkisi
4 Ağustos akşamı (yerel saatle)
erken

saatlerde,

fabrikasında

bir

havai

çıktığına

fişek

inanılan

yangın, Beyrut'un liman bölgesinde
2.700 metrik ton amonyum nitrat

içeren bir depoda iki patlamaya yol
açtı. Patlama, hali hazırda devam
eden krizler sırasında birçok zorlukla
karşılaşan şehirdeki işletmeleri ciddi
şekilde

etkiledi. ILO bu

konuda

“Krizlerin ortasında patlama: Beyrut
limanındaki

patlamanın

şehrin

işletmeleri üzerindeki etkisi” başlığı
ile bir rapor yayımladı.
Bu

rapor,

patlamanın

işletmeler

üzerindeki etkisini daha iyi anlamak
için Beyrut Limanı patlama sahasının
beş kilometrelik bir yarı çapında
faaliyet

gösteren

1.664

işletme

üzerinde yapılan bir araştırmadan
elde edilen bulguları sunmaktadır.
Raporun

özet

ve

detaylı

versiyonlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlar
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Kas-İskelet Hastalıklarının
Ö n l e n m e s i n d e V ü c u t v e Te h l i k e
Haritası
Vücut

ve

tehlike

haritalama

tekniklerine genel bir bakış sağlayan
ve

işle

ilgili

hastalıklarını

kas-iskelet

sistemi

önlemedeki

rolünü

vurgulayan bilgi kartı, iş yerinizde bir
tehlike

veya

yöntemini

vücut

yürütmek

haritalama
için

ihtiyaç

duyduğunuz kaynakları listeleyerek
adım adım rehberlik sağlıyor.
EU-OSHA tarafından hazırlanan kasiskelet

sistemi

önlenmesinde

rahatsızlıklarının

vücut

ve

tehlike

haritası bilgi kartını indirmek için
tıklayınız.

İşyeri
Yayınlar

teftişi

sırasında

güvenlik

tehlikelerini belirlemek çok önemlidir,
ancak işin çalışan sağlığına nasıl
zarar verebileceğini incelemek de
önemlidir.

Vücut

ve

tehlike

haritalama, bu sorunları ele almanın
ve belirli bir işyerinde veya aynı işi
yapan çalışanlar arasındaki ortak
güvenlik

tehlikeleri

ve

sorunları

modellerini

belirlemeye

yönelik yöntemlerdir.

sağlık

Vücut haritalama — yaptıkları işin sağlıklarını nasıl etkilediğini tartışmak için çalışanları
bir araya getiren bir araç. Büyük ölçüde kas-iskelet sistemi
hastalıklarını ve ergonomik
tehlikeleri belirlemek için kullanılır, stres gibi diğer sağlık
problemlerini değerlendirmek
için de eşit derecede etkilidir.
Tehlike haritalama — stres,
kimyasal, fiziksel, iş tasarımı,
biyolojik tehlikeler gibi işyeri
tehlikelerini belirlemeye ve
önceliklendirmeye yardımcı
olan bir teknik.
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O t u r a r a k Ya p ı l a n Ç a l ı ş m a l a r : K İ S H ' l e r i
Önlemek İçin İhtiyacınız Olan Tüm
R e h b e r l i k v e Ar a ç l a r
İşyerinde hareketi artırmanın ve uzun
süre ayakta durmayı ve oturma
süresini

azaltmanın

arıyorsunuz?

yollarını

Yükü

mı

Hafifletin

kampanyası web sitesinin özel bir
bölümü,

ihtiyacınız

olan

tüm

kaynakları sağlıyor.
OSHwiki

makaleleri,

kas-iskelet

sistemi hastalıkları (KİSH) ve uzun
süreli oturma ve ayakta durma, kimin
en fazla risk altında olduğuna ve
işyeri

tasarımının

neden

önemli

olduğuna bakarak temel unsurları
açıklayan bir rehberlik sunuyor.
KİSH'ler ve uzun süreli statik oturma
ile ilgili OSHwiki makalesini okumak

OSHWiki
İSG

Wikipedia

‘Uzun süreli statik duruşlar: sağlık

bilgilerin yer aldığı

etkileri ve iyi uygulama önerileri’

bilimsel

benzeri

veritabanıdır.
herkes

Yayınlar

ve

alanında

güvenilir

için tıklayınız.

çevrimiçi

Ücretsiz

makalelere

olarak

başlıklı

rapora

ulaşmak

için

tıklayınız.

erişebilir,

takip edebilir ve paylaşabilir.

‘İşyerinde uzun süreli statik oturma:
sağlık

etkileri

ve

iyi

uygulama

önerileri’ başlıklı rapora ulaşmak için
tıklayınız.
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Napo, İşyerinde Kas -İskelet Sistemi
Hastalıklarıyla (KİSH) Savaşmak İçin
Geri Döndü
Hareketsiz çalışmalar, monoton ve
tekrarlayan

hareketler,

fiziksel

aktivite eksikliği ve ağır yük kaldırma,
Napo,

Napette

ve

The

Boss

karakterlerinin işyerindeki kas-iskelet
ağrılarını durdurmak veya azaltmak
için karşılaştığı risk faktörlerinden
bazılarıdır. Okul çağından bu yana
erken

müdahale,

organizasyonel

teknik

önleyici

ve

tedbirler,

ergonomik ekipman ve kas-iskelet
sağlığı, basit bir mesajı iletmeyi
Napo'nun işle ilgili KİSH’ler hakkında

amaçlıyor:

farkındalığı

önlenebilir!!

artırmak

için

‘Yükü

İşle

ilgili

KİSH'ler

Hafifletin’ filmini sunduğu 2007'den
bu yana, bu ciddi sağlık sorununun

‘Yükü

Avrupa'da

Napo’nun maceralarına katılmak için

hala

yüksek

oranda

yaygın olması, Napo'ya bir kez daha
Yayınlar

mizah ve tavsiye dolu yeni video
klipler hazırlaması için ilham verdi.

Hafifletin

tıklayınız.

Kampanyası’nda
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Ta r ı m v e O r m a n c ı l ı k : İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i
Ne Tür İSG Risklerine Sebep Oluyor?
İklim

değişikliğinin

tarım

ve

sağlamak

için

AB

gerekliliklerini

ormancılık üzerinde önemli bir etkiye

karşılama baskısının önemli ölçüde

sahip olması beklenmektedir. EU-

strese

OSHA tarafından hazırlanan politika

değişikliklerin çiftçiler ve ormancılar

özeti, bu değişikliklerin sektördeki iş

için

sağlığı

etkileyeceğini de ele alıyor.

ve

güvenliğini

nasıl

neden
psikososyal

olması
riskleri

bu
nasıl

etkileyeceğini inceliyor.
Politika
Çalışma,

uygulamaların

değişikliğinin

etkilerini

iklim

özetini

incelemek

için

tıklayınız.

hesaba

katacak şekilde uyarlamak, artan
ısıya, hastalığa, zararlılara ve toza
maruz kalma gibi yeni ve ortaya
çıkan

risklerin

değerlendirilmesini

gerektirir. Ayrıca, iklim değişikliğinin
üretim

üzerindeki

belirsizlik

ve

etkisine

iklim

ilişkin

değişikliğini

hafifletmek ve etkilerine uyum
Yayınlar

Yayınlar bölümü
sona erdi.
Sırada Etkinlik ve
Eğitimler var!
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İşyerinde Güvenlik ve Sağlık İçin
Küresel Eğitim Girişimi
IOSH “Hedef Sıfır (Vision Zero)”
bir çalışma dünyası için küresel
çağrıları karşılamaya

yönelik

bir

eğitim girişimi başlatıldığını duyurdu.
Bu

ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

eğitim ağı tarafından, daha güvenli

girişim,

yedi

altın

kuralla

desteklenen bir önleme kültürüne
odaklanan

Uluslararası

Sosyal

Güvenlik Birliği'nin (ISSA) Hedef
Sıfır

stratejisinden

IOSH

bu

girişimi

vurgulayarak;
güvenlik

ilham



alıyor.

sağlık

hizmetlerinin

Zero)

ve

başlıca

Profesyonel

akredite Hedef Sıfır (Vision

desteklediğini

hem

Sertifikalar:

eğitmenlerinin

eğitim

sertifikaları verme kapasitesi


SMG kimlik bilgileri: Sürekli

kullanıcılarından hem de dünyanın

Mesleki Gelişim (SMG) onaylı

dört bir yanından güvenlik ve sağlık

kurslar

eğitimi

sağlayıcılarından

oluşan



Kursların

doğrulanması:

15.000 güçlü Hedef Sıfır ağı adına,

Profesyonel

ISSA Önleme Özel Komisyonu’nun

eğitmenlerin, IOSH tarafından

eğitimde mükemmellik arayışında

onaylanmış kendi Hedef Sıfır

yeni

eğitim kurslarını almaları için

bir

akreditasyon

programı

duyurduğunu belirtti. Buna göre yeni
akreditasyon programı, bir dizi yeni
özellik sunarak küresel eğitmenler
topluluğunu büyütmeye çalışacak.
Bu özelliklerden bazıları şu şekilde:



Akreditasyon:

İki

seviyeli

eğitmen akreditasyonu (temel
ve profesyonel)


Eğitim paketi: Hem öğrenciler
hem de eğitmenler için el
kitaplarını içeren profesyonelce
tasarlanmış bir eğitim paketi

akredite

tesis
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

SAYI 17 / AĞUSTOS

SAYFA 19

22. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya
Kongresi’ne Başvurular 10
Eylül’de Sona Eriyor
2020

yılında

Kanada’da

22incisi

Müdürlüğümüz

Uluslararası

düzenlenecek olan Dünya İş Sağlığı

İşbirlikleri Birim Sorumlusu Selçuk

ve

Yaşar

Güvenliği

Kongresi

pandemi

katılarak

eş

başkanlığını

nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

yürüttüğümüz G20 İSG Uzmanları

Kongre yetkilileri geçtiğimiz aylarda

Ağı’nın

pandeminin

bahsedecek.

etkisini

sebebiyle

sürdürmesi

Kongre’yi

çevrimiçi

gerçekleştireceklerini açıkladılar.

değerli

zamanda

çalışmalarından

Sempozyum

İSG

uygulanmasıyla

aynı

mevzuatının
ilgili

zorluklar

hakkında fikir alışverişinde bulunmak
20-23

Eylül

tarihlerinde

ve kritik uyum sorunlarına yönelik

düzenlenecek Kongre’de önemli İSG

yenilikçi çözümler konusunda bilgi

konuları

hakkında

paylaşımı sağlamak adına farklı ülke

150'den fazla küresel uzmanla altı

ve bölgelerden kamu yetkililerini bir

teknik oturum ve 21 sempozyum

araya getirecek.

ve

trendleri

gerçekleştirilecek.
Kongre hakkında detaylı bilgi almak
için tıklayınız.

Kongre kapsamında düzenlenecek
olan

“İSG

Standartların
uyumdan

Yönetişiminin

Yeniliği:

belirlenmesinden
sorumlu

Sempozyumuna

ve

kurumlar”
Genel

SAYFA 20

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ

I O S H We 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


COVID-19

salgını

laboratuvarlarda

katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

biyorisk yönetimi başarıları ve
Kaçırdığınız

zorlukları


KKD

–

CE

işaretleri

ve

IOSH

etkinliklerini

izlemek için tıklayınız.

uyumluluk

ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

biyomedikal

sırasında



Tehlikeli maddeler ve patlayıcı

ortamlar
Önümüzdeki günlerde birçok farklı
konuda

IOSH

düzenlenecek
önceden

kayıt

olan
olarak

tarafından
etkinliklere
ücretsiz

COVID-19 Dünyasında Sağlık ve
Güvenlik: Sağlık ve Güvenlik
Dergisi Konferansı
Sağlık

ve

Güvenlik

(Health&Safety

Dergisi

Review-HSR)

tarafından 23 Eylül'de gerçekleşecek
çevrimiçi

etkinlik,

COVID-19

pandemisinin yol açtığı zorluklar ve
fiziksel yaralanma rehberleri ile iklim
değişikliği

mevzuatının

etkilerini

tartışmak üzere ana konuşmacıları
bir araya getiriyor.
Konferans programını incelemek ve
başvuru için tıklayınız.
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Bültenimizin
sonuna geldik.
Bir dahaki
sayıda
görüşmek
üzere...
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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.

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://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

