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SAYFA 4

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

ÖNSÖZ

Kıymetli Okurlar,
Çalışma hayatında sürdürülebilir istihdam hizmetlerinin ve güçlü üretimin
sağlanabilmesi için çalışanlarımıza en temel ihtiyaçları olan sağlıklı ve güvenli
bir çalışma ortamı sunmanın bilinci ile ‘’İnsana Yakışır İş‘’ düşüncesiyle
faaliyetlerimize yön veriyoruz. 2012 yılında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu’na ek olarak 36 yönetmelik, 11 tebliğ ve çok sayıda yazılı ve görsel
yayın ile çalışma hayatının mevcudiyetinden kaynaklı veya sonradan
olabilecek risklerden korunmak ve böylesine hayati bir konuda çalışanların ve
toplumun

tamamının

farkındalığını

artırmak

amacıyla

azami

gayreti

göstererek ciddi tedbirleri hayata geçirdik.
Bazı görevler vardır ki niteliği itibari ile toplumun belli kesimini ilgilendirir, lakin
iş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızı, ailelerini hatta toplumun tamamını
ilgilendirmesi sebebi ile ülkemizin tüm canlarına dokunma mahiyeti özelinde
oldukça hassas bir nitelik taşımaktadır. Küresel düzeyde önemi her geçen
gün yeniden idrak edilen bu insanlık meselesi hususunda Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilk ortak tahminine
göre sadece 2016 yılında işe bağlı hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle 1,9
milyon insan hayatını kaybetti. WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus “Bu kadar çok insanın işlerinden dolayı ölmelerini görmek şok
edici” açıklaması işin ciddiyetini tekrar gözler önüne serdi. Tüm ilgili tarafları
uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla
yayımladığımız bültenimizin bu sayısında alandaki güncel gelişmelere ek
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olarak söz konusu yayını da sizlerin istifadelerine sunuyoruz.
Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılından beri yürütülen MİSGEP projesi
ile şu ana kadar 40’a yakın bilinçlendirme toplantısı, 20’nin üzerinde istişare
toplantısı, işveren eğitimleri düzenleyip 80 işyerine İSG profesyoneli istihdamı
için doğrudan hibe desteği sağladık. Aynı zamanda projemiz kapsamında İSG
kültürüne katkıda bulunmak adına mobil uygulamadan, kamu spotlarına, çizgi
filmlerden drama yoluyla eğitimlere kadar birçok faaliyetin de yürütümünü
sürdürmekteyiz. Kamu, özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları
kapsayan mevzuatımız ile kamu kurumları arasında sağlanacak iletişim ve iş

birliğinin ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine önemli
katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında bütüncül iyileşmeyi sağlamak üzere “Kamu İSG Ailesini”
genişleterek Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantılarımıza devam
ediyoruz.
Her 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası düzeyde en önemli ve saygın
organizasyonlardan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongresi bu yıl
22.si

“Bağlantı Çağında Önleme: Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma

sağlamak için küresel çözümler” mottosu ile 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde
çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. G 20 İSG Ağı Eş Başkanı unvanı ile kongre
kapsamında ILO tarafından düzenlenen Sempozyumda ülkemiz adına katılım
ve

katkı

sağladığımızı

belirterek

ulusal

düzeyde

gerçekleştirdiğimiz

istişarelerin, projelerin, faaliyetlerin yanı sıra uluslararası arenada İSG ile ilgili
önemli etkinliklerde de söz sahibi olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyorum.
Sağlıklı ve güvenli günler diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Önsöz

SAYFA 6
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E U - O S H A' n ı n X X I I İ S G D ü n y a
Kongresi'nde Ödüllendirilen
Sanal Posteri
Risk

‘Avrupa'da

Faktörlerine

Çalışanlar
posteri

Anketi’

‘Uzun

Güvenlik

D Ü N YA D A N H A B E R L E R

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

EU-OSHA'nın

Kanser

Avrupa'da

Kanser

Risk

Maruz

Kalan

Maruz

Kalan

Faktörlerine

başlıklı

sanal

Çalışanlar

Anketi:

Politika

Oluşturma

Süreli

Sağlık

Zorluklarına

ve

Yönelik

Karşılaştırılabilir

ve

ve

Üzerine
Güvenilir

Yenilikler’ başlığı altında İSG Dünya

Veriler

Kongresinde ödül aldı. Bu yıl Kongre,

Yenilikçi Bir Yaklaşım - Xabier

5'i EU-OSHA uzmanları tarafından

Irastorza, Marine Cavet ve William

hazırlanan

Cockburn

Kongre

Sempozyumlarında

ele

Elde

Önleme

Etmeye

Yönelik

alınan

konularla ilgili 400'den fazla posterin

Avrupa'da

yer aldığı sanal bir Poster Sergisine

Yönetiminde Yeni Gelişmeler ve

ev sahipliği yaptı.

Eğilimler – ESENER-3 Anketinden
Kanıtlar

Kongreye kayıt yaptırdıysanız, dijital
platforma erişebilir, tüm oturumların

videolarını

görüntüleyebilir

kaçırdığınız
inceleyebilirsiniz.

veya

posterleri
Katılmadıysanız,

Psikososyal

-

Xabier

Irastorza

İşyerleri Gün İçinde İSG'yi Nasıl
Yönetiyor? - Xabier Irastorza
İSG'nin Değeri, Dietmar Elsler
İSG Barometresi, Lothar Lieck

OSHA Slideshare hesabını ziyaret
ederek görebilir ve indirebilirsiniz:

ve

Malgorzata Milczarek

EU-OSHA'nın ödüllü poster de dahil
olmak üzere sanal posterlerini EU-

Risk

Haberin detayları için tıklayınız.
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İnşaat Sektöründe Ruh Sağlığını
Geliştirme
“İnşaat sektöründe yüksek intihar
oranlarına dair tutarlı kanıtlar var.
Örneğin, 2011-2015 Birleşik Krallık
Ulusal İstatistik Ofisi verileri, erkek
inşaat çalışanlarının ulusal erkek
ortalamasından 3,7 kat daha fazla
intihar riskine sahip olduğunu ve
ticaret çalışanları için intihar riskinin
iki katına çıktığını gösterdi.”
IOSH

10

Eylül

Dünya

İntiharı

Önleme Günü vesilesi ile inşaat
sektöründe çalışanların yaşadığı ruh

MENTUPP,

sağlığı problemlerine dikkat çekti.

finanse

AB

edilen

Ufku
bir

tarafından
programdır.

Program sağlık, bilgi ve iletişim
İnşaat sektörünün “proje ve müşteri

teknolojileri sektörlerinin yanı sıra

odaklı

inşaat

yapısı”,

“genellikle

geçici

çalışanları

arasında

sözleşmelerle birlikte kısa vadeli

sağlığını

projeleri”,

oranlarını azaltmak için işyeri tabanlı

“iş

ve

finansal

güvencesizliği” ve “daha uzun süre

bir

evden

iyileştirmek
müdahale

uzakta

çalışılması”

gibi

uygulamayı

özgü

psikososyal

risk

amaçlıyor.

kendine

ve

ve

ruh

intihar

geliştirmeyi,
test

etmeyi

faktörleri bulundurduğunu belirten
IOSH; halihazırda inşaat sektöründe

IOSH’un konu ile ilgili hazırladığı

devam eden konu ile ilgili birçok

habere ulaşmak için tıklayınız.

araştırma

faaliyeti

bulunduğunu

ifade etti.

almak için tıklayınız.

Bu araştırma faaliyetlerinden birinin
“Mesleki Ortamlarda Ruh Sağlığını
Geliştirme

ve

(MENTUPP)

programı

belirtildi.

MENTUPP hakkında detaylı bilgi

Müdahale”
olduğu

95,5 milyar Avro bütçesiyle AB’nin
araştırma

ve

yenilik

için

temel

finansman programı olan AB Ufku
hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünyadan
Haberler
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E U - O S H A, M e v s i m l i k Ç a l ı ş a n l a r
Kampanyası Eylem Haftasına Katıldı
AB'de mevsimlik çalışanlar için adil

Haziran-Ekim 2021 tarihleri arasında

ve güvenli çalışma koşullarının teşvik

yürütülen

edilmesi, Avrupa Çalışma Otoritesi

sektörüne

odaklanıyor.

(ELA)’nın ‘Her Mevsim için Haklar’

COVID-19

pandemisi,

kampanyasının temel amacıdır. EU-

çalışanların koşullarını ağırlaştırdığı

OSHA,

ve onları artan iş sağlığı ve güvenliği

20-24

arasındaki

eylem

mevsimlik
güvenli

Eylül

haftasına,

çalışanları

çalışma

tarihleri

sağlıklı

koşulları

ve

risklerine

kampanya

maruz

tarım-gıda
Mevcut
mevsimlik

bıraktığı

için

özellikle önemli.

hakları

konusunda bilgilendirmek için bir

El

broşürü

ve

bilgi

bilgilendirme broşürü ve infografik

incelemek için tıklayınız.

grafiğini

yayınlayarak katılıyor.
COVID-19 döneminde işverenler için
mevsimlik

çalışanlar

hakkında

faydalı kaynaklara göz atmak için
tıklayınız.

Çalışanlar

için

COVID-19

enfeksiyonu ve Uzamış COVID-19

Dünyadan

(Long COVID) kılavuzunu okumak

Haberler

için tıklayınız.

H i b r i t Ç a l ı ş m a Ş e k l i Ya y g ı n l a ş ı y o r
“İngiltere’de
katıldığı

3.000

ulusal

çalışanın

ankete

IOSH’un

uzaktan

çalışma

göre

konusunda

rehberlik

katılımcıların %44’ü hibrit çalışma

yaklaşımını

içeren

şeklini tercih ediyor.”

devamına ulaşmak için tıklayınız.

IOSH hibrit çalışmanın gelecekte en
yaygın

istihdam

modeli

olma

olasılığını vurgulayarak işyerlerinin
bu modeli sağlıklı ve güvenli bir
şekilde

yönetmeleri

dikkat çekti.

konusuna

edici
haberin
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İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim
Programı
ILO

Türkiye

Ofisi,

istihdam

olanaklarını artırmak ve çalışanların
mesleki becerilerini geliştirmelerini
desteklemek

adına

“İşyerinde

Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı”
(İŞMEP)’i başlattığını duyurdu. ILO
Türkiye Ofisi kapsamlı bir program

olan İŞMEP’in özellikle COVID-19
küresel salgını döneminde büyük
zorluklarla karşılaşan iş arayanlar ve
işverenlere destek vermek üzere,
işgücü piyasasındaki çalışan açığı
olan

işlerin

gerektirdiği

becerileri

kazandıracak şekilde tasarlandığını
ifade etti.
Verilecek

mesleki

kapsamında

iş

eğitimler
sağlığı

ve

güvenliğinin de bulunduğu Program
hakkında detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

ILO’nun

hazırladığı

broşüre

bu

konuda

ulaşmak

için

tıklayınız.
İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP), “Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının
Desteklenmesi Projesi” kapsamında uygulanan bir destek programıdır. Proje,
Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından
finanse edilmekte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
koordinasyon içinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi
tarafından uygulanmaktadır. İŞMEP’in amacı,


mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve geliştirmek;



kadınlara, gençlere ve engelli bireylere öncelik tanıyarak insana yakışır
iş fırsatlarını artırmak;



beceri açıklarını kapatmak ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacının
karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Dünyadan
Haberler
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E U - O S H A , Av r u p a D i l l e r G ü n ü ' n d e
Çokdilliliği Kutluyor
Avrupa'nın
fazla

çokdilli

yapısı,

kültürlerarası

daha

diyaloğa

en sık kullanılan kavramlar için
sözcük ve tanımları içerir.

ulaşmak için bir araç ve kıtanın
zengin kültürel mirasında kilit bir

Avrupa'daki, Avrupa Diller Günü'nü

unsurdur.

kutlama etkinliklerine göz atmak için

Bu

nedenle,

her

26

Eylül’de, Avrupa Konseyi ile Avrupa
Komisyonu'nun

bir

girişimi

olan

Avrupa Diller Günü kutlanıyor.

Aksiyona katılın, dil becerilerinizi

değerlendirin ve eğlenceli sayfaları

Çok dillilik, EU-OSHA'nın günlük
çalışmalarında

tıklayınız.

keşfedin.

mesajları

olabildiğince geniş bir alana yayan
önemli

bir

temel

taşıdır.

EU-

OSHA'nın çok dilli iş sağlığı ve
güvenliği
veya

terminoloji
kas-iskelet

sözlüğü
sistemi

hastalıkları ve tehlikeli maddelerle

ilgili sözlükleri, 25 dilde bu alanlarda

EU-OSHA Sağlıklı İşyerleri
K a m p a n y a Ta k v i m i n i Ta k i p E d i n !

Dünyadan
Haberler

‘’Sağlıklı İş Yerleri Yükü Hafifletir’’



kampanyasının öncelikli alanlarını
biliyor musunuz? Kampanyanın iki



Önleme: Ekim-Aralık 2020



Rakamlarla Gerçekler: OcakMart 2021



Uzaktan Çalışma: Şubat-Nisan



Gelecek



Psikososyal

Mayıs-

Riskler:

Eylül-

Kasım 2022
Kampanyayı takip etmek ve herkes

Durumlar:

Nisan-

için daha güvenli ve sağlıklı bir

Haziran 2021

çalışma

Hareketsiz Çalışma: Temmuz-

yardımcı

Ekim 2021

Nesiller:

Ağustos 2022



Kronik

Kasım

2022

materyaller sunduğu konular:



Çeşitliliği:

2021'den Ocak 2022'ye

tam yıllık süresi boyunca takviminde
işlediği ve çok çeşitli kaynaklar ve

Çalışan

ortamı
olmak

oluşturmaya
için

tıklayınız.
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Birleşik Krallık’ tan
Gerçek İş Kazası Örnekleri
Birleşik Krallık’ ta 2020-21
yılı verilerine göre: Tüm
sektörlerde en yaygın ölüm
nedenleri,
yüksekten
düşme ve hareket halindeki
bir aracın çarpmasıdır.
Gerçekleşen
ölümlerin
%38’i
kendi
hesabına
çalışanlardır (Link:*).

IOSH her ay sitesinde Birleşik Krallık



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu

eğitmenine verilen ceza haberi için

(Health

tıklayınız.

and

HSE)’den

Safety

elde

haberlerini

Executive

ettiği

iş

-

Dalış sırasında stajyeri ölen dalış

kazası

paylaşıyor.

Kaza



Nehir kıyısındaki bitki örtüsünü

ve

temizlemek için gönüllü olan bir

alınması gereken önlemlere ilişkin

derneğin yaşadığı iş kazası haberi

bilgilerin de yer aldığı Eylül ayı içinde

için tıklayınız.

sonucunda

paylaşılan

verilen

cezalara

içeriklere

aşağıdaki

linklerden ulaşabilirsiniz.


Madende

yaşanan



Hatalı asansör kullanan oto lastiği

firmasına verilen ceza haberi için
iş

kazası

tıklayınız.

haberi için tıklayınız.

Dünyadan
Haberler bölümü
sona erdi.
Sırada Yayınlar
var!

Dünyadan
Haberler
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W H O / I L O : H e r Y ı l Ya k l a ş ı k 2
Milyon İnsan İşe Bağlı Nedenlerle
Ya ş a m ı n ı Y i t i r i y o r
İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

WHO

ve

ILO’nun

ilk

ortak

Ölümlerin

yüzde

81’i

bulaşıcı

tahminlerine göre, 2016 yılında işe

olmayan hastalıklardan kaynaklandı.

bağlı hastalıklar ve yaralanmalar 1,9

Ölümlerin en büyük nedenleri ise

milyon insanın ölümüne neden oldu.

kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(450.000 ölüm); inme (400.000 ölüm)
ve iskemik kalp hastalıkları (350.000

ölüm) oldu. Mesleki yaralanmalar,
ölümlerin yüzde 19’una (360.000
ölüm) neden oldu.

YAY I N L A R

Çalışma, uzun çalışma saatleri ve
işyerinde hava kirliliği, astıma neden
olan,

kanserojen

maddeler,

ergonomik risk faktörleri ve gürültüye
maruz kalma gibi 19 mesleki risk
faktörünü ele alıyor. En önemli risk
faktörü ise yaklaşık 750.000 ölümle
ilişkili olan uzun çalışma saatlerine
DSÖ/ILO
Yaralanma

İşle

İlgili

Yüküne

Tahminleri,

Hastalık
İlişkin

2000-2016:

ve

Ortak
Küresel

İzleme Raporuna göre, işe bağlı
ölümlerin

çoğu

kardiyovasküler

solunum

hastalıklardan

kaynaklanıyor.
Her yıl işyerlerinde ölümlere en
çok sebep olan risk faktörleri;




ve

Uzun çalışma saatleri;
750.000 ölüm
Hava kirliliği, gazlar ve duman; 450.000 ölüm
Yaralanmalar; 360.000
ölüm

maruz
kirliliğine

kalmadır.
(partikül

İşyerinde

hava

madde,

gaz,

duman) maruz kalma ise 450.000
ölüme neden oldu.

SAYI 18 / EYLÜL 2021

SAYFA 13

Küresel çapta, işyerlerinde risk
faktörlerine maruziyet yaklaşık
2 milyon prematüre ölüme
sebep oluyor.

Mesleki
risk
faktörlerinden
kaynaklı ölümler
özellikle
aşağıdaki 3 grupta yüksek:




Batı Pasifik ve GüneyDoğu Asya’da yaşayanlar
Yaşlı çalışanlar
Erkekler
Yayınlar

Haber hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.
Raporu incelemek için tıklayınız.
Rapor

baz

Türkçe

alınarak

dilindeki

hazırlanan

“Sorular

ve

Cevaplar” dokümanına ulaşmak için
tıklayınız.

SAYFA 14
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Gündemdeki OSHw iki Makalesi:
KİSH'ler İçin Psikososyal Risk
Faktörleri ve Korunma
Psikososyal risk faktörleri, birçok
işyerinde

sağlığın

bozulmasının

önemli bir nedenidir. Ruh sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı
sıra

kas-iskelet

sistemi

hastalıklarının (KİSH) gelişmesine de
sebebiyet verebilirler.
Küresel

COVID-19

pandemisinin,

yalnızca

uzaktan

çalışmanın

çapındaki bozulmanın bir sonucu

benimsenmesini hızlandırarak değil,

olarak

aynı zamanda baskı ve taleplerdeki

baskılarda

yoğun artışlar yoluyla da psikososyal

yaşadı.

finansal

ve

çarpıcı

diğer
bir

ticari

değişiklik

risklerin yaygınlığı üzerinde önemli

Yayınlar

bir etkisi olduğuna inanılmaktadır.

‘’KİSH'ler

Temel

faktörleri

hizmetlerde

çalışanlar

için
–

psikososyal

önleme

risk

yaklaşımları’’

üzerindeki bariz etkisinin yanı sıra,

başlıklı OSHwiki makalesini okumak

birçok sektör, ticaretteki dünya

için tıklayınız.

COVID-19 Salgını Sırasında Uzaktan
Çalışma: Riskler ve Önleme Stratejileri
Uzaktan çalışanların fiziksel sağlığını
ve

onları

etkileyen

potansiyel

psikososyal risklerden korumak için
çalışma

alanı

risk

değerlendirmelerinin

önemini

vurgulamaktadır.
EU-OSHA

tarafından

hazırlanan

Pandemi

sırasında

uzaktan

rapor, uzaktan çalışmanın temel itici

çalışanları

desteklemek

güçlerini

Avrupa'daki

şirketler

ve

pandemi

sırasında

için

tarafından

çalışanlar ve kuruluşlar için ortaya

benimsenen iyi İSG uygulamalarının

çıkan iş sağlığı ve güvenliği risklerini,

örneklerini içeren rapora erişmek için

fayda ve zorluklarını açıklamaktadır.

tıklayınız.

SAYI 18 / EYLÜL 2021

SAYFA 15

COVID-19 Sağlık Etkileri ve Meslek
H a s t a l ı ğ ı O l a r a k Ta n ı n m a s ı
COVID-19'un çalışanlar üzerindeki

EU-OSHA’nın

son

dönemdeki

ve özellikle Uzamış COVID’in (Long

yayınlarını incelemek için tıklayınız:

COVID) insan sağlığına etkileri 27
Eylül'de

gerçekleşen

sanal

bir

etkinlikte tartışıldı.

COVID-19 enfeksiyonu ve Uzamış
COVID (Long COVID) – çalışanlar
için rehber

EU-OSHA ulusal odak noktaları, AB
sosyal

COVID -19 enfeksiyonu ve Uzamış

ortaklardan temsilciler, COVID-19'un

COVID (Long COVID) – yöneticiler

çalışan sağlığı üzerindeki etkisini ve

için rehber

Komisyonu,

kurumlar

ve

bunun meslek hastalığı

veya

iş

kazası olarak tanınmasını tartışmak
için çevrimiçi olarak bir araya geldi.
EU-OSHA

ilerleyen

günlerde,

toplantıya dair bir özet ve sunumlar
yayınlayacak.
Etkinlik gündemini incelemek için
tıklayınız.

Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı her gün başka bir
yüzünü göstermeye devam ediyor. Artık hastalığın sadece bir grip
olmadığı, grip gibi gelip geçmediğini bazı hastalarda yakınmaların
aylarca devam edebileceği biliniyor.
COVID-19 teşhisi konulan hastaların %10-%20’sinde belirtilerin
bir aydan daha uzun süre devam ettiği gözlenmiş ve bu durum
Long COVID ya da Uzamış COVID olarak adlandırılmıştır.
COVID-19 hastalığı geçirmesine rağmen enfeksiyonun kalıcı etkileri devam eden ya da yakınmaları beklenenden çok daha uzun
süren hastalar bu gruba girmektedir.
Uzamış (Long) COVID, Kronik COVID Sendromu ve Post-akut
COVID-19 (PASC) olarak da tanımlanmaktadır.
Kaynak: Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Yayınlar
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İş Kontrol Noktalarında Stres Önleme
ILO

işyerindeki

zihinsel

sağlık

İşle ilgili stresin aşırı çalışma, iş

sorunlarının küresel ekonomiye her

güvencesizliği ve bulanık iş-yaşam

yıl verimlilik kaybı nedeniyle 1 trilyon

dengesi gibi çeşitli koşulları içerdiğini

ABD Dolarına mal olduğunu belirtti.

açıklayan

Ayrıca örnek olarak İsviçre'de işle

kaybedilen

ilgili stresin maliyeti pandemi öncesi

üzerindeki olumsuz etkilere neden

7,6 milyar iken pandemi sırasında

olabilecek iş kazası riskini azaltmaya

her ay 600 milyon İsviçre Frangı

yardımcı

arttığını ekledi.

yönetmenin önemini vurguladı.

ILO

bu

günlere

olmak

nedenle,
ve

için

işte

üretkenlik

iş

stresini

Tüm bu nedenlerle ILO çevrimiçi ve
mobil uygulamada da bulunan “İş
Kontrol Noktalarında Stres Önleme”
kontrol listesini geliştirmiştir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

Söz

konusu

kontrol

listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlar

COVID-19: İşyerine Dönüş - İşyerlerini
Uyumlaştırarak Çalışanları Koruma
İşyerlerinin, COVID-19 hastalığından
sonra geri dönen çalışanları korumak
için uyumlaştırlması gerekebilir. EUOSHA tarafından hazırlanan rehberi

inceleyerek risk değerlendirmenizi
güncelleyebilirsiniz.
Yayına ulaşmak için tıklayınız.
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N a p o , Y ü k s e k t e Ç a l ı ş m a Ya p ı l a n
İşlerde Düşmeler Konusunda Uyarıyor
Yüksekte çalışılan işler yüksek risk
taşımaktadır.

Napo,

aydınlatma

bakım işleri, pencere temizliği ve
ağaç

budama

gerçekleşen

esnasında

düşmelerin

nasıl

önlenebileceğini anlatıyor.
Videolara ulaşmak için tıklayınız.

ILO-WHO Uluslararası Kimyasal
Güvenlik Kartları
Avrupa

Komisyonu'nun

desteğiyle

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler ve

ILO ve WHO'nun ortak bir faaliyeti

tehlikeler

olarak

10. Kısa vadeli ve uzun vadeli sağlık

hazırlanan

Kimyasal

Güvenlik

İngilizce'ye

ek

Uluslararası
Kartları

olarak

11

artık

etkileri

dilde

11. Mevzuat bilgileri ve mesleki

mevcuttur.

maruziyet limitleri

12. Çevresel veriler.
ILO,

kimyasallar

sağlık

ve

açıklayan
amacının
güvenli

hakkında

güvenlik
bu

temel

bilgilerini

kartların

işyerinde
kullanımını

temel

kimyasalların
teşvik

Detaylı bilgi almak ve Uluslararası
Kimyasal

Güvenlik

Kartlarına

ulaşmak için tıklayınız.

etmek

olduğunu ekledi.

Kimyasalların küresel uyumlaştırılmış
sınıflandırma ve etiketleme sistemi

Kartlar aracılığı ile sağlanan bilgiler:

hakkında ILO’nun hazırladığı rapora

1. Kimyasalın kimliği

ulaşmak için tıklayınız.

2. Yangın ve patlama tehlikeleri
3. Yangınla mücadele
4. Akut sağlık tehlikeleri ve korunma
5. Önleyici tedbirler
6. İlk yardım
7. Döküntülerin bertarafı,
depolanması ve ambalajlanması
8. Sınıflandırma ve etiketleme

Yayınlar
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10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü
Zorlu çalışma ortamı veya işle ilgili

Ayrıca

kaygı kaynakları, çalışanların ruh

vesilesi ile risk altındaki çalışanlara

sağlığını

Bazı

yardım etmenin yollarını paylaştığı

durumlarda, intihara neden olabilir.

bir haber hazırladı. IOSH konu ile

Birkaç destek olan kelime dünyalar

ilgili birçok yardımcı kaynağa sahip

kadar fark yaratabilir.

olduğunu da belirtti:

kötüleştirebilir.



IOSH’da

bu

önemli

gün

İyi çalışma – işyerinde sağlığı

WHO’nun işyerlerinde ruh sağlığına

ve esenliği geliştirmeye yönelik

dikkatleri çeken videosunu izlemek

rehberlik,

için tıklayınız.

Yayınlar



İşyeri rehberlerinde iş sağlığı

İşyerinde

yardımı,

İş Sağlığı ve Refahını Yönetme

kursu.

yönetimi,




ruh

sağlığı

ilk

IOSH’un hazırladığı haber metnine
ulaşmak için tıklayınız.
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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
Çalışanların Sağlık ve Güvenliğini
Nasıl Etkileyecek?
İklim değişikliği, tarım ve ormancılık

İklim

değişikliğinin

için belki de diğer tüm sektörlerden

ormancılık üzerindeki etkisine ilişkin

daha büyük bir zorluk teşkil ediyor.

politika

Yeni politika özeti, bu durumun İSG

tıklayınız.

özetine

tarım

göz

ve

atmak

için

üzerindeki etkilerini inceliyor.
Tarım ve ormancılığın geleceği ve
Artan

sıcaklıklar

görülmeye

ve

başlayan

daha

sık

olağanüstü

hava olayları, ortaya çıkan risklerin
değerlendirilmesi

ve

İSG

üzerine

EU-OSHA

raporu

hakkında daha fazla bilgi edinmek
için tıklayınız.

iş

uygulamalarının şartlara uyarlanması
gereğini ortaya çıkardı.
Politika

özeti,

farkındalık

artırma

programları ve çalışanların fiziksel ve
zihinsel sağlıklarının daha proaktif
olarak izlenmesi gibi riskleri en aza

indirmek için öneriler sunuyor.

İşyerlerinde Havalandırma
parçası

olarak,

kapalı

Yayınlar

alanlarda

yeterli miktarda temiz hava tedarikine
önem

göstermeleri

gerektiğini

hatırlattı. Ayrıca, Birleşik Krallık İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (Health
and Safety Executive - HSE)’nun

havalandırma ve klima hakkındaki
rehberliğini

güncellediği

haberini

paylaştı.
IOSH,

çoğu

kısıtlamalarının

COVID-19
kaldırıldığı

şu

günlerde işletmelere virüsün işyerleri

IOSH’un

bu

konuda

hazırladığı

habere ulaşmak için tıklayınız.

aracılığıyla yayılması riskini en aza

HSE’nin

indirmek için geniş bir stratejinin bir

tıklayınız.

rehberine

ulaşmak

için
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I O S H D e r g i s i Ye n i S a y ı s ı
IOSH’un okuyucularına iki ayda bir

sorunlarını ciddi şekilde ele almaya

sunduğu dergisinin Eylül-Ekim sayısı

başladığını

çıktı.

sağlığının diğer riskler gibi bir risk

Bu sayıda kapak konusu olarak İSG
istatistikleri

ele

alınıyor.

Ulusal

politika ve eylemler için istatistikleri

işyerinde

ruh

olduğunu söylüyor. Bu risklerle başa
çıkma

konusunda

paylaşılan

makaleye ulaşmak için tıklayınız.

kullanmanın güvenli olup olmadığı

Bir başka dikkat çeken makale: Dört

tartışılan

endüstri

makaleyi

okumak

için

tıklayınız.

bir diğeri ise tüm vücut titreşimlerinin
riskleri

hakkında.

operatörlerinin

İş

makinesi

sağlığı

üzerine

odaklanan makaleyi okumak için
tıklayınız.
İşyerinde İSG konusunda nasıl etkili
bir yönetici olursunuz? IOSH’un bu
konuda Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve
Kuzey Amerika'da farklı bölgelerde
çalışmış

olan

İSG

Profesyoneli

Amjad Awwad ile yaptığı röportaja
ulaşmak

için

tıklayınız.

Awwad

evrensel olarak en kilit noktanın
empati kurmak olduğunu söylüyor.
IOSH, son yıllarda, güvenlik ve
sağlık

lideri,

risk

değerlendirmesinin temel amacını ve

Dergide dikkat çeken makalelerden

Yayınlar

ve

dünyasının

ruh

sağlığı

sunduğu fırsatları tartışıyor. Okumak
için tıklayınız.
Bu

sayıdaki

diğer

ulaşmak için tıklayınız.

makalelere
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Okullarda Sağlık Okuryazarlığına
İ l i ş k i n Ye n i W H O R a p o r u
“Sağlık

okuryazarlığı,

bireylerin

eleştirisi

ile

bu

konuda

gelişim

sağlıklarıyla ilgili bilgileri anlama,

sağlanmasına yardımcı olmak adına

eleştirel olarak değerlendirme ve

bir rapor yayımladı. Söz konusu bu

kullanma

becerisidir.

ve

rapor sağlık okuryazarlığı eğitiminin

öğretim

hayatının

bir

okullarda,

Eğitim
önemli

sınıflarda

ve

mesleki

bileşenidir ve COVID-19 pandemisi

eğitim ve öğretimde eğitim ve sağlık

sırasında önemi daha belirgin hale

sektörlerinin

gelmiştir.”

edilmesini

WHO

birçok

Avrupa

okullarda

sağlık

eğitimini

geliştirmeye

yaklaşımların

ülkesinde

okuryazarlığı

yetersiz

yönelik

yararına

savunuyor

başarmanın

dahil

ve

yollarını

bunu

öneriyor.

Rapora ulaşarak daha detaylı bilgi
edinmek için tıklayınız.

olduğu

Yayınlar

Yayınlar
bölümü sona
erdi.
Sırada
Etkinlik ve
Eğitimler var!

SAYFA 22

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ

ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

XXII. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Kongresi, İşyeri Ölümleri ve
Ya r a l a n m a l a r ı n ı S o n l a n d ı r m a
Çağrısıyla Sona Erdi

ILO

XXII.

Dünya

İş

Sağlığı

Güvenliği Kongresinin
nedeniyle

ve

her yıl iş

meydana

gelen

Kongre’de tartışılan temel konular
arasında,

dijital

çalışma

çağında

artan yeni mesleki tehlikeler yer aldı.

milyonlarca

ölüm,

hastalık

ve

yaralanmaya

çözüm

bulmak

için

ILO Kongre’de uzaktan çalışma ve

uluslararası topluma birlikte çalışma

yeni teknolojilerle ilişkili riskler gibi

çağrısı yaparak sona erdiğini belirtti.

konuların öncelikli konular arasında
yer aldığını; ancak inşaat, tarım veya

20-23 Eylül tarihleri arasında yapılan

imalat

Kongre, Uluslararası Çalışma Örgütü

maruziyet

(ILO), Çalışma ve Sağlık Enstitüsü

yaşamını yitirmeye devam ettiği için

(IWH),

Kanada

Güvenliği

İş

Merkezi

Uluslararası

gibi

sektörlerdeki

risklere

nedeniyle

insanlar

Sağlığı

ve

uzun süreli mesleki tehlikelerin de ele

(CCOHS)

ve

alındığını ifade etti.

Sosyal

Güvenlik

Teşkilatı (ISSA) tarafından organize

ILO’nun Kongre sonrası paylaştığı

edildi.

Türkçe dilindeki habere ulaşmak için
tıklayınız.

Kongre’de

öne

çıkan

Ölümcül olmayan mesleki yaralanma

konuların gün gün özetine ulaşmak

vakası

için tıklayınız.

sayısı

2010

yılında

340

milyonken, 2016 yılında 360 milyona
yükseldiğini

belirten

ILO,

bu

Kongreyi

kaçırdıysanız

ancak

rakamların henüz COVID-19 ’u ve

oturumları izleyebilmeyi ve küresel

küresel salgının ruh sağlığı dahil

uzmanlardan

olmak

duymayı istiyorsanız talep üzerine

üzere

sağlık

üzerindeki

doğrudan etkisini hesaba katmadığını

çevrimiçi

vurguladı.

tıklayınız.

en

içeriğe

son

haberleri

ulaşmak

için
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Mesleki Radyasyondan
Korunma Uluslararası Konferansı
ILO,

Mesleki

Radyasyondan

Ayrıca Konferansın, küresel mesleki

Uluslararası

radyasyondan korunma sisteminin

Korunma
Konferansı’nın
Eylül

üçüncüsünün

2022’de

duyurdu.
Hükümeti'nin

düzenleneceğini

Konferans,
ev

5-9

İsviçre

sahipliğinde

ve

iyileştirilmesini sağlayan eylemler için
önerileri belirlemesi bekleniyor.
Konferans sayfasına ulaşmak için
tıklayınız.

ILO'nun ortak sponsorluğunda ve
diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği

ILO’nun Konferans’a dair hazırladığı

içinde

habere ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı (UAEA) tarafından organize
edilmektedir.
ILO, Konferansın;
• Mesleki radyasyondan korunma
alanında

bilgi

ve

deneyim

alışverişinde bulunmak;

• Konuyla ilgili 2014'te düzenlenen
son konferanstan bu yana teknik ve
düzenleyici gelişmeleri, zorlukları ve
fırsatları gözden geçirmek;
•

Çalışanların

radyasyondan

korunmasına ilişkin küresel durumu
gözden geçirmek;
• Öncelikli eylemleri ve gelecekteki
ihtiyaçları belirlemek;


Sonuçları ve tavsiyeleri formüle

etmek
amacıyla düzenlendiğini belirtmiştir.

Etkinlik ve
Eğitimler

SAYFA 24

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ

C O V I D - 1 9 ' u n Te h l i k e l e r i H a k k ı n d a
Farkındalığı Artırmak için Rap
Müzik
“COVID-19

Moritanya'yı

vurup

insanları etkilemeye başladığında bir
şeyler

yapmamız

biliyorduk.

Bu

gerektiğini

yüzden

bir

fikir

düşündük ve bunu iletişim asistanı
olarak çalıştığım proje yöneticisine

önerdim. İşte böyle oldu, birkaç
arkadaşımızla birlikte bir rap yazdık
ve

Mbera

kampındaki

genç

Moritanyalılar ve mülteciler arasında
COVID-19'un tehlikeleri ve hijyen
önlemlerine

uyulması

gerektiği

konusunda farkındalık yarattık.”
Seyidina

Diallo,

2019'dan

Le Baron: "Ülkede COVID-19’ un
beri

süregelen

durumunu

ve

bunun

projelerde

insanlar ve iş dünyası üzerindeki

ILO'da kıdemli iletişim asistanı olarak

olumsuz etkilerini bilerek, sanatçı

görev yapıyor. Boş zamanının bir

olarak

Etkinlik ve

kısmını müzik yaratmaya ayırıyor ve

alındığında bu projeye katılmaya

Eğitimler

rap müziği kendisi için önemli olan

neredeyse zorunlu hissettim. Bu

konularda bir ifade ve farkındalık

zorunluluğa büyük bir zevk eşlik etti.

yaratma aracı olarak kullanıyor.

Evet bu şarkıyı zevkle ve görevle

Moritanya'daki

çeşitli

konumum

göz

önüne

yaptım. Genç mültecilerin ve genç
Diallo’nun

COVID-19'un

tehlikeleri

Moritanyalıların

alışkanlıklarını

hakkında farkındalığı artırmak için

değiştirebileceğini

"Le Baron" ve "Charke" olarak bilinen

hastalığın

iki

uyarabileceğimi umuyorum.”

Moritanyalı

hazırladığı
tıklayınız.

rapçi

şarkıyı

ile

birlikte

dinlemek

için

ve

tehlikeleri

onları

bu

konusunda
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ICOH 2022 Dijital Kongresi ve ILO
Master Bursu El Ele
ICOH,

2022

vesilesiyle,
katkı

Dijital

Kongrede

sunacak

Kongresi
bilimsel

gelişmekte

bir

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

olan

ülkelerden iki ICOH adayına ILO İş
Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
programına katılmak üzere kısmi burs
verileceğini duyurdu. Kısmi ekonomik
destek, ILO'nun Torino'da bulunan
Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC-ILO)
kampüsündeki

konaklama

ve

kahvaltıyı 11 haftalık yüz yüze eğitim
dönemi boyunca kapsayacaktır.

Te d a r i k Z i n c i r l e r i Yo l u y l a G ü v e n l i k
ve Sağlığı Geliştirmek ve Önleme
ve Koruma Kültürü Oluşturmak
İçin Dokuz İş Uygulaması
Etkinlik ve

ILO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi

(UNGC)

ile

işletmelerin

insana

yakışır

Eğitimler

birlikte
işi

ilerletmek ve iş sağlığı ve güvenliğini
geliştirmek

için

uygulamaları
bilgilendirici

uygulayabilecekleri
belirlemesi

yayınlar

adına

hazırladığını

duyurdu.
Bu

kapsamda

notuna

ve

tıklayınız.

hazırlanan

videoya

brifing

ulaşmak

için

374 milyon insan işyerlerindeki
tehlikelerden
kaynaklı
olarak
yaralanmalar ve sağlık problemleri
yaşıyor.
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I O S H Te m m u z 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


İşyerinde

kaymaları

ve

IOSH

etkinliklerini

izlemek için tıklayınız.

takılmaları önleme


Kaçırdığınız

Sağlık ve güvenlikte küresel

yasal eğilimler


Enfeksiyon

zinciri

-

bir

organizma rezervuarı

Önümüzdeki günlerde birçok farklı
konuda

IOSH

düzenlenecek
önceden

kayıt

tarafından

olan
olarak

etkinliklere
ücretsiz

katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

Etkinlik ve
Eğitimler

Etkinlik ve
Eğitimler
bölümü sona
erdi. Sırada

Anketler var.
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2 6 . E N E TO S H A ğ To p l a n t ı s ı
öğretmenlerin

sağlığı

geliştirme görevlerinde onlara


İSG

uzmanları

İSG'nin

pedagojik çalışmalara dahil
edilmesini sağlamak için halk
sağlığı

ile

nasıl

bağlantı

kurabilir?

UİB GÜNCEL BİLGİLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

nasıl yardımcı olmalıdır?


ENETOSH 24 Eylül tarihinde
XXII.

Dünya

Güvenliği

İş

Sağlığı

Kongresi

ve

2021

kapsamında yan etkinlik olarak

Farklı

paydaşlar

arasındaki iletişim kanalları
gelecekte nasıl geliştirilebilir?


İSG ve halk sağlığı eğitim

kalitesine nasıl katkı sağlar?

26. ENETOSH Ağ Toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıya kurucu

Toplantıda katılımcılar tarafından

üye ve yönetim kurulu üyesi

paylaşılan içeriklere ulaşmak için

olarak Genel Müdürlüğümüz de

aşağıdaki linklere tıklayınız.

katılım ve katkı sağladı.

Ana

başlığı

Rutgers: Halk Sağlığı Okulu

“Pandemi

sonrasında eğitimde İSG ve Halk
Sağlığı İşbirliği” olan toplantı
katılımcılar ile karşılıklı görüş
alışverişi

şeklinde

ENETOSH

gerçekleşti.

başkanı

Ulrike

Bollman’ın açılış konuşmaları ile

başlayan toplantıda katılımcılar
Ağ’ın 2021-2025 Stratejik Planı
hakkında bilgilendirildi. Toplantı
kapsamında aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır:

Avrupa Ticaret Birliği Eğitim
Komitesi

Eğitimler

Okullarda

ve

havalandırmayı

kolejlerde
iyileştirmeye

yönelik ortak birlik kılavuzu
Eğitimde

Psikososyal

Tehlikeleri

Önlemek

ve

Mücadele Etmek için Avrupa,
Ulusal,

Bölgesel

ve

Yerel

Düzeyde Ortak Sosyal Partner
Girişimlerinin

Nasıl

Teşvik

Edileceğine İlişkin Ortak Pratik


Halk

sağlığı

aktörleri

Kılavuz

Etkinlik ve
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OIC-OSHNET Eğitimi: ‘Biyolojik
A j a n l a r ı n Ta n ı m ı , S ı n ı f l a n d ı r ı l m a s ı
ve Düzenlemeleri: Küresel Bir
Bakış Açısı’
Genel

Müdürlük

olarak

kursu

İşbirliği

ve

Sınıflandırılması, Maruziyetin Yoğun

(OIC-OSHNET)

Olduğu Sektörler, İşyerinde COVID-

Teşkilatı

İş

Ağı

Tanımı,

Sağlığı

“Biyolojik

Ajanların

Sınıflandırılması

ve

Ajanların

kapsamında

Biyolojik

kapsamında

Tanımı

ve

19’un Önlenmesi Küresel Tepkiler,

Risk

Değerlendirmesi ve

Kontrol

Düzenlemeleri: Küresel Bir Bakış

Tedbirleri, Bulaşma Yolları, Sağlık

Açısı”

Etkileri ve Sağlık Gözetimi konuları

konulu

çevrim

içi

eğitim

kursunu düzenledik.

ele alındı. Üç gün süren eğitimde,

20-22 Eylül 2021 tarihleri arasında
gerçekleşen
Bahreyn,

eğitime
Fildişi

Endonezya,
Malezya,

Katar,

Bilgiler

eğitim

Sekretaryasını yürüttüğümüz İslam
Güvenliği

UİB Güncel

Bu

Somali,

Azerbaycan,

Sahili,

Ürdün,

Fas,

Gine,
Lübnan,

Pakistan,

Filistin,

Senegal,

Sierra

Leone,

Sudan,

Togo,

Tunus,

Türkiye, Özbekistan’ın yetkili İSG
kurumlarından 55 personel katılım
sağladı.

Genel Müdürlüğümüz’den Çalışma
Uzmanı Aygül Gürel ve Mühendis
Burçin Hülya Güzel’in yanı sıra İş
Hijyenisti Remko Houba, Doçent
Doktor

Piero

Lovreglio,

Meslek

Hastalıkları Uzmanı Mehmet Erdem
Alagüney eğitici olarak görev yaptı.
Eğitim

Kursu

ile

ülkemizden

eğiticilerle birlikte, farklı ülkelerden
gelen eğiticilerin konuya ilişkin bilgi
ve tecrübesini Ağa üye ülkelerle
paylaşmasını sağladık.
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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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