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G20 İSG Uzmanları Ağı, üye ülkeler arasında İSG iyi uygulamalarının ve bilgi 
paylaşımının sağlanması, küresel politika ve teknik sorunlara odaklanarak 
çözümler ortaya konması ve Ağ’ın bilgi ve uzmanlığından tüm tarafların fayda 
sağlaması misyonuyla 2015 yılında kuruldu. 
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                                                             COVID-19 krizi, dünya genelinde                                            
                                                   tüm ülkelerde bireyler ve işyerleri  
                                          tarafından uygulanan önleyici tedbirlerin  
                                 önemini gösterdi. Pandeminin etkisi yeni                                   
                             çalışma yöntemlerini beraberinde getirdi ve buna  
                          bağlı olarak işyerlerinde yeni tehlike ve riskler  
     ortaya çıktı. Pandeminin çalışma dünyasını ve İSG'yi nasıl 
etkilediğinin ve değiştirdiğinin farkında mısınız? COVID-19 
sonrası yeni çalışma hayatına hazır mısınız? 

G20 İSG Uzmanları Ağı Kampanyası COVID-19’a bağlı yaşanan sağlık 
krizinin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak ve pandemi 
etkisi ile hızla değişen dünyada çalışanların sağlık ve güvenliğini 

sağlamak adına farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.  

             Anket Sonuç Raporuna* göre, bulaşma riski, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, işyerlerinde  
yeni ortaya çıkan veya artış gösteren riskler arasında bir numaraya oturdu. Bu durum,  
işyerlerinin acil durum hazırlığını, COVID-19 gibi halk sağlığı acil durumları da dahil  
olmak üzere, İSG yönetim sistemlerine entegre etmesine ihtiyaç duyduğunu  
gösterdi. İşyerinizin doğal afetler, kimyasal olaylar, çatışma, radyolojik ve  
salgınlar gibi acil durumlara hazır olduğunu düşünüyor musunuz?  
Öğrenmek için tıklayınız! 

*“COVID-19’un İSG Açısından Etkilerinin Azaltılması” 
konusunda Anket Sonuç Raporu-2021 

G20 İSG Uzmanları Ağı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 
işbirliği içinde G20 üyesi olan 13 ülkede araştırma yürüterek iş 
sağlığı ve güvenliği açısından ülkelerin pandemi ile nasıl mücadele 
ettiğini inceledi. İyi uygulama örneklerinin de yer aldığı rapora 
ulaşmak için tıklayınız. 

Uzaktan Çalışma 
COVID-19 salgını sırasında, uzaktan çalışma, çalışanların ve 
ailelerinin sağlığını korumak ve aynı zamanda iş 
sürekliliğini sağlamak için başvurulan başlıca önlemlerden 
biri oldu. Ancak bu yöntemin ağırlıklı olarak ruh sağlığı ve 
ergonomi açısından riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Ev 
tabanlı uzaktan çalışmayı mümkün olduğunca  
sağlıklı, güvenli ve etkili hale getirmek için  
bazı pratik ipuçlarına ulaşmak için tıklayınız. 

“İSG sistemlerine yatırım yapmak, yalnızca mevcut pandemiye 
yanıt vermeye ve bulaşma riskini önleyerek daha hızlı 
iyileşmeye katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda 
ileride olabilecek herhangi bir krizle yüzleşmek için esneklik 
kazandıracaktır.” – ILO Dünya İSG Günü Raporu! 

Çalışma Yaşamının 
Geleceği & Yeni 

Riskler 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_633233.pdf
https://www.csgb.gov.tr/media/74298/g20-osh-experts-network-campaign-survey-report.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_780927.pdf


 

 

 

                                                                                                   

“Pandemi yönetiminde ve işin sürekliliğinin 
sağlanmasında işyerinde sağlık ve güvenlik 
vazgeçilmezdir.” 

Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) ve  
Etkili Korunma Yöntemleri 

Küresel Sorunlar ve Çözümler 

Tüm Sorunlar için Bir 
Çözüm 

“Ulusal İSG Politikası” 

Güçlü ulusal İSG politikaları ve 
düzenleyici çerçeveler, işyerlerini 
krizlerle daha iyi mücadele etmeye 
hazırlarken, çalışanların güvenliğini 
ve sağlığını korumak için gereklidir. 
Anket Sonuç Raporuna* göre, bazı 
ülkeler mevcut yasal çerçevelerinin 
COVID-19'un oluşturduğu riskler de 
dahil olmak üzere birçok risk ve 
çalışma düzenlemesini kapsadığını 
düşünürken, diğer bazı ülkeler 
pandemide işyerlerine yönelik 
COVID-19'un önlenmesi ve 
kontrolüne ilişkin düzenleyici bir 
yaklaşım benimsedi.  

Unutmayın: 

"Güvenlik tesadüfen 
oluşmaz." 

İSG Hizmetlerinin Sağlanmasında COVID-19 Nedeniyle 
Karşılaşılan Üç Ana Zorluk (Anket Sonuç Raporuna* Göre) 

Bu Zorluklar Nasıl Aşıldı?  

 Liderlik: COVID-19’un İSG açısından etkilerinin azaltılmasından 
sorumlu resmi olarak tanınan bir otorite ve organ tanımlanması 

 Düzenleyici Çerçeve: İSG hizmetlerinin operasyonel yönetimine ilişkin 
düzenlemelerde geçici veya kalıcı değişiklikler yapılması 

 Rehberlik: Yetkililer tarafından hazırlanan bilgilendirici belgeleri içeren 
internet sitelerinin açılması; yüksek riskli sektörler, KKD, işe güvenli 
dönüş için özel kılavuzlar hazırlanması; COVID-19 nedeniyle yeni ortaya 
çıkan ve artış gösteren riskleri yönetme konusunda tematik çevrimiçi 
seminerlerin gerçekleştirilmesi 

 İşbirliği: Paydaşların bağlılığının güçlendirilmesi, doğru bilginin 
yayılması için paydaşlarla işbirliği yapılması 

 Sağlık İzleme: Çalışanların sağlığının izlenmesi hakkında özel tavsiye ve 
rehberlik sağlanması 

 Olağanüstü Prosedürler ve Programlar: Artan talebin karşılanması 
amacıyla KKD'nin ithalatı, satın alınması ve sertifikalandırılması 
sürecinde değişiklik yapılması 

Çalışanlara yönelik İSG 
eğitimlerinin sürekliliği ve 

sürdürülebilirliği 

İşyeri politikalarının 
uygulanmasının aktif 

olarak izlenmesi 

COVID-19 nedeniyle 
yeni ortaya çıkan ve 

artış gösteren 
risklerin yönetilmesi 

Kontrol hiyerarşisinin uygulanması: 
 Tehlikeyi ortadan kaldırma veya ikame etme 
 Mühendislik ve çevre kontrolleri 
 İdari ve organizasyonel kontroller 
 KKD: Lütfen uzun süreli KKD kullanımının risklerinin farkında olun 

(örn. cilt hasarı, ısı stresi)  

Meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirler, risk değerlendirmesine dayalı olarak belirlenmeli 
kontroller hiyerarşisi çerçevesinde uygulanmalıdır. Kontrol hiyerarşisi, yalnızca bireysel davranışa 
(örneğin, KKD) bağlı önlemlere güvenmek yerine, mühendislik ve idari kontrol yoluyla tüm çalışanların 
korunmasına öncelik verir. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1

