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ILO 28 Nisan Dünya İSG Günü Teması Belli Oldu: 

“Katılım ve Sosyal Diyalogun Önemi”
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22. Sayımıza 

Hoş geldiniz 



 

 

Mevsiml ik  Tar ım Çal ışanlar ına İş  Sağl ığ ı  
ve Güvenl iğ i  Eği t imi  Ver i ld i  
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ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 

Genel Müdürlüğü ile işbirliği 

içerisinde yürüttüğü Avrupa Birliği 

kaynaklarıyla finanse edilen 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin 

Önlenmesi Projesi” kapsamında 

Mersin ve Adana’da mevsimlik tarım 

çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleri verildiğini duyurdu.  

 

Eğitimde mevsimlik tarım 

çalışanlarına doğru yük kaldırma, 

böcek ısırıkları, güneşten korunma 

ve tarım ilaçları konularında bilgi 

verildiğini belirten ILO Türkiye Ofisi 

ilgili çalışmaların mevsimlik tarımda 

en çok göç alan ve göç veren 

şehirlerde devam edeceğini ifade 

etti. Proje kapsamında;  

-12.000 çocuğa yerinde eğitim, 

danışmanlık ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin sağlanması; eğitim ve 

kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, 

kıyafet ve gıda desteği verilmesi;  

-Yerleşim alanlarındaki mevsimlik 

tarım çalışanları ve ailelerinin yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi;  

-Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma 

riski olan çocukların aile bireylerinin, 

yaşam ve mesleki becerilerini 

geliştirmek amacıyla mesleki eğitim 

programlarına yönlendirilmesi ve 

-200 tarım aracısı, 500 işveren ile 

200 köy muhtarına mevsimlik 

tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz 

yönleri ve ilgili mevzuat konusunda 

eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. 

 

Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız.  

https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_836031/lang--tr/index.htm


 

 

 

Dünyadan 

Haberler 
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Mult id is ip l iner  Bi r  Tedavi  Süreci  MS
(Mul t ip l  Skleroz)  Hasta lar ına Nası l  

Fayda Sağlayabi l i r?   

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 

(KİSH'ler), çalışma yetenekleri de 

dahil olmak üzere MS hastalarının 

yaşamlarını etkilemektedir. İtalyan 

Ulusal İş Kazalarına Karşı Sigorta 

Enstitüsü (INAIL) ve EU-OSHA 

tarafından hazırlanan ortak bir 

tartışma belgesi, KİSH' lerin MS'den 

mustarip çalışanlar üzerindeki 

etkisini azaltabilecek müdahaleleri 

ve önleyici stratejileri sunmaktadır. 

 

 

Çalışma koşullarının ve ortamın MS' 

li çalışanlara göre uyarlanması, 

özellikle iş bulma ve çalışma 

hayatını sürdürme aşamasında 

faydalıdır. Ayrıca, multidisipliner bir 

tedavi sürecinin, özellikle de mesleki 

terapinin uygulanması, çalışanların 

bu durumla daha iyi başa 

çıkmalarına ve günlük yaşamlarına 

ve iş aktivitelerine daha yüksek 

performans ve daha az sakatlık ile 

devam etmelerine yardımcı 

olacaktır. Habere ulaşmak için 

tıklayınız. 

MS hastalığı olan çalışanlarda kas-

iskelet sistemi hastalıkları: görev 

odaklı bir bakış başlıklı tartışma 

belgesini okumak için tıklayınız. EU-

OSHA'nın Sağlıklı İş Yerleri Yükü 

Hafiflet kampanyasından kronik 

durumlar hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için tıklayınız.  

Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyin ve  

omurilikte görülen bir otoimmün hastalığıdır. 

Kısaca MS olarak anılır. Günümüzde dünya genelinde 

yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilemektedir. 

https://osha.europa.eu/en/highlights/why-multidisciplinary-care-process-can-benefit-people-multiple-sclerosis
https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-workers-multiple-sclerosis-task-oriented-view
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
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1 Ocak'ta Fransa, Slovenya'nın 

yürüttüğü Konsey Başkanlığını 

devraldı. Fransa Başkanlığı, bu 

dönemde iyileşme, güç ve aidiyet 

duygusu kavramlarına odaklanıyor. 

Daha egemen, dijital, sosyal ve 

insani bir Avrupa için çalışmalar 

yapmayı planlıyor. 

 

30 Haziran'a kadar çeşitli Avrupa 

yasaları müzakere edilecek veya 

kabul edilecek. Bunlar arasından 

dikkate değer bir örnek, dijital 

platform çalışmalarının “ekonomik 

düzenlemesine ve hesap 

verebilirliğine” ve “dijital hizmetler ve 

pazarlara ilişkin mevzuata” öncelik 

verilen dijital teknolojidir. Diğer 

örnekler arasında, asgari ücretler 

konusunda mevzuat oluşturulması  

 

ve COVID-19 pandemisine yönelik 

sürekli çaba yer alıyor. 

 

Daha fazla bilgi için, EU-OSHA'nın 

Başkanlık hakkındaki internet 

sayfasını inceleyiniz. Haberin 

detayları için tıklayınız.  

Fransa,  AB Konseyi  Dönem 
Başkanl ığ ı 'n ı  Devrald ı   

Dünyadan 

Haberler 

 
 

Yeni  “Bina Güvenl ik  Mevzuat ı ”ndan 
Tasar ımcı lara  Çağr ı   

Birleşik Krallık’ta önümüzdeki 

günlerde Kraliyet Onayı alarak 

yürürlüğe girmesi beklenen yeni 

“bina güvenlik mevzuatı” tasarımdan 

uygulamaya kadar yüksek katlı bir 

binanın tasarımında çalışan herkesin 

binanın kullanım amacını 

anlamasını, riskleri doğru bir şekilde 

tanımlamasını ve emin olmak için bu 

riskleri sahiplenmesini ve 

yönetmesini gerektirecek. Konu ile 

ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/european-presidency
https://osha.europa.eu/en/highlights/france-takes-over-presidency-council-eu
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/10/designers-high-rise-buildings-urged-start-preparations-new-building-safety-regime
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Dünyadan 

Haberler 

Sosyal diyaloğun işyerinde sağlık ve 

güvenliği geliştirmeye yönelik bir 

araç olduğu, Avrupa Ekonomik ve 

Sosyal Komitesi (EESC) tarafından 

19 Ocak 2022'de kabul edilen bir 

araştırma görüşüdür ve şu anda tüm 

AB dillerinde mevcuttur. 

Araştırmanın amaçları arasında 

kaliteli sosyal diyalog yoluyla 

kazaların daha çok önlenmesi, iş 

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

etkin bir şekilde uygulanmasına 

yönelik eylemler ve sosyal ortakların 

ve kullanılacak araçların somut 

katılımı yer alır. 

 

EESC tarafından, EU-OSHA 

ESENER araştırmasının uygulanan 

programların kapsamını 

değerlendirmek ve gerekirse yeni 

önlemler önermek için İSG 

zorluklarını düzenli olarak 

raporlaması tavsiye edilmektedir. 

 

EESC'nin Araştırma görüşünü 

incelemek için tıklayınız. 

Haberin detayları için tıklayınız.  

Avrupa Sosyal  Diyaloğu Sağl ık l ı  ve 
Güvenl i  Çal ışmayı  Nası l  Teşvik  

Edebi l i r?  

IOSH ve ILO:  Bi r l ik te  Daha Güçlü   

Yakın zamanda, IOSH ve ILO’nun 

çeşitli projelerde resmi olarak birlikte 

çalışmasını sağlayacak bir 

mutabakat zaptı imzalamak üzere bir 

araya geldiği duyuruldu. ILO'dan 

Joaquim Pintado Nunes ve 

IOSH'den Alan Stevens ile bu 

anlaşmanın küresel sağlık ve 

güvenlik için nasıl yeni bir dönemi 

ifade ettiği hakkında yapılan 

röportaja ulaşmak için tıklayınız.  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-dialogue-tool-promote-health-and-safety-work?_cldee=b2JyaWVuQG9zaGEuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-5f398026aeb8e311adda005056a05070-1fe9ce1e86c647278bf88039091dc78b&esid=d8a
https://osha.europa.eu/en/oshnews/how-can-european-social-dialogue-promote-safe-and-healthy-work
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/iosh-and-ilo-stronger-together
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ENETOSH, internet sitesini 

yenilediğini duyurdu.  

 

Yenilenen yüzü ile artık 

ENETOSH’un paylaştığı içeriklere 

ulaşmak daha kolay.   

 

Sitede İSG’nin eğitim ve öğretim 

hayatına entegrasyonu konusunda 

anaokulu, ilköğretim, yüksek öğretim 

ve mesleki eğitim kategorilerinde 

birçok iyi uygulama örneği 

bulunuyor.  

 

Ayrıca sitede “sürdürülebilir eğitim, iş 

hijyeni, ergonominin eğitim ve 

öğretime entegrasyonu” gibi daha 

birçok konuda bilgi paylaşımı 

yapılıyor.  

 

ENETOSH’un bağlantılı olduğu yerel 

ve global ağlar hakkında bilgi almak 

ve bu alana emek veren uzmanların 

kayıtlı olduğu veritabanına ulaşmak 

için de siteyi ziyaret edebilirsiniz.   

 

Ana sayfaya ulaşmak için tıklayınız.  

ENETOSH ’un Yeni lenen Yüzü   

Dünyadan 

Haberler 

 
 

https://www.enetosh.net/
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Dünyadan 

Haberler 

Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı 

tarafından İrlanda ilkokullarında, 

çocuklar arasında çiftçilik riskleri 

konusunda farkındalığı artıran yeni 

bir eğitim programı başlatıldı. Ölümlü 

ve ciddi yaralanma oranını 

azaltmaya yardımcı olacağına 

inanılan söz konusu eğitim programı 

çocuklarda “önce güvenlik” zihniyeti 

oluşturmak için tasarlandı. 

Programın pilot çalışması 2021’de 

gerçekleştirildi. Başarıya ulaşan pilot 

çalışma sonrası başlatılan eğitim 

programı çocuklar vesilesi ile 

ebeveynlerde ve diğer aile 

üyelerinde de konu ile ilgili 

farkındalık sağlamayı hedefliyor. 

Haberin devamına ulaşmak için 

tıklayınız.  

Ölümcül  ve  Ciddi  Yaralanmalar ı  
Azal tmak İç in  İ r landa Çi f t l ik ler inde 
Güvenl i  Okul lar  Programı  Başlat ı ld ı   

Güney Korel i  İş letme Sahip ler i  ve 
Yönet ic i ler i  İSG Konusunda Daha Ağır   

Cezalar la  Karşı laşacak   

“İşletme sahipleri ve yöneticileri, 

ölüm olması durumunda en az bir yıl 

hapis ve/veya 1 milyar Kore wonuna 

kadar adli para cezası ile karşı 

karşıya kalabilir. Şirket ayrıca 5 

milyar Kore wonuna kadar adli para 

cezasına çarptırılabilir.” 

 

IOSH’un paylaştığı habere göre, 

Güney Kore'deki işletme sahipleri ve 

yöneticileri, önümüzdeki günlerde 

yeni uygulama kuralları getirildiğinde 

ciddi kazalar veya ölümler için 

önemli ölçüde daha sert cezalarla 

karşı karşıya kalacak. Konu ile ilgili 

detaylı bilgi almak için tıklayınız.  

https://www.ioshmagazine.com/2022/01/14/irish-farm-safe-schools-programme-launched-reduce-fatal-and-serious-injuries
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/25/south-korean-business-owners-and-managers-face-tougher-osh-penalties
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Dünyadan 

Haberler 

Bir leş ik  Kra l l ık ’ tan  

Gerçek İş  Kazası  Örnekler i   

Son verilere göre Birleşik 

Krallık'da 1,7 milyon kişi 

işle ilgili bir hastalığa (yeni 

veya uzun süredir devam 

eden) maruz kalmakta. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

IOSH her ay sitesinde Birleşik Krallık 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu 

(Health and Safety Executive - 

HSE)’den elde ettiği iş kazası 

haberlerini paylaşıyor. Kaza 

sonucunda verilen cezalara ve 

alınması gereken önlemlere ilişkin 

bilgilerin de yer aldığı Ocak ayı 

içinde paylaşılan içeriklere  

linklerden ulaşabilirsiniz. 

  10 aylık bir çocuğun boğulma 

olayından sonra, çalışanlarına uygun 

eğitim ve denetimi sağlamayan bir 

kreşe verilen ceza haberi için 

tıklayınız. 

 

  Ölümle sonuçlanan bir olay 

sonrası, halka açık bir patikadaki 

ağaçları denetlememesi ve bakımını 

yapmaması sebebiyle İlçe Meclisi’ne 

verilen ceza haberi için tıklayınız.  

https://www.ioshmagazine.com/2022/01/07/employers-urged-review-osh-measures-after-hse-publishes-latest-ill-health-stats
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/28/edinburgh-nursery-fined-ps800k-over-10-month-old-boys-fatal-choke
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/14/ps300000-fine-staffs-county-council-after-tree-death
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Dünyadan 

Haberler 

Dünyadan 

Haberler 

bölümü sona 

erdi.  

Sırada 

Yayınlar var! 



 

 

IOSH, tükenmişlik sendromu 

hakkında gerçekleştirilen yeni bir 

araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

Buna göre, müşterilerle birebir 

iletişimde olan çalışanların dörtte 

üçü, fazla çalışma ve takdir 

edilmeme sebepleriyle tükenmişlik 

riski altında hissediyor. 

 

Müşterilerle birebir iletişimde olan 

750 çalışanın katıldığı ankette, 

katılımcıların %72'sinin ya zaten 

tükenmiş hissettiği ya da tükenmişlik 

riski altında olduğu tespit edildi. Bu 

oran iletişim merkezlerinde 

çalışanlarda %83'e yükseldi. Ankete 

katılanların yarısından fazlası (%52), 

iş yüklerinin pandeminin 

başlangıcından bu yana önemli 

ölçüde arttığını söyledi. 

 

Tükenmişliğin sonuçları, bir çalışanın 

uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlığı 

için yıkıcı olabilirken, işyerinde düşük 

üretkenlik, yüksek personel devir 

hızı, daha yüksek devamsızlık ve 

daha fazla iş hatası yapma riski 

olabilir. 2016'da, Dünya Ekonomik 

Forumu Tükenmişliğin küresel 

maliyetini  255 milyar sterlin olarak 

tahmin etti. 

 

Araştırma hakkında detaylı bilgi 

almak için tıklayınız.  
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Müşter i ler  i le  Birebir  Çal ışanlar  

Arasında Artan Tükenmişl ik  
Sendromu   

  

Çal ışma Hayat ın ın  Geleceği   

 

12 Kasım 2021'deki EU-OSHA'nın 

odak noktaları ağıyla yapılan 

çevrimiçi seminer sırasında, iki  

tartışma makalesi ele alındı: "Sanal 

bir ortamda çalışma geleceği ve 

İSG" ve "Dinamik risk 

değerlendirmesinin gelişimi ve İSG 

üzerine etkileri’’ 

Çalışmanın geleceği konulu seminer 

raporundaki sunumlara göz atmak 

ve grup tartışmalarının sonuçlarını 

incelemek için tıklayınız. 

https://iosh.com/more/news-listing/care-needed-for-workers-as-well-as-customers/
https://osha.europa.eu/en/publications/future-working-virtual-environment-and-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/publications/future-working-virtual-environment-and-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/publications/future-working-virtual-environment-and-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/publications/development-dynamic-risk-assessment-and-its-implications-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/publications/development-dynamic-risk-assessment-and-its-implications-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/publications/development-dynamic-risk-assessment-and-its-implications-occupational-safety-and-health
https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/seminars/focal-point-webinar-future-work-articles


 

 

Yayınlar 
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ILO’nun geliştirdiği İSG Mevzuatının 

Geliştirilmesine Yönelik Destek Kiti, 

ülkelerde İSG kanunlarının 

oluşturulmasında veya reformunda 

ILO bileşenleri hakkında rehberlik 

sağlamayı amaçlamaktadır. ILO bu 

destek kitinin “modern bir düzenleyici 

yaklaşımı izlediğini ve sağlam, 

önleme merkezli bir çerçeve İSG 

yasasının temel ilkelerini ve 

bileşenlerini sistematik olarak ifade 

ve analiz ettiğini” belirtti. Dokümanda 

uluslararası çalışma 

standartlarından, ILO uygulama 

kuralları ile yönergelerinden ve en 

son ulusal İSG yasalarından 

kaynaklanan ulusal İSG normatif 

çerçevelerinin temel unsurları 

tanımlanmaktadır. ILO ayrıca destek 

kitinin “kullanıcıların bakış açısını 

zenginleştirmek ve genişletmek için 

mümkün olduğu ölçüde çeşitli 

politika ve tasarım seçenekleri 

sunduğunu, tartıştığını ve farklı yasal 

geleneklere sahip ülkelerden 

yasama unsurlarının örneklerini 

sergilediğini” ifade etti. Detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 

ILO’nun destek kitine benzer şekilde 

politika yapıcılar için geçtiğimiz 

Haziran ayında paylaştığı “İSG 

ihlallerine uygulanan yaptırım 

prosedürlerinin altında yatan temel 

ilkeler” başlıklı politika özetine 

ulaşmak için tıklayınız.  

 

İş  Sağl ığ ı  ve  Güvenl iğ i  Mevzuat ı  
Gel iş t i rme Destek Kit i   

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/news/WCMS_834715/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/national-occupational-safety-and-health-systems-and-programmes/WCMS_797461/lang--en/index.htm


 

 

EU-OSHA, RiskMan projesinin ilk 

çıktılarını paylaştı. Girişimin ana 

amacı, üniversiteler, sigorta 

kurumları, işletmeler ve diğer kilit 

paydaşlar arasında uluslararası 

işbirliği yoluyla risk yönetimi alanında 

geleceğin SEÇ profesyonellerinin 

ilgili ve yüksek kaliteli yeterliliklerini 

geliştirmektir. 

 

Proje için Çek Cumhuriyeti ve 

Portekiz'den iki üniversite; AUVA, 

Avusturya Mesleki Riskler Sosyal 

Sigortası ve bazı ilişkili ortaklarla 

birlikte çalıştı. 

RiskMan web sitesindeki proje 

detaylarına erişmek için tıklayınız.  
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Geleceğin SEÇ(Sağl ık -Emniyet -
Çevre)  Profesyonel ler in in  Risk  

Yönet imi  Becer i ler inde Yetk in l ik  
Oluşturma   

Napo,  Güvenl i  D i j i ta l leşmede 
Üzer ine Düşeni  Yapıyor   

 

Gelecek şimdiden burada ve 

işyerleri yeni çalışma biçimlerine ve 

teknolojilere uyum sağlıyor. Napo, 

daha iyi bir çalışma ortamı için 

fırsatlardan yararlanarak ve 

zorlukların üstesinden gelerek bu 

geçişin mümkün olduğunca güvenli 

ve sağlıklı olmasını istiyor. 
 

Otomasyon, yardımcı robotlar veya 

dış iskeletler, uygun şekilde 

kullanıldığında, yönetildiğinde ve 

bakımı yapıldığında iş sağlığı ve 

güvenliği koşullarını iyileştirebilir. 

İnsan merkezli bir dijitalleşme bunun 

için bir ipucudur ve Napo bu mesajı 

yöneticilerine ve meslektaşlarına 

açıkça ifade ediyor. 

 

Robotlar iş başındayken Napo'yu 

izlemek için tıklayınız. 

EU-OSHA’nın dijitalleşmeyle ilgili 

yayınlarını incelemek için tıklayınız. 

  

https://riskman.vsb.cz/outputs/intellectual-outputs
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-robots-at-work
https://osha.europa.eu/en/publications?f%5B0%5D=facet_tags%3A4644


 

 

Yayınlar 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma 

Komitesi (ACSH), 92/58/EEC sayılı 

Direktif - İşyerinde sağlık ve güvenlik 

işaretleri ile ilgili Bağlayıcı Olmayan 

Yönergeleri yayımladı. 

 

Bu kılavuz ilkeler, 92/58/EEC Direktifi 

ile mevcut Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü (ISO) 

standartları arasındaki ilişkiyi 

netleştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Kılavuzlar, 92/58/EEC Direktifinin 

farklı yasal yönlerini açıklar ve 

işyerinde sağlık ve güvenlik 

hakkında bilgi sağlamak için  

kullanılması gereken tabelalarla ilgili 

minimum gereklilikleri tanımlar. 

Tüm yönergeleri okumak için 

tıklayınız. 

Haberin detayları için tıklayınız.  

92/58 /EEC Sayı l ı  D irekt i fe  İ l işk in  
Bağlayıc ı  Olmayan Yönergeler   

ILO ’dan Cıva Maruz iyet i  Hakkında 
Yeni  Yayın   

 

 

 

 

 

 

 

“Her yıl dünya çapında milyonlarca 

çalışan, zehirli bir ağır metal olan 

cıvaya maruz kalmaktadır. 

Zanaatkarlar ve küçük ölçekli altın 

madenciliğinde çalışanlar özellikle 

risk altındadır, ancak vinil klorür 

monomer üretimi, imalat, sağlık, atık 

toplama ve geri dönüşüm dahil 

olmak üzere birçok farklı sektör ilgili 

olarak tanımlanmıştır. Bu tehlikeli 

metale maruz kalmak vücut 

sistemlerine ve organlara ciddi 

şekilde zarar vererek sakatlığa, 

yaşam boyu hastalığa ve hatta 

ölüme neden olabilir. Maruz kalma 

ölçeği ve sağlık etkilerinin potansiyel 

şiddeti göz önüne alındığında, 

mesleki cıva maruziyeti küresel bir 

sağlık sorunu olarak tanımlanmıştır.” 

 

ILO’nun cıva maruziyeti hakkındaki 

verileri ve maruziyetin durdurulması 

için kilit eylemleri değerlendirdiği 

rapora ulaşmak için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/publications/non-binding-guidelines-regarding-directive-9258eec-safety-andor-health-signs-work-0
https://osha.europa.eu/en/oshnews/non-binding-guidelines-regarding-directive-9258eec-safety-and-health-signs-work
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/WCMS_834578/lang--en/index.htm


 

 

“İşyerleri pandemi nedeniyle evde 

çalışmayı ihtiyatlı bir şekilde 

azaltırken, birçoğu eskiden ofis 

tabanlı olan çalışanlarını tam 

zamanlı olarak geri getirmemeyi 

seçti. Bunun yerine, çalışan tercihleri 

ve potansiyel ticari faydaları, birçok 

organizasyonu hibrit çalışma 

programları oluşturmaya sevk etti.  

Peki İSG Profesyonelleri bu yeni 

çalışma düzeninin yeni riskler 

getirmemesini sağlamaya nasıl 

yardımcı olabilir?” 

 

IOSH, bu konuda EcoOnline ile 

ortaklaşa bir saatlik bir çevrimiçi 

seminere ev sahipliği yaptı. Yayını 

talep ederek izlemek için tıklayınız. 

Yayında öne çıkan hususların 

paylaşıldığı makaleye ulaşmak için 

tıklayınız. 

IOSH ayrıca Microsoft Birleşik Krallık 

tarafından yaptırılan bir ankete göre, 

hibrit çalışma seçeneğini kaldırmayı 

ve çalışanlarını tam zamanlı olarak 

ofise geri getirmeyi düşünen 

işletmelerin, çalışanlarının yarısından 

fazlasını kaybetme riskiyle karşı 

karşıya olduğu haberini paylaştı. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 

tıklayınız.  
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Hibr i t  Çal ışmanın Yeni  Riskler  
Oluşturmadığından Nası l  Emin 

Olunur?   

Yayınlar 

  

İşyer inde Kas - İske let  Sistemi  
Hasta l ık lar ın ın  Üstesinden Gelme 

Strate j i ler i   

İşyerinde kas-iskelet sistemi 

hastalıklarının üstesinden gelmek 

için daha iyi bir stratejiye mi 

ihtiyacınız var? 

Müdahale etmenin birkaç yolu 

mevcut: 

  Teknik: ekipmanın 

iyileştirilmesi, otomasyon 

 

 

 Organizasyonel: psikososyal 

risklerin ele alınması 

 Kişi odaklı: eğitimler 

 

‘’İşyerinde kas-iskelet sistemi 

hastalıklarının üstesinden gelme 

stratejileri’’ başlıklı OSHWiki 

makalesine erişmek için tıklayınız.  

https://www.ioshmagazine.com/2021/12/15/taking-risks-out-hybrid-working
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/28/how-ensure-new-hybrid-work-pattern-doesnt-introduce-new-risks
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/07/more-half-staff-could-leave-their-company-if-hybrid-working-removed-survey-finds
https://oshwiki.eu/wiki/Strategies_to_tackle_musculoskeletal_disorders_at_work#pk_campaign=sm_


 

 

Yayınlar 
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“İSG mevzuatı kapsamında 

işverenler, riskleri ortadan kaldırarak 

ve kontrol altına alarak çalışanları 

için güvenli ve sağlıklı bir çalışma 

ortamı sağlamak, çalışanlarını 

eğitmek ve iş kazaları ile meslek 

hastalıklarını önlemeye yönelik bilgi 

ve araçları sağlamakla yükümlüdür. 

Çalışanların ise işveren tarafından 

verilen güvenlik ve sağlık 

yönergelerine uyması ve işverenin 

talimatına göre malzeme, araç ve 

kişisel koruyucu donanım kullanması 

gerekmektedir. Ancak, söz konusu 

ev hizmetleri çalışanları olduğunda, 

bu görevler ve yükümlülüklerin 

uygulanması özellikle zor olabilir. 

Bunun nedeni, iş sağlığı ve güvenliği 

ile çalışma yasalarının genellikle ev 

hizmetlerini uygulama kapsamı 

dışında tutması veya bu kategorinin 

dahil edilmesi konusunda sessiz 

kalmasıdır. Ayrıca, iş sağlığı ve 

güvenliği yasaları açıkça ev 

hizmetlerini kapsasa bile, bu işler iş 

müfettişlerinin erişemeyeceği özel 

konutlarda yapıldığından yasaya 

uyulmasını sağlamak yine de 

zordur.” 

 

ILO pandemi döneminde ev 

hizmetleri çalışanlarının daha çok 

riske maruz kaldığına dikkat çekerek, 

bu çalışanları, ailelerini ve çalıştıkları 

aileleri koronavirüs bulaşından 

korumayı amaçlayan pratik öneriler 

sunduğu bir rehber yayımladığını 

duyurdu. Rehbere ulaşmak için 

tıklayınız. 

COVID -19'u  Önlemek ve Azal tmak 
iç in  Ev Hizmet ler i  Çal ışanlar ı  ve  

İşverenler i  iç in  İSG Rehber i   

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/news/WCMS_834920/lang--en/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOSH’un okuyucularına iki ayda bir 

sunduğu dergisinin Ocak-Şubat 

sayısı çıktı. 

 

 Bu sayıda “köprüler kurmak” 

teması kullanılarak IOSH’un 

geçtiğimiz aylarda başlattığı 

sosyal sürdürülebilirlik 

kampanyasına atıf yapılıyor. 

İSG’nin kilit unsur olarak ele 

alındığı sosyal sürdürülebilirlik 

kampanyası hakkında detaylı 

bilgi almak ve kapak konusu 

makalesini okumak için 

tıklayınız. 

 Açık ofislerde oluşan gürültü 

maruziyeti konusunda verilere 

dayalı bilgilerin yer aldığı 

makaleye ulaşmak için 

tıklayınız. 

 IOSH üyelerinin 2022 için 

beklentileri neler? Mevzuatta 

veya politikada değişiklikler 

olacak mı yoksa işler her 

zamanki gibi mi devam 

edecek? Verilen yanıtları 

okumak için tıklayınız. 

 Kazaları araştırarak ve ramak 

kalaları inceleyerek hatalardan 

ders çıkarmaya odaklanmak en 

sık başvurulan yöntemlerden 

biri. Bununla birlikte, IOSH son 

yıllarda iyi giden şeylerden 

öğrenmenin öneminin de 

giderek daha fazla kabul 

gördüğünü belirtiyor. Detaylı 

bilgi almak için tıklayınız. 

 Dünyada çalışanlar için en 

tehlikeli ülkelerin nereler 

olduğunu biliyor musunuz? 

IOSH’un bu konuda hazırladığı 

ilgi çekici broşüre ulaşmak için 

tıklayınız. 

 Sanıldığı kadar yetkin 

olmadığına ve başarıyı hak 

etmediğine inanmak... İSG 

Profesyonelleri bu şüpheyi nasıl 

yönetmeli? IOSH paylaşıyor. 

Okumak için tıklayınız. 

 Günümüzde İSG 

Profesyonelleri kendilerini 

sürekli teknolojik, ekonomik, 

yasal, sosyal ve kültürel 

değişim geçiren çalışma 

ortamlarında buluyor. İSG 

Profesyonellerinin çeşitli 
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IOSH Dergis i  Yeni  Sayıs ı   

Yayınlar 

https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/human-capital-and-social-sustainability-move-centre-stage
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/sound-and-fury-open-plan-office
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/members-predictions-2022
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/balfour-beatty-learning-and-leading
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/did-you-know-worlds-most-dangerous-countries-workers
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/feeling-phoney-tackling-impostor-syndrome


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yayınlar 

S AY FA  1 9  S AY I  2 2  /  OC A K  2 0 2 2  

disiplinlerde çalışma bilgisine 

sahip olmalarına her zaman 

ihtiyaç duyulmuş olsa da, 

bugün bu ihtiyacın hiç bu 

kadar büyük olmadığı 

görülüyor. IOSH sorguluyor: 

İSG Profesyoneli kimliği 

nedir? Makaleye ulaşmak 

için tıklayınız. 

 Ferrari'den Fujitsu'ya… 

IOSH’un deneyimli İSG 

Profesyonellerinden Maria 

Antonieta Martinez ile yaptığı 

röportaja ulaşmak için 

tıklayınız. 

 “Temel Bilgilere Dönüş: 

Kimyasal Tehlikeler” 

makalesini incelemek için 

tıklayınız.  

https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/what-professional-identity
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/future-leader-network-rails-samantha-banfield
https://www.ioshmagazine.com/2022/01/04/back-basics-chemical-hazards


 

 

Avrupa Birliği Ajansları Bilimsel 

Tavsiye Ağı (EU-ANSA), AB politika 

yapıcılarına bilimsel tavsiyeler 

sağlayan teknik ve düzenleyici 

kurumlardan oluşur. 

 

Yeni analiz raporu, AB-ANSA üyesi 

Ajansların sürdürülebilir kalkınmanın 

sosyoekonomik etkilerini nasıl ele 

aldıklarını gösteriyor. Rapor, EU-

OSHA dahil olmak üzere üye 

Ajanslar arasında yürütülen 

anketlere dayanıyor. Anket 

sonuçları, en çok araştırılan alanların 

ekonomi, istihdam, beceri ve eğitim, 

cinsiyet eşitsizlikleri, sağlık ve 

güvenlik, sosyal yönler, 

düzenlemenin rolü ve sosyal diyalog 

olduğunu gösteriyor. 

 

Rapor aynı zamanda Ajansların 

sürdürülebilir kalkınma ve Avrupa 

Yeşil Mutabakatı ile ilgili son 

çalışmalarını da yansıtıyor. 

 

Haberin detayları için tıklayınız. 

Raporu incelemek için tıklayınız. 
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EU -ANSA Raporu:  Sürdürülebi l i r  
Kalk ınmanın Sosyoekonomik 

Yönler i   

Yayınlar 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-ansa-report-socioeconomic-aspects-sustainable-development
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2022/eu-ansa-mapping-report-socioeconomic-aspects-of-sustainable-development


 

 

Yayınlar 
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Yayınlar 

bölümü sona 

erdi.  

Sırada 

Etkinlik ve 

Eğitimler var! 
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2022 WOS Konferansı   

WorkingOnSafety.net (WOS.net), 

işyerinde kazaların ve travmaların 

önlenmesinden sorumlu karar 

vericiler, araştırmacılar ve iş sağlığı 

ve güvenliği profesyonellerinden 

oluşan uluslararası bir ağdır. 

 

2022 ana teması “Teknolojik Bir 

Dünyada İnsana Odaklanmak” ve 

dijitalleşme, yeni teknolojiler ve 

yaşam boyu öğrenme gibi konuları 

ele alıyor. 

 

25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında 

Algarve'de (Portekiz) gerçekleşecek 

olan konferans, sağlık ve güvenlik 

kuruluşlarının temsilcilerini, iş 

müfettişlerini, İSG profesyonellerini 

ve araştırmacıları bir araya getiriyor. 

 

Haberin detayları için tıklayınız.  

 Havacılık ve uzay 

endüstrisinde sağlık ve güvenlik 

 

 Akıllı KKD: el-kol titreşim 

izleme sistemi 

 

 Atık ve çevre yönetimi 

sektörlerinde sağlık ve güvenlik 

mevzuatı 

 

Önümüzdeki günlerde birçok farklı 

konuda IOSH tarafından 

düzenlenecek olan etkinliklere  

önceden kayıt olarak ücretsiz 

katılmak ve detaylı bilgiye ulaşmak 

için tıklayınız. 

Kaçırdığınız IOSH etkinliklerini 

izlemek için tıklayınız.  

IOSH Webinar lar ı  ve  Çevr imiç i  
Toplant ı lar ı   

  

https://osha.europa.eu/en/oshnews/wos-conference-2022-calls-abstracts
https://iosh.com/membership/member-benefits/our-membership-network/event-webinars/
https://iosh.com/events/all-events/
https://iosh.com/resources-and-research/our-resources/webinars/
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Etkinlik ve 

Eğitimler 

“Mesleki Tehlikeler ve Üreme 

Sağlığı” ve “İşle Beraber Daha İyi 

Sağlık”, İskandinav İş Sağlığı İleri 

Eğitim Enstitüsü'nün (NIVA) bu yıl 

gündemindeki kurslarından iki tanesi. 

 

İskandinav Bakanlar Konseyi 

tarafından finanse edilen NIVA’nın 

amacı, iş sağlığı ve güvenliği 

alanında araştırmacılar, uygulayıcılar 

ve uzmanlar için ileri düzeyde eğitim 

sağlamaktır. 

 

Haberin detayları için tıklayınız.  

İş  Sağl ığ ı  ve  Güvenl iğ i  İ le  İ lg i l i  
Yaklaşan Kurslar   

ITCILO -  2022 İSG Eği t im 
Programlar ı   

Uluslararası Çalışma Örgütü Eğitim 

Merkezi (ITCILO), 2022 yılı için iş 

sağlığı ve güvenliği ve iş teftişi 

konularında çok çeşitli çevrimiçi ve 

yüz yüze kurslar sunuyor. 

 

Bu eğitim programları, ILO’nun İSG 

konusundaki deneyimini ve 

ITCILO'nun İnternet tabanlı 

platformlar aracılığıyla sağlanan 

uzaktan eğitim konusundaki bilgi 

birikimini bir araya getiriyor. 

 

İngilizce, Arapça, İspanyolca ve 

Bengalce dillerinde eğitimler 

mevcuttur.  

 

Tüm kurslara erişim için tıklayınız. 

 

Haberin detayları için tıklayınız. 

 

https://niva.org/
https://www.itcilo.org/courses?field_topics%5b159%5d=159
https://osha.europa.eu/en/oshnews/itcilo-osh-training-programmes-2022
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ILO Dünya İş  Sağl ığ ı  ve  Güvenl iğ i  
Günü 2022   

ILO her yıl 28 Nisan’da kutladığı 

Dünya İSG Günü’nün bu yıl “olumlu 

bir güvenlik ve sağlık kültürü 

yaratmada katılım ve sosyal 

diyalogun önemi” konusuna 

odaklanacağını duyurdu.  

 

Etkili sosyal diyalog yoluyla, 

hükümetlerin ve sosyal ortakların, 

İSG karar alma süreçlerinin tüm 

aşamalarına aktif olarak 

katılabileceklerini belirten ILO, bu 

durumun kalıcı ve yeni İSG 

zorluklarını ele almak için İSG 

politikasının ve düzenleyici 

çerçevelerin geliştirilmesi ve 

revizyonundan, işyeri düzeyinde fiili 

uygulamaya geçilmesine kadar her 

aşamada önemli olduğunu ifade etti. 

 

ILO ayrıca sosyal diyalogun sadece 

İSG politika ve stratejilerinin 

iyileştirilmesine katkıda bulunmakla 

kalmayacağına, aynı zamanda 

sahiplenme ve bağlılık oluşturma 

konusunda kilit unsur olduğuna 

vurgu yaptı. 

 

Haberin devamına 

ulaşmak ve Dünya 

İSG Günü ile ilgili 

gelişmeleri takip 

etmek için tıklayınız. 

ILO’nun geçtiğimiz yıl 

düzenlediği “Krizlere 

Hazırlıklı Olun, Hızlı 

Cevap Verin ve Güçlü 

İSG Sistemlerine 

Şimdi Yatırım Yapın” 

temalı Dünya İSG 

Günü Kampanyası için 

hazırladığı özet rapora 

ulaşmak için ise 

tıklayınız. 

 

Etkinlik ve 

Eğitimler 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/newsitem/wcms_797066.pdf
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-OCAK 2022 

SAYI: 22 

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@csgb.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. 
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Adres Emek Mahallesi  Naci AYVALIOĞLU Caddesi, 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 

İ LETİ Şİ M 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
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U LU 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  
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Bizi sosyal medya 

hesaplarımızdan 

takip edebilirsiniz! 


