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28. Sayımıza 

Hoş geldiniz 



 

 

EU -OSHA'n ın  İy i  Uygulama Paylaş ım 
Etkin l iğ i   

S AY FA  4  U L U S L AR AR AS I  İ Ş B İR L İ K LE R İ  B Ü L T E N İ  

D
Ü

N
Y

A
D

A
N

 H
A

B
E

R
L

E
R

 
İŞ

B
İR

L
İĞ

İ 
/

 T
A

K
İP

 /
 G

E
L

İŞ
İM

 

 

Avrupa Çapında İş  Sağl ığ ı  ve Güvenl iğ i  
haber ler i  -  OSHmai l  Taraf ından Size 

Ulaşt ı r ı l ı r   
 

EU_OSHA her ay, İSG alanında bir 

çok dilde hazırlanan e-bültenini 

OSHmail aracılığıyla Avrupa 

genelinde binlerce aboneye 

ulaştırıyor. 

OSHmail'i okuma şansınız 

olmadıysa, en son sürümlerine 

ulaşmak için ve ücretsiz abone olmak 

için  tıklayınız.  

 
 

 
 

 

EU-OSHA'nın iyi uygulama paylaşım 

etkinliği, özel ve resmi kampanya 

ortakları grubunu bir araya getirerek 

mevcut İSG zorluklarını ele aldı.  

Brüksel'de iki gün boyunca, iş 

adamları, sosyal ortaklar ve diğer 

İSG uzmanları, özellikle COVID-19 

zamanlarında kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıkları ve ruh sağlığı 

sorunlarıyla başa çıkmanın en iyi 

yollarını ve eğitim ve öğretimde 

İSG'nin önündeki engellerin nasıl 

kaldırılacağını tartıştılar.  

İki ana oturum ve dört çalıştay 

oturumu şeklinde düzenlenen etkinlik 

hakkında daha fazla bilgi edinmek 

için tıklayınız. 

https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/seminars/exchange-good-practices-osh-healthy-workplaces-campaign-partner-event-0


 

 

 

Dünyadan 

Haberler 
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Bir leşik  Kral l ık ’ tan  Gerçek İş  Kazası  
Örnekler i   

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 Temmuz ayı 

içinde paylaşılan içeriklere 

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 Perakende satış yapan bir 

işyerinin deposunda elektrik 

arızasının giderilmesi 

sırasında yaşanan iş kazası 

haberi için tıklayınız. 

 Alkollü içecek üretimi yapan 

işyerinde amonyak gazı 

sızıntısı sonucunda yaşanan 

ölümlü iş kazası haberi için 

tıklayınız. 

 Gıda atığı geri dönüşüm 

tesisinde kapalı alanda 

çalışma sırasında yaşanan 

ölümlü iş kazası haberi için 

tıklayınız. 

Birleşik Krallık’da 2021-22 istatistiklerine göre 123 kişi iş kazası 

sonucu hayatını kaybetti. Bu sayı bir dönem öncesine göre 

azalmış gözükse de çalışan nüfusa oranlandığında aynı kalıyor. 

https://www.ioshmagazine.com/2022/07/26/budget-retailer-bm-hit-ps1m-fine-over-electrocution
https://www.ioshmagazine.com/2022/07/07/ps3-million-fine-carlsberg-after-entirely-preventable-fatality
https://www.ioshmagazine.com/2022/07/01/senior-managers-food-waste-plant-jailed-and-family-business-fined-ps2m-over-two
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Birleşik Krallık yeni bir sıcak hava 

dalgasına girerken, IOSH, 

işverenleri ve çalışanları, güneş 

ışınlarına maruziyetin melanom 

dışı cilt kanserinin %99'una ve 

malign melanom cilt kanserinin %

65'ine neden olduğu konusunda 

uyarıyor. Söz konusu maruziyete 

inşaat, tarım ve denizcilik sektörü 

çalışanlarının, yol yapım 

çalışmaları gibi uzun süre açık 

havada çalışan kişilerin özellikle 

dikkatli olmasını belirten IOSH, İSG 

Profesyonellerine yardımcı olmak 

için konu ile ilgili bazı ipuçları 

paylaştı: Hava tahmininden 

ultraviyole (UV) indeksini kontrol 

ettiğinizden ve bilgileri ilgili 

çalışanlara ilettiğinizden emin olun. 

 Mümkünse öğleden sonra 

saat 3’e kadar doğrudan 

güneş ışığına maruz kalmayı 

en aza indirmeye çalışın. 

 Ekipteki herkesin gölgede 

biraz zaman geçirmesini 

sağlamak için çalışanlar 

arasında düzenli olarak iş 

görevlerini değiştirin. 

 Ağır hizmet tipi dış mekan 

örtüsü veya gölgeliği dikin - 

bunlar UV maruziyetini %50 

artı azaltabilir. Gölgeli 

alanlarda veya iç mekanlarda 

dinlenme molaları 

verdiğinizden emin olun. 

 Yüksek UV seviyelerine sahip 

aylar boyunca dışarıda 

çalışırken uzun kollu, bol 

kesimli üstler ve pantolonlar 

giyilmesini teşvik edin. 

 Yüzü, başı, kulakları ve boynu 

gölgeleyen geniş kenarlı 

şapkalar giyin veya güvenlik 

ekipmanı kullanılacaksa 

‘Lejyoner tarzı’ boyunu da 

koruyanları tercih edin. 

 Göz koruyucu kullanılması 

gereken işlerde %100 UV 

korumalı olanları kullanın. 

 Koruma için yalnızca güneş 

kremine güvenmeyin. 

 Çalışanları, benlerde veya 

diğer ciltte oluşan farklılıklar 

konusunda ciltlerini kontrol 

etmeye teşvik edin. Cilt 

kanserinin erken belirtilerini 

tespit etmek ve erken tedavi 

görmek hayat kurtarabilir. 

 

Haberin tamamına ulaşmak için 

tıklayınız. 

IOSH ’dan Sıcak Hava Dalgası  Uyar ıs ı   

Dünyadan 

Haberler 

  

https://iosh.com/news/heatwave-alert-sun-can-blind-workers-to-skin-cancer-threat/
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Dünyadan 

Haberler 

Dört  İy i  Uygulama Ödülü Sahibi ,  
KİSH ’ ' ler in  Önlenmesi  Konusunda 

Farkındal ık  Oluşturuyor   

15. Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama 

Ödülleri, işyerinde kas-iskelet 

sistemi hastalıklarının (KİSH) 

önlenmesi ve yönetimine yönelik 

olağanüstü ve yenilikçi yaklaşımları 

tanıttı. Elemeye kalan sekiz 

işyerinden konu ile ilgili başarılı 

eğitim ve farkındalık oluşturma 

örnekleri sergilemekle beraber, 

bunu risk değerlendirmesi ve iyi 

ergonomiye dayalı bir KİSH önleme 

kültürü içinde gerçekleştiren dört 

işyeri seçildi.  Ödül alan iyi 

uygulamalara yönelik kısa bilgileri 

sizinle aşağıda paylaşıyoruz: 

Almanya: “Yazılım geliştirme 

firması KİSH’ler için güvenlik 

yardımcı araçları oluşturuyor.” 

SAP çalışanlarının büyük 

çoğunluğunun masa başında 

çalışmasıyla, ergonomik sorunlara 

maruz kalma ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan KİSH’ler, tüm iş 

göremezlik vakalarının yaklaşık %

10'unu oluşturuyordu. İyi 

ergonominin ve KİSH önlemenin 

önemi konusunda farkındalığı 

artırmak için Güvenlik Araç Kutusu 

geliştirilmiştir. Kullanıcı dostu bir 

ara yüze sahip olan Güvenlik Araç 

Kutusu, eğitim materyalleri, eğitici 

videolar ve güvenlik kontrolleri gibi 

kaynakları içeriyor.  

Yöneticileri desteklemek için 

Güvenlik Pusulası işlevi, İSG 

faaliyetlerini izliyor ve yöneticilere 

rehberlik ediyor. Bu bütünsel ve 

proaktif yaklaşımı benimsemek, 

çalışanların KİSH’lerinin önlenmesi 

konusundaki farkındalığı ve 

katılımının önemli ölçüde artması 

anlamına geliyordu. Örneğin, 

uygulama kapsamında Güvenlik 

Araç Kutusu'na yaklaşık 13.700 

kez erişildi. 

Avusturya: “Hastane destek 

personeli için yaşa duyarlı bir 

yaklaşım” 

Ortalama yaşı 50 olan 600 destek 

personeli, Viyana Üniversite 

Hastanesi'nde hastaların taşınması 

ve tesislerin temizlenmesi de dahil 

olmak üzere hayati ve fiziksel 

olarak yorucu görevleri yerine 

getiriyordu. 
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Dünyadan 

Haberler 

Her yaştan personel için güvenli bir 

çalışma ortamını korumak ve teşvik 

etmek için müdahaleler gerekliydi. 

Çalışanlardan KİSH risk faktörleri 

hakkında geri bildirim almak ve onları 

çözümlerin belirlenmesine dahil 

etmek için anketler ve çalıştaylar 

kuruldu. 

Yeni sırt dostu ekipman, güvenlik 

ayakkabıları ve eğitim kursları dahil 

olmak üzere çok çeşitli önleyici 

tedbirler alındı. Sağlığı geliştirme 

konuları arasında sağlıklı beslenme, 

esneme ve stres yönetimi yer aldı. İş 

yükünü daha iyi paylaşmak ve yeni 

işe alınanlara rehberlik sağlamak için 

karma nesil temizlik ekipleri kuruldu. 

Proje, genellikle yeterince temsil 

edilmeyen bu hastane çalışanlarını 

olumlu etkilemeyi ve yaşlandıkça 

çalışma yeteneklerini korumayı 

başardığından, özgüven ve ekip 

ruhunun artmasına yol açtı. 

Slovenya: “Sigorta şirketinde zihinsel 

ve fiziksel sağlığın korunması” 

Zavarovalnica Triglav, ofiste ve evde 

sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmenin 

yanı sıra KİSH’leri önlemek ve 

yönetmek için önlemler uygulamaya 

çalıştı. Çalışan bilinçlendirme ve 

eğitim girişimleri arasında ergonomik 

işyeri düzenlemeleri, aktif yaşam 

tarzları, sağlıklı omurga ve hareket 

atölyeleri ve strese ve tükenmişliğe 

karşı direnç oluşturma eğitimi yer 

aldı. 

Çalışanlar için geliştirilmiş psikolojik 

desteğin yanı sıra kişiselleştirilmiş 

ekipman değerlendirmeleri de 

projenin diğer yönleriydi. Sağlığın 

teşviki ve geliştirilmesi önlemleri 

sayesinde hastalık izni 2019 ile 2020 

yıllarında %4 azaldı ve çalışan 

motivasyonu iyileştirildi. 
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Dünyadan 

Haberler 

Litvanya: “Balıkçılık ekipmanı 

üreticileri için ergonomik çalışma 

duruşlarını teşvik etmek” 

UAB Vonin, balıkçılık ekipmanı 

üretmeye yönelik manuel 

süreçlerde çalışanların omuzlarına, 

kollarına ve ellerine baskı 

uyguladığı için yüksek düzeyde 

personel devri yaşıyordu. Yükü 

hafifletmek için riskleri ve önleyici 

tedbirleri belirlemek için 

fizyoterapistler ve ergonomi 

uzmanlarına danışıldı. 

Ekip liderleri, operatörleri çalışma 

pozisyonlarında desteklemeleri ve 

yorgunluğu önlemek için görevleri 

döndürmeyi sağlamak için 

ergonomi eğitimine katıldı. Yeni 

rutin uygulamalar oluşturularak, işe 

giriş eğitimleri ve kurum içi kontrol 

faaliyetleri sırasında İSG risk 

faktörlerine özel önem verildi. 

Operatörleri dahil etmek ve yeni 

risk faktörlerine hızla yanıt vermek, 

iş memnuniyetini artırdı ve personel 

devrini azalttı. 

Haberin detayları için tıklayınız.  

IOSH Hollanda hükümetinin 

işverenlerin evden çalışma 

taleplerini dikkate almasını 

gerektiren yasayı onaylayarak, 

çalışanlara evden çalışma hakkı 

vermeye bir adım daha yaklaştığını 

duyurdu. Konu ile ilgili detaylı bilgi 

almak için tıklayınız. 

Evden Çal ışma Hakkı   

EU-OSHA her vaka 

çalışmasının ayrı ayrı işyerinde 

KİSH önleme ve risk 

değerlendirmesi konusunda 

farkındalığı artırmanın pratik 

yollarını gösterdiğini belirtti. Bu 

dört farklı girişimin kuruluşun 

tüm seviyelerinde uzun vadeli 

ve sürdürülebilir etki yarattığını 

ifade etti. 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/four-good-practice-award-winners-raise-awareness-msds-prevention
https://www.ioshmagazine.com/2022/07/15/netherlands-become-first-country-make-work-home-legal-right
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Dünyadan 

Haberler 

İş sağlığı ve güvenliği, halk sağlığı 

ve eğitim alanlarından uzmanlar, 

ENETOSH ve EU-OSHA’nın 

düzenlediği “Eğitimde Fiziksel 

Sağlığı Geliştirme Stratejileri” 

çalıştayında bir araya geldi. Etkinlik, 

farklı yaklaşımların tartışılması ve 

işbirliği fırsatlarının belirlenmesi için 

bir ortam sağladı. Etkinlikte gelecek 

nesil çalışanlar için öğrenme, sağlık 

ve KİSH’lerin önlenmesini teşvik 

etmek adına fiziksel aktivitenin okul 

sistemine entegrasyonunu sağlamak 

için bütüncül, stratejik bir yaklaşım 

gerekli olduğu ifade edildi. 

 Çocuklar ve gençler arasında 

KİSH’lerin yaygınlığı 

“Kas-iskelet sistemi hastalıkları – 

çocuklar ve ergenler için bir sorun 

mu?” başlıklı ilk oturum, 7-26 

yaşındakiler arasında ortalama %

30'luk bir yaygınlığın altını çizdi ve 

öğrenciler ve genç çalışanlar 

arasında bu oranın %34'e 

yükseldiğini belirtti. Etkinlikte fiziksel, 

psikososyal, sosyo-ekonomik ve 

çevresel risk faktörleri belirlenirken, 

çocuklarda ve gençlerde KİSH’ler 

için risk faktörlerini araştıran yüksek 

kaliteli çalışmaların mevcut 

olmaması, henüz somut sonuçlara 

varmanın mümkün olmadığı 

anlamına geldiği ifade edildi. Halk 

sağlığı kampanyalarının 

uygulanmasını desteklemek için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

olduğu vurgulandı. 

Eylemlerin bir kombinasyonunu 

kullanan müdahalelerin, tek odaklı 

girişimlerden daha etkili olduğu 

söylendi. Erken müdahalenin önemi 

daha sonra Chartered Pediatrik 

Fizyoterapist Lorna Taylor 

tarafından kanıta dayandırıldı. 

Taylor “Doğumumuzdan itibaren tüm 

hareketlerimiz güç, duruş ve 

dayanıklılık geliştirmeye yardımcı 

Eği t imde F iz iksel  Sağl ığ ı  Teşvik  Etmek 

İç in  Ortak Eylem Çağr ıs ı :  KİSH ’ ler in  

Önlenmesine İ l işk in  ENETOSH ve  EU -

OSHA Çal ış tayı   
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Dünyadan 

Haberler 

olur. Doğal bir merak ve hareket 

etme arzusuyla hareket eden 

bebeklere ve küçük çocuklara bol 

bol oyun oynama, kaba motor 

becerileri uygulama ve risk 

değerlendirme fırsatı sağlamak 

sadece KİSH’lerin önlenmesinde 

anahtar değildir, aynı zamanda 

öğrenme ve beyin gelişiminin tüm 

yönlerini destekler.” dedi. 

 

 Eğitimde sağlık ve fiziksel 

aktivitenin yaygınlaştırılması 

Leuphana Üniversitesi'nden Dr. 

Peter Paulus’un sunduğu “Okul 

gelişiminin ayrılmaz bir parçası 

olarak sağlığın teşviki” konusu ikinci 

oturumun odak noktasıydı. Bu 

oturumda stratejik değişim 

ihtiyacına vurgu yapıldı ve okulları 

temel amaçları olan öğretme ve 

öğrenme konusunda desteklemek 

gerektiği söylendi. Halihazırda 

Almanca konuşulan ülkelerde 

faaliyet gösteren Sağlıklı Okul 

Yaklaşımı tanıtıldı. Bu yaklaşım 

eğitim ve sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesi arasındaki bağlantıyı 

geliştirmeyi ve okulların daha iyi 

okullar haline gelmesine yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. 

Kıdemli Uzman Heinz Hundeloh, 

“Kas-İskelet Sağlığını Teşvik 

Edecek Daha İyi Okullar” başlıklı 

raporunda detaylandırıldığı üzere 

okullarda KİSH’lerin önlenmesini 

başarılı bir şekilde uygulamak için 

izlenecek dört temel mesaj ve altı 

ilkeyi tanımladı. Okul sisteminin 

karmaşıklığını ve her okulun nasıl 

özel bir yaklaşım gerektirdiğini 

vurguladı. Bu hedefe ancak her 

düzeyde ilgili paydaşlarla kararlı 

işbirliği yoluyla ulaşılabileceği ifade 

edildi. 

 Okullarda KİSH’lerin 

önlenmesi: temel mesajlar 

Bu oturumda katılımcılar, kendi 

kurumlarında veya okullarda fiziksel 

aktiviteyi entegre etme 

deneyimlerini tartışma fırsatı 

buldular. Bir izleme sistemi 

kurmanın, karar vericileri etkilemek 

için yüksek kaliteli kanıtlar 

kullanmanın ve sistematik, işbirlikçi 

bir yaklaşım uygulamanın önemi, 

paylaşılan fikirlerden sadece 

birkaçıydı. Bu oturum aynı 

zamanda, etkili bir stratejik 

yaklaşım geliştirmek için Avrupa ağı 

ve ötesinde en iyi uygulama 

örneklerini ve zorlukları 
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Dünyadan 

Haberler 

paylaşmanın değerini gerçek anlamda 

gösterdi. 

 Sürdürülebilirlik Eğitimi  

Son oturum, Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 

ulaşmaya yardımcı olmak için eğitimi 

ve öğrenmeyi nasıl yeniden 

düşünebileceğimizi ele aldı. Açılış 

konuşmasında Wageningen 

Üniversitesi'nden Arjen Wals, entegre 

ve bütünsel bir öğrenme yaklaşımının 

nasıl daha deneyimsel ve fiziksel 

öğrenmeye yol açabileceğini paylaştı. 

Ayrıca, yerel çevrenin daha iyi 

kullanılmasının hareket için fırsat 

yarataağını ve süreçte duygusal ve 

sosyal bilgiyi geliştireceğini belirtti. 

Oturum kapsamında alternatif 

müfredatlar, okul tasarımı ve 

öğrencileri, öğretmenleri ve okul 

liderlerini okullarının kültürlerini 

etkilemeleri için güçlendirme fırsatları 

da tartışıldı. 

İSG ve sürdürülebilirlik arasındaki 

bağlantı, Alman Sosyal Kaza 

Sigortası Çalışma ve Sağlık 

Enstitüsü'nden Maria Klotz tarafından 

daha da derinlemesine işlendi. Klotz 

kendi kurumunun analizinin 

sürdürülebilirlik için kalite kriterlerinin 

oluşturulmasına nasıl yol açtığını 

açıkladı.  

Haberin detaylarına ulaşmak için 

tıklayınız.  

 

“Okulların beden eğitimi ve 

aktivite yoluyla öğrencilerin 

sağlığını ve güvenliğini olumlu 

yönde etkileyebilecekleri yıllar 

göz önüne alındığında, 

KİSH’lerin erken ve uzun vadeli 

önlenmesine katkıda bulunmak 

için eğitim ve öğretim hayatı 

önemli bir konumdadır. Bu 

çalıştay, sistemik değişime 

ulaşmak için ortak eylem 

fırsatlarını keşfetmenin önemini 

göstermektedir.” - EU-OSHA 

https://osha.europa.eu/en/oshnews/call-joint-action-promote-physical-health-education-enetosh-and-eu-osha-workshop-msd-prevention
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Dünyadan 

Haberler 

bölümü sona 

erdi.  

Sırada 

Yayınlar var! 
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Dört yeni çalışma, paket teslimatı, el 

işi, çevrimiçi içerik incelemesi veya 

uzaktan programlama gerçekleştiren 

dijital platform çalışanlarının maruz 

kaldıkları İSG risklerini ve İSG’nin 

yönetilmesinde karşılaşılan zorlukları 

ortaya koyuyor. Riskler, platform 

çalışmasının türüne özgü olmakla 

beraber  ağır nesneleri kaldırmak ve 

rahatsız edici pozisyonlarda 

çalışmaktan zorbalık ve sözlü tacize 

kadar çeşitlenebilir. Uzun çalışma 

saatleri ve iş güvencesinin olmaması 

gibi bazı riskler ise daha yaygındır. 

Çalışmalar ayrıca çalışanlar 

üzerindeki etkileri de ele alıyor, dijital 

platformların uygulamalarını ve 

eylemlerini inceliyor ve bu konuda 

İSG risk yönetimi ihtiyacını tartışıyor.  

Çalışmalara ulaşmak için tıklayınız.  

Dijital platform çalışmalarının İSG 

politika ve uygulamalarına ışık tutan 

EU-OSHA'nın dijital platform 

çalışmasına ilişkin en son 

araştırması da, ana bulguları bir 

araya getiriyor. Raporda, zaman 

baskısı ve aşırı iş yükü gibi sorunlar 

tanımlanmakta ve platform 

çalışanları için daha fazla özerklik ve 

esneklik gibi fırsatlar da ele 

alınmaktadır. EU-OSHA’nın dijital 

platform çalışmalarına dair raporuna 

ulaşmak için tıklayınız.  

EU -OSHA ’dan Konsol ide 2021 Faal iyet  
Raporu  

ILO, İş Teftiş İstatistiklerinin 

Uyumlaştırılmasına İlişkin ILO 

Kılavuzuna dayanarak hazırlanan bu 

çalışma, etkinlik, verimlilik ve etki 

göstergelerinin kullanımıyla mevcut 

iş teftişi uygulamaları hakkında bilgi 

vermekte ve teftiş kurullarının 

misyonlarını daha iyi yerine 

getirebilmek için kullanabilecekleri 

verilerin toplanmasını ve analizini 

aşamalı olarak iyileştirmek için 

önerilen bazı eylemler sunmaktadır. 

Belge, iş müfettişlerinin, etkisini 

artırmak amacıyla teftiş faaliyetlerini 

daha iyi planlamalarına ve 

değerlendirmelerine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. İlgili dokümana 

ulaşmak için tıklayınız.  

İş  Tef t iş  Faal iyet ler in in  Etk is inin  
İncelenmesi   

  

https://osha.europa.eu/en/publications/occupational-safety-and-health-risks-remote-programming-work-organised-through-digital-labour-platforms
https://osha.europa.eu/en/publications/digital-platform-work-and-occupational-safety-and-health-overview-regulation-policies-practices-and-research
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/news/WCMS_851193/lang--en/index.htm
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AB Par lamentosu,  Di j i ta l  Çal ışma 
Dünyasında Ruh Sağl ığ ı  Raporunu 

Onayladı   

COVID-19 salgını milyonlarca 

Avrupalının hayatını etkileyerek ruh 

sağlığı üzerindeki etkilerini artırdı 

ve daha yüksek stres, kaygı ve 

depresyon oranlarına neden oldu. 

Geleceğimiz olan genç nesiller en 

çok etkileniyor: 10 ila 19 yaşları 

arasında 9 milyon insanın ruh 

sağlığı bozuklukları yaşadığı 

tahmin ediliyor. 

Bu bağlamda, Avrupa 

Parlamentosu büyük bir çoğunlukla 

Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) 

ve Avrupa Akıl Sağlığı Eş Başkanı 

Maria Walsh tarafından kaleme 

alınan ruh sağlığı raporunu kabul 

etti. "İşin Dijital Dünyasında Ruh 

Sağlığı" başlıklı rapor, AB 

genelindeki çalışanlar için ruh 

sağlığı ve sağlık desteği için bir 

politika standardı belirlemeyi 

amaçlıyor. 

MEP Walsh ayrıca, İstihdam ve 

Sosyal İşlerden Sorumlu Komisyon 

Üyesi Nicolas Schmit'i, 2023'ü 

Avrupa Ruh Sağlığı Yılı olarak ilan 

etme talebini desteklemeye 

çağırıyor.  

Raporun tamamına ulaşmak için 

tıklayınız.  

Yayınlar 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0279_EN.pdf


 

 

Yayınlar 
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IOSH’un okuyucularına iki ayda bir 

sunduğu dergisinin Temmuz-

Ağustos sayısı çıktı. 

 

 

Bu sayıda iş sağlığı ve güvenliğinin 

tarihsel olarak gelişimi ve çalışma 

hayatındaki yükselişi inceleme 

altına alınıyor. Konu ile ilgili kapak 

makalesini okumak için tıklayınız. 

IOSH İSG Profesyonellerinin 

yıllardır güvenlik konusunda sert 

mesajlar vermek için 'korku filmi' 

yaklaşımı kullandıklarını belirterek; 

“kurallara uyun ya da bu korkunç 

sonuçlarla yüzleşin” veya “bu 

çalışanlar kurallara dikkat etmiyordu 

ve onlara ne olduğuna bakın” gibi 

tehditkar yaklaşımların bilimsel 

çalışmalara göre etkinliğinin tutarsız 

olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili 

alternatif yaklaşımların detaylı 

incelendiği bilimsel makaleye 

ulaşmak için tıklayınız. 

Yeni sayının temel İSG konuları 

bölümünde IOSH kas-iskelet sistemi 

hastalıklarını (KİSH) ele alıyor. 

KİSH’lerin nedenleri, önlemenin 

önemi, ilgili potansiyel tehlikelerin 

belirlenmesi ve kontrolü konusunda 

bilgi almak için tıklayınız. 

“İSG, Nihai Dövüş Şampiyonası 

(UFC-Ultimate Fighting 

Championship)’ndan neler 

öğrenebilir?” IOSH, davranışsal 

güvenlik bakış açısı ile bu sorunun 

cevabını arıyor. Konu ile ilgili detaylı 

bilgi almak için tıklayınız. 

IOSH’un küresel hastalık ve 

yaralanma istatistiklerine dair 

hazırladığı posteri görüntülemek için 

tıklayınız. 

İşyerleri iş sağlığı ve güvenliği 

yönetim sistemlerinde solak 

çalışanları nasıl dikkate almalıdır? 

Konu ile ilgili dört endüstri lideri 

düşüncelerini sunuyor. Okumak için 

tıklayınız. 

IOSH Dergis i  Yeni  Sayıs ı   

https://www.ioshmagazine.com/2022/06/28/h-health
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/28/when-horror-movie-tactics-fail-frighten
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/29/managing-msds
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/28/what-osh-can-learn-ultimate-fighting-championship
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/29/global-disease-and-injury-stats
https://www.ioshmagazine.com/2022/06/29/talking-shop-hand-dominance
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Yayınlar 

bölümü sona 

erdi.  

Sırada 

Etkinlik ve 

Eğitimler var! 
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Etkinlik ve 

Eğitimler 

IOSH, İSG Profesyonellerinin bilgi 

ve becerilerini güncel hale getirmek 

için altı yeni sürekli mesleki gelişim 

kursu açtığını duyurdu. Çevrimiçi 

olarak verilecek kurslar hakkında 

detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

IOSH ayrıca önümüzdeki günlerde 

birçok farklı konuda çevrimiçi 

seminer düzenlemeye devam 

edecek. Düzenlenecek olan 

etkinliklere önceden kayıt olarak 

ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye 

ulaşmak için tıklayınız. 

Kaçırdığınız IOSH etkinliklerini 

izlemek için tıklayınız. 

IOSH ’dan Yeni  Eği t im Başl ık lar ı  

https://iosh.com/news/super-six-iosh-launches-new-cpd-courses/
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 

bölümü sona 

erdi.  
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-TEMMUZ 2022 

SAYI: 28 

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. 

 

 

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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İ Ş B İ R L İ K L E R İ  B Ü LT E N İ  
 

Bizi sosyal medya 

hesaplarımızdan 

takip edebilirsiniz! 


