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ILO Hedef Sıfır (Vision Zero) Fonu,
önde

gelen

spor

malzemeleri

markalarından biri ile işbirliği içinde,

D Ü N YA D A N H A B E R L E R

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

ILO Hedef Sıfır Fonu Hazır Giyim ve
Ay a k k a b ı S e k t ö r ü n d e Tr a f i k K a z a l a r ı n ı
Azaltmaya Yönelik Bir Girişim Başlattı
Ekonomik

İşbirliği

Kalkınma

ve

Teşkilatı'nın

hazır giyim ve ayakkabı çalışanları

(OECD)

arasında

trafikte her yıl dünya çapında

ölüm

ve

yaralanmaları

azaltmak için yeni bir girişim başlattı.

verilerine

göre,

1,3 milyon insan ölüyor ve 50
milyona

yakın

insan

da

Konfeksiyon ve ayakkabı sektörü

yaralanıyor.

çalışanları

kazaları, küresel olarak tüm

birçok

ülkede

yüksek

oranda trafik kazalarına karışıyor.
Bunun

nedenleri

arasında

uzun

mesafelere yolculuk, motosiklet gibi
daha az güvenli ulaşım biçimleri

Ticari

araç

karayolu kazalarının yaklaşık
yüzde 10 ila 22'sine denk
geliyor.

kullanmak, işe yürüyerek gitmek ve

ve ölümlere karşı neden savunmasız

yolları

araçlarla

olduğunu anlamayı ve çalışanları,

sayılabileceği

aileleri ve bir bütün olarak sektör

ağır

paylaşmanın

ticari

düşünülüyor.

üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak
ve bu kazaları azaltmak için ortak,

Bu ortak girişim, hazır giyim ve

standartlaştırılmış

ayakkabı çalışanlarının işe gidiş geliş

geliştirmeyi

kazalarından kaynaklanan yaralanma

detayları için tıklayınız.

bir

yaklaşım

amaçlıyor. Haberin
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Birleşik Krallık’tan Gerçek İş Kazası
Örnekleri
IOSH her ay sitesinde Birleşik



Nakliye

firmasında

Krallık İş Sağlığı ve Güvenliği

sökümü

sırasında

Kurumu

tüpünün

(Health

and

Safety

uçak
oksijen

patlaması

Executive - HSE)’den elde ettiği iş

sonucunda yaşanan iş kazası

kazası haberlerini paylaşıyor. Kaza

haberi için tıklayınız.

sonucunda

verilen

cezalara

ve

alınması gereken önlemlere ilişkin



Eski bir binanın yenilenmesi

bilgilerin de yer aldığı Ağustos ayı

sırasında asansör boşluğuna

içinde

düşme sonucunda yaşanan iş

paylaşılan

içeriklere

kazası haberi için tıklayınız.

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Atık

sahasında

bakım

çalışması sırasında yaşanan
ölümlü yüksekten düşme iş
kazası haberi için tıklayınız.



1.5 tonluk freze tezgahının
devrilmesi

sonucunda

yaşanan iş kazası haberi için
tıklayınız.

Birleşik Krallık’ta inşaat sektörü çalışanlarda meydana gelen
toplam ölümcül yaralanma sayısının yaklaşık %25'inden sorumlu*

Dünyadan
Haberler

SAYFA 6
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Sağ Elini Kullanan Bir Dünyada Solak
Çalışanlar
ILO: “Yaklaşık on kişiden birinin
solak olmasına rağmen, iş dünyası
ezici

bir

çoğunlukla

kullananlar

için

sağ

elini

tasarlanmış

durumda. Dahası, solak insanlarla
ilgili

olarak

ayrımcılığın

ve

damgalanmanın sayısız tarihi ve
modern örneği vardır.
13 Ağustos Uluslararası Solaklar
Günü,

bu

dezavantajlardan

solaklar

arasında

sanatçılardan

ve

Michaelangelo, Raphael, Leonardo

dünyadaki solak çalışanların güçlü

da Vinci, Renoir; tenisçi Raphael

yönlerine

Nadal;

bazılarına

karşı

koymayı

dikkat

çekmeyi

ve

Apple

bilgisayar

amaçlıyor. Araştırmalar, yaratıcılık,

modelinin 5 kişilik orijinal tasarım

hayal gücü, sezgi ve karmaşık akıl

ekibinin dördü bulunmaktadır.”

yürütme söz konusu olduğunda

ILO’nun

'solaklar'ın

hayatına dair ses kaydı yayınlarını

daha

yüksek

puan

aldığını ortaya koymuştur. Başarılı

geleceğin

çalışma

dinlemek için tıklayınız.

FAR M r e s - Ta r ı m S e k t ö r ü n d e R u h
Sağlığı Konusunda Farkındalık
Oluşturuyor

Dünyadan
Haberler

Bu bağlamda, Avrupa Genç Çiftçiler
Konseyi (CEJA), çiftçiler ve tarım
çalışanları

arasında

konusunda
Tarım

sektöründe

farkındalık

ruh

sağlığı

yaratmayı

çalışmak

amaçlayan bir Erasmus+ projesi

bedenen ve ruhen meşakkatli bir iş

olan FARMres'i koordine ediyor ve

olarak bilinmektedir. Uzun çalışma

çalışanların günlük yaşamlarını ve

saatleri, izolasyon veya finansal

kişisel ortamlarını şekillendirmede

belirsizlik gibi psikososyal faktörler,

rehberlik

tarım

sitesine ulaşmak için tıklayınız.

çalışanlarının

fiziksel

zihinsel sağlıklarını etkileyebilir.

ve

ediyor.

CEJA’nın

web
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I O S H 3 1 Ağ u s t o s D ü n y a U z a k t a n
Eğitim Gününü Kutladı

IOSH:

“Sanal

öğrenmeyle

ortamda 

Uygunluk – evde veya ofiste
öğrenin

hedeflerinizin

peşinden gidin!”

31 Ağustos Çarşamba, fiziksel bir

Seyahat ihtiyacı olmaması –
çevreye zararlı etkiyi azaltın

sınıf ortamının dışında gerçekleşen
eğitimin

kucaklandığı

Dünya

Uzaktan Eğitim günüydü.

Uzaktan

Eğitim

eğitim

kaynaklarına



Esneklik – uygun bir zamanda
çalışın

Günü,

mevcut
yönelik



Haberler

Çeşitlilik – daha geniş çapta
temsilcilerle buluşun

farkındalığın artırılması ve eskiden
postayla gerçekleştirilen kurslardan
yüksek kalite çevrimiçi oturumlara
uzanan

konseptin

gelişimini



Tasarruf – daha uygun fiyatlı
kurslarla

seyahat/konaklama

masrafı olmaksızın tasarruf

kutlamayı amaçlamaktadır.

edin.
Sanal eğitim COVID-19 pandemisi
sırasında

daha

da

önem

kazanmıştır. En öne çıkan beş
faydası şu şekilde sıralanabilir:

IOSH

Dünyadan

tarafından

hazırlanan

habere ulaşmak için tıklayınız.

bu

SAYFA 8
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Ş a n t i y e l e r e Ya p ı l a n D e n e t i m l e r i n
Azalması
IOSH, Birleşik Krallık İş Sağlığı ve

önemli

ölçüde

arttı.

Güvenliği Kurumu (Health and Safety

çalışanları

Executive - HSE)’nun şantiyelerdeki

yaptıklarımızın

habersiz teftişlerinin on yıldan daha

parçasıdır.” açıklamasında bulundu.

güvende

Denetimler,
tutmak

yalnızca

için
bir

kısa bir sürede %31 azaldığını ve bu
sebeple

sendikalar

tarafından

Haberin

devamına

ulaşmak

tıklayınız.

eleştiriye uğradığını belirtti.
Buna yanıt olarak, HSE "COVID-19
kısıtlamaları

yürürlükteyken

gerçekleştirdiğimiz denetimlerin sayısı
kaçınılmaz olarak daha düşüktü. Sayı,
çalışanlar için en yüksek riske sahip
sahalara

odaklanarak

geçen

yıl

Dünyadan
Haberler

Dünyadan
Haberler
bölümü sona
erdi.
Sırada
Yayınlar var!

için

SAYFA 9
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Ay a k t a Ç a l ı ş m a y a İ m k a n Ve r e n
Masalar Ofis Çalışanlarının Refahına
Katkı Sağlıyor

YAY I N L A R

IOSH,

Birleşik

Krallık

ve

hareketsiz

gruplardan

biri

olarak

Avustralya’dan araştırmacıların yer

tanımlanan ofis çalışanlarını hedef

aldığı ortak bir çalışmanın sonucu

aldı. 756 ofis çalışanının katıldığı

paylaştı. Çalışmaya göre daha az

çalışmada kontrol grubu her zamanki

oturmaya ve hareket etmeye teşvik

oturma düzeni ile çalışmaya devam

eden bazı müdahalelerin yanı sıra,

ederken iki adet müdahale grubu

ayakta

ofis

oluşturuldu. İlk müdahale grubu her

çalışanlarında işyerinde stres, refah

zamanki oturma düzeni ile çalışırken

ve

onları hareket etmeye teşvik etmek

masa

enerji

kullanan

seviyelerinde

olumlu

anlamda gelişmeler saptandı.

için hareketsiz bir pozisyonda çok
fazla

Bilim adamlarının hareketsiz yaşam

riskleri

tarzları

İkinci

ile

artan

kronik

hastalık

zaman

harcamanın

hakkında
müdahale

sağlık

bilgilendirildiler.
grubu

da

bu

seviyeleri arasında giderek daha

bilgilerle donatıldı, ancak oturarak

açık bir bağlantı kurduğunu belirten

daha az zaman harcamalarını teşvik

IOSH, uzun süre oturmanın ayrıca

etmek için yüksekliği ayarlanabilen

artan

bir masa sağlandı.

depresyon

şikayetleri

ile

ve

anksiyete

ilişkilendirildiğini

vurguladı.

Bulgular, ikinci müdahale grubundaki
katılımcıların,

Söz

konusu

çalışma

çalışma

günlerinin

özellikle,

%73'ünü

oturarak

geçirdikleri

zamanı azaltmada birinci müdahale

ve

grubuna göre üç kat daha etkili

uyanık günlerinin %66'sını oturarak

olduklarını ortaya koydu. Konu ile

geçiren, çalışan nüfus içindeki en

ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
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İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetlerinde İSG Yönetimi - Seminer
Raporu
Yapay zeka tabanlı çalışan yönetimi

için

insan

merkezli

ve

'tasarım

(AIWM) sistemlerinin

kullanılması,

yoluyla önleme' yaklaşımlarına olan

sağlıklı ve güvenli işler ve işyerleri

ihtiyacı vurgulayarak olası önleme

tasarlamaya yardımcı olabilir, ancak

önlemlerini de inceliyor.

aynı zamanda çalışanlar için işin
yoğunlaşması, iş kontrolünün kaybı

“Çalışan yönetimi için yapay zeka: iş

ve insani özelliklerin yitirilmesi gibi

sağlığı

riskleri de beraberinde getirebilir.

etkileri” başlıklı rapor ve özetine

ve

güvenliği

üzerindeki

ulaşmak için tıklayınız.
Yeni bir rapor, iş sağlığı ve güvenliği
için AIWM sistemlerinin risklerini ve
fırsatlarını özetliyor. Rapor, 2019
ESENER anketinin istatistiksel veri
analizini içermekle birlikte literatür
taramasına ve uzman görüşmelerine
dayanıyor. Konuyla ilgili genel bakış

raporunun

ardından,

çalışanların

sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak
Yayınlar

K u a f ö r l e r d e İ S G İ ç i n U z u n Va d e l i
Ta a h h ü t
sosyal

diyalog

paydaşlarının

gündeminde uzun vadeli bir öncelik
olmuştur.
Bir OSHwiki makalesi, kuaförlük

sektöründeki sağlık ve güvenlik risk
faktörlerinin listesini ortaya koyuyor.
Ayrıca, kuaför salonlarında çalışan
insanlar için daha güvenli ve daha
sağlıklı bir çevre için AB sosyal
ortaklarının
Kuaförlük

sektöründe

çalışan

sağlığının korunması, AB sektörel

sıkı çalışmalarını ve

başarılarını da özetliyor. Makaleye
ulaşmak için tıklayınız.

SAYFA 11
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Kansere Küresel Bir Bakış


Ancak

mesleki

açıdan

bakıldığında akciğer kanseri
hala en yaygın kanser türü.


Yumurtalık kanseri ile ilgili bir
çalışmada,

hastalığı

olanlardan yaklaşık 7'de 1'inin
mesleki olarak asbeste maruz
kaldığı bulundu.


Boyacı

olarak

çalışanlarda

akciğer kanseri riskinin daha
yüksek olduğu tespit edildi.
IOSH, Dünya Sağlık Örgütü Kanser

Bilgi kartına ulaşmak için tıklayınız.

Araştırmaları Ajansı'nın 2020-2021

Rapor ile ilgili detaylı bilgi almak

yılları

için tıklayınız.

için

Raporunun,

hazırlanan
kanser

son

hastalığının

küresel insidansı hakkında bazı
ilginç verileri ortaya koyduğunu
ifade ederek, Rapor ile ilgili bir
görsel bilgi kartı hazırladı.
Buna göre;


2020 yılında küresel olarak
19.3

milyon

yeni

kanser

vakası ortaya çıktığı ve 10
milyon kişinin kansere bağlı
hayatını

kaybettiği

ön

görülüyor.


Göğüs kanseri ilk defa en çok
tespit edilen kanser türü oldu.

Yayınlar
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İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetlerinde İSG Yönetimi - Seminer
Raporu
Bu

çalışmanın

ana

bulgularını

sunmak amacıyla EU-OSHA 4 Mayıs
2022'de 60'tan fazla İSG uzmanı,
Avrupa Komisyonu temsilcisi ve AB
sosyal ortaklarını bir araya getiren
bir

web semineri düzenledi. İnsan

sağlığı

sektöründe

güvenlik

ve

EU-OSHA, 2021 yılında Yeni ve

sağlığın nasıl yönetildiği, itici güçler

Gelişen

Avrupa

ve engeller veya verimli İSG yönetimi

(ESENER)

için kilit bir faktör olarak çalışan

Risklere

İşletmeler

İlişkin

Anketi

kapsamında, insan sağlığı ve sosyal

katılımı,

hizmet

konulardan bazılarıydı.

sektörlerinin

önemini

ve

çalışanlarının karşılaştığı belirli İSG

Seminer

risklerini göz önüne alarak, sektörel

tıklayınız.

bir

tıklayınız.

takip

çalışması

yürütmüştür.

çalıştayda
özetine
Rapora

ele

alınan

ulaşmak

için

ulaşmak

için

İ n ş a a t l a r d a Ya n g ı n a K a r ş ı G ü v e n l i k
K ı l a v u z u Ye n i l e n d i
Yayınlar

IOSH, Birleşik Krallık İş Sağlığı ve
Güvenliği
Safety

Kurumu
Executive

(Health

and

HSE)’nun

-

hazırlığı “İnşaatta yangın güvenliği”
kitabının

güncellenerek,

aşamasında

yangın

tasarım
risklerini

ortadan kaldırmaya veya azaltmaya
yönelik

bir

bölüm

eklendiğini

duyurdu.

riske atmasını önlemek için ilgili

Konu ile ilgili olarak IOSH, “HSE,

risklerin mümkün olduğunca erken

şantiyelerde yüzlerce yangın olayı

ortadan

yaşandığını

etmektir.” açıklamasında bulundu.

tahmin

ediyor

ve

kaldırılmasını

teşvik

güncellemenin amacı, yangınların

Söz konusu yayına ulaşmak için

başlamasını, çalışanları ve halkı

tıklayınız.
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Av u s t r a l y a ’ n ı n İ ş Ye r i n d e P s i k o s o s y a l
Te h l i k e l e r i Y ö n e t m e k i ç i n Ye n i K u r a l l a r ı
IOSH,

Avustralya’nın

kurumu

olan

çatı

Safe

İSG

Psikososyal

tehlikelerin

Work

tasarlanma

Australia’nın psikososyal tehlikelere

biçiminden,

ilişkin görevlerin daha açık hale

veya

getirilmesi için ve ayrıca görev

saldırganlık

sahiplerinin

davranışlardan

bu

görevlere

ve

yönetilme

çalışma

zorbalık,

ortamından

taciz,
ve

işin

ayrımcılık,

şiddet

gibi

gelebileceğini

uymalarına yardımcı olmak için yeni

belirten

Safe

Work

bir uygulama modeli oluşturduğunu

yetkilileri, psikososyal risklerin etkili

duyurdu.

bir

biçimde

çalışanları

Australia

yönetilmesinin

koruyacağı,

personel

devrini ve devamsızlığı azaltacağı
ve

kurumsal

performansı

ve

üretkenliği artıracağını vurguladı.
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için
tıklayınız.

U z u n C O V I D S e m p t o m l a r ı Ya ş a y a n
Çalışanları Desteklemek için
Stratejiler
“İşyerlerinin,
yaşayan

Uzun

COVID

çalışanları

Yayınlar

ile

desteklemek

için stratejik, planlı bir yaklaşım
benimsemesi gerekiyor.” - Mesleki
Tıp Derneği (SoM)
IOSH Mesleki Tıp Derneği'nin Uzun
COVID

semptomları

yaşayan

çalışanları desteklemek için erken
ve

uygun

entegrasyonu

müdahalelerin
ve

güvenli

Profesyonellerinin
işverenlerin,

yanı

sıra

çalışanların,

Uzun

rehabilitasyon ihtiyacını vurgulayan

COVID ile yaşayan bireylerin, insan

bir rehber yayımladığını duyurdu.

kaynakları personelinin, ara kademe

Çok

yöneticilerin

disiplinli

öneminin

altını

bir

yaklaşımın

çizen

konunun çözümüne dair İSG

rehber,

ve

sosyal tarafların

görev almasını vurguluyor. Yayına
ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
bölümü sona

erdi.
Sırada
Etkinlik ve
Eğitimler var!
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ETKİNLİK VE EĞİTİMLER

İŞBİRLİĞİ / TAKİP / GELİŞİM

23. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği
Kongresi

ENETOSH
Avustralya’da

23.sü
27-30

Sidney,
Kasım

2023

çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Kongre bildiri özetlerini 30 Kasım

tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya

2022 tarihine kadar kabul ediyor.

İSG Kongresi’nin taslak programının

Etkinliğe dair daha detaylı bilgi almak

yayımlandığını duyurdu.

için tıklayınız.

120'den fazla ülkeden güvenlik ve
sağlık alanındaki küresel liderlerle bir

KAZANIMLAR

araya gelme ve bağlantı kurma fırsatı
sağlayan

Kongre’ye

yönelik

ENETOSH “Katılımcılar, iş sağlığı ve
güvenliğini geliştirmek için stratejik
ittifaklar ve ortaklıklar kurarken, yeni iş
sağlığı ve güvenliği fikirleri hakkında
bilgi alacak, en

son

“Değişimi
Şekillendirmek”
teması
ile
düzenlenecek
Kongre’nin üç ana hedefi
bulunmakta:


İSG camiasında küresel
düzeyde bilgi paylaşma,
etkileşim
kurma
ve
öğrenme şansı ile daha
iyi bir gelecek için
işbirliği kurulması,



Devam eden ve giderek
yaygınlaşan
risklere
karşı geleceğe dönük
korumanın tartışılması



Değişen iş dünyası ve
çalışma hayatında yeni
risklerle mücadele etme
ve fırsatları yakalama
konusunda yaklaşımlar
oluşturulması

araştırmalar

hakkında fikir sahibi olacak ve iş yeri
için yenilikçi çözümler keşfedecek.”
açıklamasında bulundu.

Kongre kapsamında dört gün boyunca
30'un

üzerinde

çalıştay,

24

sempozyum, altı teknik oturum ve üç
ana

konuşmacının

planlanıyor.

İnteraktif

söz

alması

tartışmaların

yanı sıra Avustralya'nın önde gelen
işletmelerinden bazılarının sunumları
ve

saha

gezileri

de

Kongre

SAYI 29 / AĞUSTOS

SAYFA 16

İmalat Endüstrisinde Titreşime
Y ö n e l i k R i s k l e r i Az a l t m a k
Elektrikli

makineler

ile

çalışma

maruz kalmak uzun vadeli sağlık

çevrimiçi seminer düzenledi.

sorunlarına neden olabilir. IOSH

Dökümhaneler, ağır çelik imalat ve

yaklaşık iki milyon insanın el-kol

inşaat gibi endüstrilerde bulunan

titreşim sendromu açısından risk

zımpara ve taşlama makineleri gibi

altında olduğunu belirterek Birleşik

el tipi elektrikli aletlerin tekrar tekrar

Krallık

ve sıklıkla kullanıldığı durumların

İş

Sağlığı

ve

(Health

Güvenliği

ile

ortak

bir

Safety

tartışıldığı

seminerin

kaydını

Executive - HSE)’nun 2019'da 205

IOSH’dan

talep

ederek

yeni el-kol titreşim sendromu ve 135

izleyebilirsiniz.

tünel

and

biri

donanım

markalarından

karpal

sendromu

vakası

açıkladığını bildirdi.

Çevrimiçi seminer ile ilgili detaylı
bilgi almak ve talep oluşturmak için

Titreşim ile ilgili tehlikelerin uygun

Eğitimler

koruyucu

sırasında titreşim ile ilgili tehlikelere

Kurumu

Etkinlik ve

kişisel

kontroller

mevcutsa

önlenebilir

olduğunu

anlatmak

için

IOSH

geçtiğimiz

günlerde

önde

gelen

tıklayınız.

SAYFA 17

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ

I O S H ’ d a n Ye n i E ğ i t i m B a ş l ı k l a r ı


İş sağlığı ile ilgili konularda
güvenlik

soruşturması

standartlarının uygulanması


İşyeri stres yönetimi ve zihinsel
refahta İSG'nin rolü



Sağlık ve güvenlik, başarılı bir

iş

stratejisinin

ayrılmaz

bir

parçası olabilir mi?
IOSH önümüzdeki günlerde birçok
farklı konuda çevrimiçi seminer ve
toplantı

düzenlemeye

devam

edecek.

Düzenlenecek

olan

etkinliklere önceden kayıt olarak
ücretsiz katılmak ve detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.

N I VA i l e İ S G E ğ i t i m l e r i
İskandinav İş Sağlığı İleri Eğitim



Mesleki

Solunum

Yolu

Enstitüsü (NIVA), İSG alanındaki

Hastalıkları - Önleme ve risk

araştırmacılara,

faktörleri: 11 – 13 Ekim 2022,

uzmanlara

uygulayıcılara

yönelik

kursları başlatıyor:

yeni

ve

eğitim

Göteborg (İsveç)


Güvenli

Eğitimler

Hasta

Taşıma

ve

Hareket: 18 - 20 Ekim 2022,
Linköping (İsveç)


İtfaiyelerde
Kimyasal

İş

ve

ve

maruziyetin

Sağlık:
fiziksel

etkileri

ve

önlenmesi: 1 - 3 Kasım 2022,
Trondheim (Norveç)
NIVA’nın İSG ile ilgili eğitim, web
seminerleri

ve

konferansları

dünyanın her yerinden katılımcılara
açıktır. Tüm NIVA eğitimleri için
tıklayınız.

Etkinlik ve

SAYFA 18

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-AĞUSTOS 2022

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

SAYFA 18

SAYI: 29
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.

ILETIŞIM
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

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

Bizi sosyal medya
hesaplarımızdan
takip edebilirsiniz!

