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Lefkoşa, 26 Şubat 2016 

 

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sorumluluktur 

Hayat Kurtarır! 

Avrupa Komisyonu, Lefkoşa Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 29 Şubat Pazartesi günü 11:00-13:00 saatleri arasında 

işyerinde sağlık ve güvenliğin öneminin vurgulanacağı bir panel düzenleyecektir. Bu panelin amacı, iş yerinde 

sağlık ve güvenlik konularının nasıl ele alınması gerektiği konusunda tüm paydaşlar arasında bir tartışma ortamı 

yaratmaktır. Etkinlikte, AB politikaları ve diğer Avrupa ülkelerinden örnekler hakkında bir AB uzmanı* 

tarafından bilgi sunulacaktır.   

AB’de bulunan 217 milyonun üzerinde işçinin iş ile ilgili kaza ve hastalıklardan daha iyi korunabilmesi adına 

Avrupa Komisyonu tarafından, 2014 – 2020 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili Stratejik Çerçevesi 

hazırlanmıştır. Bu Stratejik Çerçeve ’de işyerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili olarak karşılaşılan temel zorluklar 

ve stratejik hedefler belirlenmiştir ve bunların nasıl ele alınabileceğine dair kilit eylem ve araçlar sunulmuştur.  

Çerçeve, hem Avrupa’da hem de uluslararası platformda Avrupa 2020 Stratejisi ile uyumlu bir şekilde çalışma 

şartlarına yönelik yüksek standartların teşvik edilmesinde AB’nin yol gösterici rolünün devam etmesini 

sağlamayı hedeflemektedir.  

AB’nin İstihdam, Sosyal İşler ve İçermeden sorumlu Komiseri László Andor konuyla ilgili vermiş olduğu 

demeçte; “İnsanların, işyerlerinde herhangi bir sağlık ve güvenlik riski ile karşılaşmadan çalışma hakkı vardır. 

Ancak her yıl 3 milyonun üzerinde işçi AB’de işyerlerinde ciddi kazalara kurban olmaktır ve 4,000 işçi işyeri 

kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İşyeri ile ilgili kaza ve hastalıklar, ister masa başında çalışsın, ister 

kamyon sürsün isterse maden veya şantiyede çalışın, yani çalışma yerlerinden bağımsız olarak tüm sektör ve 

mesleklerden kişileri etkilemektedir.  Kişisel acıların yanı sıra bu sorunlar şirketler ve toplum geneline ağır 

masraflar yüklemektedir.  Stratejik Çerçeve; iş kalitesi, iş tatmini gibi konuların iyileştirilmesinin yanı sıra 

Avrupa şirketlerinin, özellikle küçük işletmelerin rekabet ve kar edebilirliklerinin iyileştirilmesini ve sosyal 

güvenlik sistemleri üzerindeki maliyetlerin hafifletilmesini hedeflemektedir”, demiştir.   

 

Arka Plan: 

İşyerinde sağlık ve güvenlik AB’nin en büyük etkiyi yaptığı alanlardan biridir – maksimum sayıda riskin asgari 

düzenleme ile kapsandığı sağlam yasal bir çerçevesi bulunmaktadır.  

Komisyon aynı zamanda,  bilgi dağıtımı, danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle küçük işletmelerde sağlıklı 

çalışma ortamlarının teşvik edilmesinde Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı ve Avrupa Hayat ve Çalışma 

Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı ile birlikte çalışmaktadır.  

İş güvenliği ve sağlığının iyileştirilmesi hakkında  89/391/AET sayılı Direktif : 



 
 

   

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                     
 

 Hem kamu hem özel olmak üzere, tüm faaliyet sektörlerinde mesleki sağlık ve güvenliğin 

geliştirilmesini teşvik eder.  

 İşçilerin sağlık ve güvenlik ile ilgili öneri sunma, yetkili makamlara başvuru yapma ve ciddi tehlike 

durumunda çalışmayı durdurma haklarını teşvik eder.  

 İşçilerin yeterli biçimde korunmasını ve mesai sonrasında evlerine sağlıklı bir biçimde dönmelerini 

hedefler.  

 

* AB Uzmanı Tatjana Petrıček, Slovenya İSG Dairesi Müdürüdür. Bu dairedeki temel görevleri arasında yasama 

işleri (stratejinin hazırlanması, İSG alanındaki yasa ve ikincil mevzuatın hazırlanması ve iş denetimi alanlarında),  

katılım sürecinde AB mevzuatına uyum ve çeşitli komisyonlara üyelik yer almaktadır. 

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 

ulaşarak temin edebilir.  

 

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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