
  AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                        

 
BİLGİ NOTU 

 
AVRUPA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI 

İş sağlığı ve güvenliği, AB’nin en büyük etki yarattığı alanlardan birisidir. Bu etki, en az sayıda 
düzenlemeyle en fazla sayıda riske karşı güvence sağlayan sağlam bir yasal çerçeve sayesinde 
elde edilmiştir.   

Avrupa Komisyonu’nun 2021-27 yıllarını kapsayan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejik 
Çerçevesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel zorluk ve stratejik hedefleri belirlemekte ve 
bunların önümüzdeki yıllarda ele alınmasına yönelik eylem ve araçları sunmaktadır.  Çerçeve, 
dijital ve yeşil dönüşüm, yeni iş türleri ve COVID-19 pandemisi neticesinde işçilerin korunması 
bakımından değişen ihtiyaçları ele almaktadır. 

Her yıl Ekim ayında düzenlenen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, AB genelinde ve 
ötesinde gerçekleştirilen yüzlerce farkındalık artırma etkinliğiyle Sağlıklı İş Yerleri 
Kampanyasını öne çıkaran bir etkinliktir. 

EU-OSHA, Avrupa Birliği’nin iş sağlığı ve güvenliği bilgi ajansıdır. Ajansın çalışmaları, Avrupa 
Komisyonu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejik Çerçevesi ve ilgili diğer AB strateji ve 
programlarına katkı sunmaktadır. 
 
Avrupa Komisyonu’nun desteği ve İş Sağlığı - Güvenliği Uzmanları Birliği’nin katkıları ile 2021 
yılı içerisinde Kıbrıs Türk toplumundaki 13 meslek okulunda toplam 1,078 öğrenciye iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. AB Bilgi Merkezi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları 
Birliği (İSG-BİR) ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi işbirliğinde düzenlenen eğitimler bu yılın 
Mayıs, Haziran ve Ekim aylarında gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde işgücüne katılan öğrenciler 
açısından İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerinin önemi vurgulanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği bilgi 
yarışmasını kazanan öğrencilerin ödül töreni 25 Ekim Pazartesi günü Merkez Lefkoşa'da 
gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası da kutlanmıştır.  
 
Bu eğitimlere katılan son sınıf öğrencileri iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin neden önemli 
olduğu, farklı işyerlerinden spesifik örneklerle iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl sağlanabileceği, 
sağlık ve güvenlik kuralları, farklı AB ülkelerinden uygulama örnekleri ve neden AB’nin 
çalışmak için en güvenli yerlerden biri olduğu gibi konularda önemli bilgiler edinmişlerdir.  
 
Eğitimin amacı, öğrencileri sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirmek ve iş gücüne 
katılmaya hazırlandıkları dönemde işyeri risklerini tespit edip kazaları önlemelerine yarayacak 
becerileri kazanmalarını sağlamaktı.  Eğitimlere katılan bütün öğrenciler, eğitimlerin ardından 
bir bilgi yarışmasına davet edilmiştir.  13 okuldan toplam 78 öğrenci gerçekleştirilen törende 
bir adet tablet, bir adet power bank ve bir adet İSG kitinden oluşan ödüllerini almışlardır. 
 
Kaynaklar:  

1. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&   
2. https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha 
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