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Sağlıklı İşyerleri  
İyi Uygulama Ödülleri

Başvuru çağrısı

İşyerinde tehlikeli maddelerin yönetilmesi

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) iş sağlığı ve 
güvenliği alanında 14. Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödülleri 
için başvuruları beklemektedir. 2018-19 Sağlıklı İşyerleri Tehlikeli 
Maddeleri Yönetir kampanyasının bir parçası olarak düzenlenen 
yarışmanın amacı, işyerinde tehlikeli maddelerin yönetilmesiyle 
iş sağlığı ve güvenliği alanına çarpıcı ve yenilikçi katkılar yapan 
kuruluşların tanıtılmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği herkesi ilgilendirir. İSG hem sizin hem de işletmelerin yararınadır.
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Sağlıklı İşyerleri

TEHLİKELİ  
MADDELERİ  

YÖNETİR

Bazı sektörlerde, çalışanlar 
yüzlerce farklı kimyasal 
ürünle temas halinde 
olabilmektedir.

Tehlikeli maddelere maruziyetin 
sonuçlarının yaşam kalitesi üzerinde 
olumsuz etkileri olabilmektedir hatta 
ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bu 
nedenle tüm işyerlerinde bu tarz risklerin 
önlenmesi gerekmektedir — hiçbir sektör 
tehlikeli maddelerden arındırılmış değildir. 
İşyerlerinde önleme kültürünün teşvik 
edilmesi çalışanlar, yönetim ve aynı zamanda 
çevre için faydalıdır.

Bu kampanya işyerindeki tehlikeli 
maddelere yönelik farkındalığı artırmaktadır 
ve bu maddelerle ilişkili risklerin nasıl 
önlenebileceğine dair bilgiler sağlamaktadır. 
Kampanya kapsamında özellikle spesifik 
ihtiyaçları olan çalışanlara ve göçmen 
işçilerle gençler gibi söz konusu risklere karşı 
özellikle hassas durumda olan hedef kitlelere 
odaklanılmaktadır.

2018-19 Sağlıklı İşyerleri Kampanyası’nın 
hedefleri şunlardır:

 • tehlikeli maddelerin yönetilmesinin önemi 
hakkında farkındalık uyandırmak;

 • uygulamaya yönelik araçlara ilişkin bilgi 
vererek risk değerlendirmesini teşvik etmek 
ve iyi uygulamaların paylaşımı için fırsatlar 
yaratmak;

 • işyerinde kanserojenlere maruziyetle 
bağlantılı risklere dair farkındalık artırmak;

 • belirli ihtiyaçları olan ve daha yüksek risk 
altında olan çalışan gruplarını hedeflemek;

 • ilgili AB mevzuatı hakkında bilgileri 
artırmak ve politika gelişmelerini öne 
çıkarmak.

İlgili bilgilerin ve rakamların sağlanmasının 
yanı sıra iyi uygulamaların paylaşılmasıyla bu 
hedeflere ulaşılacaktır.

Kampanya hakkında daha ayrıntılı 
bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 
www.healthy-workplaces.eu

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPAIN
www.healthy-workplaces.eu
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Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), 

Avrupa’nın çalışmak için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha 

üretken bir yer haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği tarafından 1994 yılında kurulan ve merkezi 

Bilbao, İspanya’da bulunan Ajans, çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi amacıyla Avrupa çapında kuruluşlarla ağ 

oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği alanında güvenilir, 

dengeli ve tarafsız bilgi araştırma, geliştirme ve dağıtım 

çalışmaları yapmaktadır.

EU-OSHA ayrıca AB kurumları ve Avrupalı sosyal taraflarca 

desteklenen ve ulusal düzeyde Ajans’ın odak noktaları 

ağı tarafından koordine edilen iki yıl süreli Sağlıklı 

İşyerleri Kampanyaları düzenlemektedir. 2018-19 Sağlıklı 

İşyerleri Tehlikeli Maddeleri Yönetir başlıklı kampanya 

kapsamında işyerinde tehlikeli maddelerin ortaya koyduğu 

risklere yönelik farkındalık artırılması ve bir risk önleme 

kültürünün teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.



Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödülleri

Ne tür iyi uygulamalar başvuru yapabilir?

Yapılan başvurularda ne gibi özellikler 
aranmaktadır?

Kimler katılabilir? Nasıl katılmalı

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-
OSHA), Üye Devletler’le birlikte, düzenlediği 
Sağlıklı İşyerleri Kampanyası’na paralel olarak 
Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödülleri 
vermektedir. Ödüller işyerinde iyi düzeyde 
bir iş sağlığı ve güvenliği tesis etmenin 
faydalarını göstermeye yardımcı olmaktadır 
ve Avrupa genelinde iyi uygulamaların 
paylaşılması ve teşvik edilmesi için bir 
platform işlevi görmektedir.

2018-19 Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama 
Ödülleri’nin spesifik amacı işyerinde 
tehlikeli maddelerin ortaya koyduğu 
riskleri aktif bir şekilde yöneten 
kuruluşlardan lider örnekleri öne çıkarmaktır. 
EU-OSHA iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
yönetiminde bütüncül bir yaklaşım 
ortaya koyan ve tehlikeli maddelerin 
kullanılmasında ve bu maddelerle 
çalışılmasında güvenli ve sağlıklı çalışma 

koşulları sağlayan gerçek iyileştirmeler 
gösteren örnekleri bulmaya çalışmaktadır. 
Jüri aynı zamanda hem sürdürülebilir hem 
de transfer edilebilir müdahaleleri tespit 
etmeye çalışacaktır.

EU-OSHA Avrupa çapında konuya ilgi 
gösteren tüm kuruluşlar ve bireylerden 
aynı zamanda sosyal taraflar, iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri ve işyeri düzeyinde 
İSG konusunda çalışan danışmanlar gibi 
aracılardan başvuruları beklemektedir.

Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek törenle, 
kazananlar ödüllerini alacaktır. Katılım 
gösteren tüm kuruluşların başarıları da bu 
törenle kutlanacaktır. Ödül kazanan ve takdir 
edilen tüm örneklere ilişkin ayrıntılar Avrupa 
çapında yaygın bir şekilde dağıtımı yapılacak 
bir yayında yer alacak ve EU-OSHA sitesinde 
yayınlanacaktır.

Tehlikeli maddelerle çalışma ve tehlikeli 
maddelerin kullanılmasında yenilikçi ve 
etkili İSG yönetimine dair gerçek hayattan 
her türlü örnekle başvuru yapabilir. Yapılan 
başvuruda iyi yönetim uygulamalarının 
işyerinde nasıl hayata geçirildiği ve aşağıda 
verilen örnekler gibi unsurları da içerecek 
şekilde ne gibi bir başarıya ulaşıldığı net bir 
şekilde açıklanmalıdır:

 • risk değerlendirmesinin tüm çalışan 
gruplarına yönelik riskleri kapsayacak 
şekilde etkili ve kapsamlı bir şekilde nasıl 
organize edildiği;

 • önleme hiyerarşisinin ilkesel olarak 
nasıl rehberlik ettiği (STOP prensibi: 
Substitution –İkame-, Technological 
measures -Teknolojik önlemler-, 
Organisational measures -Organizasyonel 
önlemler-, Personal protection 
measures -Kişisel koruma önlemleri-) ve 
alınan önlemlerin, mümkünse maliyet 
ve faydalarını da kapsayacak şekilde, 
çalışanların tehlikeli maddelere maruziyetini 
nasıl ortadan kaldırdığı veya ciddi oranda 
nasıl azalttığı;

 • farkındalığın nasıl artırıldığı ve önleme 
kültürünün nasıl teşvik edildiği.

Üç taraflı jüri yapacağı incelemede 
aşağıdakilere dair göstergelere bakacaktır:
 • iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bütüncül 

bir yaklaşım;
 • tehlikeli maddeler alanında iş sağlığı ve 

güvenliğinde gerçek ve kanıtlanabilir 
iyileştirmeler;

 • bireye odaklanan müdahaleler yerine 
kolektif önlemlerin önceliklendirilmesi;

 • çalışanların ve çalışan temsilcilerinin etkili 
katılımının ve sürece dahil olmalarının 
sağlanması;

 • müdahalenin zaman içerisinde 
sürdürülebilirliği;

 • diğer işyerlerine transfer edilebilirliği (diğer 
Üye Devletler’de, farklı sektörlerde ve farklı 
ölçeklerdeki işyerlerine);

 • zamanlama (müdahalenin ya yakın zamanda 
yapılmış olması ya da yaygın bir şekilde 
tanıtımı yapılmamış olmalıdır).

Ayrıca, müdahalenin uygulandığı üye ülkedeki 
ilgili mevzuat gerekliliklerini karşılaması ve 
ideal durumda bunların ilerisinde olması 

gerekmektedir. Ticari amaçla geliştirilen ürün, 
araç ve hizmetler yarışmada değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Önceki yıllarda ödül alan iyi uygulama 
örnekleri için EU-OSHA sitesini ziyaret 
ediniz — https://osha.europa.eu/en/
healthy-workplaces-campaigns/awards/
good-practice-awards.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere AB Üye 
Ülkelerinde, aday ülkelerde, potansiyel aday 
ülkelerde ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde 
(EFTA) aktif olan kuruluşlar yarışmaya iyi 
uygulama başvuruları gönderebilir:

 • münferit işletmeler ve her boyuttan 
kuruluşlar;

 • eğitim kurumları ve eğitim camiasının 
üyeleri;

 • işveren örgütleri, ticaret birlikleri, 
sendikalar ve sivil toplum kuruluşları;

 • bölgesel veya yerel İSG ve önleme 
hizmetleri, sigorta hizmetleri ve diğer ara 
kuruluşlar;

 • resmi kampanya ortakları.

Tüm başvurular öncelikle ulusal düzeyde 
EU-OSHA’nın odak noktaları tarafından 
değerlendirilecektir. Sonrasında ulusal 
düzeyde kazanan başvurular genel 
kazananların belirleneceği Avrupa çapındaki 
yarışmaya katılacaklar.

Yarışmaya nasıl katılacağınıza dair ayrıntıları 
ülkenizdeki ağ ortağından alabilirsiniz. Ulusal 
odak noktanızı bulup iletişime geçmek için 
aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.healthy-
workplaces.eu/en/national-focal-points.

Türkiye için son başvuru tarihi 30 Eylül 
2018’dir.

Kampanyayı Twitter 
üzerinden takip edin: 
#EUhealthyworkplaces
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İş sağlığı ve güvenliği 
risklerinin etkili bir şekilde 
yönetilmesi sürece dahil 
olan herkes için faydalıdır.

Tehlikeli maddelerin 
neden olduğu risklerin 
önlenmesinin önemi 
hakkında farkındalık 
uyandırmak, iyi çözümlerin 
uygulamaya geçirilmesinin 
sağlanmasına yardımcı 
olmaktadır.

Çalışanları tehlikeli 
maddelerin neden olduğu 
kaza ve hastalıklara 
karşı korumamız gerekir. 
Bir önleme kültürünün 
oluşturulması, alınan 
önlemlerin başarıya 
ulaşmasını sağlamaya 
yardımcı olur.


