
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) İş Şağlığı Çalışma Grubu 

2021 YILI ÇALIŞMA PLANI  

 

 

1-Çalışma grubu üye listesinin katılımcılara mail atılarak isimleri de sorularak güncellenmesi  

 

2- Her üç ayda bir HASUDER Sanal Salonlarında çalışma grubu toplantılarının düzenlenmesi. (Öneri: 

Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının İkinci perşembe günü saat 20:00) 

 

3- İş sağlığı alanında çalışan HASUDER üyeleri envanter çalışması yapılması. [Üyelerin (halk sağlığı, 

iş sağlığı, iş ve meslek hastalıkları) yönettikleri tezler, yayınları, görev yerleri, çoklukla çalışma alanları 

vb envanter çıkarılıp, ihtiyaç duyulduğunda destek talep edilebilir.]  

 

4- İş sağlığı alanında Halk Sağlığı Okulu üzerinden kurs düzenleme çalışmalarına devam edilmesi. İlk 

kurs “İş Sağlığında Temel Konular” başlıklı olup, 03.02.2020 tarihinde başlaması planlanmıştır. 

 

5- Alt çalışma komisyonları oluşturarak, ilgili başlıklarda raporlar düzenlemek, kitapçıklar hazırlamak. 

(Örneğin sağlık çalışanları komisyonu Türkiye'de sağlık çalışanlarının durumu başlıklı bir rapor 

yazabilir. Ya da Çocuk işçiliği komisyonu Türkiye'de çocuk işçiliği başlıklı bir rapor hazırlayabilir gibi…) 

 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Alt Çalışma Grubu oluşturularak söz konusu tartışmaların 

derinleştirilmesi ve planlamaların yapılması, bu doğrultuda en kısa sürede grup yürütücülerinin bir 

toplantı planlayarak ÇG’a çağrı yapması önerildi.  

  

6- Sağlık Bakanlığı Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme İş Sağlığı Bileşeni Kapsamında 

ülkemiz İSG hedeflerinin değerlendirebilmesi, ilgili paydaşlar ile somut hedefler koyarak ülkemizde İş 

Sağlığı alanında en yüksek politika belgesinin güncellenmesine katkı konulması doğrultusunda bir 

Çalıştay düzenlenmesi ya da düzenlenen Çalıştay’a katkı konulması.  

 

Yonca Ayas konuya ilişkin bilgi, belge ve raporları toplamak üzere görev aldı. 

 

7- Yıl içerisinde Webiner platformunda gerçekleştirilecek oturumların planlanması. 

 

8-  Ülkemizde ve dünyada çalışma yaşamını ilgilendiren özel günler ve haftalarda hazırlana bilgi 

notunun HASUDER YK ile paylaşılması ve bunların sosyal medya aracılığıyla da yaygınlaştırılması  

  3 Mart Kozlu Grizu Faciası Yıldönümü 

  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

  28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 

  1 Mayıs İşçi Bayramı/ Emek ve Dayanışma Günü 



  13 Mayıs Soma Faciasının Yıldönümü 

  4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (Bu hafta boyunca tek bir açıklama yerine bir dizi 

alt başlıkta açıklama yapılabilir) 

  12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü  

10- Gelecek kongrede iş sağlığı çalışma grubunun oturumlar planlaması 

 

11- Gelecek kongre için kurs(lar) planlamak 

Öneri: OSHNET School kursu  

 

 

 

  

 


