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9. Uluslararası İSG Kongresi
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oDALARA 2o1a/31 sAYıLı GENELGE
Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı lş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl da dokuzuncusu düzenlenecek olan "9.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" birçok ülkeden alanlarında öncü
a

kadem isyen lerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum

örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile "6-9 Mayıs 2O18" tarihleri arasında İstanbul'da Haliç
Kongre ve Kü ltür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kongre kapsamında; Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen "lİ
Sağhğı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği'aaa teması ile 32 farklı konu başlığında
tartışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımına imkan sağlanacaktır.

Bu bağlamda; ekonomik ve sosyal boyutları açısından ülkemiz ve dünya gündeminde
önemli bir yere sahip olan 'İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda böl9esel ve uluslararası
işbirliklerinin arttırılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması hedeflen mekted ir. Bu
yönüyle Kongrenin dünya ve ülkemiz açısından çok önemli ve olumlu gelişmelere vesile olacağı
duşünülmektedir.

Ayrıca; dünyanın en büyük iş sağlığı ve güvenliği fuarını iki yılda bir Almanya'nın
Düsseldorf şehrinde gerçekleştiren MESSE Düsseldorf Firması, dünyada Üçüncü ülke olarak
ülkemizde, istanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Kongre ile eş zamanlı olarak TÜrk iş Sağlığı ve
Güvenliği (ToS+H Expo) Fuarı'nıdüzenlemektedir, Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal kurum ve
kuruluşIar iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmet ve ürÜnlerini söz konusu Fuarda
sergileyebileceklerdir.
Kongre ile ilgili detaylı bilgilere www.tioshco nference.gov,tr adresinden ulaşılabilmekte
olup; Kongreye katılımı uygun görülen personele ait bilgilerin 20 Nisan 2018 tarihine
kadar m uafiyet@tioshconference.gov.tr adresine "Konferans" konu başlığı ile gönderilmesi
gerekmektedir.
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