Basın Bülteni

TOS+H Expo 2022 başvuruları başladı
•

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kongresi yine
TOS+H Expo’ya paralel olarak yapılacak.

•

Yeni kurulan firmalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel
bölüm

Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar, 14 – 17 Mayıs
2022 tarihleri arasında İstanbul’da dördüncü kez düzenlenecek Türk
İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı TOS+H Expo 2022’ye davet ediyor. T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 10.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi TOS+H Expo 2022 ile
eş zamanlı gerçekleştirilecek.
TOS+H Expo ekibi, 2022 yaz ayları başlangıcındaki yeni fuar tarihini
büyük bir heyecanla bekliyor. UVEX, Ansell, Protal gibi sektörün
uluslararası kilit oyuncularının yanı sıra, ATEŞ İNŞAAT SANAYİ
TAAHHÜT TİC. A.Ş., EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZ. SAN.
VE TİC. A.Ş., MEKAP DERİ VE AYAKKABI SAN. TİC. A.Ş. ve WR
TURKEY ELDİVEN A.Ş. gibi yerel sanayi devleri fuar katılımlarını teyit
ederek TOS+H Expo’nun Türkiye ve komşu ülkelerde iş güvenliği ve
sağlığı açısından hem en önemli sanayi ve iletişim platformu hem de
öncü ihtisas fuarı olarak öneminin altını çiziyor.
Şu andan itibaren TOS+H Expo 2022’ye başvuru yapmak mümkün:
TOS+H EXPO 2022 Başvuru Formu
Türk hükümeti yakın zamanda inşaat, madencilik, nakliye ve imalat gibi
hızla büyüyen sektörlerde gelecekte güvenli çalışma koşulları sağlamak
için çeşitli girişimler başlattı. Yapılan son araştırmalara göre iş kazalarının
ve meslek hastalıklarının ulusal ekonomiye maliyetinin yılda 24 milyar
ABD Doları olduğu tahmin ediliyor. İşyerinde güvenlik ve sağlığın
korunması alanında eğitimin teşvik edilmesi, bu konuda alınacak spesifik
önlemlere örnek olarak verilebilir. Yayımlanan İSG Kanunu ve alt
düzenlemelere destek olacak şekilde hayata geçirilen ulusal ve
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uluslararası destekli projeler ile çalışma hayatında güvenlik kültürünün
yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütülüyor. TOS+H Expo 2022 ve
10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, bu hedefe ulaşmak için
Türkiye’de

işyerlerinde kazaları önleme konusunda farkındalığın

artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.
Bu etkinliklerin ilk kez 2020 yılında, aynı mekânda yeterli alana ve
altyapıya sahip olan, şehrin merkezi konumunda, Taksim Meydanı
yakınında bulunan İstanbul ICC Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesi
planlanmıştı. Şimdi artık bunun için çok fazla beklemeyeceğiz.
Fuar ve kongre birlikte, Türkiye pazarına 360 derecelik bir bakış açısı ile
karar vericilere yönelik bir platform sunuyor. Etkinlikler gerek Türkiye’de
gerekse komşu ülkelerdeki işletmelerde ortak iş güvenliği standartları
uygulamasının daha da yaygınlaştırılması ve iş kazalarını engelleyici
önlemlerin desteklenmesi açısından önemli bir itici güç oluşturuyor.
TOS+H Expo böylece, bölgesel düzeydeki karar mercileri ile buluşma ve
pazarda konumu güçlendirme açısından çok uygun bir ortam oluşturuyor.
TOS+H Expo 2022’de ayrıca ilk kez, yeni kurulan firmalara ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlara yönelik özel bir bölüm olacak.
TOS+H Expo 2022 başvurusu için:
Tel: 0216 385 66 33
Email: info@tezulas-fuar.com
Ayrıntılı bilgiye http://www.toshexpo.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Düsseldorf, Eylül 2021
Basın Bürosu:
Daniel Krauß / Meike Rosing
Tel.: +49 211 45 60 598
Email: KraussD@Messe-Duesseldorf.de
RosingM@Messe-Duesseldorf.de
Bilgilerin yayınlanması halinde, tarafımıza da bir örnek nüsha
gönderilmesini rica ederiz.
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