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Tüm Sektörlere UYGUN iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri ile sizlerleyiz.

ORTALK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ



UYGUN OSGB olarak isletmelerdeki tüm çalısanları en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli is ortamı sağlamayı, 
alınması gerekli olan önlemlerin belirlenerek is kazası ve meslek hastalıklarını sıfıra  indirilmesini amaçlayarak 2018 yılında kurulmuş;
Bu amaç doğrultusunda;
• İlgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda uygun dokümantasyonu oluşturuyoruz.
• Tüm kanun ve Yönetmeliklerin gerektirdiği uygun ekipman/techizatı belirleyerek, ilgili faaliyetlerini yürütmelerini sağlıyoruz.
• Tüm çalısanların katılımını sağlayarak siz değerli müşterilerimizin çalışma ortamlarını daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.
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VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ
Türkiye genelinde iş sağlığı ve 
güvenliği alanında lider, yenilikçi, 
seçkin, en çok tercih edilen ve 
önerilen kuruluş olmak.

Hizmet verdiğimiz kuruluşların 
ihtiyaç ve beklentilerini ön planda 
tutarak gereklilikler konusunda 
kuruluşlara rehberlik ve çözüm 
ortaklığı yapmak, Türkiye’ de iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün 
gelişmesine katkı sağlamak.

Hakkımızda



İş Güvenliği Uzmanı
Hizmetleri
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* İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
* İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
* Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
* Eğitim Planı hazırlamak
*İ şverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
* Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
* Risk Değerlendirmesi yapmak
* Acil Durum Planı hazırlamak
* Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
* İç Yönetmelik hazırlamak
* İş İzni Prosedürü hazırlamak
* Çalışma talimatları hazırlamak

İşyerinizin tehlike sını�arına göre A-B-C sınıfı profesyonel 
iş güvenliği uzmanlarımız işletmenizdeki riskleri minimum 
seviyeye indirmek üzere görev alır. Ayrıca  uzmanlarımız çalışma 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik aktif uygulamalarda, 
bilimsel veriler doğrultusunda danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri verir.

İş Güvenliği

Hizmetler



* İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri doğrultusunda çalışanların sağlık ve çalışma 
ortamlarının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak

* İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak ve işin 
yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler doğrultusunda çalışanların fiziksel 
ve zihinsel kapasitelerini değerlendirerek, yapılan işle çalışanın uyumunu sağlamak, 
çalışma ortamındaki stresten korunmaları için araştırma yapmak ve yapılan araştırmalar 
neticesinde elde edilen bulguları rehberlik faaliyetlerinde kullanmak

* İşyerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak ve 
tekrarlanmaması adına alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar yaparak, işverene öneriler 
sunmak

* İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılmasına ilişkin çalışmalara ve 
uygulamalara katılmak, risk değerlendirmesi neticesinde alınması gereken sağlık ve 
güvenlik önlemleri hakkında işverene tavsiyelerde bulunmak ve takibini yapmak.
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Hizmetler

Daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için profesyonel 
ve deneyimli işyeri hekimlerimizi firmanızda görevlendiriyoruz. 
İşyeri hekimlerimiz mesleki uzmanlığıyla iş sağlığı politikalarınıza
işletme bünyesinde görev alan çalışanlarınızın sağlık şartlarını 
azami seviyeye çıkartacak şekilde katkı sağlar. 

İş Sağlığı

İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personeli
Hizmetleri



Risk Analizi
Hizmetleri
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* Risk ve tehlikelerin tanımı
* Risk ve tehlike yönetimi
* İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
* Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
* Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
* İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
* Risk analiz ekiplerinin kurulması
* Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
* Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde 
uygulanabilir ve işler olması

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe sokulan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu; tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakmaksızın 
bütün iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara temel iş 
sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi, acil durum eylem planı yapılması 
yükümlülüğünü getirmiştir. Kanunla birlikte ciddi sayılabilecek para 
cezalarıyla yaptırımlar da yürürlüğe sokulmuştur. 

Çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanması, mesleki 
risklerin değerlendirilmesindeki asıl maksattır. Risk değerlendirmesi, işle alakalı 
faaliyetlerden kaynaklı olan ve çalışanlarla birlikte çevreye zarar verebilecek ihtimalleri 
asgari seviyeye indirgenmesini sağlar. Risk değerlendirme ayrıca iş verimliliği ve rekabet 
gücünün artmasına da katkı sağlamaktadır.

Risk Değerlendirme

Hizmetler



* Acil durum planı; acil durum ekipleri, kullanılan mekânın özellikleri ve acil durumlar 
dikkate alınarak hazırlanır
* Acil eylem planı; acil durum ekipleri, acil duruma müdahale ve periyotları 
kullanılacak ekipmanlarla oluşturulur
* Çalışma ortamını ve çalışanları etkilemesi olası bütün acil durumlar belirlenir
* Olası acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı önlemler alınır
* Acil durumların negatif etkilerinden korunmak için gerken ölçüm ve 
değerlendirmeler yapılır
* İşyerinin durumuna göre; koruma, kurtarma, söndürme ve 
ilkyardım alanında çalışanlara eğitim verilir
* Acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatların yapılması
* Acil Durum Planı hazırlanır
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Hizmetler

İşyerinde ki çalışma ortamı, kullanılan makine ve maddeler ile 
iş ekipmanları çevre şartları ve lokasyon dikkate alınarak 
hazırlanan çalışanı, işyerini ve çevreyi korumaya yönelik 
hazırlanan plandır.

Acil Durum Eylem
Planı

Acil Durum Eylem 
Hizmetleri



Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi

Hizmetleri
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EĞİTİMİN AMACI:  6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi 
gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında 
mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı 
ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri 
minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SÜRESİ:

Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,
Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,
Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

Eğitim Hizmetleri



 Merdiven ve iskeleler
Tipleri ve dikkat edilecekler
Kullanırken uyulacak kurallar
 Yüksekte çalışma sırasında  dikkat edilecek noktalar 
Temel güvenlik kurallar
İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Uygulamalı emniyet kemeri kullanımı
 Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi 
 ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak 
önlemler
Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin 
belirlenmesi ve önlenmesi
Müteahhitler için uygulamalar
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Eğitim İçeriği

Yüksekliğin tanımı: Adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak 
tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. 
Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. 
Yüksekte çalışma kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla 
belirlenmiştir. 

Acil Durum Eylem
Planı

Yüksekte Çalışma 
Eğitimi
Hizmetleri



Temel Yangın 
Eğitimi

Hizmetleri
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Temel yangın Eğitiminin amacı yangın anında doğru davranış
 tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve 
kurtarma konusunda eğitimler tamamlanarak, yangınları önlemek 
ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az s
eviyede tutmaktır.
Eğitim konuları:
 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sını�arı ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın safhaları
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın anında hareket tarzı
  • Yangın ihbarı
  • Acil durumlarda reaksiyon
   • Yangınlarda tahliye ve toplanma
   • İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri.
   • İşletme acil durum planı tanıtılması
   • Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı

Yangın Eğitimi



Siz değerli müşterilemizin hem işgücü hem de iş günü 
kayıplarının önüne geçebilmek adına aşağıda yer alan 
hizmetlerimizi ayağınıza getiriyoruz
• Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu 
• Portör Muayenesi 
• Akciğer Grafisi 
• Periyodik Muayene 
• Odyometri Testi (İşitme Testi) 
• Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 
• Göz Muayenesi
• Karaciğer Fonksiyon Testleri 
• Böbrek Fonksiyon Testleri
• Sarılık Testleri 
• Serolojik Tetkikler 
• Elektro Kardiyografi (EKG) 
• İdrar tahlilleri
• Psikometrik Testler 
• Kan tahlilleri
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Mobil Sağlık 
Taraması

Mobil Sağlık
Hizmetleri



Patlamaların Önlenmesi 
Ve Patlamadan Korunma

Hizmetleri
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Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak 
amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve 
organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken 
aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;
          a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
          b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının 
          önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
          c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın
          zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.
          d) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını 
          önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve 
          işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlamadan Korunma
Dokümanı
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