
›	 İş	Güvenliği	Uzmanlığı	Hizmeti
›	 İşyeri	Hekimliği	Hizmeti
›	 Sağlık	Personeli	Hizmeti
›	 Danışmanlık	ve	Eğitim	Hizmetleri
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“İnsanı	Seviyoruz,	Değerini	Tartışmıyoruz.”



Ankara	OSGB	Eğitim	Danışmanlık	Mühendislik, yaklaşık 10 senedir aktif olarak 
sahada rol almış ve bu rolün kendisine edindirdiği tecrübenin verdiği güvenle iki 
genç mühendis tarafından kurulmuştur.  

Sektörde özellikle yönetim sistemleri, CE-G işareti, akreditasyon ve benzeri 
konularda danışmanlık hizmetinin yanısıra Türkiye’nin en önemli konu 
başlıklarından biri olan İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği hizmetlerinde de mevzuat 
şartlarının sağlanarak “önce	 insan” sloganını sadece duvarda asılı olmaktan 
ibaret değil, kültür olarak yerleştirmek amacıyla T.C.	 Çalışma	 ve	 Sosyal	
Güvenlik	Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak	Sağlık	ve	Güvenlik	Birimi 
hizmetlerini vermektir.  

ANKARA	 OSGB; iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermiş, sektörleri 
ile uyumlu mühendis iş güvenliği uzmanları  ve iş yeri hekimleri ile sürekli 
büyümekte olan bir ailedir. Amacımız, bu aileyi oluşturan personelimizin, Ankara 
OSGB ile beraber uzun yıllar yol almasıdır. Ankara OSGB olarak biliyoruz ki, en 
önemli sermayemiz çalışanlarımızdır.

REFERANSLARIMIZ

ORTAK SAĞLIK VE 
GÜVENLİK BİRİMİ 
HİZMETLERİ

www.ankara-osgb.com
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6331 sayılı İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’nun 6. maddesinde; 
“mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunulması için, işveren ve çalışanları arasından 
iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen 
niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin 
tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 
hizmet alarak yerine getirebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından 
bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine 
getirebilmesi amacıyla ANKARA OSGB, T.C.	 Çalışma	 ve	Sosyal	
Güvenlik	Bakanlığı tarafından 08.05.2013 tarih ve 611 sayılı yetki 
belgesi numarası ile ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetlerini 
sunmaktadır. 

Aşağıdaki eğitim konularında tecrübeli 
uzman eğitmenlerimiz ile ihtiyaç duyduğunuz 
eğitimleri talep ettiğiniz tarih ve yerde 
verebiliriz. Ayrıca genel katılıma açık 
eğitimlerimize katılarak da ihtiyacınız olan 
eğitimleri alabilirsiniz.

Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz.

HİZMETLERİMİZ

ORTAK	SAĞLIK	VE	GÜVENLİK	BİRİMİ	HİZMETLERİ

EĞİTİM	HİZMETLERİ

» İş Güvenliği Uzmanlığı 

» İş Yeri Hekimliği 

» Diğer Sağlık Personeli

» Acil Durum Planları 

» Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

» Risk Değerlendirme 

» Periyodik Kontroller 

» Sağlık Muayeneleri 

» Ortam Ölçümleri 

OSGB	Kapsamında	Sunduğumuz	Hizmetler;	

› Ortak Sağlık ve Güvenlik
 Birimi Hizmetleri

› Danışmanlık Hizmetleri

› Eğitim Hizmetleri

» Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

 ve Yükümlülükler 

» Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

» Risk Değerlendirmesi Eğitimi 

»  Acil Durum Planlaması Eğitimi

»  OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi 

»  EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

»  EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 İç Tetkikçi Eğitimi 

»  Diğer Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 (BS 8800, EN ISO 10002 vb.)

»  EN ISO 9001:2008 Temel Eğitimi 

»  EN ISO 9001:2008 Dokümantasyon Eğitimi 

»  EN ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi 

»  OHSAS 18001 Temel Eğitimi

»  CE İşareti ve Direktifler 

»  G İşareti ve Teknik Onay 

» Marka ve Patent 

»  Tesis Güvenlik Sistemi 

»  Akreditasyon (ISO 17020, 17021, 17025)
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“                            ”
İnsanı seviyoruz, 
değerini tartışmıyoruz.

» Yönetim Sistemlerinin (ISO 9001, OHSAS 18001, 
 ISO 14001, BS 8800 vb.) kurulması, işletilmesi ve 
 belgelendirilmesi, 

» TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alınması, 

» TSE ürün ve TSEK belgesi alınması,

» KOSGEB ve ithalatçı teşviklerinin alınması,

» Tesis Güvenlik Belgesinin alınması, 

» CE ve/veya G işareti için gerekli olan teknik dosyanın 
 hazırlanması ve işaretlemenin yapılması, 

» Marka ve Patent faaliyetleri, 

» İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatı konusunda, 
 firmanın uyması gereken yasal mevzuatın belirlenmesi 
 ve belirlenen yasal mevzuat için firmanın yapması 
 zorunlu faaliyetlerinin yapılması / yaptırılması.

İş	Güvenliği	Uzmanlarının	Görev,	Yetki,	Sorumluluk	
ve	Eğitimleri	Hakkında	Yönetmelik	hükümlerine 
uygun olarak iş güvenliği uzmanlığı hizmeti 
vermekteyiz.

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 
iş güvenliği uzmanı belgesine sahip teknik 
personeli ifade eder.

İş güvenliği uzmanları yönetmelikte belirtilen 
görevleri yerine getirmek için iş yerlerinde 
aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

» Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
 çalışan başına ayda en az 10 dakika.

»  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
 çalışan başına ayda en az 20 dakika.

»  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda,
 çalışan başına ayda en az 40 dakika.

DANIŞMANLIK	HİZMETLERİ İŞ	GÜVENLİĞİ	UZMANLIĞI
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İşyeri	Hekimi	 ve	Diğer	Sağlık	Personelinin	Görev,	Yetki,	 Sorumluluk	 ve	Eğitimleri	Hakkında	Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak, işyerlerinde sağlık personeli hizmeti vermekteyiz. Sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilmek üzere ilgili bakanlık tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı 
teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile ilgili bakanlık tarafından verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade 
eder. Sağlık personeli, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde 
görev yaparlar;

» Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

» Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

» Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

SAĞLIK	PERSONELİ

İşyeri	Hekimi	ve	Diğer	Sağlık	Personelinin	Görev,	Yetki,	Sorumluluk	
ve	 Eğitimleri	 Hakkında	 Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,  
işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti vermekteyiz. İşyeri hekimi, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ilgili bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade 
eder. İşyeri hekimleri, ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 
getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

» Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

» Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

» Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

İŞYERİ	HEKİMLİĞİ
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“                       ”
Önceliğimiz insan.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların	 İş	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Eğitimlerinin	Usul	ve	Esaslan	
Hakkında	Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 
işyerlerinin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri vermekteyiz.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra 
çalışan gruplarına (iş sağlığı ve güvenliği kurul 
üyeleri, risk değerlendirmesi ekip üyeleri, acil 
durum ekipleri, çalışan temsilcileri vb.) veya yapılan 
işin niteliklerine özel eğitimler de vermekteyiz.

10.06.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren İşyerlerinde	Acil	Durumlar	Hakkında	Yönetmelik	
hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel acil durum yönetimi ve 
acil durum planı hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İş	 Sağlığı	 ve	
Güvenliği	 Risk	 Değerlendirmesi	 Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak, işyerlerine özel risk 
değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye 
ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçeve 
sunan yönetim sistemleri, işyerlerinin farkındalık  yaratmasına ve 
marka değerini artırmasına katkı sağlamaktadır. Müşterilerimizin 
başarılarını sürekli kılmak için ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 vb. yönetim sistemleri konularında danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri vermekteyiz.

İŞ	SAĞLIĞI	VE	GÜVENLİĞİ	EĞİTİMLERİ

ACİL	DURUM	PLANI	HAZIRLANMASIRİSK	DEĞERLENDİRMESİ

YÖNETİM	SİSTEMLERİ	HİZMETLERİ
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30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çalışanların	 Patlayıcı	 Ortamların	 Tehlikelerinden	
Korunması	Hakkında	Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerlerine 
özel patlamadan korunma dokümanı hazırlanması çalışmalarını 
gerçekleştirmekteyiz.

PATLAMADAN	KORUNMA	DOKÜMANI	HAZIRLANMASI

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren İş	 Ekipmanlarının	 Kullanımında	 Sağlık	 ve	 Güvenlik	
Şartları	 Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, iş ekipmanlarının 
periyodik kontrollerini yapmaklayız.

» Basınçlı kap ve tesisatlar (kompresörler, kazanlar vb.)
» Kaldırma ve iletme ekipmanları (vinçler, asansörler, forkliftler vb.)
» Tesisatlar (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı vb.)

PERİYODİK	KONTROLLER
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Sancak Mah. Turan Güneş Caddesi 
Ali Haydar Feroğlu Sokak  No:16/A 
Çankaya / ANKARA

Telefon : (0312) 439 69 09
Faks : (0312) 439 69 08

E-posta : info@ankara-osgb.com
Web  :  www.ankara-osgb.com

“             
              ”

İnsanı seviyoruz, 
değerini tartışmıyoruz.

›	 Ortak	Sağlık	ve	Güvenlik	Birimi	Hizmetleri
›	 Danışmanlık	Hizmetleri
›	 Eğitim	Hizmetleri


