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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

Bilindiği üzere ülkemizde iş güvenliği çalışmaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
ivme kazanmıştır. Ancak ülkemizde İş Güvenliği kültürünün oluşması biraz zaman alacaktır. Biz İlkadım OSGB olarak 
Önce Kalite” prensibi ve “Önceliğimiz İnsan” sloganı ile ülkemizde bu kültürü en üst seviyelere çıkarma sevdasından 
vazgeçmeyeceğiz.Bu bağlamda en büyük destekçimiz  bize güvenerek binlerce personelini bizlere emanet eden 
çalışma ortaklarımızdır.Son olarak bizlere bu yoklda destek olan dostlarımıza teşekkür eder, kazaların kayıpların acıların 
yaşanmadığı bir gelecek dilerim.

Mükremin ÖKSÜZ
Genel Müdür

YÖNETİM MESAJI

yolda
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BİZ KİMİZ?
İlkadım İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti 
10 yılı aşkın iş güvenliği deneyimiyle kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek birimden çözmek için kurulmuş ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Bünyesindeki profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrübeli 
işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir 
takım olmayı başarmıştır. İlkadım İş Sağlığı ve güvenliği ’nin amacı, iş sağlığı 
ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline 
getirerek, Türkiye’nin çağ atlamasına bir katkıda bulunmaktır. 

İş kazalarının mümkün olan en aza indirildiği, insan odaklı bir toplumun birer 
üyesi olmak İlkadım İş Sağlığı ve güvenliği ailesinin en büyük misyonudur.

RAKAMLARLA BİZ

500 21.000 23
‘den fazla şirkete

sürekli hizmet veriyoruz
kişinin iş sağlığı ve

güvenliği bize emanet
ayrı iş kolunda

hizmet veriyoruz

1700 2700 1200
kişi sitemizdeki süre

hesaplama aracını kullandı
işyerinde risk

değerlendirmesi yaptık
acil eylem planı

hazırladık
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Oluşturulması ve İşletilmesi
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde tam zamanlı İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği 
Uzmanı görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB) kurmak 
durumundadır.
  İSGB oluşturulması ve işletilmesi sürecinde İlkadım OSGB uzman kadroları size destek olmaya hazırdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÖNCE
GÜVENLİK

Biyolojik Testler
  Akciğer Filmi
  Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)
  İşitme Testi (Odyometri)
  Kan Tahlilleri
  Portör Muayenesi

Kişisel Koruyucu Donanımlar
  İhtiyaç belirleme
  Kullanım eğitimleri
  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarınızda işletme ve 
hukuksal danışmanlık
   İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminiz için dış denetim hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri
  İşyeri Hekimi görevlendirme
  Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme
  Meslek Hastalıkları Tespit ve Takip Çalışmaları
  Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
  İşe Giriş Muayeneleri
  Periyodik Muayeneler
  Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Bağışıklama Çalışmaları
  Sağlık Taramaları ve Check-Up Programları

İş Güvenliği Hizmetleri
  İş Güvenliği Uzmanı
  Risk Analizi
  Acil Durum Eylem Planı
  Çalışan Temsilcileri Organizasyonu
  Destek Elemanları Organizasyonu
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Danışmanlığı
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  İşyeri temizliği ve düzeni,
  İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki 
sonuçlar
  Meslek hastalıklarının sebepleri,
  Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma 
tekniklerinin uygulanması,
  Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  İlkyardım
  Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  Elle kaldırma ve taşıma,
  Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  Ekranlı araçlarla çalışma,
  Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
  İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile 
tekniklerinin uygulanması,
  Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik 
kültürü,
  Tahliye ve kurtarma

İnsanı
Seviyoruz
Değerini
Tartışmıyoruz

“

“
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KANUNA HIZLI BAKIŞ

İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı.

Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak.

İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.

Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak.

İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.

Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.

Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak.

Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.

Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak.

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak.

Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak için, etkin idari yaptırım uygulanacak.

İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

KANUN NELER GETİRİYOR?

Tüm çalışanlar sağlık ve güvenle çalışacak

Kuralcı değil önleyici yaklaşım

İşyerleri tehlike durumlarına göre sınıflandırılacak

Her işyerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi

İşyerleri için ortak sağlık ve güvenlik birimi

Küçük işletmelere devlet desteği

Risk değerlendirmesi zorunlu hale geliyor

İşe başlamadan önce sağlık taraması

İş kazası ve meslek hastalıklarında etkin kayıt dönemi

İşyerleri acil durumlara karşı hazır olacak

İş sağlığı ve güvenliğine çalışan katkısı

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği kurulları

Tehlike durumunda çalışmaktan kaçınma hakkı

İş merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu

Hayati tehlike tespitinde işin durdurulması

Büyük endüstriyel kaza riski için önceden tedbir

İdari yaptırımlar etkinleştiriliyor

Kanun aşamalı olarak uygulanacak
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama. 
Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma.
Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme.
Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma. 
Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma.
İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme.
Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma.
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda koordinasyon sağlama.

Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma.
İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme.
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınma.
İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp, bilgilenme.
İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme.
Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve 
güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.
Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.

İŞVEREN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ

ÇALIŞAN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ

www.ilkadimosgb.com8
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  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.

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

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;

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ
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İŞVEREN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ

ÇALIŞAN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

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

www.ilkadimosgb.com10
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Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacak.
Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerli olacak.
Her çalışan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak.
Bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacak.
Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer 
sağlık personeli görev yapacak.
Bu profesyoneller, yetkileri kapsamında işverene karşı sorumlu olacak. Bu sorumluluk kapsamında İSG 
profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletecek.

Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık 
maddi destekte bulunacak.. 
Desteğin uygulamasında Sosyal Güvenlik 
Kurumu kayıtları esas alınacak.
Sigortasız personel çalıştırdığı tespit edilen 
işyerlerinden, yapılan destek yasal faizi ile 
birlikte geri alınacak. Bu işyerleri destekten üç 
yıl süreyle men edilecek.

KANUN KAPSAMI

DEVLET TEŞVİĞİ

www.ilkadimosgb.com 11
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MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
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MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

www.ilkadimosgb.com

HİZMETLERİMİZ
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

HER GÜN
İŞ KAZASI

İŞ KAZALARI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN ÇALIŞAN

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN ÇALIŞAN

172

4

6
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“ Güvenliğiniz için İlkadım yeter ”

İlkyardım Eğitim Merkezi
Sertifikalı temel İlkyardım ve Yenileme Eğitimi 
Kurumumuz, İlkyardım Eğitim belgesine 
sahip Hekim sağlık uzmanlarımızla oluşan 
eğitmen kadrosuyla hizmet veren Sağlık 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir 
İlkyardım Eğitim merkezidir.
Sertifikalı temel İlkyardım Eğitimleri 16 Saat 
(2 Gün) sürmektedir. Program sonunda 
katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı 
sınavda 85 ve üzeri puan almaları halinde 
yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava 
alınırlar. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup, 
bu sınavı başarı ile tamamlayanlara Sağlık 
Bakanlığı onaylı İlkyardımcı sertifikası verilir.
Sertifikaların 3 sene geçerliliği vardır. 3 sene 
sonra yapılacak 8 saatlik (1 gün) güncelleme 
eğitimi ile yenileme yapılır.

İşyerinize ve Çalışanlarınıza Özel Organizasyonlar
  Anlaşmalı hastane, tıp merkezi, diş hekimi, laboratuar ve görüntüleme merkezlerinden özel şartlarda 
hizmet temini

Yayınlarımız
  İlkyardım kitapları
  İlkyardım el kitapları
  Sağlıklı bebek kitabı 

  Çocukları korumak ve ilkyardımı
  Temel yaşam desteği klavuzu
  İleri yaşam desteği klavuzu

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

0.850 225 56 86  -  0.362 210 00 07
19 Mayıs Mah. Talimhane Cad. No: 33/5 İlkadım / SAMSUN

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
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BAŞLICA REFERANSLARIMIZ
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YETKİ BELGESİ ve HİZMETLERİMİZ
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