“SİZ DÜŞÜNMEYİN,
BİZ VARIZ”
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı
en temel insan haklarından biri…

Ça

olacaktır.
İş güvenliğini sağlayarak iş kazalarını
önlemek, oluşan kayıpları önlemekten
daha kolay ve daha insancıl bir
yaklaşımdır. Günümüzde önemli
boyutlara ulaşan iş kazalarının
yoğunluğunu azaltarak, güvenli çalışma
koşullarını sağlamak ve böylece işçilerin
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin
çalışma sürelerinin sonuna dek sağlıklı
göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamasını ve bakmakla yükümlü
yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin oldukları kişilerin geleceğini korumak
önemli göstergeler de sunmaktadır aynı mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından
zamanda.
doğan kayıplarını azaltmak, üretimin
kesintisiz olarak sürmesini sağlamak,
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde
işçi devrini azaltmak, işgücü veriminde
kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici ve
ve toplam verimdeki artışlarla ülke
geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi
kalkınmasına yardımcı olmak tüm
gerekmektedir. İş dünyasının da
toplumun yararınadır.
bu konuyu uyulması gereken bir
zorunluluktan ziyade sağlık ve güvenliği
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen
destekleyen, verimlilik ve kaliteyi artıran
hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler
bir araç olarak görmesi gerekiyor. Ancak ile doğru orantılı olarak özellikle iş
böyle bir kültür oluştuğu takdirde iş
yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile
sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli
ilgili bazı sorunların açığa çıkması sonucu
iyileşme ve gelişme sağlamak mümkün iş güvenliği önem kazanırken, birtakım
lışma hayatında işletme
sahiplerinin çalışanlarının
iş sağlığı ve güvenliğini
sağlamaları ise; hem insani bir
zorunluluk, hem de yasal bir
yükümlülüktür.

önlemleri önceden alarak iş yerlerini
güvenli hale getirmek gerekiyordu.
İşte bu noktada İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanları’na büyük görev düştü ve iş
sağlığı ve güvenliği noktasında alınan
tedbirlerin insan hayatına dönük olması
da bizlere ayrıca önem yükledi.
Bu çerçevede ADA’M Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimi olarak, iş hayatında
verdiğimiz hizmetlere bir yenisi
eklemenin heyecanı içerisindeyiz.
Konularında uzman ekibimizle, İş Sağlığı
ve Güvenliği yol haritası çıkararak, iş
sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaya
yönelik çalışmaları yaparak, iş sağlığı
ve güvenliğinin gelişimine katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.
Sağlık içerisinde güvenli günler
dileğiyle…
Mevhibe Mehtap OĞUZ
Genel Müdür
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VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Güvenilir hizmet kalitesi, insan odaklı çalışma anlayışı ve yenilikçi ( inovatif)
yaklaşımlar aracılığı ile alanında lider ulusal ve uluslararası güçlü bir marka
olmak.

İş hayatında kendi alanlarında lider olmak isteyen kurumlara;
• İş sağlığı ve güvenliği alanında ; iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, sağlık personeli destekleri ile 		
birlikte, konu ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri
• Etkin ve etkili yönetim sistemleri,
• Kişisel gelişim konularında, profesyonel ekibimiz ve tecrübelerimizle yol gösterici olmak, yeniden 		
yapılanma süreçlerinde yardımcı olmak, kurumların rekabet üstünlüklerini arttırmak
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DEĞERLERİMİZ

HİZMETLER
“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesi’ne göre;
mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik
çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,
iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirir. Çalışanları
arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde,
bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi olma yetkisi ile ilgili hizmet alanlarımız;

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti
Dürüst ve Güvenilir Olmak:
Yaptığımız işte hem çalışanlarımıza
hem de iş yaptığımız kurumlara karşı
açık olmak, net ifadeler kullanmak
ve doğru işi söz verilen zamanda
gerçekleştirmek.
İnsana, Doğaya, Evrene Saygılı
Olmak :
Olaylar karşısında sakinliğini
kaybetmeyen, hoşgörülü, karşısındaki
dinleyen ve anlayan, kendi
çalışanlarının ve işbirliği içinde olduğu
kurum çalışanlarının emeğine saygılı
olan bir anlayışla, fikirlere önem
vermek, insanla birlikte doğaya da
saygı göstermek
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Gizliliği Korumak:
Hizmet verdiğimiz kurumların
mahremiyetini, kendi mahremiyetimiz
sayarak üçüncü şahıslarla kesinlikle
paylaşmamak. Kurumların
paylaşılmasını istemediği bilgileri
gizlilik ilkesi kapsamında saklı tutmak.
Bilgiyi Paylaşmak :
Bilgi çağının gereklerine uygun olarak,
kendi firmamızda iç ilişkilerimizde
olduğu kadar, bizden hizmet alan
firmalarla da bilgi paylaşımında
bulunmak ve çözüm odaklı olmak.
Değişime ve Gelişime Açık Olmak
Hızla gelişen dünyada yeni
gelişmelere duyarlı olmak, teknoloji ve
yenilikleri takip etmek. Aynı zamanda

kişisel gelişime önem vermek ve
çalışanların fikirlerine değer vermek.
Toplum Sorunlarına Karşı Duyarlı
Olmak ( Sosyal Sorumluluk) :
Toplumun sıkıntılarına ve sorunlarına
karşı sosyal sorumluluk kapsamında
projeler geliştirmek, bu projelerin
hayata geçmesini sağlamak ve
sorunlara karşı kalıcı çözümler
üretilmesine destek vermek.
Müşteri Odaklı Olmak:
Hem kendi çalışanlarımızın hem de
bizden hizmet alan müşterilerimizin
beklentilerine duyarlı olmak, kuruma
ve kişiye özel kaliteli hizmetler
sunmak.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti :
Bünyesinde bulunan A Sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı deneyimli iş
güvenliği uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
Rehberlik ve danışmanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılım sağlanması
İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili
işin planlanması ve organizasyonuna katkıda bulunmak
Risk Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması
Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması
Periyodik Test ve Kontrol Hakkında Bilgilendirme
Acil Durum Planları Hazırlama
Büyük Kazaları Önleme Politikası ve Güvenlik Raporu
Hazırlama
KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak
Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde
bulunmak

Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi çalışmasının yapılmasını sağlamak
Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda
işverene önerilerde bulunmak
Çalışma ortamı gözetimi
Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve
uygulamak
Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları
yaptırmak
Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
Eğitim ve bilgilendirme
İş güvenliği eğitimi
Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi
Risk değerlendirme eğitimi
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İşyeri Hekimliği Uzmanlık Hizmeti
İşyeri Hekimliği Uzmanlık Hizmeti :
İşyeri hekimliği ve acil sağlık hizmetleri konusunda uzman,
deneyimli hekim kadromuz tarafından sağlanmaktadır.
Rehberlik ve Danışmanlık
İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
Periyodik kontrol ve incelemeler
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu
donanımlar ile ilgili öneriler
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
Sağlık Gözetimi
Gece postaları dahil sağlık gözetimi
İşe giriş ve periyodik muayeneler
İşe dönüş muayenesi
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Muayenesi ve Raporu
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Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
Gebe ve emzikli çalışanların takibi
Meslek hastalığı takibi
Kronik hastalıkların takibi
Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili
değerlendirmeler
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
Bağışıklama
Portör muayeneleri
Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

Eğitim ve Bilgilendirme
Genel sağlık eğitimi
İlk yardım eğitimi
İş sağlığı eğitimi
Hijyen eğitimi
Ergonomi eğitimi

Sağlık Personeli Hizmeti
•
•
•
•
•

AYRICA;
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygunluğun Değerlendirilmesi
Risk Değerlendirmesi
Acil Durum Planı Hazırlanması
Sağlık Güvenlik Planı / Dokümanı Hazırlanması

• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
• Ortam Ölçümleri (gürültü, titreşimi toz ölçümü…)
• Enerji Verimliliği Danışmanlığı
9

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın,
meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin
bileşkesidir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek,
riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için
uygun yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların
bütünü risk değerlendirmesidir.
Ülkemizde de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
yeni yaklaşıma göre İşverenler, iş yerlerinde özel
risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da
kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden
“Risk Değerlendirmesi” yapmakla yükümlüdür.
İşveren risk değerlendirmesi sonucuna göre
alınması gereken koruyucu önlemlere ve

HEDEFİMİZ
Hizmet verdiğimiz kurumlarda görev alan tüm personeli iş
sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve gerek
meslek hastalıklarına karşı, gerekse iş kazalarına karşı
önlem alınmasını sağlamak.

kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
ADA’M OSGB, yeni İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları A sınıfı, B sınıfı ve C
sınıfı sertifikalı deneyimli uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi
vermekte, organizasyon sağlamakta ve iş yerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi
sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının faydaları;
•Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
•Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
•Acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
•İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
•Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
•Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini
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İŞ YERLERİNDE
ACİL DURUM PLANLARININ
HAZIRLANMASI
Acil Durum:
İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade
etmektedir,
Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade etmektedir,
Kurum, Kuruluş ve İşletmelerde, Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak
üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon,
tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi
• Risk Değerlendirme Temel Eğitim
• Kimyasal Maddelerle Çalışma Temel Eğitimi
• Elektrikli Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Donanımları Kullanım Eğitimi
• İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
• Ergonomi Eğitimi
• Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması
Firmalar Patlamadan korunma dokümanını hazırlamak zorundadır.
Patlama ; yanmanın en hızlı şeklidir.
•
•
•
•
•

İŞLETMELERİN % 99’UNDA, PATLAYICI VE PARLAYICI MADDE VARDIR.
PATLAMA SADECE GAZLARLA DEĞİL, SIVILAR VE TOZLARLA DA MEYDANA GELMEKTEDİR.
PATLAMA GERÇEKLEŞTİĞİNDE KAÇACAK VE DÜŞÜNECEK ZAMANINIZ OLMAYACAKTIR.
BASINÇLI KAP KULLANAN HER İŞLETME DE AYRICA PATLAMA RİSKİ ALTINDADIR.
PATLAMA BAZEN İŞLETMELERDE ZEMİNDE, BAZI İŞLETMELERDE HAVADA BAZI İŞLETMELERDE İSE
ÜRETİM ARAÇLARINDA GERÇEKLEŞİR.
• PATLAMA İÇİN HER ZAMAN BİR TUTUŞTURUCU KAYNAK VARDIR.
• PATLAMA BEKLENMEYEN ZAMANDA VE BEKLENMEYEN NOKTADA GERÇEKLEŞİR.
• PATLAMA FİZİKSEL VEYA KİMYASAL OLARAK GERÇEKLEŞİR.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Eğitimi İçeriği:

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı ) Tahliye ve kurtarma
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