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- Uzun süreli Bilgi, Birikim ve Tecrübe
- Sektörün Deneyim Sahibi Kuruluşu
- Konularında Tecrübeli Uzman Kadrosu
- İSG İle İlgili Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında
- Etik Çalışma Kültürü ve İşletme Şartlarına

uyum
- Proaktif İSG Uygulamaları
- İhtiyaca En Hızlı ve Doğru Çözüm
- Etkin Takım Çalışma Ruhu
- İdeal Süreç Yönetim

İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en 
kaliteli ve uygun hizmeti veren, zaman kaybına neden 
olmadan tek elden hizmet almasına yönelik gerekli 
alt yapısını tamamlamış olan Ruzgar OSGB sizlere 
çözüm ortağı olmaktan gurur duymaktadır.

Neden Ruzgar OSGB?



OSGB’ler işletmelere iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini vermekle Bakanlıkça yetkili 
etkin kuruluşlardır. Bu kuruluşların 
doğru tercih edilmesi çalışanlarınıza ve 
işyerinize gelebilecek sağlık ve güvenlik 
riskleri ve zararlarını ortadan kaldıracaktır. 
Bu konuda yapılacak doğru tercih 
işletmeleri ve çalışanları korumada etkin 
rol oynamaktadır.

Ruzgar OSGB, uzun zamandır iş sağlığı 
ve güvenliği alanında sektörün taleplerini 

kendi bünyesinde değerlendirmektedir. 
Tüm sektörlerdeki firmaların iş güvenliği ile 

ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.
İSG Profesyoneli ihtiyacı ve diğer iş 

güvenliği uygulamalarında en kısa zamanda 
en doğru hizmeti sağlamaktadır.

Ruzgar OSGB; İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak adına kurulmuş ve 
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Ortak Sağlık Güvenlik 

Birimi (OSGB) lisansı almış 
sektörün deneyimli kuruluşudur.

RUZGAR OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

• İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
• İşyeri Hekimi Sözleşmesi
• Diğer Sağlık Personeli Sözleşmesi
• Risk Analizi ve Değerlendirmesi
• Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporları

• Acil Durum Eylem Planlamaları
• İSG Kurulunun Kurulması ve İşletilmesi
• İş Güvenliği Denetimleri ve Danışmanlığı
• İSG Kurulunun Oluşturulması ve İşletilmesi

OSGB HİZMETLERİ



İşletme şartlarınızın işyeri özelliklerine 
göre işyerine ve çalışana zarar gelmesini 
engelleyecek düzeyde teknik ve sosyal 
çalışmaların yapılması yasal sorumluluk 
gereğidir. İş güvenliği uygulamalarında İşveren, 
Çalışan ve İş Güvenliği Profesyonellerinin 
ortak hareket kabiliyetleri ve eğitimleri 
doğrultusunda gereken tedbirler alınabilir, 
tehlike ve riskler bertaraf edilebilir.

Ruzgar OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 6. maddesi gereği işletmelerin 

talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili 
tüm çalışmaları koordine ederek, gerekli 

tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları 
dahilinde gerçekleştirmektedir. Sektördeki 

tehlike sınıfınıza göre gerekli (A, B ve C) 
sertifika sınıfına sahip iş güvenliği uzman 
personelleri ile sizlere hizmet vermektedir.

RUZGAR OSGB İş Güvenliği Hizmetleri
• İş Güvenliği Saha Kontrolü ve Gözetimi
• Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme
• Çalışanların Örgün ve Uzaktan İş Güvenliği Eğitimleri
• İş Güvenliği Kurul Eğitimleri
• Risk Analizi ve Değerlendirmesi
• Risk Ekibi ve Acil Durum Ekipleri Eğitimi
• İşyeri İç Yönetmeliği Hazırlanması
• Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

• Patlamadan Korunma Dokümanlarının Hazırlanması
• Acil Durum Ekipleri ve Planlarının Hazırlanması
• Acil Durum Projelerinin Çizilmesi
• Yangın Eğitimi Tatbikatı ve Acil Durum Tahliye 

Tatbikatları
• Sosyal Sorumluluk Denetimleri
• Kişisel Koruyucu Ekipman Tedariği
• İlk Yardım Eğitimleri 

İş Güvenliği genel manada güvenli çalışma ve sağlıklı yaşama 
bilincinin kazanılmasıdır. Elde edilecek bu bilinç, 

hem çalışanlarınızı hem de işletmenizi 
dışarıdan gelecek zararlardan koruyacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15. maddesi 
gereği çalışanların maruz kalacakları sağlık ve 
güvenlik risklerine karşı belirli periyotlarda 
sağlık tetkik, tarama ve muayenelerine 
tabii tutulması gerekmektedir. Ruzgar OSGB 
Sağlık Birimi, İşletmelerde çalışan personelin 
işe giriş muayeneleri ve periyodik sağlık 
muayenelerini gerçekleştirip iş sağlığı 
konusunda çözüm ortağınız olmaktadır.

Ruzgar OSGB; Uzman Hekim ve Sağlık 
Personeli kadrosuyla sizlere gerekli iş 

sağlığı hizmetlerini işletmenizde gerçekleş
tirerek vakit kaybını en aza indirmektedir. 

Doğru metotlarla ele alınan iş sağlığı 
hizmetleri çalışanlarınızı meslek hastalıkları 

risklerinden korumaktadır.

Çalışanlarınızın sağlığını koruyarak; 
işinizin sağlıklı sürdürülmesiyle beraber verimli ve

kaliteli bir üretim sürecini elde edebilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI

İş Sağlığı Hizmetlerimiz
1- İşyeri Hekimliği
Ruzgar OSGB İşyeri Hekimleri; işletmelerin talepleri doğrultu-
sunda, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri yaparak iş sağlığı hizmet-
lerinde öncelikle işyeri sahasındaki sağlığı olumsuz etkileyen
risklerinin tespiti ve bertarafı başta olmak üzere işyeri polikli-
nik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

2. Çalışan Sağlık Tetkikleri ve Kontrolleri
Uzman doktorlarımız ve sağlık personelimiz ile tüm sağlık tara-
maları ve kontrolleri işyerinde gerçekleştirilmektedir.

3. Çalışan Sağlık Muayeneleri ve Raporları
Belirli periyotlarda sağlık tetkiklerinin ve raporlarının ele alın-
ması zorunludur. Ruzgar OSGB Sağlık Birimi çalışan persone-
linizin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştiri-
lip, tarafınıza Sağlık Raporları sunmaktadır.

4. İlk Yardım Eğitimleri:
Tehlike sınıfınıza göre çalışanlarınız arasında %10 veya %5’lik
dilimde Temel İlkyardım Eğitimi alması ve bu eğitimden sonra
başarılı olması durumunda İlkyardımcı Sertifikası alması
gerekmektedir.



Akreditasyon Kapsamı;
• Basınçlı Kap ve Tankların

Periyodik Muayeneleri
• Kaldırma ve İletme Makinalarının

Periyodik Kontrolleri
• Asansör (Yük ve Personel) Periyodik

Kontrolleri
• İş Yeri İç Ortam Ölçümleri
• İş Makinaları Muayeneleri
• Elektrik Kontrol ve Topraklama

Kontrolleri

• Tesisatların Kontrolleri (Elektrik,
Yangın, Klima, Havalandırma,
Doğalgaz)

• Kazan Dairesi Uygunluk
Muayeneleri

• İskele Uygunluk Kontrolleri
• Baca Gazı Analizleri
• Teknik Ölçümler
• Teknik ve Bilirkişi İnceleme ve

Raporlama Hizmetleri

Uzman Muayene ve 
Gözetim Birimi
Muayene ve ölçüm faaliyetlerini 
yetkin ve tecrübeli Makine, 
Elektrik ve Çevre Mühendisi 
personeli ve kalibre edilmiş 
makine - teçhizatını kullanmak 
suretiyle TÜRKAK Akreditasyonu 
kapsamında gerçekleştirmekte ve 
raporlandırmaktadır.

İşletmelerin temel taşlarından olan makine ve ekipmanların yasal 
periyodik kontrol ve muayenelerini gerçekleştirerek hem cihazlarınızın 

hem de üretiminizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. 

TEKNİK ÖLÇÜM ve 
KONTROLLER

Uzman Muayene ve Gözetim TS EN 
ISO/IEC 17020:2005  Akreditasyonuna 
sahip A Tipi Muayene, Kontrol ve 
Denetim kuruluşu olarak hizmet 
vermektedir. İşyerinizde sıklıkla kullanılan 
özellikle Kaldırma Araçları ve Basınçlı 
Ekipmanlar başta olmak üzere tehlike arz eden 
makinelerin zamanında muayene edilmesi 
hayati önem taşımaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği 

işletmenizde bulunan basınçlı kaplar, 
kaldırma araçları, elektrikli topraklama 
ölçümleri, tesisatlarınızın kontrolleri, iç 

ortam ölçümleri ve iskele kontrolleri 
uzman kontrolörler tarafından 

yapılmaktadır.

Muayene ve Gözetim



İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10. maddesi 
gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda 
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik 
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmala-
rını yapmak zorundadır. Ruzgar OSGB; tecrü-
beli uzman personeli ile işyerlerinde iş kazaları 
ve meslek hastalıkları başta olmak üzere, işlet-
me kayıplarının önüne geçmek amacıyla “teh-
like ve risk değerlendirmesi” yaparak çalışma-
larını işletmelerin sağlık ve güvenlik açısından 
uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

İşletmenizde etkin bir iş güvenliği sürecinin 
sürdürülmesi ancak; işletmenizde var olan 
risklerin değerlendirilerek bu risklere dair 

bir aksiyon planı gerçekleştirmekle mümkün 
olur. İşyerinizde risk analizine dair bir ekibin 

kurulması ve takım çalışması ile aksiyon 
alınması daha doğru bir sonuç ortaya 

çıkaracaktır.

Risk değerlendirmesi işletmelerin iş kazası ve meslek 
hastalığına sebebiyet verecek tehlikelerin önceden 
belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını sağladığı 
için büyük bir önemi vardır. Risk değerlendirmesi; 
tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından 
başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belir-
leme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin karar-
laştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların 
güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları 
izlenerek gerçekleştirilmektedir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına
yapılan en hayati çalışma Risk Analizi ve Değerlendirmesidir.

RİSK ANALİZİ ve
DEĞERLENDİRMESİ

Risk Değerlendirme Konuları:
• Kimyasal Risk Değerlendirmesi
• Makine ve Ekipman Risk Değerlendirmesi
• Elektrik Risklerinin Belirlenmesi
• Yangın ve Acil Durumlar Risk Değerlendirmesi
• İnşaat Risk Değerlendirmesi
• Çevresel Risk Değerlendirmesi
• Ergonomi Risk Değerlendirmesi
• Ofis Çalışmaları Risk Değerlendirmesi
• Tehlike ve Risk Analizi Eğitimleri



Yapılan iş ve o işyerindeki riskler hakkında 
çalışanların bilgilendirilmesi güvenlik 
kültürünün en önemli adımıdır. Eğitimli ve 
bilinçli çalışanlara sahip olmak iş kazası ve 
meslek hastalıklarının en düşük seviyede, 
verimin de en üst seviyede olmasını 
sağlayacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 16. ve 17. Maddele-
ri gereği işveren; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları 
işyerinin özelliklerine göre bilgilendirmek ve eğitim-
ler vermek zorundadır. Ruzgar OSGB; konusunda 
tecrübeli uzman ve hekim eğitmenleri ile işletme-
nizin özelliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim 
ihtiyaçlarını doğru belirleyerek çalışanların bilgilen-
dirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmanın 
en etkin yöntemlerinden birisi; 

çalışanların yaptıkları işlerde yeterli bilgiye sahip olmalarıdır.

• El Aletleri ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi
• Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma Eğitimi
• Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi
• Makinelerde Güvenli Çalışma Eğitimi
• İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma Eğitimi
• Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı Senaryoları
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Güvenliği Kurul Eğitimi
• Ergonomi İş Sağlığı Eğitimi
• İlkyardım Hatırlatma Eğitimleri
• İş Hukuku- Yasal Sorumluluklar
• Sosyal Güvenlik Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri:
İşyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe 
dair oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitim konuları 
hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını zo-
runludur. Çalışanların iş konuları hakkında işverence gö-
rüşlerinin sorgulanması, risk analizi dahil olmak üzere iş 
güvenliği uygulamalarının tümünde görüşlerinin alınması 
ve aktif rol almaları önemlidir.

Eğitim Konu Başlıklarımız;
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Seçimi
• Risk Analizi ve Değerlendirmesi Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ



Ruzgar OSGB, Türkiye’nin her yerine zaman 
problemi olan çalışanlara ve yöneticilere 
eğitimleri işyerlerinin çalışma şartları göz 
önünde bulundurularak, çağdaş metotlarla 
gerçekleştirilmektedir. 

Çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki 
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak 

ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek 
yıllık periyotlarda tamamlanması gereken 
eğitim sürelerine destek sağlanmaktadır. 
Eğitim sistemiyle yöneticiler ve çalışanlar 

için zaman ve iş gücü kaybı önlenir,
maliyetler azalır.

İş hayatın da zamanınızı etkin kullanmak adına çalışana özel  
eğitim programı ile dilediğiniz yerde ve zamanda 
iş güvenliği eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Güvenliği Eğitimleri Hangi Hallerde Verilir?
• Çalışanların işe yeni başlamaları durumunda,
• Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının 

değişmesi,
• İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan 

çalışana işe dönüşünde,
• Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak 

kalan çalışanlara,
• Tehlike sınıfına göre her yıl belirlenen sürelerde ilgili 

eğitimler tekrarlanmalıdır.

İş Güvenliği Eğitimleri Hangi Sürelerde Verilir?

Personel başına;
• Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yılda 16 saat
• Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki yılda 12 saat
• Az tehlikeli işyerlerinde üç yılda 8 saat eğitim 

verilmelidir.



İşletmenizin doğal afet, yangın ve diğer acil 
durumlara karşı hazırlıklı olması hem can hem 
de mal kaybının engellenmesi adına önem arz 
etmektedir. Ruzgar OSGB; mevzuata uygun 
olarak işletmelere özel Acil Durum Eylem 
Planlamaları oluşturmaktadır. Aynı kapsamda 
acil durum ekipleri eğitilmekte ve yanıcı 
patlayıcı maddelerinin kullanıldığı iş 
yerlerinde patlama ve yangına karşı riskler 
belirlenerek patlamadan korunma dokümanı 
hazırlamaktadır.

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. ve 12. 
maddelerince, işverenlerin acil durumlara karşı 
hazırlıklı olmasını, bu durumlara karşı müdahale-
ye uygun ekipman ve teknik donanımların tedarik 
edilmesini ve eğitimli-teçhizatlı acil durum ekip-
lerinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
İşletmelerde Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 
10. maddesi gereğince, yanıcı ve patlayıcı kulla-
nan iş yerlerinde Patlamadan Korunma Doküma-
nı hazırlanması gerekmektedir.

Acil ve tehlikeli durumlara karşı bir planınız var mı?

• İşletmelerin Acil Durum Ekipleri Koruyucu
Ekipmanlarının Tedarik Edilmesi

• Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni
• Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması
• Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Uygulanması
• Yangın ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmesi
• İşletme İçi Acil Durum

Yer İşaretlemelerinin Yapılması

Ruzgar OSGB Acil Durum Hizmetleri,
• Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması
• Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi
• Acil Durum Ekiplerinin Uygun Nitelikte

Donanımlarının Sağlanması
• Acil Durum Planlamalarının Yapılması
• Acil Durum Projesi, Tahliye Projeleri ve Yangın Projeleri

Hazırlanması.
• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
• İşletmelerin Acil Durumlara Hazırlıklı Hale Getirilmesi 

ACİL EYLEM VE 
YANGIN TEDBİRLERİ 



RUZGAR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİ 
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