İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa’da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB’nin kurucu ortakları
tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığından alınan OSGB hizmet yeterlilik belgesi ile İstanbul ilinde ki işletmelere de hizmet
vermeye başlamıştır.
MİSYONUMUZ
Hizmet kalitemizi uluslararası hizmet standartlarına çıkararak iş kazalarını ve mesleki hastalıkları en
aza indirecek insan odaklı kaliteli ve hizmetten ödün vermeyen bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ
Bünyesindeki profesyonel A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrübeli işyeri hekimleri ve Diğer
sağlık personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir takım olmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine
getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer
taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem
arz etmektedir. İstanbul Kimlik OSGB AB uyum sürecinde daha da önem
kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan
A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile yürütmektedir.
Danışmanlık hizmeti kapsamında olan bazı çalışmalarımız;
•
•
•
•
•
•
•
•

İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti Risk Analizinin
Hazırlanması
İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki
İşyerinin Periyodik Olarak Denetlemesi ve Raporlanması
İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması
Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi
Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Patlamadan
Korunma Dokümanı hazırlanması,
OSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği denetimlere firmanın
hazırlanması ve iştirak edilmesi,
Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,
Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması,
düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesidir.

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ
•
İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
•
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
•
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
•
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu
sağlamak,
•
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
•
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
•
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin
bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
•
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
•
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık
muayenelerini yapmak,
•
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde
işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi
tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle
birlikte çalışmak.
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek Yıllık çalışma planı hazırlamak.

İşyerinde yapılan işlerin özellikleri dikkate alınarak;
Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlike ve riskleri belirleyerek,
Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
Genç, yaşlı, gebe ve emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
Değerlendirilen riskler sonucunda kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden
korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş
Güvenliği Eğitimi verilmektedir.
•
•
•
•
•
•

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve
işyerindeki riskler
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya
çıkan riskler

•
•
•
•
•
•
•

İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
Ekranlı ekipmanlarla çalışma
Uyarı işaretleri
Temizlik ve düzen
Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
Yangın olayı ve yangından korunma

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan malzemeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yaparak,
Koruma, Kurtarma, Söndürme ve İlkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vererek,
Acil durumlara hazırlık amacıyla tatbikatlar düzenleyerek, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi
koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;
Patlayıcı ortam oluşmasını önleyecek,
Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyecek,
Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından
korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır

Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenmesi sağlanır.
Yangınla mücadele malzemelerinin periyodik olarak kontrol edilmesi sağlanır.
Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortam Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
Formaldehit Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Toluen Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Amonyak Ölçümü (NH2)
Ortam Titreşim Ölçümü
Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S) Sülfirikasit Ölçümü
Ksilen Ölçümü

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortam Kimyasal Ölçümü
Azotoksitler Ölçümü (NOx)
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Oksijen Ölçümü (O2)
Termal Konfor Ölçümü
Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
Ortam VOC Ölçümleri
Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)
Benzen Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümleri
Gaz Maruziyeti Ölçümü
Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Toz Maruziyeti Ölçümü
Titreşim Maruziyeti Ölçümü
VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akciğer Filmi
Solunum Fonksiyon Testi (Spirometrik )
İşitme Testi (Odiometrik)
Göz Kırma Kusuru Ve Renk Körlüğü Taramaları
Laboratuar Testleri
Portör Taramaları
Toksikolojik Testler
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Böbrek Fonksiyon Testleri
E-Hematolojik Testler
F-Kan Yağları
G-Serolojik Testler

