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VİZYONUMUZ

Müşterilerimizin beklentilerini ulusal ve uluslararası mevzuat
çerçevesinde değerlendiriyoruz. Gelişmiş çağdaş ülkelerdeki
uygulamaları irdeleyip mükemmel çözümler sağlayarak, iş kazaları
ve meslek hastalıklarını minimize edecek iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini sunmaktayız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘nın bize verdiği yetki
belgesini, devletimize ve milletimize karşı aldığımız sorumluluğun
belgesi olarak görmekteyiz. Bu görevi yerine getirmek adına
oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği ekibimizle ve her biri kendi
alanında lider çözüm ortaklarımızla, “Türkiye’de İş Sağlığı ve
Güvenliği Kültürü” nün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı ve
hayatımızın her alanında uygulamayı kendimize görev edindik.
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MİSYONUMUZ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin çağdaş ve uluslararası
standartlara ulaşması için hizmet veren lider bir kurum
olmayı hedefliyoruz.
BİLİMSEL

ERİŞİLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR

DENETLENEBİLİR

ÖLÇÜLEBİLİR
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MİSYONUMUZ

Riskontrol İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, yaptığımız işin
özünde “insan” olmanın verdiği sorumluluğu ve ciddiyeti
bilerek çalışıyoruz. “Kazanın büyüklüğü, ihmalin
küçüklüğü ile başlar” ilkesinden yola çıkarak bakış
açımızdan ödün vermeksizin doğru bilgi, doğru iş ve etik
çalışma prensiplerini kendimize ilke edindik. İş Sağlığı ve
Güvenliği (isg) konusundaki tüm faaliyetlerde; alanında
öncü, sektöründe yeri ve iddiası olan, deneyimi, işine
saygısı, ciddiyeti ve içtenliği ile fark yaratan insanlar
tarafından çözüm ortağı olarak tercih edilmek ve sizlerle
daha iyiye ulaşmak en büyük amacımız.
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İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında,
tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde
tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini Riskontrol İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ortak Sağlık Güvenlik
Birimin’den alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarımız iş kazasını
engellemek için teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak
size yol gösterecektir ve bu yolda size eşlik edecektir.
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İşyeri Hekimliği Hizmeti

İş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak
görevlendirme zorunluluğu bulunan iş yeri hekimi
ihtiyacınız için hizmetinizdeyiz.
Hekimlerimiz,çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma
ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
risk değerlendirme faaliyetlerinde önerilerde bulunarak
takibini yapmak,İşe giriş & periyodik muayene ve gerekli
tetkiklerle sağlık gözetimi yapmak,
Eğitim bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bunların
kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
İlgili birimlerle işbirliği yaparak kuruluşunuza değer
katacaktır.
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Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Çok tehlikeli sınıf ve 10 kişi ve üzerinde çalışan sayısı olan
işyerlerinde görevlendirdiğimiz diğer sağlık personellerimiz
işyeri hekimiyle birlikte çalışarak aşağıdaki hizmetlerde
bulunur:
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.
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli
sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli
izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının
çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği
yapmak.
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Risk Değerlendirme ve Analizleri

Riskontrol İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ortak
Sağlık Güvenlik Birimi tarafından görevlendirilen iş sağlığı
ve güvenliği profesyonellerimiz yasal mevzuata uygun
şekilde oluşturulacak ekip üyeleriyle birlikte, işyerinizdeki
fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri, psiko-sosyal stres
faktörlerini, ve kazalara yol açabilecek tehlikeleri tespit
edecek ve size ayrıntılı bir risk değerlendirme raporu
sunacaktır. Profesyonellerimiz sadece risk analizi yapmakla
da kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de
size yol gösterecektir. Kullanılan risk değerlendirme
yöntemi sektörünüz, işyeriniz ve kurum kültürünüze en
uygun ve uygulanabilir yöntem olacaktır.
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Acil Durum Planı Hazırlanması

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.
Acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak
takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için
işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,
denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici
faaliyetler yapılır.
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Acil Durum Planı Hazırlanması

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
Arama, kurtarma ve tahliye,
Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli
en az birer çalışan destek elemanı olarak görevlendirilmelidir.
Bu görevlendirmenin yapılabilmesi için gerekli, yangın
söndürme tatbikatını da içeren eğitimlerimiz, İş Güvenliği
Uzmanlarımız ve Yangın Eğitmenlerimiz tarafından
verilmektedir.
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Periyodik Kontroller

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği” nde listelenen aşağıdaki ekipmanların periyodik
kontrolleri kuruluşumuza bağlı yetkili mühendisler tarafından yerine
getirilmektedir:
Kaldırma ve/veya iletme Araçları,İstif Makineleri
Basınçlı Kaplar /Buhar kazanı/Kızgın su kazanı/Kızgın yağ kazanı
Hava tankı/Hidrofor/Genleşme Tankı/Boyler/Otoklav/Basınçlı kap)
Sanayi gazları depolama tankı/Kara tankeri,Sıvılaştırılmış petrol
gazları tank/Basınçlı Kap Emniyet cihazı),İş Makinelerinin Periyodik
Kontrolleri,Elektrik Tesisatı,Topraklama Tesisatı,Paratoner Tesisatı
Akümülatör ve transformatör vb. periyodik kontroller.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza
giren bir diğer hizmet zorunluluğu ise İSG eğitimleridir. Bu
eğitimleri, Riskontrol İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Danışmanlık Ortak Sağlık Güvenlik Birimimizde çalışan iş
sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, faaliyet gösterdiğiniz
sektöre uygun olarak, en doğru ve lisanslı materyallerle en
etkin şekilde vereceklerdir.
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Yüksekte Çalışma Eğitimi

Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana
gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme
şeklinde gerçekleşmektedir.

Yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları
ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim
verilmesi zorunludur.
Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli RİSKONTROL OSGB
eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve
firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim
programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak
eğitim verilmektedir.
Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler,yüksekte çalışmada risklerden
korunma yöntemleri,toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma
yöntemleri ile tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken
önlemler,merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler,sağlık ve
güvenlik işaretleri
Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel
koruyucular konusundaki uygulamalar sertifikalı eğitmenlerimiz
tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Yangın Eğitimleri

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm
personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve
işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında
çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele
yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri
tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken
önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki
tahliye yöntem ve yollarını öğretmek eğitimlerimizin
temel amaçlarındandır.Eğitim sonrası katılımcılara temel
yangın katılım sertifikası verilmektedir.
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İlkyardım Eğitimleri

29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ” ne göre;
Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1
ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.
Riskontrol İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ortak
Sağlık Güvenlik Birimi olarak bu konuda hizmet vermek
hepimize çok şey katacaktır..
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