Biz Kimiz
Biz Kimiz?
Trabzon Turkuaz İş Sağ. Ve İş Güv. Bir. Özel Eğt. Lab. Dan. Per. Ve Ser. Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti. 2013 yılında
genç, dinamik ve uzman kadrosu ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonel danışmanlık hizmetleri, Ortak
sağlık güvenlik birimi hizmetleri, Yangın Eğitimi hizmetleri ve mühendislik hizmetleri vermek amacıyla
kurulmuştur.
Müşteri memnuniyeti, disiplinli ve kaliteli iş önceliği anlayışı ile her zaman en iyi olmayı hedefleyen,
işveren, işçi ve devlet triosunun verimini yüzde yüze ulaştırmayı görev edinmiş, insan hayatı ve insan
sağlığını her şeyin önünde tutan bir sorumluluk anlayışı ile yola çıkan firmamızın hedefleri;
• İnsan hayatı ve insan sağlığının vazgeçilmez önceliği,
• Her zaman zirvede ve en iyi olmak,
• Sürekli gelişmek ve kendimizle olan rekabetimize her zaman devam etmektir.
İş disiplini ve iş ahlakından taviz vermeyip gün geçtikçe büyümek ve iş kazaları konusunda kötü bir
karneye sahip olan ülkemizde, çalışan ve işverenlere “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincini oluşturmak
yegane idealimizdir.
Her gün daha da büyümekte olan Trabzon Turkuaz İş Sağ. Ve İş Güv. Bir. Özel Eğt. Lab. Dan. Per. Ve Ser.
Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti. kurucu ve uzman kadrosu ile kalitesinden ödün vermeden yoluna emin adımlarla
devam etmektedir.

Hizmetlerimiz
Eğitimler
•
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•
•
•
•

Yönetici Düzeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çalışan Düzeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çalışan Oryantasyon Eğitimleri
İş Makineleri ile İlgili İş Başı Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
- İş güvenliğinin genel prensipleri.
- Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre çalışma şekilleri
- Makine ve tezgahlarda iş güvenliği
- İş yerinde kullanılan makinelerde meydana gelen iş kazalarının değerlendirilmesi.
- İnşaat işlerinde iş güvenliği
- Kaynak işlerinde iş güvenliği
- Endüstriyel tesislerde yangının sebepleri ve korunma yolları
- Elektrik işlerinde iş güvenliği
- Parlayıcı, patlayıcı maddelerde, kimyasallarda iş güvenliği
- Kaldırma araçlarında iş güvenliği
- Elle yapılan kaldırma ve taşıma işlerinde iş güvenliği
- Kazan, kompresör gibi basınçlı kaplarda iş güvenliği
- Kişisel koruyucular kullanımı ve seçimi
- Ergonomi
- İş kazası nedenlerinin analizi, ekip çalışması
- El aletleri ile yapılan çalışma
- Taşıma, istifleme ve depolama işlerinde iş güvenliği
- Lastik tekerlekli ve paletli iş makinelerinde iş güvenliği
- İş kazaları ve meslek hastalıkları işçi - işveren ve ülkemize maliyeti
- İş kazası olaylarında hukuki ve cezai sorumlulukların değerlendirmesi

Hizmetlerimiz

• Debrifing
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