
“iyilik sağlık diyebilmek için...”





Bu dünyanın, bu ülkenin iyi haberlere 
ihtiyacı var diyen, bilgisine, deneyimi-
ne, uzmanlığına hürmet edilen iyi in-
sanlarla çalıştık. 

Birlikte iyi sonuçlar aldık.

Daha iyi işler, daha iyi sonuçlar için 
yüreklendik. Daha iyi haberler vermeye 
devam edeceğiz.  Hep birlikte…

Saygı ve dostlukla,
Dr. Ali Rıza Tiryaki



• İlk İskele Güvenliği Konferansı, 
Ankara, 2010

• İlk İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimi Projesi,Vodafone, 2009 

• İlk Güvenli Sürüş Koçluğu, 
Abbott, 2009 

• İlk Ergonomi konulu İletişim 
Kampanyası,Fako Actavis, 2009 

• Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde İlk 
Eğitim Seferberliği Uygulaması, 
Desan Tersanesi, 2008 

• İlk Tehlike Avcıları Uygulaması, 
İstanbul Tersanesi, 2008 

• Otomotiv sektöründe ilk Davranış 
Odaklı Güvenlik Yönetimi ve 
Eğitimi Projesi “Güvenle El 
Ele”,Temsa,  2007 

• Türkiye’nin ilk ve tek Eğitim 
Meydanı, kritik güvenlik becerileri 
için endüstriyel ortam simülasyonu, 
sahici saha şartlarında, tam 
donanımla uygulama olanağı, 2007 

• İlk firma  içi Tehlike Bilinci Eğitim 
Destek Projesi, MAN 2007 

• İlk Firmaya Özgü İletisim 
Kampanyası “Ellerimiz”,  
Bayer, 2007 

• İlk Firmaya Özgü Özgün  
Senaryolu Eğitim Filmi,  
“Eve Dönüş”, Arçelik, 2006 

• İlk İşbaşında Yetiştiricilik 
Becerileri Eğitimi, Nestle, 2004 

• İlk özgün
 

 İsdemir,  
2003-2006 

• İlk özgün Davranış Odaklı 
Güvenlik Yönetimi Uygulaması: 
“Arkadaşını Koru”, Beksa, 2004 

• İlk özgün Davranış Odaklı 
Güvenlik Yönetimi Egitimi,  
Brisa, 2002 

• İlk Acil Durum Yönetimi 
Simülasyon Egzersizi, EMI USA  
ile birlikte Tüpraş, Erdemir,  
Şişecam 2001 

• İlk Kişisel Hijyen Kültürü 
Araştırması ve Etkileşimli El 
Yıkama Eğitimi  Conrad Otel, 2000 

• Yeterlilik odaklı, erişkin eğitimi 
ilkelerine göre yapılandırılmış ilk 
Etkileşimli İlkyardım Eğitimi,  
Pisa Tekstil, 1998

1997 yılında, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını ve yönetimini 
geliştirme hedefi ile yola çıktık. 14 yıl boyunca, bilginin, mesleki etiğin ve 
deneyimin önemine inanarak, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları 
ile iş sağlığı ve güvenliği projelerini hayata geçirdik ve 35000’den fazla katılımcı ile 
birlikte eğitim programlarını yürüttük.

Bu yolculuğumuzda, müşterilerimize daha yakın olabilmek ve yerinden hizmet 
sunabilmek için ofis sayımızı arttırdık. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
şirketlerinde de görev almış yönetici, danışman ve eğitici kadromuz ile ülkemizde 
iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile bu 
yolculuğumuza devam ediyoruz…

1998 yılında Etkileşimli İlk Yardım Eğitimi ile başlayan 
yolculuğumuzda, birçok ilke imza attık: 

14 yıllık yolculuğumuz...

Hakkımızda
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• First Interactive First Aid Training 
in 1998 – Pisa Tekstil

• First Personal Hygiene Culture 
Project in 2000  - Conrad Hotel 
Istanbul

• First Emergency Management 
Simulation Exercise with EMI-USA 
in 2001 - Şişecam

• First customized Behaviour Based 
Safety Project in 2002 - Brisa

• First customized Behaviour Based 
Safety Initiative; “Protect your 
Colleague” in 2004 - Beksa

• First customized Behaviour Based 
Safety Training Project ”DOGY” 
between 2003-2006 - İsdemir

• First company-specific Training 
Film  “Returning Home” in 2006 - 
Arçellik

• First customized Health & Safety 
Communication Campaign “Our 
Hands” in 2007 - Bayer

• First interactive Health & Safety 
Training, Skill Development and 
Simulation  Center in Kocaeli, 2007

• First Behaviour Based Safety 
Project in Automotive Industry in 
2007 – Temsa

• First Health & Safety Training 
Campaign in Tuzla-Istanbul 
Shipyard Area in 2008 – Desan

• First Safe Driving Coaching Project 
in 2009, Abbott Laboratories

• First Health & Safety Outsourcing 
Project in 2009, Vodafone Turkey

• First Scaffolding Safety Conference 
in 2010, Ankara

ARTI was founded  in 1997 with the objective of providing consultancy and training 
services to improve health and safety management systems and practices in Turkey. 
Respect to experience, expertise and ethics have always been the core values, which 
still drive the success of the company.

ARTI has run more than 1200 training and consultancy projects in leading 
companies of Turkey from various industries. More than 35000 participants were 
involved in projects and trained in key areas of health and safety.  Since founded, 
ARTI implemented groundbreaking initiatives such as;

Currently operating in five offices to be closer to its clients and partners; ARTI will 
continue to its journey of health and safety with the management team, consultants 
and trainers with medical and engineering expertise as well as multinational 
business and project management experience. 

Our Health & Safety Journey...

About Us



‘İyilik sağlık 
diyebilmek 
için...’
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ARTI ‘nın sunduğu OSGB hizmetleri, 
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 

sağlayarak mevzuat gerekliliklerinin 
karşılanması ile sınırlı olmayıp, 

kuruluşlarda görev alan uzman ve 
hekimlerin, geniş danışman kadro 

ile desteklenmesi ve proje yönetim 
ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin 

günlük operasyonlara entegrasyonu, 
performansın sürekli ölçümünü, takibi ve 

iyileştirilmesini de kapsamaktadır.

ARTI, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmetlerini İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde kurulu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı merkezleri ile yürütmektedir.  Ulusal mevzuat, hizmetler dışa-
rıdan sağlansa bile, iş sağlığı ve güvenliği konularında asıl işverenleri sorumlu tutmaya devam etmektedir. Bu 
yüzden, riskin yönetilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlere odaklanılması ve 
OSGB hizmetlerinin yönetim sistemlerinin bir parçası haline gelmesi, kritik başarı faktörleridir.



İSG Okulu
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ARTI Türkiye’nin ilk ve 
tek iş sağlığı ve güvenliği 

beceri eğitim merkezi 
olan Eğitim Meydanı’nda, 

teorik eğitimleri etkileşimli 
eğitim uygulamaları ile 

desteklemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı Eğitim Merkezi’mizde, endüstriyel uygulama deneyimi olan eğiti-
ciler ile  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yetiştirme programları yürütülmektedir. 



İSG 
Yönetimi
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uygulama deneyimi ile sınırlı 
olmayan, üst yönetimin 

ihtiyaç ve beklentilerine yanıt 
veren, üst yönetim çalışmasına 

eşlik eden uzman ve yönetim 
kadrosuna sahiptir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir…
…ancak üst yönetimin konuyu kendi sorumluluk alanı olarak ele alıp, yönetmesi koşuluyla. Ülkemizde de iş 
kazası ve meslek hastalığı risklerinin yönetilmesinin, kuruluşların üst yönetiminin ana sorumluluklarından biri 
haline gelmesine yol açan yasal düzenlemeler yapılmıştır.



DOGY
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aşılmasına yol açan riskli davranışlar 
tanımlanabilir, 

gözlemlenebilir, ölçülebilir, böylelikle 
kaza olmadan önce sık tekrarlanan ve 
ağır sonuçlanabilecek riskli davranışlara 
odaklanma fırsatı elde edilir,

riskli davranışları pekiştiren faktörler, 
güvenli davranışları caydıran engeller 
analiz edilir, dolayısıyla davranışlar 
yönetilebilir.  

“ARTI, evrensel olarak kabul görmüş bu 
yaklaşımın  “anadil”imizin imkanlarıyla 
yeniden ifadelendirilmesini ve 
“kültür”müze uyarlanmasını kritik başarı 
faktörü olarak görür.“

 
Algı Analizi

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi (DOGY) yaklaşımının ilkeleri, yöntemleri ve uygulama araçlarından ya-
rarlanılarak, davranışlardan kaynaklanan kaza riskinin azaltılması; yönetimin ve çalışanların aktif katılımı ve 
otokontrolü ile “Güvenli Davranış Kültürü”nün yerleştirilmesi mümkündür.



Güvenli 
Sürüş 
Kültürü
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ARTI,  sadece sürüş 
becerilerinin geliştirilmesi ile 

sınırlı olmayan, kuruluş içinde 
yönetimi yapılandırılan ve 

desteklenen davranış – kültür 
odaklı bir sürüş güvenliği 

programını yürütür.

Kuruluşların yönetim ve saha operasyonları için sağladığı tüm araçlarda ve personel taşıma servislerinde yaşa-
nan kazalar, “iş kazası”dır. Bütün iş kazaları gibi önlenebilir. 



Risk 
Değerlendirme
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Ülkemizde yeni İSG mevzuatının getirdiği en önemli yenilik, çalışanların katılımı ile işletmelerde risk değerlen-
dirmesi yapılmasıdır.

 Risk Değerlendirmesi ve Raporlaması 

 Risk Değerlendirmesi Süreç Danışmanlığı

 Risk Yönetimi Eğitimi  

 Üst ve Orta Düzey Yönetim

 Risk Değerlendirme Takımı Eğitimi

 Tehlike Avcısı ® Eğitimi

 İleri Risk Değerlendirme (HAZOP, FMEA,SVA, LOPA) Eğitimi

Ürünlerimiz

ARTI, işin doğasına, ölçeğine ve 
operasyonel koşullarına uygun, 

yasal gereklilikleri karşılayan, 
yönetsel kararları destekleyen 
ve iyileştirmelerin izlenmesini 

mümkün kılan risk değerlendirmesi 
metodlarının seçilmesi ve uygulanması 

için danışma ve eğitim desteği sağlar.



Müteahhit-  
Taşeron İSG 
Yönetimi
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Dış kaynak kullanımı ve belli özel bilgi, beceri ve ekipman altyapısı gerektiren işlerin dış hizmet sağlayıcıların-
dan alınması, günümüzde iş dünyasında kaçınılamaz bir uygulama haline gelmiştir. Mevzuat, müteahhit veya 
taşeron çalışmalarında, asıl işvereni sorumlu tutmaya devam etmektedir.

ARTI, müteahhit – taşeron 
çalışmalarında, seçim aşamasında 

iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini 
dikkate alan, eğitim, saha denetimi ve 
performans izleme aşamalarını içeren 

bir yönetim süreci yapılandırarak riskin 
yönetilmesini sağlar.



Kaza 
İnceleme ve 
Önleme
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ARTI, kaza inceleme ve önleme sürecini 
bir yönetim aracı olarak yapılandırır. 
Geleneksel varsayımlar ve yaklaşımı 

radikal bir biçimde değiştirmeyi, 
işletmenin ölçeği ve organizasyon 

yapısına, meydana gelen kazaların 
benzerlik ve tekrarlılık karakteristiklerine 
uygun bir inceleme süreci yapılandırmayı 

yetiştirilmesinde, beceri odaklı vaka 
analizi yaklaşımını benimser.

Sadece yasal sorumlulukların bir gereği olarak değil, benzer kazaların önlenebilmesi için kaza incelemesi ça-
lışmalarının etkin, zamanında ve kök nedenlere ulaşabilecek derinlikte yürütülmesi gereklidir. Sistemli kaza 
incelemesi yapan kuruluşlar, kazalardan “öğrenerek” iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını da sürekli iyileştirme 
ve geliştirme imkanı bulurlar.



Makine 
Güvenliği
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Tasarım, üretim, işletme, bakım ve elden çıkarma aşamalarında makine güvenliği kavramının ve mevzuatının 
dikkate alınması gerekmektedir. Toplam iş kazaları içinde makine kaynaklı iş kazaları sıklık ve ağırlık bakımın-
dan önemli bir paya sahiptir. Özellikle 2004 yılından önce üretilmiş makinelerin emniyet seviyesinin, Makine 
Emniyeti Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği uygun olarak değerlendirilmesi ve 
yükseltilmesi hayati bir yönetim sorumluluğudur. 

gerektiren bu alanda, makine 
risk değerlendirmesi ve 

iyileştirme programı yapar, 
iyileştirme uygulamalarına 

rehberlik ve gözetim sağlar.



İş İzni 
Sistemleri
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Çalışanları, tesisleri ve çevreyi etkileyebilecek büyük endüstriyel kazalara yol açabilen, yüksek önem arzeden 
tehlikeli işlerin %100 kontrol altında yürütülebilmesi ancak kağıt üzerinde kalmayan ve işletmeye özgü yapılan-
dırılan iş izni sistemlerinin uygulanması ile mümkündür. 

ARTI, iş izni 
gerektiren işletme 

uygulamalarını analiz 
ederek, ihtiyaca ve 

ölçeğe uygun bir 
sistem yapılandırır.



Elektrik 
Güvenliği
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Enerji nakil ve dağıtım hatları ve tesislerinde yapılan çalışmalarda, elektrikli araç ve ekipman kullanımı sırasın-
da ölümle sonuçlanabilecek kaza riski bulunmaktadır. Çalışanlarda hayat kritik önlemlerle ilgili bilinç ve refleks 
oluşturma, etkin operasyon prosedürleri tanımlama ve etkili saha denetimi ile bu risk yönetilebilir.

ARTI, elektrik dağıtım, 
telekomünikasyon ve benzeri 

duyarlı sektörlerde edindiği 
deneyimle, güvenliğin kalıcı 

olarak temin edilmesine, 
eğitim ve gözetim sistemi 

geliştirerek katkıda bulunur.



Kimyasallarla 
Güvenli 
Çalışma
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Büyük endüstriyel kazaların, çevresel etkilerin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için;  sağlık, güvenlik ve 
çevre politikaları ile uyumlu bir satın almanın gerçekleştirilmesinden, atıkların bertaraf edilmesine kadar bütün 
aşamalarda, çevre yönetim sistemleri ile entegre edilerek etkin bir kimyasal güvenliği yönetimi programı uygu-
lanmalıdır.

ARTI, sahaya ve kullanılan 
kimyasallara özgü, satın alma, 

iletişimi, kişisel koruyucu donanım 
kullanımı, acil durumlara hazırlık 
ve müdahale yöntemlerini içeren 
kimyasal güvenliği programı için 

danışma ve eğitim desteği sağlar.



Acil Durum 
Yönetimi
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Acil durumların doğası, olay anında düşünmeye, karar vermeye, organize olmaya izin vermez. Acil durumlarla 
başa çıkabilmek, öngörülen senaryolar bazında, planlanan hazırlıkların sürekli sınanması ile elde edilebilecek 
müdahale ve mücadele  refleksleri ile mümkün olabilir.

ARTI, olası felaket senaryoları için 
hassasiyet analizi, planlama, hazırlık, 
müdahale ve toparlanma süreçlerinin 

bütünlüklü ve kesintisiz, yedeklenerek 
yönetilmesini sağlayacak sistem araçları 
geliştirir, “yaşayan” bir sistem için eğitim 

ve danışmanlık desteği sağlar.



Kapalı 
Alanda 
Çalışma
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Ülkemizde her yıl onlarca kişi kapalı alan çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle yaşamını yitir-
mektedir. Kapalı alan çalışması sırasında kaza geçirenleri kurtarmak üzere harekete geçenler aynı kazanın kur-
banı olmaktadır. İşletmelerde kapalı alan tanımlamaları yapılmalı, buralarda yapılacak kritik işler belirlenmeli 
ve izne bağlanmalı, gereken donanım sağlanmalı ve bu işlerde görev alacak personel bilinçli ve becerikli hale 
getirilmelidir.

ARTI, işletme içinde gerekli 
olacak kapalı alan çalışmalarını 

yerinde veya ARTI Eğitim 
Meydanı’nda simüle eder, 

yaparak yaşayarak öğrenme 

kapalı alanda güvenli çalışma 
bilinç ve becerileri kazandırır.



Yüksekte 
Güvenli 
Çalışma
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ARTI, yüksekte güvenli çalışmanın 
garantilenmesi için sektöre ve işe özgü 

tasarım ve donanım parametrelerini 
tanımlar, yükseğe güvenli tırmanma, 

yüksekte güvenli çalışma ve yüksekten 
kurtarma becerilerinin çalışma 

yerinde veya ARTI Eğitim Meydanı’nda 
çalışanlara kazandırılmasını sağlar.

Yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümlü iş kazalarının önlenmesi için, üzerinde çalışılacak tesisin gü-
venli çalışılacak şekilde tasarımının yapılması, mevcut tesislerin güvenli hale getirilmesi, sektöre ve işe uygun 
donanımın sağlanması ve bu tesisler üzerinde çalışacak personelin yetkinliğinden emin olunması gereklidir.



İskelede 
Güvenli 
Çalışma
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İnşaat, gemi inşa sektöründe ve büyük endüstriyel kuruluşlarda bakım, onarım ve montaj işlemleri sırasında, 
yoğun olarak iskele sistemleri kullanılmaktadır.  Uygun malzeme seçimi, işe uygun tasarım, kurulum ve iskelede 
çalışma aşamalarında teknik gözetim desteği, iskele kuracak ve iskelede çalışacak personelin güvenli çalışma 
becerisi edinme ihtiyacı bulunmaktadır.

ARTI, Eğitim Meydanı’nda Avrupa 
Birliği standartlarında iskele 

malzeme ve ekipmanı kullanarak, 
iskelelerin güvenli kurulumu ve 

iş öncesi iskele güvenlik kontrolü 
konusunda yetkinlik ve beceri odaklı 

eğitim uygulamaları yapmaktadır.



İlkyardım 
Eğitimleri
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Bir kaza ya da hastalık durumunda, ilk dakikalar yaşamsal önem taşır. Solunum ve dolaşım durmasına bağlı 
ölümlerin 2/3’ü tıbbi yardım ulaşmadan meydana gelmektedir. İlkyardım ne kadar hızlı, ne kadar etkin olursa  
daha sonra sağlanacak tıbbi destek o denli yüz güldürücü sonuç verir. İlkyardım  yönetmeliği işyerlerinde ilkyar-
dım bilgi ve becerisi olan belirli sayıda personel yetiştirilmesini – bulundurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

ARTI, etkileşimli ilkyardım eğitimi 
ile beceri – refleks kazanmış 

ilkyardımcı yetiştirmeyi garanti 

gücünü organize eder, gözetim, 
destek sağlar, edinilmiş refleksleri 
sınayıp pekiştirerek sürdürülebilir 

bir ilkyardım sistemi kurar.



Meslek 
Hastalıkları
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İşletme yönetimleri için, meslek hastalığı risklerinin yönetilmesi sorumluluğunu her zamankinden kritik hale 
getiren  önemli gelişmelere tanık olmaktayız. Türkiye’de ilk kez  Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Çalış-
ma Bakanlığı “Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması 
Projesi”ni birlikte yürütmeye başlamıştır.  Meslek hastalıklarına tanı konulabilmesini desteklemek üzere Ankara, 
İstanbul ve Zonguldak’ta bulunan Meslek Hastalıkları Hastanelerine ilaveten meslek hastalığı tanısı için Devlet 
Üniversite Hastaneleri ve 12 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilendirilmiştir.  Ülkemiz açısından son derece 
sevindirici olan bu gelişmelerin getireceği  sonuçlara ilgili bütün tarafların hazırlıklı olması gereklidir.

ARTI meslek hastalığı risklerini 
tanımlayarak,  geçerli, güvenilir, güncel 

ve risk profiline uygun takip protokolleri 
geliştirerek, işyerinde verilen sağlık 

hizmetlerini ve dışarıdan temin edilen tıbbi 
test ve tetkikleri optimize ederek,  sağlık 
gözetimi yapılmasını ve meslek hastalığı 

risklerinin en uygun maliyetle yönetilmesini  



Ergonomi
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ARTI,  görüşmeler ve semptom 
anketleriyle çalışanların 

katılımını sağlayarak, geçerli ve 
güvenilir ölçekler kullanarak iş 
istasyonu bazında ergonomik 

riskleri değerlendirir, çözüm 
önerileri geliştirir, sağlanan 

iyileştirmelerin etkilerinin 
ölçülmesini, izlenmesini sağlar.

Ergonomik zorlanmalara bağlı olarak gelişen kas iskelet sistemi hastalıklarının, iş günü kayıplarına, meslek has-
talıklarına, iş kazalarına, verimlilik ve kalite kayıplarına, yaşam kalitesinin azalmasına yol açtığı bilinmektedir. 
Yoğun bilgisayar kullanımı, günümüzün iş hızı nedeniyle, ergonomik iyileştirme ihtiyacı, sadece üretim ve mon-
taj hatlarına özgü olmaktan çıkmış, ofis çalışanları ve yöneticiler için de ertelenemez hale gelmiştir.



Gıda 
Güvenliği ve 
Glo Germ
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Kişisel hijyen ve el yıkamanın çok önemli olduğu gıda ve sağlık gibi duyarlı sektörlerde hijyen eğitimi ve dene-
timi uygulamalarında bir kanıksanma, ilgi kaybı olduğu bilinmektedir. Kişisel hijyen ve el yıkama konusunda 
inanç ve kültür ile ilgili arka planı konuşabilmek, inançlar ve alışkanlıkların yarattığı direnci kırabilmek kolay 
değildir.

yapısı ile el yıkama etkinliğinin, yüzey temizliğinin, çapraz 
bulaşmanın çıplak gözle görünür hale gelmesini sağlayan bir eğitim 
malzemesidir. ARTI, Glo Germ ürünlerinin Türkiye’deki tek yetkili 
temsilcisidir. 

ARTI, yaşantıya, deneyime 
dayalı öğrenme olanağı veren, 

davranış odaklı etkin eğitim 
uygulamaları yürütmektedir. 

Glo Germ ürünleri ile 
desteklenen, firmaların iç 

imkanları ile yürütülebilen 
maliyet etkin eğitim 

çözümleri geliştirmektedir.



Eğitici 
Eğitimi
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Eğiticilik kazanılabilen bir yetkinliktir. Metodu, malzemesi uygun olarak tasarlanmış eğitim programları temel 
eğitimi almış ve rehberlik desteği alan bütün eğiticiler tarafından etkin olarak yürütülebilir. Kuruluşların sürekli 
eğitim ihtiyacı, ancak iç kaynaklar kullanıldığında uygun maliyetlerle karşılanabilir.

ARTI, olumlu ve güvenli bir 
eğitim ortamı hazırlayabilme, 

görsel olarak etkili eğitim 
materyali hazırlama, 

etkileşimli eğitim yöntemleri 
kullanma , iş başında koçluk 

yapma becerileri edinen 
eğiticiler yetiştirmektedir.



İç İletişim 
Kampanyaları
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 Oryantasyon  –  Ziyaretçi Giriş İSG Filmi

 Firmaya Özgü Eğitim Filmi

 Firmaya Özgü İletişim Kampanyası

 İSG İletişim Materyali Tasarımı 

İşletmenin yaşanmış hikayeleri, hassasiyetleri, mekanları, çalışanları aracılığı ile mesaj veren iş sağlığı ve güven-
liği gündeminin yaratılmasını ve yönetilmesini destekleyen özgün iletişim kampanyaları ile en geniş katılımı 
sağlamak ve güvenli çalışma kültürü yaratmak mümkündür. 

ARTI, oryantasyon ve pekiştirme eğitimi 
programlarında, taşeron çalışanları 

ile ziyaretçilerin işyerine girişlerinde, 
tehlikeleri bakımından önemli işlerin 

yürütülmesi öncesinde etkin sonuç 
almak, kolay uygulama olanağı elde 

edebilmek için eğitim filmleri hazırlar. 

ARTI, akılda kalıcı mesajlar, iş başında 
etkileşim imkanı veren aktiviteler, türlü 

görselleştirme imkanları kullanarak 
yürütülen iş sağlığı ve iş güvenliği 

programlarını destekleyen etkin iletişim 
kampanyaları tasarlar. 



Artı Eğitim 
Meydanı
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Kocaeli Ali Kahya’da 2000 m2 açık alan üzerine kurulu, ARTI Eğitim Meydanı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
Türkiye’nin ilk beceri eğitim merkezidir.

dikey yaşam hattı kullanarak tırmanma, 
pozisyon alarak yüksekte güvenli çalışma, 
iple erişim ve kurtarma tekniklerinin 
gözetim altında  uygulanmasına imkan 
veren, en yüksek noktası 8,75 m. olan 
çelik konstrüksiyon bina ve platformlar, 

kurtarma uygulamaları olanağı sağlayan,  
iki adet tank ve temiz hava solunum 
setleri, ölçüm aletleri, sedye, tripod ve 
benzeri kurtarma gereçleri

simulasyon için pompa, vana ve pano 
donatıları

iskele eğitimi ve denetimi için saha 

around” iskele malzemeleri

Eğitimleri

 İskelede



Analizi

Mücadele Eğitimleri

Eğitimi

Eğitimi

Algı Analizi

Eğitimi

odaklı eğitim uygulamaları 

Eğitim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri
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 Yüksekte Çalışma

 EtKi (Etiketleme Kilitleme)

 Kazı-Kırma

 İşyeri Sağlık Hizmetlerinde Mevcut 
Durum Değerlendirmesi Çalışması

 İşyeri Sağlık Personeli Eğitimi ve 
Koçluk 

 Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi

 Kapalı Alandan Kurtarma Eğitimi

 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarından 
Korunma Eğitimleri

 Tekrarlı Hareket 
Bozukluklarından Korunma

 Doğru Kaldırma Taşıma ve Belin 
Korunması

 Ekranlı Araçlarla Sağlıklı Çalışma

 Kaza Simülasyon Egzersizi

 Kaza İnceleme ve Önleme Süreç 
Danışmanlığı

 Kaza İnceleme ve Kök Neden Analizi 
Eğitimi

 Kimyasal Yönetimi Programı

 Kimyasal Risk Değerlendirme Çalışması

 Kimyasallarla Çalışanların Mesleki 
Sağlık Gözetiminin Yapılandırılması

 Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

 Kişisel Hijyen ve El Yıkama Eğitimi

 Kişisel Hijyen ve El Yıkama Eğitim 

Destek Paketi

 Kişisel Koruyucu Ekipman Eğitimi

 Yöneticiler için 

 Çalışanlar için 

 Makine Güvenliği Program 
Danışmanlığı

 Makinelerde Risk Değerlendirmesi

  Makine Güvenliği Eğitimi

 Makine Üreticileri

 Yöneticiler

 Operasyon ve Bakım Yöneticileri

 Mesleki Sağlık Risklerinin Analizi 
Çalışması

 Mesleki Sağlık Gözetimi Danışmanlığı

 Mevcut Durum Değerlendirme ve 
Raporlama Çalışması

 Müteahhit – taşeron iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemi kurma ve 
uygulama danışmanlığı

 Müteahhit – taşeron iş sağlığı ve iş 
güvenliği denetim ve takibi

 Müteahhit – taşeron çalışanları için 
oryantasyon sürecinde kullanılacak 
özgün eğitim filmi uygulamaları

 Oryantasyon  –  Ziyaretçi Giriş İSG Filmi 
Çalışması

 Risk Değerlendirmesi ve Raporlaması 

 Risk Değerlendirmesi Süreç 

Danışmanlığı

 Risk Yönetimi Eğitimi – 

 Risk Değerlendirme Takımı Eğitimi

 Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi

 Sertifikalı Standart İlkyardım Eğitimi

 Sertifikalı İlkyardım Güncelleme 
Eğitimi

 Sürüş Güvenliği Programı Geliştirme 
Danışmanlığı

 Tehlike Avcısı ® Eğitimi 

 Tehlike İletişimi ve Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formu Eğitimi

 Temel Elektrik Güvenliği Eğitimi

 Trafikte Güvenli Davranış Koçluğu

 Trafikte Güvenli Davranış Eğitimi

 Trafik Kaza Analizi

 Üst ve Orta Düzey Yönetim

 Üst Yönetim için İş Sağlığı ve Güvenliği 
Danışmanlığı

 Yangına Müdahale Eğitimi

 Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi

 Yöneticiler İçin Ergonomi Eğitimi

 Yönetimin Yasal Sorumlulukları Eğitimi

 Yüksekte Güvenli Çalışma Çözüm 
Danışmanlığı

 Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

 Yüksekten Kurtarma Eğitimi 

Ofislerimiz

İstanbul Merkez Yönetim Ofisi, onaylı İlkyardım Eğitim Merkezi

İstanbul İkitelli İstanbul Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ankara Onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi

Kocaeli Kocaeli Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitim Merkezi 
Onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi
Beceri Eğitim Merkezi (ARTI Eğitim Meydanı)

Sakarya Sakarya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi



Ortak Sağlık  
Güvenlik Birimi

Alcatel - Lucent
Aldim Telekomünikasyon  
Çelikkord
Meiller Doğuş Damper
Ligna Decor
Perfetti Van Melle 
Türk Pirelli Lastikleri
Vodafone Türkiye

Eğitim ve Danışmanlık 
ABB Elektrik 
Abbott Laboratuvarları
Abdi İbrahim İlaç
Akçansa Çimento 
Alarko-Carrier
Alcatel - Lucent
Arçelik
Arçelik LG
Arkas Holding
Aselsan
Autoliv Cankor Otomotiv
Başkent Elektrik
Bayer İlaç
Bekaert İzmit
Bilim İlaç
Brisa
Coca Cola
Çayeli Bakır İşletmeleri
Çekisan Depolama
Desan 
DHL
Eczacıbaşı Grubu
Enerjisa
Entek Elektrik
Erdemir 
Ergo İsviçre 
Ericsson
Evyap 
Exxon Mobil
FNSS Savunma Sistemleri
Fritolay 

Honda Türkiye 
IBM
İDO 
İsken - İskenderun Enerji
İskenderun Demir Çelik
Kahve Dünyası
Kalekim
Kartonsan
Korozo Ambalaj
Kroman Çelik
Kuhne Nagel 
MAN Türkiye 
Mavi Jeans
Meiller Doğuş Damper
Microsoft Türkiye
Migros
Nokia Siemens Networks
Nortel Netaş
Perfetti Van Melle 
Pfizer 
Polinas
Rexam 
Roche
Shell Turcas Petrol A.Ş.
Standart Profil 
Swiss Otel Şişecam Holding
TAV
Teknosa
Temsa Global
Türk Hava Yolları 
Turkish Do&Co 
Trakya Elektrik
Total 
Tüprag Turkcell
Tüpraş
Türk Henkel
Türk Telekom
Türk Traktör
Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO)
Unimar
Ülker 
Vodafone Türkiye

(tam liste için www.artidanismanlik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz…)

Referanslarımızdan bazıları...

Referanslarımız


