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DÖRT ES
OSGB,EĞİTİM VE

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ



Önceliğimiz İnsandır! 

BİZ KİMİZ? 
İș sağlığı ve güvenliği günümüz iș hayatında bir yașam biçimi 
haline gelmiștir. Çalıșanlarda iș sağlığı ve güvenliği kültürünün 
olușması ve gelecekte hayatın  her alanının ayılmaz bir parçası 
olması açısından Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iș 
güvenliği uzmanları, ișyeri hekimleri, sağlık personelleri, eğit-
menler ve danıșmanlarıyla kurumlara yurt içi ve yurt dıșından en 
hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.2011 
yılından günümüze bir dizi sağlık ve güvenlik nitelikleri geliștird-
ik. Bunları hizmet verdiğimiz firmalarda uygulayarak gözlemle-
dik ve uygulanabilirliğini  günden güne arttırdık. İș Sağlığı ve 
Güvenliği çözüm ortaklığı görevlerimizi yerine getiriyorken; 
firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en akılcı ve en  verimli 
çözümlerin üretilmesinin temelin de Dört Es Ailesine bağlı 
herkesin bu iși büyük bir sevgiyle  yapması yatmaktadır. Șeffa-
flık ve Dürüstlük en temel  ilkelerimizden biridir.  Önceliğimiz 
İNSAN’dır! Gelișimimize yardımcı olan ve sürekliliğini sağlayan 
tüm iș ortaklarımıza șükranlarımızı sunuyoruz.Ve sizlere sağlıklı 
ve güvenli bir çalıșma hayatı diliyoruz.

Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2011 yılında kurucumuz  Sedat 
Kekeç ile iș sağlığı ve güvenliği hizmetlerini samimiyet güvenilirlik, yüksek 
kalite ve istisnai çözümler vermek hedefiyle kurulmuștur. 2011 yılından bu 
yana  hizmet vermiș olduğumuz firmaların iș sağlığı ve güvenliği depart-
manı olarak görev almıș karșılașılan problemlere kalıcı ve yaratıcı çözümler 
üreterek üst düzey çözüm ortaklığı yapma amacını sürdürmüștür. Dört Es 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen 
sürede kendisini, hedeflerini ve uzman ekibini sürekli geliștirerek iș sağlığı 
ve güvenliği  alanında güvenilir ve saygın bir yer edinmiștir. Ülkemizde 
koruyucu bir sağlık ve güvenlik politikasının olușturulması ve yașamın her 
alanında ulusal bir gerekliliktir. Bu kapsamda ; Dört Es Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi hizmet verdiği firmalara sunmuș olduğu teorik ve pratik 
çözüm güvenlik önerileri ve koruyucu sağlık hizmetleri ile Türkiye'de iș 
sağlığı  ve güvenliği standartlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.
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RAKİPLERİMİZDEN FARKLI 
NELER YAPIYORUZ?

Sorumluluğunuz altında olan Müşterileriniz,Ziyaretçileriniz 
için özel  kitapçık çalışması yapıyoruz.

Varsa Alt işveren çalışanlarınız için Hukuk müşavirimiz 
aracılığı ile hazırlanan Alt İşveren  Taahhütnamesini 
hazırlayarak sizlere sunuyoruz.

Dökümanlarınızı yazılım sistemimize kayıt edilmesi dışında 
bir nüsha merkez ofisimizde  bir nüsha ofis arşivinizde 
olmak üzere hard copy ve soft copy olarak ve aylık periyodik 
olarak yedekleyerek saklıyoruz.

İşyeri Hekimliği Hizmetini Uzman doktor aracılığı ile destek 
oluyoruz.

Satınalma süreçlerinize destek olarak İSG gerekliliklerinin 
tespiti ve teknik şartname hazırlanması için destek oluyoruz.

Evden ve Uzaktan yapılan çalışmalara özel tüm çalışanlarını-
zın İş Sözleşmelerine ek olarak  Hukuk müşavirimiz ve İSG 
profesyonelleri ile beraber Evden Çalışma prosedürü hazırla-
yarak İş Sözleşmelerinize Ek protokol sunmanıza yardımcı 
oluyoruz.



DANIŞMANLIK 

PATLAMADAN KORUNMA
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EĞİTİM 

ONLİNE EĞİTİM UYGULAMALI OFİS 

ERGONOMİSİ EĞİTİMİ

DEPREM VE AFET 

BİLİNCİ EĞİTİMİ



EĞİTİM 

GÖZ SAĞLIĞI EĞİTİMİ KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİKALP SAĞLIĞI EĞİTİMİ



EĞİTİM 

TATBİKATLI YANGIN
EĞİTİMİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
EĞİTİMİ

STRES YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ



Hazırlanan Eğitim modüllerimizin hepsini alanında uzman 
kişilerle hazırlıyoruz. (Göz Sağlığı Eğitiminiz Göz Doktoru 
tarafından,Ofis Ergonomisi Eğitimi Ortopedi ve tramvatoloji 
Uzmanı tarafından)

Deprem ve Afet Bilinci Eğitimleri Türkiyede tek olma özelliği 
ile Amerika FEMA ( Federal Emergency Management Agency) 
kurumundan kabul alarak Maryland Emmitsburg şehrinde 
eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Tatbikatlı Yangın Eğitimlerimizi tüm yangın türlerini kapsayacak 
şekilde verebiliyoruz.( Katı Yangınları,Sıvı Yangınları,Gaz ve 
Elektronik yangınları vb.) Uygun tatbikat alanınızın olmaması 
durumunda sizler için Anadolu ve Avrupa yakasında uygulama 
alanları kiralayabiliyoruz.

RAKİPLERİMİZDEN FARKLI 
NELER YAPIYORUZ?

Yüksekte Çalıșma Eğitimlerini IRATA sertifikalı Uzmanlar tarafından 
veriyoruz.

Eğitim ihtiyaç analizinize uygun ișyerinize özel eğitim modülleri olușturarak
eğitim süreçlerinize dahil oluyoruz.

Eğitimlerinizi Online ve Webinar olarak uygulayabiliyoruz.Her eğitim için 
talep etmeniz halinde ölçme ve değerlendirme yaparak 
sizlere sunuyoruz.
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Healt & Safety Corner 
(Sağlık ve Güvenlik Köşesi)

ÜRÜNLERİMİZ 

Afet ve Acil Durum Çantası 
(Deprem Çantası)

Hijyen Kiti



RAKİPLERİMİZDEN FARKLI 
NELER YAPIYORUZ?

Afet ve Acil durum çantalarınız FEMA (Federal Emergency 
Management Agency ) kabul etmiş olduğu standartlarda
ve talebinize özel olarak hazırlanabilmektedir.

Hijyen Setleri içerisinde yer alan ürünler CE belgeli ve 
Sağlık Bakanlığı onaylı olarak verilmektedir.Hijyen seti
ürünleri talebinize özel olarak hazırlanabilmektedir.

Tüm çantalarınız içerisinde özel olarak hazırlanan Acil 
durum Bilgilendirme ,İlkyardım Bilgilendirme ve 
Coronavirüs Bilgilendirme kitapçıkları ücretsiz sunulmaktadır.

Sağlık ve Çevre Köșesi ürünleri ayaklı ve ayaksız olmak üzere 
talebinize uygun tasarımda ürettilirmektedir.Sağlık ve Çevre
köșesine talebinize göre ișyeri risklerinize uygun karikatür 
çizimi,prosedür yazılması hizmetleri ayrıca sunulabilmektedir.



REFERANSLARIMIZ

Biz Bir Aileyiz..
 
Dört Es Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak Türkiye genelindeki müşterilerimize 
güvenilir, nitelikli ve istisnai çözümler sağlamaktayız. Siz de taahhüt ettiğimiz iş 
anlayışımız ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet almak ve bizleri yakından 
tanımak istiyorsanız iletişime geçiniz.

 


