Şirket Tanıtımı
primusissagligi.com

Şirket Profili
Rakamlarla Primus İş Sağlığı Hizmetleri / OSGB

228 m2

OSGB’nin kurulduğu toplam alan

56 yıl

Kurucu ekibimizin toplam iş tecrübesi

12 yıl

Kurucu ekibimizin yabancı ortaklı şirketlerde iş tecrübesi

1.7 km

OSGB’nin Adapazarı şehir merkezine uzaklığı (Çark Caddesi)

5.8 km

OSGB’nin Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesine uzaklığı
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Hizmet vermeye yetkili olduğumuz iller (Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bolu, Düzce, Bilecik)
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Konumumuz
İSG hizmetlerinin yürütülmesinde optimum konumlanma
Konak Tıp Merkezi

Merkez Laboratuvarı

İŞKUR

SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Kurucu ekibimiz
Alptegin Albayraktaroğlu, MA

Direktör / İş
Geliştirme ve
Finansman
Alptegin'in görevi şirketin yönetilmesi ve
müşterilerimizle uzun vadeli ortaklıklar inşa
edilmesidir. Sorumlu Müdür ünvanıyla Primus
OSGB'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına karşı yasal yükümlülüğünü
üstlenmektedir.
Primus'u kurmadan önce Accenture ve Metro
Cash and Carry şirketlerinin Türkiye
organizasyonlarında sırasıyla Yönetim
Danışmanlığı ve Finansal Kontrol görevlerini
üstlenmiştir.
Alptegin, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği Lisans ve İsviçre St. Gallen
Üniversitesi Strateji ve Uluslararası Yönetim
Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Yüksek
Lisans öğrenimi sırasında A.T. Kearney
Istanbul ve Squarewise Amsterdam
ofislerinde sırasıyla otomotiv ve hızlı tüketim
malları şirketlerine yapılan yönetim/strateji
danışmanlığı projelerinde görev almıştır.
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Op. Dr. İsmail Albayraktaroğlu

Tıbbi Direktör
/ Operasyon
ve Tıbbi İK
Op. Dr. Albayraktaroğlu; Primus İş Sağlığı
hizmetlerinin yürütülmesinden ve
kalitesinden sorumludur.
Primus'un kurulmasına öncülük etmeden
önce; 25 yıl Genel Cerrahi Uzmanı görev
yaptığı Kamu sektöründe Başhekimlik,
Başhekim Yardımcılığı ve hukuki
soruşturmacılık görevlerini üstlenmiştir.
Kamu görevinin ardından 3 yıldan fazla
süreyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin
işyeri hekimliğini üstlenmiştir. Halen Aktül
Kağıt ve Yıldız Granini şirketlerine hizmet
vermektedir. Görevleri süresince literatürü
aktif olarak uygulamış, Bakanlık teftişlerinde
çalıştığı şirketlerin temsilini üstlenmiştir.
Op. Dr. Albayraktaroğlu, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesindeki öğreniminin ardından
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Genel Cerrahi ihtisasını tamamlamıştır.

primusissagligi.com

Sema Arık, BSc

Psikoteknik
Hizmetleri
Lideri
Sema Arık, Primus İş Sağlığı hizmet

portföyünün çeşitlenmesinde ve iş
ortaklarımıza daha kapsamlı hizmetler
sunulmasında hayati önem taşıyan
Psikoteknik iş biriminden sorumlu
yöneticimizdir.
Primus’un kuruluşuna katılmadan önce 20 yıl
Bankacılık sektöründe çeşitli yönetici
pozisyonlarında görev almış, ürün yönetimi ve
müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında roller
üstlenmiştir.
Bankacılık sektöründen ayrılmasının ardından
EDT Beylikdüzü Psikoteknik‘i kurmuştur.
İstanbul’da özel dikkat ve vücut
koordinasyonu gerektiren işlerde çalışan
meslek gruplarının işe giriş / periyodik
psikoteknik testlerini gerçekleştirmiştir.
Sema Arık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Psikoloji Lisans mezunudur.
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Hizmetlerimiz
İstihdamın her aşamasına uygun iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
İşçi sağlık ve yetkinlik
değerlendirme

OSGB hizmetleri

• İşyeri hekimi
• İş güvenliği uzmanı

• Psikolog

İşletmedeki çalışma şartlarına ve
ihtiyaç duyulan becerilere uygun:

• İşe giriş muayeneleri ve
tetkikler

• İşyeri hemşiresi

• Antropometrik ölçümler ve
beceri testleri

İşletmenizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu gereğince İSG
faaliyetlerinde bulunma yükümlülüğü
OSGB hizmeti verilerek yerine getirilir.

• Periyodik muayene ve tetkikler

Çalışmalar merkezimizden yönetilerek
İSG alanında ölçülebilir iyileştirmeler
yapmanız sağlanır.

İşe giriş muayene, ölçüm ve
testlerinde uzman kuruluş olarak
çokuluslu üreticilerin iş ortağı
olmayı hedefliyoruz.

Analiz, danışmanlık ve
eğitimler

• Risk değerlendirme

• Ortam ölçümleri ve periyodik
bakımlar
• İSG yönetim sistemleri
danışmanlığı (planlanan)
• OHSAS 18001
• EFQM
• Primus İSG Operasyon
Modeli
• Acil durum planları ve tedavi
sürecinde yönlendirme

Ayrıntılı bilgi: primusissagligi.com/#!hizmetlerimiz/c1enr
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Hizmetlerimiz
Risklerden korunmada hizmetlerimizin rolü
Risk yolculuğu

Müşteri ihtiyacı

Hizmetlerimiz

Sonuçlar

Çalışanların seçimi ve işe
yerleştirilmesi

Yapılacak işin koşullarına
uygun beceri ve sağlık
gereklerini karşılayan
çalışanların seçimi

• İş tanımına özel işe giriş
muayeneleri ve tetkikler
• Psikoteknik beceri
ölçümleri-testler

• Bireysel hatalara bağlı
risklerin azaltılması
• Çalışan verimliliğinin
yükselmesi

İş kazası / meslek
hastalığı riskinin
oluşması

Yasal yükümlülüklere
uygun biçimde iş sağlığı
ve güvenliği risklerinin
yönetilmesi

• İSG personeli istihdamı
(OSGB hizmeti)
• İSG yönetim sistemleri
danışmanlığı ve eğitimler

• İş ortamı ile ilgili risklerin
minimuma indirilmesi
• İş sağlığı ve güvenliği
prosedürünün oturtulması

Ramak Kala
Olay / yoğun
maruziyet

Ramak kala (nearmiss)
olayı veya yoğun
maruziyetin incelenmesi
ve gerekli önlemin
alınması

• Meydana gelen olayın
merkez desteğiyle
analizi
• Şirket İSG süreçlerinin
revize edilmesi

Ramak kala olay / yoğun
maruziyet devamında
meydana gelebilecek ciddi
sonuçların önlenmesi

İş kazası / Meslek
hastalığı

Etkin kriz yönetimi ve
uygun tedavi prosedürü

Acil durum planları ve tedavi
sürecinde yönlendirme

Çalışanın en kısa sürede
sağlığına kavuşması
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Çalışma yöntemimiz
Temel metodoloji

1

2

3

4

5

TANIMLAMA

DEĞERLENDİRME

ÖNCELİKLENDİRME

DEĞİŞİM

KONTROL

Ölçülecek sağlık ve güvenlik
risklerinin tanımlanması

Risk değerlendirmesi

Risk önceliklendirme

Çalışan / proses uyumu ve
süreç revizyonları

Sürekli iyileştirme

Odaklanmış tıbbi müdahale
—
İSG yönetim sistemi
—
Hastalık / vaka yönetimi
—
İSG risk yönetimi
—
İSG kültürünün yerleşmesi

Çalışanlar korunurken çalışma şartları ve hayat tarzı göz önünde bulundurulur

Ayrıntılı bilgi: primusissagligi.com/#!yontemimiz/cihc
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Çalışma yöntemimiz - OSGB
Ana iş akışı
TESİS ÖN
İNCELEME

PROFİLLEME / RİSK
HARİTASININ ÇIKARILMASI

İSG PLANININ
OLUŞTURULMASI

UYGULAMA VE
KONTROL

Müşteri ihtiyaçlarının uzman ekibimizce belirlenmesi
Müşteri tesisten veri talebi – takip
edilecek KPI’ların halihazırdaki
durumunun tespiti

Gerçekleşen ve olası meslek
hastalıklarının ve iş kazalarının
incelenmesi – risk analizleri
İşyeri hekim(ler)inin ve iş güvenliği uzmanlarının müşteri tesisinde
ihtiyaçlara uygun hizmet vermesi

İşe giriş / periyodik muayene planlarının oluşturularak devreye
alınması
Müşteri tesis İSG ekibiyle koordinasyon
Merkezden KPI raporlama ve
sunumlar

Merkezden müşteri temsilcisi ve tıbbi direktör desteği / erişilebilirlik
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Neden iş sağlığı hizmetini bizden almalısınız?

1

2

Kişilerden bağımsız,
profesyonel hizmet

Hizmet çeşitliliği ve
bilgi birikimi

2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri
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Merkezi destek,
analiz ve raporlama
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Neden iş sağlığı hizmetini bizden almalısınız?
1
Kişilerden bağımsız, profesyonel hizmet
İşyeri hekimi istihdamını bizzat üstlendiğiniz durumun aksine; sağlık personeliniz
herhangi bir sebeple değiştiğinde şirketinizde iş sağlığı hizmetleri ve süreçleri
kesintiye uğramaz. Şirketteki bilgi ve tecrübeyi kaybetmezsiniz.
Tesisinizdeki çalışma şartlarına adapte edilmiş iş sağlığı uygulamalarımız ve farklı
alanlarda yetkin işyeri hekimlerimizle bizden sürdürülebilir kalitede hizmet alırsınız.

2
Hizmet çeşitliliği ve bilgi birikimi
İş sağlığı alanında durumsal olarak beliren ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz.
Örneğin yeni bir üretim için toplu işe alımlar gerçekleştireceğiniz durumda; ihtiyaç
duyulan çalışan profilini anlamak için üretim proseslerinizi yerinde inceliyor ve
adaylarınızı iş sağlığı açısından ayrıntılı değerlendirmeye alıyoruz. İmalat
sektöründeki bilgi birikimimiz ve psikometrik / psikoteknik değerlendirme
yetkinliğimizle doğru işe her açıdan doğru çalışanların yerleştirilmesini sağlıyoruz.

3
Merkezi destek, analiz ve raporlama
Sizinle anlaştığımız andan itibaren iş süreçlerinize entegre oluyoruz. Kurumunuzda
yaptığımız ilk değerlendirmede takip edeceğimiz KPI’lar (anahtar performans
göstergeleri) ile ilgili durumu (hastalık devamsızlık hızı vb.) gözden geçiriyor ve
hedef belirliyoruz. İş sağlığı performansını bu KPI’larla yöneterek düzenli olarak
tarafınıza raporluyoruz. Bu alandaki en gelişmiş yazılımları kullanarak
personelimizin çalışmalarını merkezimizden sürekli takip ediyoruz.
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Hizmet karşılaştırması: Primus vs. İSG Ekosistemi
HİZMET SAĞLAYICILAR

Standart OSGB
HİZMETLER
İş Güvenliği Uzmanı
istihdamı

İş Güvenliği ölçüm /
danışmanlık hizmetleri
İş Güvenliği eğitim
hizmetleri
İşyeri Hekimi / Sağlık
Personeli istihdamı
İş Sağlığı ölçüm /
danışmanlık hizmetleri

İş Sağlığı eğitim
hizmetleri
İstatistik-analiz-KPI
raporlama ve sunumlar





Eğitim /
Danışmanlık






Prosese uygun işe giriş
sağlık muayeneleri

Prosese uygun
psikoteknik testler








Psikolog istihdamı
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Kurum içi İSG
departmanları
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Hizmet karşılaştırması: Primus vs. İSG Ekosistemi
OSGB hizmetinin bir adım ötesinde
Entegre hizmet sağlayıcı

“Problemlerinizi birlikte çözelim”
Standart
OSGB

“Personel
ihtiyacınız
nedir?”

• Yasalara tam uyum
• Dünyadaki en iyi uygulamaların
takibi
• KPI’larla performans takibi

• Yasal zorunluluklara asgari düzeyde
uyum
• Düşük «görünen maliyet»
• İSG personeli teminiyle sınırlı
hizmet

• Ayrıntılı işe giriş taramaları ve
çalışan seçimi ile iş kazası / meslek
hastalığı risklerine proaktif yaklaşım
• İSG yönetim modelleri

• İş kazaları ve meslek hastalıkları:
Beklenmeyen maliyetler
2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri
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Primus, işletmenizi beyaz bölgede tutar

Engelleme fırsatı

Yüksek maliyet

Durumsal risk

Erken risk

• İşe giriş
muayeneleri
• Psikoteknik
testler
• Prosese uygun
çalışan seçimi

• Periyodik
muayeneler
• Ortam
ölçümleri
• Risk analizi
• KPI takibi

Yüksek risk

Hastalık ve iş
kazası insidansları

• Yüksek maruziyet •
• İş kazası ve hastalık
izinlerinin maliyeti
(absenteeism)
• 1. basamak sağlık
hizmetleri

3. basamak sağlık
kuruluşlarına
yönlendirme ve
takip

Sürekli iş
kazaları,
• Maddi tazminatlar
kronik
meslek
hastalıkları

Zaman
2016 Primus İş Sağlığı Hizmetleri
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Referanslarımız

Kağıt İmalatı
Fidan Yetiştiriciliği

İçecek İmalatı (Cola Turka)

İçecek İmalatı (Önceden İlk
Mevsim Meyve Suları)

Personel Tedarik Hizmetleri

Vinç / Kreyn İmalatı

Lojistik Hizmetleri
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kurucu Hekimimiz 3 yıl süreyle
hizmet vermiştir.
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Bize ulaşın

Dilmen Mh. 6005. Sk.
No: 24/1 (Yunus AVM karşısı)
54200 Erenler / Sakarya
Alptegin Albayraktaroğlu
Direktör / İş Geliştirme ve Finansman
(0) 536 541 47 11
alptegin@primusissagligi.com
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