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TEMPO ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 

 

 TEMPO OSGB KİMDİR ?  

Tempo Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 10.09.2014 yılında İstanbul Ümraniye’de 

kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.11.2014 

tarihinde 1813 belge numarası ile yetkilendirilmiştir. Hizmet verdiğimiz bütün 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, işletmelerin gerekli 

dokümantasyonlarının sağlanmasında gerçek tespitleri ortaya koyarak, risklerin 

azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 

Tempo OSGB olarak 2014 yılı öncesinde danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz 

firmalarla birlikte 4. yılımızda 1000 üzerinde firmaya iş güvenliği, iş sağlığı ve 

danışmanlık hizmeti vermiş bulunmaktayız.  

Firmalarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bünyesinde işyeri hekimi, iş güvenliği 

uzmanı, ortam ölçümü, ilk yardım eğitimi, risk değerlendirme, acil durum eylem 

planı, patlamadan korunma dokümanı, OHSAS İş Güvenliği Yönetim Sistemi 

Danışmanlığı,  Gezici Sağlık hizmetlerini sunarak hizmet vermekteyiz. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-

010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 

29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca Basit Laboratuvar 

kurmak için girişimlere başlamış bulunmaktayız. 
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 MİSYONUMUZ  

 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tüm işveren ve çalışanların hakkı 

olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla düzenlenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu çevresinde tüm gereklilikleri sağlamak, bununla da 

yetinmeyip hizmetimizi sürekli geliştirip, kanunun getirdiklerinin de üstünde 

bir hizmet sunmaktır. 

Tempo OSGB ailesi olarak; etik ilkelerimizden vazgeçmeden, güvenilir ve 

yüksek ahlak düzeyine sahip çalışanlarımızla en yüksek kalitede hizmet 

vermek, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve bunu sosyal 

sorumluluklarımızın da bilincinde olarak yapmak. 

   

 

 VİZYONUMUZ 

 

İş sağlığı ve güvenliği denildiği zaman akla ilk gelen isim olmak, 

verdiğimiz tüm hizmetlerde sektörde yeni ufuklar açmak, ülkemizdeki 

iş kazaları ve meslek hastalığı oluşumunu ve bunlara bağlı ölümleri 

Avrupa’daki oranların altına düşürmek ve tüm işyerlerinde sürdürülebilir 

bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmaktır. 
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 HİZMETLERİMİZ   

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 

 İŞYERİ HEKİMİ 

 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

 GEZİCİ SAĞLIK 

 LABORATUVAR  

 İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU 

 YANGIN EĞİTİMLERİ 

 İLKYARDIM EĞİTİMLERİ 

 MESLEKİ EĞİTİMLER VE HİJYEN EĞİTİMİ 

 

 NEDEN BİZ ? 

          Kurumumuzu öne çıkaran ve farklılığımızı oluşturan temel özelliklerimiz; 

 Müşterilerimizin isteklerine kulak vermemiz 

 Müşterilerimizi iyi tanıyor oluşumuz 

 İhtiyaçlar doğrultusunda etkin analiz ile çözüm üretmemiz 

 Kendi işimizin çalışanı olmamız 

 Güvenilir ve Uzman bir kadromuzun olması 

 Sonuç odaklılığımız 

 Zamanlama ve aciliyet bilincimiz 

 Ulaşılabilirliğimiz 

 Tutarlı ve disiplinli oluşumuz 

 Dürüst ve titiz çalışmanın temel prensibimiz olması  

 Güler yüzlü oluşumuz  
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 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ ; 

 

             

 

 

 REFERANSLARIMIZDAN BİR KISMI; 
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