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Çankaya Şirketler Grubu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip A.B.C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla 
iş yerlerinde mevzuatlara uygun olarak gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin 
tanımlamasını, risk değerlendirilmesini ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin 
kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. 
 
İşte Sağlık Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği 
mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, 
Çankaya Teknik Uzman, mühendis ve Sağlık ekipleri tarafından işveren adına gerek 
mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile 
gerçekleştirmekteyiz. 
 
İş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, 
kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme 
sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak 
bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli 
tatbikatlar yapmaktayız. 
 
Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması için gerekli 
çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil 
müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi yapmaktayız. 
 
Çalışanların periyodik sağlık tetkiklerini Özel donanımlı mobil araçlarımızla 
işletmenin uygun gördü zamanda ve yerinde yaparak, iş gücü ve iş günü kayıplarını 
önlemekte, iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici 
faaliyetler de bulunmaktayız. 
 
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanlara genel iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek uygun nitelikli kişisel koruyucuların 
seçmelerini sağlamak için çalışanlara bilgi verilmekteyiz. 
 
Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve 
becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi için sağlık bakanlığı sertifikalı ilk yardım 
eğitimleri düzenlemekteyiz. 
 
Umumi hıfzıssıhha kanunu gereği yapılması gereken portör muayenelerini sağlık 
bakanlığı tarafından verilen radyoloji ve mikrobiyoloji ruhsatları ve atom enerjisi 
kurumu tarafından verilen radyoloji lisans belgesi doğrultusunda işletmenizin uygun 
gördüğü yer ve zamanda yapmaktayız. 
 
Şirketlerimiz bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; 
bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman 
personeli ile, hatasız, profesyonel çalışmayı, zamanında hizmet sunmayı amaç 
edinmiştir. 
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ÇANKAYA ÇEVRE ÖLÇÜM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PERSONEL 
BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. 
 
Çankaya Personel Belgelendirme Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 
16.08.2018 tarihinde akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
03.12.2018 tarihinde yetki alan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme faaliyetleri 
yürütmekle yetkili belgelendirme kuruluşudur. 
 
İnşaat sektöründe 6 adet meslekte Mesleki Yeterlilik sınavları gerçekleştirmektedir: 
 
 

• Ahşap Kalıpçı 
 

• Alçı-Sıva Uygulayıcısı 
 

• Betonarme Demircisi 
 

• Duvarcı 
 

• İnşaat Boyacısı 
 

• Sıvacı 
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NEDEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMALIYIM? 
 
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu EK MADDE 1 kapsamında; tehlikeli 
ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki 
ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip 
olmayan kişiler çalıştırılamaz, hükmü eklenmiştir. 
 
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında 
Yönetmelik MADDE 4 ve MADDE 6 kapsamında; yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat 
işlerinde şantiye şefi ve yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini 
şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Yetki belgeli usta: Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri almış olanlar ile belgelerinde belirtilen bölüm, 
alan ve dallarda çalışanları ifade eder, hükümleri eklenmiştir. 
 
Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik MADDE 8 kapsamında; şantiye şefi, inşaat ve 
tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye 
dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri almış olanlar ile belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve 
dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir, hükmü eklenmiştir. 
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ÇANKAYA PERSONEL BELGELENDİRME’YE NASIL BAŞVURABİLİRİM? 
 
Çankaya Personel Belgelendirme’ye sınav ve belgelendirme başvurusunda 
bulunmak için, www.cankayabelgelendirme.com internet sitesinde yer alan 
başvuru formunu indirerek doldurup, imzalayıp, form ile birlikte talep edilen ekli 
dosyaları ekleyerek elle ya da kargo yolu ile tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. 
 
 
Başvuru Formuna Ek Olarak Talep Edilen Belgeler: 
 

 Aday Belgelendirme Sözleşmesi, 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 2 adet vesikalık fotoğraf, 

 Engelli adayların engel durumunu gösterir sağlık raporu, 

 Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
 
 
İlgili programa göre sınav ücretleri ve banka hesap numaraları 
www.cankayabelgelendirme.com internet sitesinde yer almaktadır. 
 
 
Adayların ilgili program doğrultusunda kendirlinden talep edilen teorik ve performansa 
dayalı sınavlarda başarısız olmaları halinde başarısız olduğu sınavların ilk sınav 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 2 kez ücretsiz sınava girme hakları vardır. Teorik 
ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. 
 
İlgili programlar hakkında detaylı bilgi www.cankayabelgelendirme.com internet 
sitesinde yer almaktadır. 
 
İletişim Bilgileri: 
  

 

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi 
No:134 Yenimahalle / ANKARA 
Tel: (0 312) 211 16 80 
bilgi@cankayabelgelendirme.com 
cankaya@cankayasaglik.com.tr 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

             
 
Çankaya Çevre Ölçüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği Personel Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. 
Adres: Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No:134 Yenimahalle / ANKARA 
Tel:   (0312) 211 16 80 
Faks: (0312) 211 16 83 
Mail: bilgi@cankayabelgelendirme.com 
Web: www.cankayabelgelendirme.com 
Basım: Ofset Matbaa …... 


