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İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi



 20 yıldır “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” alanında hizmet  veren  profesyonellerin bir araya gelmesi  ile 
sektörde fark yaratmak, kalıcı ve sürekli hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

 Bilgi OSGB, “İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, iş güvenliği eğitimleri, mobil sağlık tarama-
ları ve ilk yardım eğitimleri” konularında kuruluşunuza tam hizmet anlayışı ile farklı ve sürekli 
çözümler sunmaktadır.

 Bilgi OSGB, sektör profesyonellerinden oluşan kadrosu, kuruma özel çözümleri ile danışmanlık 
hizmeti altında personel  temininden, eğitimine kadar bir çok  alanda da faaliyet göstermektedir.

Bilgi güçtür, güç sağlıktır.

Saygılarımızla,
Bilgi OSGB

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

• İşyeri Hekimliği
• Diğer Sağlık Personeli
• İşe Giriş Muayeneleri
• Periyodik Muayeneler

EĞİTİM HİZMETLERİ

• Temel İlk Yardım Eğitimi
   (T.C. Sağlık Bakanlığı Yetkili)
• İş Güvenliği Eğitimleri

MOBİL  SAĞLIK

• Odyometri
• Spirometri
• Akciğer Grafileri
• Portör Taramaları
• Diğer Tetkikler

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

• İş Güvenliği Uzmanlığı
• Risk Analizleri
• Ortam Ölçümleri

FAALİYET ALANLARIMIZ



İŞYERİ HEKİMLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yer alan 

işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu 

zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den 

hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

İşe Giriş Muayeneleri
İşe giriş / periyodik muayene formunun ilgili tetkikler ile değer-

lendirilerek yönetime ve çalışana bildirilmesi. 

Periyodik Sağlık Muayeneleri
Sağlık birimi tarafından gerçekleştirilecek sağlık gözetimi planının 

hazırlanması ve uygulanması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmaları
Kurula katılarak, çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi 

ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunulması ve danışmanlık.

Risk Değerlendirme Çalışmaları
Tüm sektörler için sağlık ve güvenlik ekibimizle, firmanız yetkilileri 

ile birlikte risk değerlendirme çalışması. 

Ortam Ölçümleri
Risk değerlendirme çalışmaları gözden geçirilerek hangi birim-

lerde gürültü, titreşim, ortam havası ve aydınlatma ölçümü yapıl-

ması gerektiğinin belirlenmesi ve planlanması.

Meslek Hastalığı ve Mesleki Etkilenme
İlgili incelemenin yapılması ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

için araştırma yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna yazılı    

önerilerde bulunulması.



İş Kazaları
Çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda veya kazalanma 
durumlarında ilk yardım ve acil tedavinin organize edilmesi, 
yürütülmesi ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği. İş sağlığı ve 
güvenliği ekibi üyeleri ile birlikte iş kazalarının sebeplerinin araştırıl-
ması, iş kazası kayıtlarının yönetmeliğe uygun olarak tutulması.

Poliklinik - İlk Yardım Hizmetleri - Kayıt - İstatistik
İşyerinde gerçekleştirilen poliklinik hizmetlerinin yapılması ve 
kaydedilmesi. Kayıtların 10 yıl boyunca saklanmasının sağlanması. 
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale için personel eğitimlerini 
verilmesi.

İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Raporlarının Hazırlanması
Yıllık  Değerlendirme Raporu Hazırlaması, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve işyeriniz için gelecek yılın 
çalışma planı’nın hazırlaması. 

Hijyen
Soyunma odaları, banyo, lavabo, tuvaletler ve işyerinin tüm birim-
lerinin genel hijyen koşullarının değerlendirilmesi. Yemekhane, 
kantin ve çay ocaklarının denetimi. İçme suyunun laboratuvarda 
mikrobiyolojik ve fiziksel analizinin yaptırılması.  Portör muayene-
lerinin, formların doldurulması ile birlikte kontrol edilmesi.

Eğitim Çalışmaları
Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri 
ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biolojik ve psikososyal risk 
etmenleri, İlkyardım eğitimlerinin verilmesi,  geliştirilmesi ve yıl 
içinde gereksinim doğan eğitimlerin planlanmasının eğitim birimi 
ile sağlanması.

İşyeri Hekimlerimiz tüm bu çalışmaları, firmalara ücretsiz 
olarak sunduğumuz internet üzerinden çalışan yazılım programı 
ile yürütürler. Bu program sayesinde firma yönetimi gerekli 
sorgulamaları ve kontrolleri program üzerinden yapabilir.



İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE DANIŞMANLIK

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yer alan işyerleri 

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunlu-

luğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak 

yerine getirebilmektedirler.  Bakanlık tarafından lisanslı BİLGİ OSGB 

olarak, İş Güvenliği Hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve 

kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanlarımız  işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki  

mevcut işçi sayılarına göre  yönetmelikte belirtilen  sürelerde  belir-

tilen  iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirerek bu kapsamındaki sorumluluk ve hizmetleri yerine 

getirirler.

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak 

değişikliklerle  ilgili olarak tasarım, makine ve  diğer teçhizatın 

durumu, bakımı, seçimi kullanılan maddeler de dahil olmak üzere 

işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu ve 

donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test 

edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş 

güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini  sağlamak için 

işverene tavsiyelerde bulunurlar.  Her ay iş sağlığı ve güvenliği fiil 

kurul toplantılarına  katılırlar. İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri 

hekimi ile birlikte kurul üyelerini yönlendirirler.  Yıllık İş Sağlık ve 

Güvenlik Kurulu faaliyet raporunu  hazırlayarak  İşverene bildirir.  

İşyerinizin tüm birimlerini inceleyerek noktasal bazlı tehlike ve 

riskleri belirleyip, ön durum tespiti yaparlar. Acil durum planını 

hazırlarlar. İş güvenliği eğitimlerini verirler. İşyerinin mevzuat gereği 

risk analizi ve değerlendirmesini yaparlar.



BİLGİ OSGB iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş 

güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza 

indirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma 

ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

RİSK ANALİZİ ve

DEĞERLENDİRİLMESİ

İşyerinde yapılan işlerin  özelliklerini dikkate alıp; Çalışanları  

etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, Kullanılacak 

iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri 

değerlendirip, rapor halinde yönetime sunulur. Düzeltici önleyici 

faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN

BELİRLENMESİ

Çalışanların yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu donanımların  

tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi 

temin edilmesinin  sağlanması işyerinizde kullanılan kişisel 

koruyucu donanımlarının (KKD) neler olduğunu işyeri hekimi ile 

birlikte belirleyerek, bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlıyor ve üst 

yönetimi bilgilendiriyoruz. Tarafımızdan hazırlanan zimmet form-

ları ile KKD’ lerin çalışanlara  düzenli ve kayıtlı  olarak dağıtılması  

konusunda gerekli takibi yapıyoruz. İyileştirme önerilerini yönetime 

sunuyoruz.



PERİYODİK KONTROLLER
İşyerinizde  yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyoruz ve 

uygulanırlığının takibini yapıyoruz. Basınçlı  kaplar,  kaldırma 

ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının 

temini için gerekli inceleme ve periyodik kontrol programlarını 

hazırlıyoruz ve bakımlarının yaptırılmasını sağlıyoruz. (İlgili 

standartların öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

Kaldırma Araçları (Yılda Bir)
 Vinçler

 Forklifler ve şarjlı liftler

 Yük asansörleri

 Mobil vinç

 Caraskal

Basınçlı Kaplar (Yılda Bir)
 Hava tankları

 Kazanlar

 Buhar jeneratörleri

 Hidroforlar

 Kompresörler

 Vana tankları

Elektrik (Yılda Bir)
 Elektrik tesisatı ve topraklama

 Paratoner

Katotik Koruma
 Su boru hatları

 Akaryakıt boru hatları

 Doğalgaz boru hatları

 Yer üstü depolama tankları



OSGB  VE MOBİL SAĞLIK

Bilgi OSGB çözüm ortağı  ile mobil sağlık hizmetlerini  sağlamaktadır.  Uzman ve deneyimli sağlık ekipleri ile 

bu hizmetlerde ihtiyaç duyan işyerlerinin  ilk tercih edilen çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Bünyesinde Türkiyenin en geniş mobil araç filosu vardır

Tüm Mobil Sağlık Hizmetlerimiz ISO 9001 - 2008 ve ISO 14001 - 2004 Sertifikasyonuna sahiptir.

İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde,  değerlendirmeye alınması yasal zorunluluk 

olan ve çalışan sağlığı için önem taşıyan birçok testi işe başlamadan Bilgi OSGB de yaptırabilirsiniz. Özellikle 

akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan grubu, portör tetkikleri, işin 

niteliğine göre  karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri laboratuarımız sayesinde günlük olarak çalışılmak-

tadır.

AKCİĞER GRAFİLERİ

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası zararlı etkileri takip 

edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar 

çalışması akciğer filmleridir. Gerektiğinde filmler kadromuzda bulunan A ve B Tipi Pnömokonyoz okuyucu 

tarafından değerlendirilebilmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ)

Spirometrik inceleme, çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksi-

yonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRE)

Bu test özel ses geçirmez odiometri kabinlerinde odiyometristler tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar odyomet- 

rist ve KBB uzmanları tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Ayrıca istatiksel veriler ve bir önceki 

yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.





PORTÖR TARAMALARI
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması ayrı bir önem arz etmektedir. 
Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

 Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
 Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, Histolytica kistleri, Giardialamblia kistleri ve Helmint   
yumurtaları yönünden en az 6 ayda bir)
 Boğaz ve burun kültürü (S. aureus yönünden, en az yılda bir)
 HbsAg (Hepatit B yüzey Antijeni)

TOKSİKOLOJİK TESTLER
Sanayide kullanılan birçok kimyasal ve metal ile bunların ara ürünleri veya farklı sektörlerde ara işlemlerde 
kullanılan birçok kimyasal toksik özellik taşımaktadır. Bu maddelerle ilgili kurşun ve bileşikleri (kan kurşun 
düzeyi, idrarda d-ALA, idrarda fenol, hippürik asit, TCA, kanda solventler, krom, çinko, kadmiyum, demir, 
alüminyum, bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

CHECK-UP UYGULAMALARI
Check-up yaptırmak sağlığınıza özen göstermenizin yanında, çalışanlarınızı yapılan işin içeriğine ve şekline 
göre maruz kaldıkları şartlar neticesinde ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları da dahil olmak üzere birçok 
hastalığının erkenden tanınmasına yardımcı olarak ilerde yaşanacak sağlık ve hukuki risklerin de önlenmesi 
anlamına gelecektir. 

GÖRME BOZUKLUKLARI VE RENK KÖRLÜĞÜ TARAMALARI
Göz doktorumuz seyyar kapsamlı cihaz parkı ile göz muayenelerini yapmakta ve ileri inceleme gerekenleride 
ilgili yerlere sevk etmektedir.

ÇEVRE ANALİZLERİ
İşletmeniz için gereken birçok çevre analizi konusunda size hizmet vermeye hazırız. Bu hizmetimiz akredite 
kurumlar tarafından verilmektedir.
 SU ANALİZLERİ (mikrobiyolojik ve kimyasal)
 Legionella analizi
 Çamur analizleri
 Endüstriyel yüzey kültürleri
 Havada mikrobiyolojik etken analizleri





EĞİTİM

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Kapsamında zorunlu tutulan eğitimlerini veriyoruz ve 

belgeliyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

 1 - Genel Konular

  a - Çalışma Mevzuatı ile ilgili bilgiler

  b - Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

  c - İşyeri temizliği ve düzeni

  ç - İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 2 - Sağlık Konuları

  a - Meslek hastalıklarının sebepleri

  b - Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

  c - Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

  ç - İlkyardım

 3 - Teknik Konular

  a - Kimyasal, fiziksel  ve  ergonomik risk etmenleri

  b - Elle kaldırma ve taşıma

  c - Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

  ç - İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

  d - Ekranlı araçlarla çalışma

  e - Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

  f - İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

  g - Güvenlik ve sağlık işaretleri

  h - Kişisel koruyucu donanım kullanımı

  ı - İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

  i - Tahliye ve kurtarma





İLKYARDIM EĞİTİMİ

Bilgi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, her biri konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığı 
sertifikasına sahip doktorlar tarafından verilen eğitimler; her yedi  katılımcıya bir eğitimci düşecek 
biçimde organize edilmiştir.

Sözü edilen eğitimler sadece teorik olmayıp, her bir katılımcının konuyu iyice anlaması ve uygulama
yapması gereğine uygun biçimde  hazırlanmış ve  Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Eğitimler 
TV, video, barkovizyon ve slayt gibi görsel malzeme destekli, gelişmiş manken ve modern ilkyardım 
malzemeleri ile uygulamalı olarak da yapılmaktadır.

Bilgi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından verilen ilkyardım eğitim programını tamamlayanlar, 
yalnızca Sağlık Bakanlığınca onaylanmış  bir sertifikaya sahip olmakla kalmayıp  aynı zamanda 
yaşam kurtarılması anlamında bundan böyle karşılaşabilecekleri  çeşitli olumsuzluklara karşı da 
hazırlıklı olacaklardır.
             
Bilgi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından; Temel İlkyardım Eğitimi (16 saat) olarak verilmektedir.

İLKYARDIM EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ:

 Genel ilkyardım bilgileri
 Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 Temel yaşam desteği
 Kanamalarda ilkyardım
 Yaralanmalarda ilkyardım 
 
 Yanık, Donma, Sıcak çarpmasında ilkyardım 
 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 Bilinç bozukluklarında ilkyardım 
 Zehirlenmelerde ilkyardım
 Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım 
 Boğulmalarda ilkyardım
 Hasta / Yaralı taşıma teknikleri



Bilgi güçtür, güç sağlıktır.

İZOTAŞ
OTOGAR

GÖKTEPE
Plastik Boru



Kemalpaşa Cad. Yalçın İş Merkezi No: 295-B, Işıkkent, Bornova - İZMİR
Faks. 0 (232) 472 20 77     info@bilgiosgb.com

www.bilgiosgb.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

472 1 472


