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HAKKIMIZDA 
Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çö-
züm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı 
ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet 
alanlarında onların yanında olmaktır.

Merkez Sağlık OGSB; 3 Doktor, 2 İş Güvenliği Uzmanı , 2 Hemşire ve 1 
Yöneticinin birlikteliği ile en yetkin ortaklık yapısına sahip kurumdur.
Doktorlarımız uzun yıllar üst düzey kuruluşlarda işyeri hekimliği yapmış, 
ilkyardım eğitimleri vermiş, meslek hayatlarının tamamını iş sağlığı 
alanında geçirmişlerdir.

İş güvenliği uzmanlarımız;  büyük kuruluşlara  uzmanlık ve danışmanlık 
hizmeti vermektedirler

Merkez Sağlık OGSB; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından 
yetkilendirilmiş bir kurumdur. Firmamıza bakanlıklarca verilmiş yetkiler 
şunlardır;

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Yetki Belgeleri;

a)  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi,

Merkez Sağlık OGSB kendi misyonunu; “İşyerlerine iş sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetlerini, koruyucu ve önleyici bir anlayışla sunarak, güvenli 
ortamda, sağlıklı çalışma imkânı oluşturarak, işyerlerinin kaliteli ürün ve 
hizmet üretmesine katkı sağlamak” şeklinde tanımlamaktadır.

Merkez Sağlık OGSB‘nin vizyonunu; “Çözüm ortağı olduğu tüm 
işyerlerinde, güvenilir, kaliteli ve itibarlı bir kurum olmayı ve bunu sürdür-
meyi başarmak” şeklinde tanımlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanlarında beraber çalışmaya hazır olduğumuzu 
bildirir, işbirliğimizin sürekli, verimli ve başarılı olmasını dileriz.
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OSGB
OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; „Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini ver-
mek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Perso-
nelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar“ şeklinde tanımlanmaktadır.
 
OSGB‘ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) Hakkında Yasal Düzenlemeler
 
OSGB‘ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan „İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metleri Yönetmeliği“nde tanımlanmıştır.
 
20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 
tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren „6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“ ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı 
„İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği“, OSGB‘leri yeniden tanımlamıştır.
 
Yeni yasal düzenlemelerde de „Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB“ tanımı „Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek 
için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatu-
ra kesebilen ticari kuruluşlardır“ şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları 
detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.



RİSK ANALİZİ
Risk analizi; firma hakkında detaylı bir araştırma olup, İş Sağlığı ve 
Güvenliği konularında yapılacak çalışmaların yol haritası ve rehberi 
olacaktır. En önemli sonucu ise iş kazası ve meslek hastalıklarına yöne-
lik tehlikelerin fark edilmesi ve bertaraf edilmesi için tedbir alınmasının 
sağlanmasıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Mad-
desi gereği yapılması zorunlu olan risk analizi uygulamaları ile İşveren, iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortam-
da maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak zorundadır. Risk analizi 
ve değerlendirmesi sonucu işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve 
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükselterek daha sağlıklı ve güvenli 
bir iş yeri olması sağlanacaktır.

İşveren, oluşturacağı Risk Analizi Ekibi vasıtasıyla oluşabilecek tüm risk 
faktörleri(makine kaynaklı riskler,bina eklentileri, kimyasal,biyolojik, elek-
trik, toz, gürültü,  aydınlatma, bakım onarım, çalışan kaynaklı vs.) 
bakımından işyerini  inceletecek,  en uygun risk ölçme metotlarına tabi 
tutarak  6331 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere katlanılabilir veya kabul 
edilebilir bir sınıra çekilebilmesi için gerekli tedbirler alacaktır.

Merkez Sağlık OSGB; işletmelerinizin tehlike sınıflarına ve faaliyet esasına 
göre gerekli sertifika sınıflarına sahip tecrübeli iş güvenliği uzmanı per-
soneli ile işletmenizdeki risk ve tehlike kaynaklarını gerekli risk metodo-
lojisine ve analize tabii tutarak belirlemekte ve sizlere ayrıntılı bir rapor 
hazırlamak suretiyle risk analizlerini tarafınıza ulaştırmaktadır. Ayrıca bu 
önemli konuda tarafınıza risk analizi eğitimleri sunmaktadır.
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RİSK

DEĞERLENDİRMESİ

 

PLANLAMA
ACİL DURUM PLANLAMALARI ve PATLAMADAN KORUNMA

6331 Sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11.-12. maddesi ve Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;

İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate ala-
rak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma 
çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların 
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Ayrıca acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm, kontrol ve 
değerlendirmelerin yapılması, acil durum planlarını hazırlanması ve acil durum projesi 
ile yangın kaçış projelerinin hazırlanma zorunluluğu bu kanunla tekrar vurgulanmıştır.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koru-
ma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip 
ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilmeli, gerekli araç ve gereçleri 
sağlayarak eğitim sağlamaktadır.

İşletme genelinde çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir 
yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Merkez Sağlık OSGB bünyesindeki yangın ve sivil savunma uzmanı personeliyle 
işletmelerin acil durumlarına yönelik gerekli olacak tüm tedbirleri ve ihtiyaçları belirleye-
rek, acil durum ekiplerini oluşturduktan sonra bu ekiplerin gerekli eğitimlerini vermekte-
dir. İşyerlerinde acil durum kaçış planları ve yangın planları belirlemek suretiyle işyerinin 
acil durumlara karşı hareket tarzını ve gerekli makine ekipmanın işletmelerde hazır 
olmasını sağlamaktadır.
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DANIŞMANLIK
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Merkez Sağlık OSGB firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koor-
dine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere İŞ 
GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI veya İŞ GÜVENLİĞİ GENEL DANIŞMANLIĞI sözleşmelerini yaparak hem 
proje kapsamlı hem belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanlık sözleşmesi ile ; Uzmanımız işsletmesinde yasal mevzuatta tanımlanmış 
olan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda tesisinizde İSG kurul toplantıları, 
risk analizleri, iş güvenliği eğitimleri, sağlık güvenlik biriminin işleyişinin takibi, haftalık gözetim 
raporlamalarının yapılması vb. hizmetler gerçekleştirilecektir.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenlik uzmanlık hizmetlerinin yanı sıra 
tesisin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu teknik kontrol, acil durum planlamaları, iç ortam 
ölçümleri, sağlık ve ilk yardım ihtiyaçları başta olmak üzere iş yeri iç yönetmeliği ve İSG el kitapları 
hazırlanması, patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması ve diğer dökümantasyon 
çalışmalarının yapılması ve denetlenmesi gibi tüm görevleri yapılan sözleşme gereği ücretsiz ola-
rak kuruluşumuz teknik uzmanları tarafından en emniyetli şekilde yerine getirilmektedir.



DANIŞMANLIK
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERi DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hızla gelişen üretim ve hizmet sektöründe; ulusal ve uluslararası zeminlerde, sürekli büyümeyi ve 
müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli kriterlerden biri KALİTE REKABETİNİ hayata geçirebil-
me anlayışıdır.Buna da firma içindeki TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ile ulaşılmaktadır.

Merkez Sağlık OSGB bu konu ile ilgili hizmetlerini, yasaların gerektirdiği standartlar çerçevesinde, 
ve sizin şartlarınıza uygun, gerçekçi yöntemlerle sunmaktadır.

Bu çerçevede başta OHSAS 180001: 2007 (İşçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi) olmak üzere 
ihtiyaç duyduğunuz  bir çok konuda sizlere hizmet vermektedir.

Başlıca kalite yönetim sistem danışmanlık hizmetlerimiz ;

ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000 : 2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
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EĞİTİMLER
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞÇİ VE YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ :

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neti-
cesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin eğitimler iş 
güvenliği bilincinin kazanılmasında önemli rol alır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma 
şartlarını da göz önünde tutarak, firma ortamında çağdaş metodlarla gerçekleştirmektedir.

İş güvenliği uzmanı eğitimlerimizin verdiği eğitimlerde, tüm katılımcılarımıza KATILIM BELGESİ ve-
rilerek belgelendirmekte, eğitim sonrasında uygulanan testler ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve bu 
çalışmalar şirrketlere raporlanmaktır.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞÇİ GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM KONULARINDAN BAZILARI

1. Genel iş güvenliği kuralları
2. Kişisel koruyucu malzemeler ve kullanımı
3. Yapı ve inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
4. Elektrikten doğacak tehlikeler ve uyulması gerekli güvenlik kuralları
5. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile bunlardan korunma yöntemleri
6. Yangına karşı alınacak tedbirler, söndürme, kurtarma ve tahliye çalışmaları
7. Uyarı işaretlemeleri
8. Kimyasal, fiziksel, biyolojik maddelerin güvenli kullanımı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ KONULARI

1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Genel iş güvenliği kuralları
2. İş güvenliğinde hukuki durum, haklar ve sorumluluklar
3. Kişisel koruyucu malzemeler ve kullanımı
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TEKNİK KONTROL
PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ

Merkez Sağlık OSGB ;işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda 
TS EN ISO/ IEC 17020:2005 Akreditasyonuna sahip A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Muayene ve 
Gözetimyetkisine sahip bir kuruluştur. İşyerlerinde sıklıkla kullanılan, kaza ve zarar verme potansi-
yelleri yüksek olan Kaldırma Araçları, Basınçlı Kaplar ve Elektrik Ekipmanların teknik kontrollerinin 
yapılması “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’’nün ilgili maddelerince zorunlu kılınmıştır. Basınçlı kap 
(işletmelerde 0,5 bar üstü ekipmanlar) muayeneleri, İç Ortam Ölçümleri ve Elektrik tesisatı,Asansörler, 
Paratoner Topraklama Ölçüm ve kontrolleri yasal olarak yılda 1 kez,  Kaldırma Araçları ise üç ayda 1 
olmak üzere yılda 4 kez yetkili kurum ve tecrübeli kişilerce muayeneleri yapılarak, ilgili eksiklik ve 
öneriler düzenli bir raporda yetkililere sunulmalıdır. Sunulan raporda belirtilen hususların giderilmesi-
ne yönelik gözetim denetimleri gerçekleştirilerek işletme gereksinimleri olan makine ekipmanın veya 
çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı bir hal alması sağlanmalıdır.

Basınçlı kaplar (Kazanlar, Hidrofor, Otoklav, Hava Tankı, Basınçlı Kap, Boyler ve Kazan Dairesi Uygun-
luk Muayeneleri), elektrik tesisatı, topraklama, paratoner ölçümleri ve kontrolleri yasal olarak yılda bir 
kez, kaldırma araçları (Vinç,asansör, forklift, Kule Vinç, Mobil Vinç, Caraskal, Araç Kaldırma Lifti, Plat-
form Muayeneleri) kontrolleri ise üç ayda bir yılda 4 kez yapılmalıdır. Bu kontrollerin yapılmasındaki 
ihmaller neticesinde ne yazık ki çok ciddi kazalar meydana gelmekte ve çok büyük maddi-manevi 
kayıplar yaşanmaktadır.

MERKEZ SAĞLIK OSGB, Muayene ve Gözetim faaliyetlerini yetkin ve tecrübeli Makine, Elektrik ve Çev-
re Mühendisi personeli ve kalibre edilmiş makine – teçhizatını kullanmak suretiyle TÜRKAK Akredita-
syonu kapsamında gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.
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MERKEZ SAĞLIK OSGB

SAĞLIKLI 
YAŞAM
SAĞLIKLI İŞ



İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
Çalışma ortmında personelin sağlığını olumsuz etkileyen sıcaklık, nem, hava akım hızı, gürültü, toz, 
titreşim, duman vb. faktörleri önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Bu ölçüm ve değerlendirmelere göre işyerlerinde gerekli tedbir ve uygulamalar nelirlenecektir.

Firmamız konularında uzman ve tecrübeli personelimiz ve sürekli kalibre edilen cihazlarla ortam 
ölçümlerini gerçekleştirmektedir.

Yapılan ortam ölçümleri, sonuçları ve önerilerle birlikte bir rapor halinde işletmelere sunulmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

- İş gürültü ölçümü ve gürültü haritası çizilmesi
- İşyeri aydınlatma (ışık şiddeti) ölçümü
- İşyeri toz-lift ölçümü ve harita çizilmesi
- İşyeri termal konfor ölçümü (nem, ısı vb.)
- İşyeri organik buhar ölçümü
- İşyeri aspirasyon debi ölçümü
- İşyeri gaz buhar ölçümü

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

- Baca gazı (emisyon) analizleri
- Uçucu organik bileşenler (VOC)
- Hava kalitesi ölçümü ve modellemesi

KİŞİSEL ÖLÇÜMLER

- Kişisel gürültü ölçümü
- Kişisel toz-lift ölçümü
- Kişisel titreşim (vibrasyon) ölçümü
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İŞLETME BELGESİ VE RUHSAT
04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 2. Maddesi‘ne göre 
sanayiden sayılan ve 50 veya daha fazla işçi istihdam eden işyerlerinin işletme belgesi almaları zorun-
lu kılınmıştır.

İşletme belgesi almak için yapılan başvuru sonucu ;

Çalışma Bakanlığı iş teftiş grubu müfettişlerince denetime tabii tutulan firmalar sağlık ve güvenlik 
yönünden uygunsuzlukların bulunmaması durumunda bu belgeyi almaya hak kazanırlar. Merkez 
Sağlık OSGB bu önemli konuda işletmenizin yanında yeralmakta, gerekli tüm iş güvenliği faaliyetlerini 
işletmenize özel olarak geliştirerek gidermekte ve mevcut eksiklerin bertaraf edilmesine yönelik takip-
ler yaparak ilk denetimde başarıya ulaşılması sağlanmaktadır.

İŞLETME BELGESİ İÇİN İŞ GÜVENLİK KLASÖRÜNDE BULUNMASI GEREKEN BAŞLICA BELGELER 
(İşyerinin durumuna göre değişiklik arz edebilir)

- Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri
- Çalışanların sağlık tetkikleri ve raporları
- İşyerinin risk deperlendirme raporu
- Yangın eğitim ve tatbikat raporları
- Acil durum planları (Sivil Savunma Planları)
- İş güvenliği kurulu toplantı tutanakları (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)
- Basınçlı kaplar, kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları
- İSG prosedür ve talimatları
- Özlük dosyalarında bulunması gereken evrakların temini
- İç ortam veya kişisel maruziyet ölçüm belgeleri



GSM RUHSAT
Ruhsat, yetkili belediyeler tarafından verilen, işletmenin yangın, çevre ve imar durumu gibi yönler-
den değerlendirildiği bir belgedir. Ruhsat almak için müracaat eden firmaların ‘işletme belgesi’ sahibi 
olması gereklidir.Uzmaniş olarak işyeri Ruhsat işlemlerinizi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak 
için mühendis kadromuzla yanınızdayız.

Ruhsat İçin Gereken Belgeler

- Başvuru Formu,
- Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Vaziyet Planı Örneği,
Yangın Ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair
İtfaiye Raporu,
- Sorumlu Müdür Sözleşmesi,
- Emisyon İzni Veya Analiz Raporu,
- Deşarj İzni Veya Analiz Raporu,
- Vaziyet Planı
- Makine Yerleşim Planı
- Makine Motor Beyanı
- Basınçlı Kap Fenni Muayenesi
- LPG Tankı Mevcut İse Yeraltı Tankları İçin Akredite Kuruluşlardan Katodik Koruma Tank Ve Tesisatın 
Topraklama Ölçüm RaporlarıKurul tarafından hazırlanacak açılma raporu
Kurul tarfından hazırlanacak açılma raporu

Ayrıca, 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan 
işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.
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İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
İŞÇİ SAĞLIK TETKİKLERİ VE KONTROLLERİ

Mobil sağlık aracımız ve uzman doktorlarımızla tüm sağlık taramalarınız ve kontrolleriniz işyerinizde 
gerçekleştirilerek iş sağlığı alanındaki alacağınız hizmetlerde vakit kaybınızı en aza indirmeyi ilke 
edinmiş bir kuruluşuz.

1-Sağlık Raporu
Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayeneleri-
nin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir. (Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine uygun 
sağlık raporu, işe giriş ve periyodik sağlık raporları)

2-Akciğer Radyografisi(Göğüs Filmi)
Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3-Solunum Fonksiyon Testi(Spirometri)
Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

4-İşitme Düzeyi Test Raporu(Odiyometri)
Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

5-Portör Muayeneleri
Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

a. Gaita Parazit
b. Gaita Kültürü
c. Burun Kültürü
d. Boğaz Kültürü
e. El Kültürü
f. Ekipman Kültürü
g. Hepatit Tetkikleri



6-Laboratuvar İncelemeleri
( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için )

a. Tam Kan Sayımı
b. Karaciğer Enzim Analizleri
c. Tam İdrar Analizi
d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Alüminyum vb.)
e. İdrarda Fenol Analizi
f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

7-Görme Raporu
(Göz Muayenesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere

8-Gerekli Aşılar(Hepatit, Tetanos Vb.)
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.



Bize Ulaşın

www.merkezsaglikosgb.com

info@merkezsaglikosgb.com

Adres : Oruç Reis Mh. Tekstilkent Ticaret Merkezi B 10 BLOK (10-Z) NO:28
Esenler / İSTANBUL

Telefon : 0 212 438 80 63
Faks : 0212 438 80 64


