
Sağlık Kontrolleri



İşyeri Hekimliği
Gerek 4857 sayılı iş kanunu, gerekse yeni hayatımıza 
giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 
işletmelerde Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendi-
rilmiş olan İşyeri hekimleri görevlendirilmesi öngörül-
mektedir.

Başta sanayiden sayılan işler olmak üzere Uzmaniş 
OSGB kendi hekim kadrosu ile, işyeri hekimliği hizmet-
lerinde öncelikle işyeri sahasındaki sağlık risklerinin 
değerlendirilmesi başta olmak üzere her türlü yasal ve 
pratik hizmetleri, eğitim ve dökümantasyon çalışmala-
rını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İlkyardım Sertifikalı Uygulamacı Kursları
Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. 
Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel 
için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan 
işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe 
göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım 
Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması 
zorunludur.
UZMANİŞ tarafından işyeriniz ortamında en uygun şartlarda bu 
sertifika eğitimini almanız mümkündür.



İŞÇİ SAĞLIK TETKİKLERİ VE
KONTROLLERİ
Mobil sağlık aracımız ve uzman doktorlarımızla tüm sağlık 
taramalarınız ve kontrolleriniz işyerinizde gerçekleştirile-
rek iş sağlığı alanındaki alacağınız hizmetlerde vakit kay-
bınızı en aza indirmeyi ilke edinmiş bir kuruluşuz.

1. SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için 
Ağır ve tehlikeli işler için sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik 
sağlık raporları) Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı 
tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık mua-
yenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerek-
mektedir.

2. AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ):  
Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere.

3. SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ):  
Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere.

4. İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürül-
tülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere.

5. PORTÖR MUAYENELERİ (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 İNCELEMELERİ (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, 

Aluminyum vb.)
e. İdrarda Fenol Analizi
f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

7. GÖRME RAPORU (Göz Muyanesi) (Işınlı–Ekranlı
araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere 

8. GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B):  
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan 
koruyucu aşılar.

iş güvenliği, uzmanlık ister...

Gerek 6331 sayılı yeni İş sağlığı ve güvenli-
ği yasası, gerekse 4857 sayılı İş Kanununun 
86. maddesince “Ağır ve tehlikeli işlerde çalı-
şacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı 
süresince en az yılda bir, bedence bu işlere el-
verişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene 
raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınma-
ları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.” ifade-
si işletmelerin çoğunda senede en az bir kez 
çalışanların sağlık tetkiklerini ve raporlarının 
ele alınmasını zorunlu kılmıştır.

UZMANİŞ, bu önemli konuda bünyesinde is-
tihdam ettiği hekim ve sağlık personeli işlet-
melerde çalışan personelin işe giriş muayene-
leri veya periyodik sağlık muayenelerini ele 
alıp sağlık raporları sağlamaktadır.

Ağır ve tehlikeli iş raporu
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışan-
lar işe girişlerinde sağlık kontrolünden geç-
mek zorundadırlar. Bünye ve bedenen çalı-
şacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık 
raporu her sene yenilenir. (18 yaşından küçük-
ler için 6 ayda bir) Rapor 4857 sayılı iş kanu-
nunun ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine 
uygun şekilde hazırlanacaktır.

ÇALIŞAN 
SAĞLIK 
MUAYENELERİ
ve
RAPORLARI
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İŞİ UZMANINA BIRAKIN!
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