
SGS Türkiye Endüstri ve Çevre Bölümü Periyodik 
Muayene ve Endüstriyel Hijyen Hizmetleri

SGS, Türkiye İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, TÜRKAK’tan 
akredite TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonuna sahip A tipi muayene kuruluşudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı; işyerlerinde kullanımdaki iş 
ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.



PERİYODİK MUAYENE KAPSAMIMIZ 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık  
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin  
Ek-III Bölümünün 1.1. Maddesinde, 
“İş ekipmanlarının bakım, onarım ve 
periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve 
uluslararası standartlarda belirlenen 
aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri 
ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate 
alınarak yapılması gereken muayene 
faaliyetidir.

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI

Kaldırma - İletme ekipmanları, işyerlerinde 
yük, personel ve malzemelerin 
kaldırılması ve taşınmasında sürekli olarak 
kullanılan ve işletme koşulları açısından 
yapısal olarak sürekli tehlike barındıran 
makine ve ekipmanlardır.

SGS ilgili yönetmeliklere göre deneyimli 
mühendis ve teknik kadrosuyla ve 
hassas, kalibreli ölçüm ekipmanları ile 
birlikte Kaldırma – İletme Ekipmanlarının 
periyodik muayeneleri ve yük testlerinde 
Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere 
yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.

• Vinç

• Gezer Köprülü Vinç

• Portal Vinç

• Monoray Vinç

• Mobil Vinç

• Kule Vinç

• Yükleyici Kren

• Caraskal

• Platfrom

• Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

• Taşıt Kaldırma Donanımı

• Transpalet

• İstif Makinesi

• Forklift

• Yürüyen Merdiven

• Yürüyen Bant

BASINÇLI KAPLAR, KAZANLAR  
VE TANKLAR

Basınç altında çalışan, özellikle sanayi 
kısmında yoğun olarak kullanılan Basınçlı 
Kap ve Ekipmanların, işyerlerindeki iş 

güvenliği açısından yüksek riskli makine 
ve ekipmanlar arasında sayılmaktadır. 
Basınçlı Kap ve Ekipmanların periyodik  
olarak kontrollerinin yapılmaması 
sonucu hasar görmeleri, olası bir tehlike 
durumunda yakınında çalışanlara zarar 
vermeleri ve üretim süreçlerini olumsuz 
yönde etkilemeleri işletmeler için çoğu 
zaman kaçınılmaz ve istenmeyen vakalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

SGS ilgili yönetmeliklere göre deneyimli 
mühendis ve teknik kadrosuyla ve hassas, 
kalibreli ölçüm ekipmanları ile birlikte 
Basınçlı Kap ve Ekipmanlarının periyodik 
muayeneleri ve testlerinde Akredite 
Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek 
standartlarda hizmet sunmaktadır.

• Basınçlı Hava Tankı

• Kompresör Hava Tankı

• Hidrofor/Genleşme Tankı

• Boyler/Akümülasyon Tankı

• Buhar Kazanı

• Kalorifer/Sıcak Su Kazanı

• Kızgın Yağ Kazanı

• Kızgın Su Kazanı

TESİSAT KONTROLLERİ

Endüstriyel tesislerde meydana gelen 
tesisat yıpranmaları nedeni ile her yıl 
binlerce iş kazası, hasar ve yangın gibi 
istenmeyen olumsuz durumlar meydana 
gelmektedir. Tesisat kontrolleri can ve mal 
güvenliği sağlar. SGS ilgili yönetmeliklere 
göre deneyimli mühendis ve teknik 
kadrosu ile birlikte havalandırma, elektrik 
ve yangın tesisatları konularında periyodik 
muayene hizmetleri sunmaktadır.

• Havalandırma Tesisatları

• Elektrik Tesisatı

• Topraklama Tesisatı

• Yıldırımdan Korunma Tesisatı

• Artık/Kaçak Akım Ölçümü

• Elektrik Panosu Görsel Kon.

• Elektrik Panosu Fonk. Kon.

• Termografik Muayene

• Yalıtım Direnci Ölçümü

• Elektrik Tesisatı Süreklilik Testi

• Katodik Koruma Tesisatı

• Yangından Korunma Sistemi

• Yağmurlama (sprinkler) Sistemi

• Yangın Su Deposu

• Yangın Pompa İstasyonu

• Yangın Hidrant Sistemi

• Yangın Dolap Sistemi

• Köpüklü Söndürme Sistemi

• Portatif Yangın Söndürme Tüpleri 
Yerleşimi 

• Algılama Alarm Sistemi

BORU HATLARI  
(API 570 VE EN 13480)

Endüstriyel tesislerde boru hatlarının 
API 570 ve EN 13480 standartlarında 
belirtilen sıklıkta periyodik kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir.

BACALAR  
(TS EN 13384 -TS EN 15287 -TS 7363)

Yakma sisteminin bir parçası olan 
bacalar çevre ve güvenlik açısından 
kent içerisinde risk oluşturan 
etmenlerden biridir. Bacaların tasarım, 
imalat ve montajlarının doğru şekilde 
yapılması, yangın tehlikesine ve CO 
zehirlenmelerinden enerjinin korunmasına 
kadar önem verilmesi gereken bir 
husustur.

• Proje ve hesap kontrolü

• Mevcut baca montaj ve uygunluk 
kontrolü

• Yeni baca montaj ve uygunluk kontrolü

• Baca sızdırmazlık testi

RAF SİSTEMLERİ MUAYENESİ VE STATİK / 
DİNAMİK ANALİZİ

Depolardaki günlük işlemler, raf 
sistemlerinizin üzerindeki yapısal stres 
seviyesini zamanla arttırır. Bu, rafların 
yapısal bütünlüğünü ve yük taşıma 
kapasitelerini etkiler, raf sistemlerinizi 
muhtemel olarak tehlikeli hale getirir. Bu 
yüzden düzenli olarak TS EN 15635 Çelik 
Statik Saklama Sistemleri Standardına 
göre muayene gereklidir.

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi edinmek 
için lütfen bizimle irtibata geçiniz.



SGS SUPERVISE GÖZETME ETÜD 
KONTROL SERVİSLERİ A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. 
No: 95 İş İstanbul Plaza 34209 
Güneşli İstanbul / Türkiye

0 212 368 40 00

ehs.turkey@sgs.com

ind.turkey@sgs.com

www.sgs.com.tr

Endüstriyel Hijyen Hizmetleri

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri ise, 
çalışanların sağlığını kısa süreli veya 
uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek 
her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin 
belirlenmesine yönelik  
gerçekleştirilen ölçümlerdir. 

Hizmetlerimiz endüstriyel hijyen alanında 
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır:  

• Maruziyet değerlendirmeleri  
(kimyasal, fiziksel ve biyolojik  
tehditlere karşı maruziyet);  

• SGS, işçinin çalışma ortamına 
dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların 
kişi bazında ölçülerek analiz edilmesi 
konusunda aşağıdaki parametreler ile 
titizlikle hizmet sunmaktadır: 

1. Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)  
Toplam Toz  
Solunabilir Toz 

2. Alkali Tozların Ölçümü  
Sodyum Hidroksit (NaOH)  
Lityum Hidroksit (LiOH)  
Potasyum Hidroksit (KOH) 

3. Lastik Buharı ve Tozu Ölçümü 

4. Aerosol (Süspansiyon Madde) 
Ölçümü  

5. Metal İşleme Sıvısında Toz ve  
Aerosol Ölçümü 

6. Anilin Ölçümü 

7. Resorcinol Ölçümü 

8. Nitrosamines 

9. Karbon Siyahı 

10. Yağ Buharı 

11. Kauçuk Proses Tozu ve  
Kauçuk Dumanı 

12. Welding Fume 

13. Ağır Metal Ölçümü  
Altın (Au), Gümüş (Ag), Alüminyum 
(Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), 
Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Krom 
VI (Cr+6), Kobalt (Co), Bakır (Cu), 
Demir (Fe), Magnezyum (Mg), 
Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel 
(Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), 
Kalay (Sn), Talyum (Tl), Çinko (Zn), 
Kadmiyum (Cd), Sodyum (Na), Civa 
(Hg), Vanadyum (V), Arsenik Trioksit 
(As2O3) Antimon (Sb), Titanyum (Ti), 
Potasyum (K) 

14. Gürültü Ölçümü 

• Kulak İçi Gürültü Ölçümü 

• Makine Gürültüsü Ölçümü 

15. Titreşim Ölçümü 

16. Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti  
El-Kol Titreşim Maruziyeti 

• İç ortam (ofis ve tesis) hava kalite 
değerlendirmeleri  

US EPA’ya göre, insanlar zamanlarının 
%90’ını iç ortamlarda geçirmektedirler. 
Çalışanların bu uzun süreli iç hava 
ortamına maruz kalma durumları 
nedeniyle, iç mekan kirletici maddelerin 
sağlık, üretkenlik ve moral, hatta 
konsantrasyon azalması üzerinde zararlı 
etkileri olabilmektedir.   

İç Ortam Hava Kalitesi (İOHK) 
çalışmaları ofis, bina ve alışveriş 
merkezleri gibi ortam şartlarının konfor 
ve hijyenini araştırır. İyi bir İOHK 
yönetimi daha az işten ayrılmalara, artan 
sağlık ve üretkenlik oranlarına neden 
olduğu bilinmektedir.  

1. Ozon (O3) Ölçümü 

2. Formaldehit (CH2O) Ölçümü 

3. Karbonmonoksit (CO) Ölçümü 

4. Karbondioksit (CO2) Ölçümü 

5. Oksijen (O2) Ölçümü 

6. Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü 

7. Metan (CH4, %LEL) Ölçümü 

8. Nitrojen (NOx) Ölçümü 

9. Kükürtdioksit (SO2) Ölçümü 

10. Termal Konfor Ölçümü  
Isı Baskısı(WBGT)  
Termal Değerlendirme 
Ortalaması(PMV)  
Termal Memnuniyetsizlik 
Yüzdesi(PPD) 

11. Sıcaklık - Hava Akım Hızı -  
Nem Ölçümü 

12. Aydınlatma Ölçümü 

13. Elektromanyetik Alan Ölçümü 

14. Fosfin Ölçümü 

15. Asfalt Dumanı Ölçümü 

16. Asetik Anhidrit Ölçümü

17. Azotoksit (NO) ve Azotdioksit  
(NO2) Ölçümü 

18. Asbest Ölçümü 

19. Ölçümlerin Haritalanması  
ve Raporlanması 

Entegre çalışmalarımız sayesinde iş 
yerinize uygun şekilde tasarlanmış 
değerlendirmeleri ve çalışmaları 
da dahil etmekteyiz. Sahanız ve 
tesisleriniz için çalışanı koruyucu 

ÇALIŞMA GÜCÜNÜZÜ KORUR 

Çoğu zaman iş ve işçi sağlığı olarak adlandırılan endüstriyel hijyen hizmetleri, çalışanlarınızın yaralanmasına neden olabilecek veya onların 
hastalanmalarına yol açabilecek iş yeri koşullarını önceden belirleyebilme, maruziyet tanımlama, değerlendirme ve kontrol etme bilimidir.  

kriterler ve emniyet gereklilikleri hem 
tesis hem de mevzuat sorumluluklarınız 
doğrultusunda SGS sizlere destek 
olur. Bu risk değerlendirmelerini ve 
metodolojileri ni tesislerinizin tasarım ve 
operasyon safhalarında da sunabiliyoruz. 
Sizleri sistematik bir yönetim çözümüne 
ulaştırmak için destek sağlamaktayız. 

FAYDALAR 

SGS, endüstriyel hijyenin öneminin 
farkındadır ve organizasyonunuz 
dahilindeki herhangi bir potansiyel sorunu 
belirleme ve personelinize daha iyi bir 
çalışma ortamı sağlama konusunda 
çözümler üretme uzmanlığına sahiptir.  

Size bu broşürde bahsettiğimiz 
hizmetlerden herhangi biri hakkında risk 
belirleme projeleriyle destek sağlayacak 
ve projenin her aşamasında yanınızda 
olacak uzmanlar sunmaktayız:  

• Son derece kalifiye uzmanlarımız 
15 yıldan daha uzun süredir benzeri 
hizmetler konusunda eşsiz  
deneyime sahiptir. 

• SGS olarak, bu konuya özel yazılım 
sistemleri ve geniş bir veri tabanı ile 
hizmet vermekteyiz. 

• Organizasyonunuza uygun kesin 
çözümler sunmak için Avrupa 
Komisyonu’nun çalışma gruplarının, 
endüstriyel federasyonların, Avrupa 
ve ulusal yetkililerin pazar mantığıyla 
geniş bilgi birikimimizi bütünleştirerek 
uzmanlığımızı Türkiye’de sunmaktayız. 

Dünyanın lider gözetim, test ve 
belgelendirme kuruluşu olarak size 
rakipsiz deneyim, uzmanlık ve global bir 
erişim ağı sunmaktayız.

Şirketinizin Endüstriyel Hijyen Hizmetleri 
konusunda seviyesi ne olursa olsun, 
ekiplerimizin size nasıl yardımcı 
olabileceğini öğrenmek için bize ulaşın.

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR

mailto:ehs.turkey%40sgs.com%20%20?subject=
mailto:ind.turkey%40sgs.com%20?subject=
http://www.sgs.com.tr 
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