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INDUSTRIAL HYGIENE SERVICES: ASSESSING AND PROTECTING 
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VE GÜVENLİĞİNİ DEĞERLENDİRME VE KORUMA
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Industrial hygiene, often called occupational health, is the science of 

anticipating, recognising, evaluating and controlling workplace conditions 

that may cause your employees injury or result in them getting ill. 

SGS has extensive experience with industrial hygienists, who use 

environmental monitoring and analytical methods to detect the extent of 

exposure to your employees. They use engineering and other methods  

to protect against potential health hazards in your organisation.

Our expertise covers a wide range of services related to industrial hygiene:

• Exposure assessments for chemical, physical and biological agents, 

including qualitative and quantitative approaches

• Indoor air quality (IAQ) evaluations

• Tailored training programmes

Our integrated approach includes an assessment of your workplace as 

it is being designed. From this, preventive criteria and mandatory safety 

requirements are set for your spaces and facilities. This assessment 

also includes hazard identification methodologies such as risk evaluation 

throughout the design and the operation phases of your facilities. Our 

working methodology provides reliable and systematic analysis of the 

potential risks, resulting in comprehensive industrial hygiene solutions.

INDUSTRIAL 
HYGIENE 
ASSESSMENT 
PROTECTS YOUR 
WORKFORCE

ENDÜSTRİYEL 
HİJYEN 
ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞMA GÜCÜNÜZÜ 
KORUR
Çoğu zaman iş ve işçi sağlığı olarak adlandırılan endüstriyel hijyen hizmetleri, 
çalışanlarınızın yaralanmasına neden olabilecek veya onların hastalanmalarına 
yol açabilecek işyeri koşullarını önceden belirleyebilme, maruziyet tanımlama, 
değerlendirme ve kontrol etme bilimidir. 

SGS, çalışma ortam koşullarını ve tesisinizdeki çevresel maruziyeti saha 
gözlemleri ve analitik metotları ile endüstriyel hijyen alanındaki risklerinizi ve 
mevcut durumunuzu tanımlar.  SGS Endüstriyel hijyen konusunda uzman saha 
ve laboratuvar ekibiyle çok geniş bir kapsam ve deneyime sahiptir.  Uzmanlarımız 
işletmenizde potansiyel iş kaynaklı sağlık tehditlerine karşı koruma sağlamak için 
mühendislik çözümleri kullanırlar. 

Hizmetlerimiz endüstriyel hijyen alanında geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır: 

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

 •  İç ortam (ofis ve tesis) hava kalite değerlendirmeleri 
 •  Konu hakkında tesise özel seminer programları 

Entegre çalışmalarımız sayesinde işyerinize uygun şekilde tasarlanmış 
değerlendirmeri ve çalışmaları da dahil etmekteyiz. Sahanız ve tesisleriniz 
için çalışanı koruyucu kriterler ve emniyet gereklilikleri hem tesis hem de 
mevzuat sorumluluklarınız doğrultusunda SGS sizlere destek olur. Bu risk 
değerlendirmeleri ve metodolojileri tesislerinizin tasarım ve operasyon 
safhalarında da sunabiliyoruz. Sizleri sistematik bir yönetim çözümüne ulaştırmak 
için destek sağlamaktayız



EXPOSURE 
ASSESSMENT
We believe accuracy is critical to 

identifying potential exposures 

within your working environment 

and when it comes to protecting 

your employees from professional 

and work-environment illnesses. 

CHEMICAL EXPOSURE

SGS evaluates chemical exposure through:

• Qualitative evaluation (UK COSHH 
ESSENTIALS, Méthodologie 
d’Evaluation Simplifiée du Risc 
Chimique from France)

• Statistical survey and quantitative 
sampling

• Corrective measures analysis for 
equipment, facilities, utilities, etc

• Re-checking implemented  
measures efficiency

Our goal is to provide your employees 
with a long-term safe working 
environment. At the same time 
we support your organisation in 
demonstrating your commitment to safe 
conditions via accredited registers. 

Our comprehensive range of  
services includes:

• Qualitative evaluation: identification of 
potential hygiene issues according to 
international standards

• Quantitative risk evaluation: to define 
if threshold values are surpassed, 
statistical periodical evaluation is done 
through ambient air sampling and 
analysis, performance indicators and 
results analysis 

• Inorganic acids analysis: aldehydes, 
ketones, PAHs, heavy metals, 
pesticides, breathable dust, 
formaldehyde, VOCs, etc

• Special risk chemicals management 
diagnosis (carcinogenic, citostatic, etc)

• Industrial ventilation assessment

• Asbestos risk evaluation: inspection, 
and fibre counting and control

• Risk evaluation for sensitive receptors: 
pregnant, professional illness, etc

PHYSICAL EXPOSURE

SGS has a broad expertise in the 
evaluation of exposure to physical 
agents in industrial environments, 
including: noise and vibrations, 
radioactivity, optical radiations,  
thermal stress, etc.

Each agent and project demands a 
specific methodology, relying on the 
accuracy of the measurements from our 
experienced SGS team, using the most 
advanced equipment.

Our assessment goes beyond the 
regulatory compliance, and international 
standards application, achieving the 
safest environment for your employees.

Our comprehensive range of  
services includes:

• Qualitative and quantitative evaluation

• Noise exposure assessment

• Vibrations exposure assessment 
(whole body and hand-arm)

• Radiations exposure risk identification 
and assessment

• Optical radiations exposure 
assessment: UV, infrared, laser

• Thermal stress evaluation due to cold 
and/or hot temperatures

• Corrective and preventive measures 
identification and evaluation

BIOLOGICAL EXPOSURE

Our assessment covers both activities 
directly related to the management and 
production of biological agents and also 
non-related activities where there is a 
potential biological risk (ie WWTP). Our 
services include hazard identification, 
analysis and risk evaluation, and preventive 
and corrective measures implementation 
through safety inspections. Our experts 
also perform mandatory Legionella 
Pneumophila inspections.

Our services include:

• Hazard identification

• Qualitative evaluation of activities where 
there is not an intention to manage 
biological agents and implementation of 
preventive measures 

• Quantitative evaluation of activities 
directly related to biological 
management (i.e. microbiological 
laboratories), and comparison of risks 
to a market benchmark

• Bio-safety manual and supervisor 
assessment

• Preventive design consultancy on 
biological retention facilities

• Legionella Pneumophila risk 
assessment and analytical inspection

• Specific training on bio-safety

KİMYASAL MARUZ KALMA 

SGS kimyasal maruz kalmayı şu yolla 
değerlendirmektedir: 

 • Niteliksel değerlendirme (UK 
COSHH ESSENTIALS, Fransa 
Kimyasal Riskin Basitleştirilmiş 
Değerlendirilme Metodolojisi) 

 • İstatistiksel envanterler ve 
niceliksel numunelendirme

 • Donanım, tesisler, yardımcı 
tesisler, vs. için düzenleyici ve 
önleyici faaliyet analizleri

 • Uygulamaya alınan önleyici 
veya düzenleyici faaliyetlerin 
etkinliğinin kontrol edilmesi

Amacımız çalışanlarınıza uzun vadede 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. 
Aynı zamanda organizasyonunuzun 
güvenli şartlar konusundaki 
kararlılığını akredite kayıtlarla 
desteklemekteyiz. 

Hizmet yelpazemiz: 

 • Niteliksel değerlendirme: 
potansiyel iş ve işçi sağlığı 
hijyen konularının uluslararası 
standartlara göre belirlenip 
değerlendirilmesi

 • Niceliksel risk değerlendirmesi: 
ortam hava numunesi ve 
analizleri, performans belirleyici 
ve analiz sonuçlarıyla limit 
değerlerin geçilip geçilmediğinin 
tanımlanması, istatistiksel 
periyodik değerlendirmenin yapılıp 
yapılmadığını tanımlama 

 • İnorganik asit analizleri: aldehitler, 
ketonlar, PAH’ler, ağır metaller, 
böcek ilaçları, solunabilir toz, 
formaldehit, VOC’lar, vb. 

 • Özel risk kategorili kimyasalların 
yönetimi ve teşhisi (karsinojenik, 
sitostatik, vb.) 

 • Endüstriyel havalandırma ve 
etkinliğinin değerlendirilmesi

 • Asbest risk değerlendirilmeleri ve 
yönetim planları: denetim ve fiber 
analizler

 • Hassas grup çalışanların risk 
değerlendirilmeleri: hamileler, 
meslek hastalığı olanlara 
maruziyet çalışmaları

MARUZİYET 
DEĞERLENDİRMESİ
Konu çalışma ortamınızdaki potansiyel 
maruziyet risklerini belirlemek ve 
çalışanlarınızı mesleki, çalışma ortamı 
hastalıklarından korumak olduğunda, 
SGS olarak titizliğin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz.

FİZİKSEL MARUZ KALMA 

SGS endüstriyel çevrelerdeki 
fiziksel maddelere maruz kalmanın 
değerlendirilmesinde, aşağıdakiler de 
dahil olmak üzere geniş bir deneyime 
sahiptir: gürültü ve titreşimler, 
radyoaktivite, optik yayılımlar, termal 
stres, vs. 

Her bir madde ve proje, en ileri 
donanımları kullanan, deneyimli 
SGS uzman ekibimizin doğru ve 
titiz ölçümlerine dayanan  özel farklı 
metodolojiler  gerektirir.

Değerlendirmemiz faaliyetin 
uygunluğunu ve uluslararası 
standartlara uygunluğu baz alıp, 
çalışanlarınız için en güvenli ortamın 
yaratılmasını hedefler. 

Hizmet yelpazemiz şunları 
içermektedir: 

 • Niteliksel ve niceliksel 
değerlendirme

 • Gürültü ve maruz kalma 
değerlendirmeleri

 • Vibrasyona maruz kalma 
değerlendirmeleri  (tüm vücut ve 
el-kol) 

 • Radyasyona maruziyet ve risk 
tanımlama

 • Optik radyasyon yayılımına maruz 
kalma: UV, kızıl ötesi, lazer

 • Soğuk ve/veya sıcaklık nedeniyle 
termal strese maruziyet

 • Düzenleyici ve önleyici 
faaliyetlerin tanımlanması ve 
değerlendirilmesi ile beraber 
yönetim aksiyonlarının 
belirlenmesi

BİYOLOJİK MARUZ KALMA 

Değerlendirmelerimiz hem doğrudan 
yönetimle alakalı olan faaliyetleri 
hem de biyolojik maddelerin üretimini 
ve aynı zamanda potansiyel bir 
biyolojik riskin (örneğin WWTP) ilişkili 
olmadığı faaliyetleri kapsamaktadır. 
Hizmetlerimiz arasında tehlikeli 
durumları tanımlama, analiz ve 
risk değerlendirmeleri, önleyici ve 
düzenleyici önlemlerin güvenlik 
denetimleriyle gerçekleştirilmesi 
mevcuttur. Uzmanlarımız aynı 
zamanda zorunlu olan Legionelle 
Pneumophila denetimleri de 
yapmaktadırlar. 

Hizmetlerimiz arasında: 

 • Risk/tehlike saptama
 • Biyolojik maddeleri ve mevcut 

riskleri yönetme faaliyetlerin 
niteliksel değerlendirmeleri ve 
önleyici tedbirlerin belirlenmesi

 • Doğrudan biyolojik yönetime 
bağlı faaliyetlerin niceliksel 
değerlendirilmeleri (Örneğin; 
mikrobiyoloji laboratuvarları) ve 
risklerin bir başka referans ile 
karşılaştırılmaları 

 • Biyolojik güvenlik kılavuzları ve 
uzman değerlendirmeleri

 • Biyolojik depolama tesisleri 
hakkında önleyici tasarımlar

 • Legionella Pneumophila risk 
değerlendirmesi ve analitik 
gözetim 

 • Biyolojik güvenlik hakkında özel 
sunum ve seminerler 



INDOOR AIR QUALITY
According to the US EPA, people spend as much as 90% of their time 

indoors. Due to this extended period of employee exposure, indoor 

pollutants can have harmful effects on health, productivity and morale, 

even at relatively low concentrations.

Indoor Air Quality (IAQ) studies look at comfort and hygienic ambient conditions 
within offices, buildings, malls, etc.  Good IAQ management results in reduced work 
leave, and increased health and productivity ratios.

Our comprehensive range of services includes:

• IAQ assessment 

• Operating room validations

• Airborne traditional pollutants and working conditions: identify, sample and analysis 
of pollutants in ambient air for regulatory compliance and evaluation of working 
conditions (ie humidity, temperature, light, ventilation, dust control, etc)

• Sick Building Syndrome (SBS)

• Regular control programs: Quali-air standard

• Legionella pneumophila evaluation:

 Mandatory inspections: Register Book

 Analytics in water: identification and counting

Our expert IAQ team includes chemists, engineers, industrial hygienists, 
microbiologists, and toxicologists with a broad base of skills and knowledge essential 
for successful identification and control of IAQ problems within your organisation.
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SITUATION
İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ
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 ve artan sağlık ve üretkenlik oranlarına neden olduğu bilinmektedir. 

Kapsamlı hizmet yelpazemize dahil olanlar: 

 • İOHK değerlendirmeleri 
 • Çalışma alan veya noktasal kontroller
 • Havadaki kirletici maddeler ve çalışma koşulları: ortam havasındaki 

kirleticilerin mevzuatlara uygunluğa göre tanımlanması, numune alımı, analizi 
ve çalışma şartlarının değerlendirilmesi (örneğin; rutubet, sıcaklık, ışık, 
havalandırma, toz kontrolü, gibi.) 

 • Hasta Bina Sendromu (HBS) 
 • Düzenli kalite kontrol programları 
 • Legionelle pneumophila değerlendirmesi: 

 • Zorunlu denetimler: Kayıtlı denetimler 
 • Suda analitik değerlendirmeler: tanımlama ve sayım 

Uzman İOHK ekibimizde organizasyonunuzun İOHK sorunlarını başarılı bir 
şekilde tespit ve kontrol etme konusunda engin bir beceri ve bilgiye sahip olan 
kimyagerler, mühendisler, endüstriyel hijyen uzmanları, mikrobiyologlar ve 
toksikoloji uzmanları bulunmaktadır. 



THE BENEFITS
SGS realises the importance of 

industrial hygiene and has the 

expertise to identify any potential 

problems within your organisation, 

and the solutions to create a better 

working environment. 

We provide experts who deliver  
and support you through risk 
identification projects in any of the 
above mentioned services:

• Our highly qualified personnel have an 
unparalleled expertise acquired over 
more than 15 years

• We utilise dedicated software 
systems and extended databases

• Our own extensive knowledge is 
coupled with market intelligence from 
European Commission work groups, 
industrial federations, European and 
national authorities to deliver cutting-
edge solutions for your organisation

5

E
10.811

EVALUATION

FAYDALAR
SGS endüstriyel hijyenin önemi-
nin farkındadır ve organizasyo-
nunuz dahilindeki herhangi bir 
potansiyel sorunu belirleme ve 
personelinize daha iyi bir çalışma 
ortamı sağlama konusunda 
çözümler üretme uzmanlığına 
sahiptir.

Size bu broşürde bahsettiğimiz hizmet-
lerden herhangi biri hakkında risk belir-
leme projeleriyle destek sağlayacak 
ve projenin her aşamasında yanınızda 
olacak uzmanlar sunmaktayız: 

 • Son derece kalifiye uzmanlarımız 
15 yıldan daha uzun süredir ben-
zeri 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 Ko-
misyonunun çalışma gruplarının, 
endüstriyel federasyonların, 
Avrupa ve ulusal yetkililerin pazar 
mantığıyla geniş bilgi birikimimi-
zi bütünleştirerek uzmanlığımızı 
Türkiye’de sunmaktayız



WHY SGS?
SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. 
Recognised as the global benchmark for quality and integrity, we employ over 70 000 
people and operate a network of more than 1 350 offices and laboratories around the 
world. We are constantly looking beyond customers’ and society’s expectations in 
order to deliver market leading services wherever they are needed.

We have a history of undertaking and successfully executing large-scale, complex 
international projects. With a presence in every single region around the globe, our 
people speak the language and understand the culture of the local market and operate 
globally in a consistent, reliable and effective manner. 

We provide innovative services and solutions for every part of the environmental 
services industry. Our global network of offices and laboratories, alongside our 
dedicated team, allows us to respond to your needs, when and where they occur. 
Our reputation for independence, excellence and innovation has established us as the 
market leader in providing services that improve efficiency, reduce risk and deliver 
competitive advantage for you.

TO LEARN HOW SGS ENSURES YOU KEEP YOUR INDUSTRIAL HYGIENE RISKS TO  

A MINIMUM CONTACT ENVI@SGS.COM OR VISIT WWW.SGS.COM/ENV 
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ACTION

NEDEN SGS?
SGS dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşudur. 
Kalite ve doğrulukta küresel esasta bir referans olarak tanınmaktadır ve dünya 
genelinde 1650 ofis ve laboratuvardan oluşan bir ağda 80.000’den fazla 
çalışanımız bulunmaktadır.  İhtiyaç duyulan her alanda piyasa öncüsü hizmetler 
sunmak için daima müşteri ve toplum beklentilerinin ötesini görmek öncelikli 
hedefimizdir.

Büyük ölçekli, karmaşık uluslararası projeleri üstlenme ve yürütmede deneyim 
sahibiyiz. Yerkürenin her noktasında bulunan çalışanlarımız, yerel pazarların 
dilini konuşup kültürlerini anlarken, küresel düzeyde tutarlı, güvenilir ve etkili bir 
çalışma yapar.

Çevre sektörünün her alanında yenilikçi hizmet ve çözümler sunuyoruz. Küresel 
ofis ve laboratuvar ağımız ve kendini işine adamış ekibimiz sayesinde her 
nerede, ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. 
Bağımsız, mükemmel ve yenilikçi olarak bilinen itibarımız sayesinde verim 
arttırıcı, risk azaltıcı ve rekabet avantajı sunan hizmetleri size iletmede piyasa 
lideri haline gelmiş bulunmaktayız. 

SGS’NİN ENDÜSTRİYEL HİJYEN RİSKLERİNİZİ MİNİMUMDA TUTMAYI NASIL SAĞLAYACAĞINI 

ÖĞRENMEK İÇİN ENVI.TURKEY@SGS.COM İLE TEMASA GEÇİN VEYA WWW.SGS.COM.TR/ENV 

SİTESİNİ ZİYARET EDİN.

mailto:ENVI.TURKEY%40SGS.COM?subject=
http://WWW.SGS.COM.TR/ENV


WWW.SGS.COM 
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