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AMACIMIZ

    Öncelikle kurumsal olarak çalıştığımız tüm 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-
ni desteklemek, gerek saha uygulamaları 
gerekse yasal mevzuat kapsamında işletme-
lerin gerekli tüm ölçüm, kontrol ve eğitimleri-
ni gerçekleştirmek, gerekli dokümantasyon-
ların sağlanmasında yardımcı olmaktır. 

   Diğer yandan ise yaptığımız çalışmalar ile 
her platformda kabul gören değer yargıları 
ve standartlar oluşturmak amacındayız.

   Ülkemizde son yıllarda hızlı bir ivme kaza-
nan İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal 
mevzuat ve ilgili ulusal/uluslararası standart-
lar çerçevesinde tam olarak faaliyetlerin yürü-
tüle bilmesi için ölçüm, kontrol ve eğitimler 
ile desteklenmesi gerekmektedir. 

   Bu bağlamada Alent olarak Firmaların 
ihtiyaç duydukları tüm ölçüm, kontrol ve 
eğitimleri tek çatı altında yasal mevzuatlar, 
ilgili ulusal/uluslararası standartlar ve kalite 
yönetim sistemleri ile uygun ve işletmenize 
en doğru çözümler sunmak adına sektöre 
katkı sağlamaya kurulmuştur. 



PERİYODİK
TEKNİK
KONTROLLER

   6331 Sayılı İş Sağlı ve Güvenliği Kanununa bağlı 
olarak 25 Nisan 2013 tarihinde ‘’ İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönet-
meliği’’ yayınlanmıştır. 

    İlgili yönetmeliğin 2. Bölümünde yer alan 5. 
Maddesinde ‘(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş 
ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 
ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönün-
den zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri 
alır’ denmektedir. 

     Yine bu yönetmeliğin EK-III’ünün 2. 
Maddesinde ‘Periyodik Kontrole 

Tabi İş Ekipmanları’ olarak 
adlandırılan Basınçlı Kap ve 
Tesisatlar, Kaldırma ve İletme 
Ekipmanları, işletmeye yardım-
cı tüm Tesisatlar ve üretimde 
kullanılan Makine ve Tezgahla-
rın periyodik teknik kontrollere 
tabii olduğu vurgulanmış ve bu 
kontrollere yetkili kişi ve kurum-
lar belirtilmiştir. 

   Bu yönetmeliğin ilgili tüm 
hükümleri ve kontrole tabii 

makine-ekipmanların ilgili standart-
ları göz önünde bulundurularak teknik 

kontrol ve ölçüm hizmetlerini ALENT sizlere 
hizmet vermek üzere faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 



PERİYODİK
KONTROLE TABİ
İŞ EKİPMANLARI

         MAKİNELERİN TEKNİK KONTROLLERİ
•     Basınçlı Kap Ve Ekipmanları
•     Kaldırma Ve İletme Ekipmanları
•     İş Makineleri ve Ekipmanları
•     Tezgahlar ve Üretim Makineleri

        ELEKTRİK TEKNİK KONTROLLERİ
•     Elektrik Test ve Ölçümleri
•     Elektrik Tesisat Kontrolleri
•     Topraklama Tesisatı Kontrolleri
•     Jeneratör Test ve Kontrolleri
•     Akümülatör 
•     Transformatör

         TESİSAT KONTROLLERİ
•     Yangın Tesisatları Ve Motopomplar
•     Havalandırma ve Klima Tesisatları
•     Boru Tesisatları (Basınçlı Tesisatlar)
•     Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

         İSKELE KONTROLLERİ
•     Kurulum
•     Kullanım
•     Söküm Kontrolleri

         NDT KONTROLLERİ (TAHRİBATSIZ MUAYENE)
•     Görsel Muayene
•     Sıvı Penetrant Muayenesi
•     Manyetik Parçacık Muayenesi
•     Ultrasonik Muayene
•     Radyografik Muayene

         KAZAN DAİRELERİ KONTROLLERİ
•     Doğalgazlı Kazan daireleri Uygunluk  
       Muayeneleri
•     Katı Yakıtlı Kazan daireleri Uygunluk 
       Muayeneleri
•     Sıvı Yakıtlı Kazan daireleri Uygunluk 
       Muayeneleri

PERİYODİK

KONTROLE TABİ
İŞ EKİPMANLARI
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İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM
VE ANALİZ
HİZMETLERİ

     İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalış-
ma ortamındaki kişisel maruzi  yetlere veya 
çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyo-
lojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu 
hale gelmiştir. 

   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 
20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 
‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratu-
arlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde 

(İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerin-
de bulunan, kullanılan veya herhangi bir 

şekilde işlem gören maddelerin ve 
çalışma ortam koşullarının tehli-
kelerinden, zararlı etkilerinden 
çalışanları korumak zorundadır. 

     Güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak amacıyla çalışma 
ortamındaki kişisel maruziyetle-
re veya çalışma ortamına yöne-
lik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etkenlere yönelik ölçüm, test, 
analiz ve değerlendirmeleri, ön 
yeterlik veya yeterlik belgesini 
haiz laboratuvarlara yaptırmak-

la yükümlüdür ‘’ denmektedir.

      Güvenli çalışma ortamı oluşturulan işyerle-
rinde çalışanların memnuniyet düzeyleri ve 
üretim kalitesi artırmak adına iş hijyeni ölçümleri-
nin yapılması verimliliğin artırılmasını sağlamak-
tadır. 

     İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında 
işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına 
ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak 
risk analizi sonuçlarına gör e aşağıda Tablo da yer 
alan parametrelerde test ve ölçümleri yaptırmak 
zorundadır. 



•     Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
•     İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların 
       Konsantrasyonu
•     Kişisel Gürültü Maruziyeti
•     İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
•     Kişisel Titreşim Maruziyeti
•     Havadaki Kurşun Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Amonyak Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Benzen Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Toluen Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Ksilen Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Hekzan Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Arsenik Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Havadaki Civa Konsantrasyonu
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Toz içerisindeki serbest silis analizi
       (kişisel ve işyeri ortamı)
•     Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar 
       Konsantrasyonu
•     Aydınlatma
•     Termal Konfor
•     Manyetik Alan Ölçümleri
•     Radyasyon Ölçümleri
•     Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri
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İŞ YERLERİNDEKİ
ÇALIŞMA KOŞULLARINA
YÖNELİK OLARAK
YAPILMASI GEREKEN
İŞ HİJYENİ TEST VE
ÖLÇÜMLERİ 

İŞ YERLERİNDEKİ
ÇALIŞMA KOŞULLARINA

YÖNELİK OLARAK
YAPILMASI GEREKEN

İŞ HİJYENİ TEST VE
ÖLÇÜMLERİ



MOBİL
SAĞLIK
HİZMETLERİ

      6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun 15. 
Maddesi gereği işe girişlerde çalışanların işyerinde 
maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate 
alarak sağlık gözetimine tabi tutulması gerekmektedir. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten 
sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

  Yasal bir Zorunluluk olarak ele alınana işyerlerinde 
çalışanların sağlık tetkik ve taramalarının amacı 
meslek hastalıklarına neden ola bilecek ortam 
şartlarındaki sağlık risklerinin belirlenmesi ve önüne 

geçilmesi, olası meslek hastalıklarının engellemek 
amacıyla tedbir alınmasının sağlamaktır. 

   İşyerlerinde çalışanların sağlık 
tetkikleri güvenilir ve doğru 
kurumlarca ele alınması ciddi 
önem arz etmektedir. Çalışan 
sağlığının işyerinde periyodik 
olarak gözetilerek temin edilmesi 
mutlu ce sağlıklı bir çalışma ortamı, 
Verimliliğin artış ve güvenilir, 
Kaliteli ürün eldesi gibi ciddi 
ekonomik faydalar doğurabilir. İşin 
devamı süresince çalışanın kişisel 
özellikleri , işyerinin tehlike sınıfı ve 
işin niteliği öncelikli olarak göz 
önünde bulundurularak, Az 

tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 
beş yılda bir, Tehlikeli sınıftaki 

işyerlerinde en geç üç yılda bir, Çok tehlikeli 
sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak 

üzere periyodik muayeneler tekrarlanmak 
zorundadır. İşe giriş sağlık raporları ve Periyodik sağlık 
raporlarının düzenlene bilmesi için işyeri ve işin 
niteliğine göre sağlık tetkikleri yapılması 
gerekmektedir. Anlaşmalı Hastanelerimiz ve Mobil 
sağlık aracımız ile tüm sağlık taramalarınız ve 
kontrolleriniz yapılmaktadır. 

Laboratuvar İncelemeleri
Akciğer Grafisi ,SFT ( Solunum Fonksiyon Testi) 
,Odiometri( İşitme Testi), Hemogram (Kan Sayımı), Kan 
Grubu,ÜRE, KREATİNİN, AST, ALT, GGT, ÜRİK KŞ ,EKG 
,GÖZ TARAMASI
Portör Muayeneleri
Gaita Kültürü, Gaita Mikroskobisi, Akciğer Grafisi ,Burun 
Kültürü, Boğaz Kültürü
Gerekli Aşılar 
Hepatit B , Grip Aşısı , Tetanoz Aşısı(TD-VAC)k aracımız 
ile işyerinizde yapacağımız çalış malar ile vakit 
kaybınızı en aza indirebilirsiniz. 



     İSG Detay Eğitimleri 6331 sayılı iş sağlığı ve 
güvenliği konunu kapsamında faaliyet gösteren 
iş yerlerinde çalışanların tehlikelere ve risklere 
karşı korunabilmeleri için gerekli olan tüm 
eğitimleri alması zorunludur. 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında 
verilecek olan bilgilendirmeler ise, mevcut 
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile maruz 
kalabilecekleri mesleki riskleri içeren Eğitim 
programlarından oluşmaktadır. 
Bu eğitimlerde de esas husus her daim üretim 
güvenliği, can güvenilirliği olduğu için, dikkatli 
bir şekilde en ince ayrıntısına kadar üzerinde 
durulmalıdır. 
Otuz iki farklı disiplini içinde barındıran iş sağlığı 
ve güvenliği çalışmalarında iş güvenliği uzmanı 
ve işyeri hekiminin eğitimlerde başarı göstermesi 
ilgili alandaki uzmanlık çalışmaları ile mümkün 
olmaktadır. 

 Yüksekte çalışma, yangın eğitimleri, arma 
kurtarma vb. eğitimlerinde başarının 
sağlanabilmesi için detaylandırılıp uzman 
eğitimciler tarafından verilmesi gerekmektedir. 
Alent  alanlarında uzman eğitimci kadrosu ve 
eğitim araçları ile detay eğitimleri 
gerçekleştirmektedir.

EĞİTİM BİRİMİMİZİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 
DETAY EĞİTİMLER

•     Sertifikalı ilk yardım eğitimi
•     Online uzaktan eğitim portalı
•     İş Hijyeni Eğitimleri
•     Mesleki ve Teknik Eğitimler
•     Mesleki Yeterlilik Eğitimleri
•     Parlama Patlama Yangın ve Yangından  
       Korunma Eğitimi
•     Yüksekte Çalışma Eğitimi
•     Kimyasal Maddeler İle Güvenli Çalışma 
       Eğitimi
•     Ergonomi ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi
•     Temel Arama Kurtarma Eğitimi
•     İşaretçi Sapancı Eğitimi
•     Acil Durum Bilinci Eğitimi
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İŞ SAĞLIĞI VE
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TEKNİK
DANIŞMANLIKLAR

   Günümüzde basit bir bilgi veya ihmalin işletme-
lere ve işverenlere sağlayacağı fayda ve zararın ne 
düzeyde olduğunu tahmin etmek zordur. 
   İşletmeler özellikle kurulum safhasından başla-
mak suretiyle ehil kişiler tarafından doğru yönlen-
dirilmeleri neticesinde işyerine ve işin akışına çok 
ciddi değerlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. 
     Bu bağlamda iş güvenliği ve sosyal güvenlik 
konularında uzun zamandır çalışan Uzman iş 
güvenliği aşağıda belirtilen hususlarda işinize ve 
size fayda sağlayacak uygulamalarla sizlerin yanın-

da yer almaktadır. 

DANIŞMANLIK VE DENETİM 
FAALİYETLERİMİZ

•     İş Sağlığı ve Güvenliği 
denetimleri ve 
       danışmanlığı,
•     Risk değerlendirme 
danışmanlığı,
•     İş ve sosyal güvenlik 
danışmanlığı,
•     Sosyal sorumluluk denetimleri 
ve 
       danışmanlığı,
•     Müşteri denetimlerine hazırlık 
müşavirliği,

•     Acil durum yönetimi hakkında 
danışmanlık,

•     Yangın güvenliği danışmanlığı,
•     Tehlikeli madde güvenlik danişmanliği 

(TMGD)
•     Ruhsat,çevre izinleri, iski ve itfaiye raporu 
       alınması hakkında danışmanlık,
•     Kaza incelemesi, kök neden analizi ve kaza 
       önleme programı,
•     Kimyasal yönetimi ve tehlike iletişimi 
       Makine güvenliği ve makinelerde risk 
       değerlendirme,
•     İş izin sistemlerinin kurulması,
•     İşyeri Ergonomik risklerin değerlendirilmesi,
•     Sağlık gözetimi ve işyeri sağlık hizmetlerinin 
       organizasyonu,
•     ISO 9001 sistemi kurulması
•     ISO 14001 sistemin kurulması
•     OHSAS 18001 sisteminin kurulması



ASBEST & MALZEME
ANALİZ LABORATUVARI

ASBEST ÖLÇÜM, SÖKÜM, BERTARAF VE ATIK 
YÖNETİM HİZMETLERİ

   Asbest solunum veya içme suyuyla vücuda 
girdiğinde başta kanser olmak üzere; akciğer 
zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, 
akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda 
bağ dokusu oluşumu gibi hastalıklara neden 
olabilmektedir. Asbest ısıya, ateşe ve elektriğe 
dayanıklı olmasından dolayı yaklaşık olarak 
3000 farklı alanda kullanılmaktadır. Asbestin 
zararlarından korunmak amacı ile Uzman 
kadromuz ile Asbest ölçüm, söküm, bertaraf ve 
atık yönetim faaliyetlerini en etkin şekilde 
yürütmekteyiz. 

SEM MALZEME ANALİZ LABORATUVARI

    Malzeme bilimi, maddenin çeşitli özellikleri-
ni ve bunların bilim ve mühendislikteki uygula-
malarını içeren disiplinler arası bir alandır. 
Malzemeleri analiz etmek ve özelliklerini 
kullanmak bu alandaki en büyük zorluklardan 
biridir ve materyalleri anlamakla birlikte temel-
de istenilen özelliklere sahip yeni malzeme 
yaratıla bilinir.
Malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal 
özellikleri birçok uygulamada önemli rol oyna-
dığından Phenom masaüstü taramalı elektron 
mikroskopları yüzey ve ara yüzeyle ilgili süreç-
ler ve incelemelerine odaklanır.
Phenom SEM'in yüzey, bileşik ve parçacıkları 
gözlemleme ve analiz etme konusunda güve-
nilir bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Üretim 
esnasında kalite sigortası için, işlemden sonra 
bileşiklerin element analizine ve hatta parça-
cık şekillerinin analizi için kullanılabilir.

BAŞLICA MALZEME ANALİZ VE
RAPORLARIMIZ

•     İşyeri Havasında Bulunan Tozların Tespiti
•     Bina Akustiği
•     Kentsel Dönüşümde Asbest Raporu 
•     Asbest Analizi Ve Ölçümü
•     Kimya (Grafen Sentezi)
•     Tekstil Analizi
•     Endüstriyel Üretim Analizleri
•     Malzeme Analizi
•     Yer Bilimleri( Çevre, Mineral, Paleontoloji)
•     Kordon Analizi
•     Altın Analizi
•     Asbest Sökümü

ASBEST & MALZEME 
ANALİZ

LABORATUVARI 
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VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEKSTİLKENT TİCARET MERKEZİ A16 10N BLOK NO:308 ESENLER İSTANBUL 
TEL :0212 438 60 29  / FAX :0212 438 60 39 

info@alent.com.tr


