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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 
işverenlere, çalışanlarının işyerinde maruz 
kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate 
alarak sağlık gözetimine tabii tutulmalarını zorunlu 
hale getirmiştir. 

Çalışan Sağlığı Merkezi A.Ş. olarak Uzman 
Hekimlerimizle, tecrübeli ve deneyimli sağlık 
ekibimiz ile  işe giriş ve periyodik muayenelerde siz 
değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 

HSQE Şirketler Grubu çatısı altında Çalışan Sağlığı 
Merkezi A.Ş. olarak insan sağlığına ve işimize 
verdiğimiz değer bilinciyle tüm müşterilerimizin 
çözüm ortağı olmaktayız.  

Hakkımızda 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI MERKEZİ A.Ş. 



ÇALIŞAN SAĞLIĞI MERKEZİ A.Ş olarak ; 
 
• İşyeri Hekimimiz 
• Diğer Sağlık Personelimiz 
• Sağlık Memurumuz  
• Odyometristimiz 
• Tıbbi sekreterimiz 
• Sözleşmeli Uzman KBB-GÖĞÜS-GÖZ uzmanı doktorlarımızla 

hizmet vermekteyiz. 
 

İşe Giriş tetkiklerinde ; 
 
• Kan numuneleri alımı ve laboratuvarımızda tetkiklerin 

çalışılması 
• Portör numuneleri alımı ve laboratuvarımızda tetkiklerin 

çalışılması 
• Solunum fonksiyon testi  (SFT) 
• EKG çekimi  
• Odyo testi  
• Göz kontrolleri 
ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktayız. 
 
  
 
 

• Röntgen hizmetlerini merkezimize 20 metre mesafede bulunan anlaşmalı görüntüleme merkezi üzerinden hizmet satın alım 
yoluyla karşılamaktayız. 
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 Akciğerlerimiz solunum yoluyla dış ortama en açık 
organımızdır .Çalışma ortamında olabilecek her türlü 
solunum zararlısının ilk etkileyeceği sistem 
Akciğerlerimizdir. 

Mesleki Akciğer hastalıkları tüm dünyada en büyük öneme 
sahip hastalık grubunu oluşturmaktadır. 

Erken tanı çok önemli olup, çalışanlara işe giriş ve 
periyodik muayenelerde çekilen Akciğer grafileriyle, 
pnemokonyoz raporlarıyla teşhis konulmakta ve alınan 
önlemlerle kurumunuzda ileride karşınıza çıkabilecek 
sorunların önüne geçilmekltedir. 

Grafi çekimlerimiz özel görüntüleme merkezinde günümüz 
teknolojisine uygun DR (Dijital Röntgen) sitemli cihazlarla 
yapılmaktadır. Grafiler Radyoloji Uzmanı tarafından 
raporlanmaktadır. 

Grafi görüntüleri CD’ye basılarak verilmektedir.  

AKCİĞER 
ÇSM 

Çalışan Sağlığı Merkezi 



Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri 
kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme 
sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. 
Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu 
testlere sıklıkla başvurulmaktadır.  

 

Bu testlerden en sık kullanılanları Safses Odiometrisidir 
(Pure Tone Odiometri): Her iki kulağın değişik 
frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az 
ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Bu test özel ses 
geçirmez odiometri kabinlerinde yapılmalıdır. Bu testi 
merkezimizde tamamen bu iş için tasarlanmış özel klinik 
odiometri kabini ile tekniğine uygun olarak 
yapabilmekteyiz. Sonuçlar Odyolog tarafından 
değerlendirilip raporlandırılmaktadır 

ODYO 
ÇSM 
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Spirometrik inceleme, akciğer fonksiyonlarını 
değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. 
Obstrüktif ve restriktif AC hastalıklarının tanısında, 
hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, 
cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar 
verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve 
maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır. 

 

Aynı zamanda çalışanların iş yerlerinde maruz 
kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin 
fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık 
taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. 
Mevcut son model cihazlarımızla oldukça pratik bir 
şekilde iş yerlerinde çalışanlara uygulamaktayız. 

SFT 
ÇSM 
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 Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve 
karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin 
uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan 
elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma 
temeline dayanan bir muayene yöntemidir. 

EKG cihazı ile deri üzerine yapıştırılan elektrotlar 
vasıtasıyla; 

• Kalbin işlevinin değerlendirilmesinde 

• Ritim ve iletim bozukluklarının değerlendirilmesinde 

• Koroner yetmezlik ve infaktüs (kalp Krizi) tanısı 
koymada 

kullanılan bir test yöntemidir. 

EKG 
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Mobil Sağlık Tarama Aracımızda bulunan laboratuvarımızda 
numuneleri alınan, İşçiler ve çalışanlar için sektörlere göre 
yapılması zorunlu olan rutin testler ve tüm ağır metal 
analizleri ileri teknolojik yöntemlerle çalışılmakta ve 
sonuçlandırılmaktadır. 

   Hemogram 

 Sedimantasyon 

 Kan Grubu Analizi 

 Kan Şekeri 

 Karaciğer Fonksiyon Testleri 

 Böbrek Fonksiyon Testleri 

 Tam İdrar Tetkiki 

 Kolesterol Paneli 

 Hormon Testleri 

 Seroloji Testleri 

 Portör Testleri 

 Ağır Metal Analizleri 

 Solvent 

 Check-Up Hizmeti 

LABORATUVAR 
TETKİKLERİ 

ÇSM 
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Görme kusurlarına bağlı kazaların engellenmesi ve buna 
bağlı yaralanmaların en alt düzeye inmesi için TC. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygulanan yönetmelik 
gereği göz taramaları kurumlarca yılda bir kez yapılmalıdır. 

 

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, teknisyenli ve ya 
opsiyonel olarak doktorlu göz muayeneleri yapılmaktadır. 

 

Renk körlüğü teşhisi 

Görme keskinliği 

Otoreflaktometre ile göz ölçümü 

GÖZ 
ÇSM 
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Ekibimiz 
Çalışanlarımız 

İşyeri Hekimi (Dahili hastalıklar uzmanı) 

Sağlık Memuru (DSP) 

Odyometrist 

Tıbbi Sekreter 

Anlaşmalı uzman hekimlerimiz; 

• KBB uzmanı 

• Göğüs hastalıkları uzmanı 

• Göz hastalıkları uzmanı 



YETKİ VE KALİTE BELGELERİMİZ 



 
ÇSM 
Çalışan Sağlığı Merkezi 

ADRES 

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. No:18 D:1 
         İzmit/KOCAELİ 

+90 (262) 321 41 80 +90 (262) 349 38 39 


