
Gezici İSG hizmetleri 
kapsamında bünyemizde 
3 odyometrist, 8 sağlık 
personeli,3 radyoloji 
teknikeri,
1 Radyoloji Uzmanı 
çalışmaktadır.

HAKKIMIZDA

HİZMETLERİMİZ
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01. AKCİĞER GRAFİSİ
Akciğer grafisi çekimlerimiz dijital ve yeni 
yönetmeliğe uygun olarak ruhsatlandırılmış gezici 
sağlık araçlarında konusunda yetkin ve lisanslı 
personellerce çekilmekte ve yine kadromuzdaki 
Radyoloji Uzmanı hekim tarafından 
değerlendirilmektedir.

02. PNÖMOKONYOZ
Pnömokonyoz değerlendirmeleri ise 
“Pnömokonyoz Radyografileri Uluslar arası 
Sınıflaması eğitimli ve sertifikalı pnömokonyoz 
okuyucu hekimlerimiz tarafından 
yapılmaktadır.Değerlendirmeler sertifikalı Göğüs 
Hastalıkları uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından 
dijital ekranlarda ayrıntılı olarak yapılmaktadır.

03. ODYOMETRİ
Odyometri çekimleri yeni yönetmeliğe uygun 
olarak ruhsatlandırılmış gezici sağlık araçlarında 
ve standart kabinlerde (iç gürültü ölçümü 30 dB) 
konusunda yetkin odiyometristler tarafından 
çekilmekte ve Kulak Burun Boğaz Uzmanımız 
tarafından değerlendirilmektedir.

04. DİJİTAL ARŞİVLEME
İş sağlığı alanında yapılan tüm tetkikler dijital 
arşivimizde saklanmaktadır. İlgili datalara 
gereğinde geriye dönük ulaşılabilmekte ve 
karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Sonuçlar 
kurumsal ya da bireysel şifre ile internet 
ortamından görüntülenebilmekte ve çıktı 
alınabilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar eski 
veriler ile karşılaştırılmakta ve yorumlanmaktadır.

(0232) 464 91 94

HAKAN OSGB

Araçlarımız yeni Gezici İSG 
yönetmeliğine göre ruhsatlı 
bölgemizde hizmete sunulmuş ilk 
araçlardır. Bölgemizin
kurumsal olan ve kaliteye önem 
veren kurumlarına 14 yıldır hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz.

İşe Giriş Sağlık Raporu 
Hizmetlerinde 

WHATSAPP DANIŞMA HATTI 0530 264 79 46



HİZMETLERİMİZ

Hakan OSGB,İş Sağlığı alanındaki hizmet ortağı 
BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU'nun 
sektördeki geçmiş deneyimleri ve kalite sistem 
belgeleri sayesinde İş Sağlığı alanında gereken 
tetkik hizmetlerini hızlı,güvenilir ve ekonomik 
olarak sunmaktadır.

Tüm tetkikler konusunda yetkin sağlık personelleri 
tarafından yapılmakta ve Hakan OSGB 
kadrosundaki uzman hekimler tarafından 
değerlendirilmektedir.
Tüm laboratuvar tetkiklerimiz laboratuvar 
sektöründeki ISO 9001-2015 belgesine sahip lider 
sağlık kurumu Biolab Laboratuvarlar Grubu 
tarafından yapılmaktadır.
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HAKAN OSGB Gezici İSG Hizmetleri

 Konusunda uzman
hekimler

 Deneyimli ve eğitimli
personel

 Yönetmeliğe uygun
ruhsatlandırılmış
araçlar

 Dijital sonuç transferi
 Eski sonuçlara

erişebilme imkanı

Çalışanlarımız iş sağlığı konusundaki 
bilgileri sürekli eğitim ve güncel 
uygulamalar ile güncellenmektedir.

Veri gizliliği bu konudaki en hassas 
alanlarımızdandır.

İşe giriş sağlık işlemleri ise hızlı ve 
güvenilir şekilde Hakan OSGB 
bünyesinde ve tamamı aynı yerde 
yapılabilmekte  ayrıca sonuçları da 
aynı gün teslim edilmektedir.



RUHSATLARIMIZ



GEZİCİ İSG ARAÇLARIMIZ
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