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27 Ocak 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32086

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; �şverenler�n �şyerler�nde k�ş�sel maruz�yete ve çalışma ortamına

yönel�k f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k etmenlerle �lg�l� �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�ne da�r yükümlülükler� �le bu
�şlemler� gerçekleşt�recek laboratuvarların yetk�lend�r�lmes�, belgelend�r�lmes� ve denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam ve �st�snalar
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında

yer alan �şyerler� �le bu �şyerler�ndek� �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n kurulan laboratuvarları
kapsar.

(2) Aşağıda bel�rt�len faal�yetler bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır:
a) Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun ve Nükleer Düzenleme Kurumunun kend�

mevzuatı çerçeves�nde, �lg�l� kurumun kend�s� tarafından veya d�ğer k�ş� ve kuruluşlarca gerçekleşt�r�len �ş h�jyen�
ölçüm, test ve anal�z faal�yetler�.

b) Çalışanın sağlık durumunu bel�rlemek üzere yapılan �şlemler �le çalışanlardan alınan b�yoloj�k numunelerde
gerçekleşt�r�len ölçüm, test ve anal�z faal�yetler�.

c) 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa göre faal�yet gösteren �şyerler�n�n kend� �şyer�ne ve
çalışanlarına yönel�k �ç kontrol amacıyla �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z� yapan laboratuvarların faal�yetler�.

(3) İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Araştırma ve Gel�şt�rme Enst�tüsü Başkanlığı laboratuvarlarına bu Yönetmel�ğ�n
belgelend�rme ve yetk�lend�rme hükümler� uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu, 24 üncü, 27 nc�, 30 uncu ve 31 �nc� maddeler�,

9/1/1985 tar�hl� ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Alanında Bazı Mal� Hükümler Hakkında Kanunun 12 nc�
maddes� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 86 ncı ve 90 ıncı
maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Akred�tasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelend�rme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul

görmüş tekn�k kr�terlere göre değerlend�r�lmes�, yeterl�l�ğ�n�n onaylanması ve düzenl� aralıklarla denetlenmes�n�,
b) Akred�tasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve kal�brasyon laboratuvarlarının yetk�nl�ğ� �ç�n

genel gerekl�l�kler standardının güncel hal�n�,
c) Anal�z personel�: F�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k parametreler �le �lg�l� numuneler�n anal�z�n�

gerçekleşt�ren k�ş�y�,
ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,
d) Denet�m: Bu Yönetmel�k kapsamında;
1) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� alacak veya yeterl�k belges�n� yen�leyecek laboratuvarın bu Yönetmel�k

hükümler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n�n bel�rlenmes� amacıyla Genel Müdürlükçe yer�nde veya uzaktan �ncelenmes�,
değerlend�r�lmes� ve raporlanmasını,

2) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� ver�lm�ş laboratuvarın bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun çalışıp
çalışmadığının tesp�t� amacıyla Genel Müdürlükçe yapılan her türlü haberl� veya habers�z, yer�nde veya h�zmet ver�len
�şyer� ortamında ya da uzaktan �zlenmes�, �ncelenmes�, değerlend�r�lmes� ve raporlanmasını,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğünü,
f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenl�ğ� h�zmetler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler�n Genel Müdürlükçe kayıt altına

alınması, tak�p ed�lmes� ve �zlenmes� amacıyla kullanılan �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kayıt, tak�p ve �zleme programını,
g) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Araştırma ve Gel�şt�rme Enst�tüsü Başkanlığını,
ğ) İş h�jyen�: Çalışma şartlarından kaynaklanan ve çalışan sağlığını olumsuz yönde etk�leyeb�lecek her türlü

gürültü, t�treş�m, aydınlatma, �yonlaştırıcı olmayan radyasyon g�b� f�z�ksel; toz, gaz, buhar g�b� k�myasal ve v�rüs,
bakter�, mantar g�b� b�yoloj�k etmenlerden çalışanların korunmasına yönel�k faal�yetler�,

h) Kal�te yönet�c�s�: En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� almış ve �ş güvenl�ğ� uzmanı veya �şyer� hek�m� olma
yeterl�l�ğ�ne sah�p bölümlerden mezun olanlar �le bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt
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�ç�ndek� veya yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönet�m s�stem� kurulmasından,
uygulanmasından, �y�leşt�r�lmes�nden, tesp�t ed�len eks�k ve/veya uygunsuzlukların laboratuvar yönet�c�s�ne
b�ld�r�m�nden sorumlu k�ş�y�,

ı) Kapsam gen�şletme: Yeterl�k belges� almış laboratuvarın mevcut belges�ne yen� parametre veya metot �lave
ed�lmes�n�,

�) Karşılaştırma test�: İSGÜM tarafından bel�rlenen koşullara göre laboratuvarlar tarafından, aynı veya benzer
ögeler üzer�nde yapılan ölçüm ve anal�zler�n organ�ze ed�lmes�, gerçekleşt�r�lmes� ve değerlend�r�lmes�n�,

j) Laboratuvar: İş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z� yapmak üzere yetk�lend�r�lm�ş kuruluşları,
k) Laboratuvar personel�: Laboratuvar yönet�c�s�, kal�te yönet�c�s�, anal�z personel�, ölçüm ve numune alma

personel� �le numune kabul, raporlama ve benzer� görevlerde yer alan tekn�k personel�,
l) Laboratuvar üst yönet�m�: Laboratuvarın Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanmış olan kurucusunu

veya ortaklarını, kamu kurum ve kuruluşları �ç�n harcama yetk�l�s� üst yönet�c�y�,
m) Laboratuvar yönet�c�s�: En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� almış ve �ş güvenl�ğ� uzmanı veya �şyer� hek�m�

olma yeterl�l�ğ�ne sah�p bölümlerden mezun olanlar �le bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len yurt �ç� veya yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmuş, �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z sonuçlarından
ve laboratuvarın yönet�m�nden sorumlu k�ş�y�,

n) Ölçüm ve numune alma personel�: İşyerler�nde �ş h�jyen� ölçüm ve numune alma �şlemler�n� gerçekleşt�ren
k�ş�y�,

o) Ön yeterl�k belges�: Bu Yönetmel�ğ�n hükümler�n� yer�ne get�ren ancak henüz herhang� b�r parametreden
akred�te olmamış ve �lg�l� parametre �ç�n Türk Akred�tasyon Kurumuna başvurusu bulunan laboratuvara Genel
Müdürlük tarafından ver�len belgey�,

ö) Parametre: İş h�jyen� alanında ölçüm, test ve anal�z� yapılan etmenler�,
p) Referans maruz�yet süres�: Bell� b�r madden�n sınır değer� �ç�n bel�rt�lm�ş sürey�,
r) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
s) Uluslararası �zleneb�l�rl�k: B�r ölçüm sonucunun, her b�r� ölçüm bel�rs�zl�ğ�ne katkıda bulunan

kal�brasyonlardan oluşan belgelend�r�lm�ş kes�nt�s�z b�r z�nc�r aracılığıyla bel�rl� b�r referansa �l�şk�lend�r�leb�lme
özell�ğ�n�,

ş) Yeterl�k belges�: Bu Yönetmel�ğ�n hükümler�n� yer�ne get�ren laboratuvara Genel Müdürlük tarafından
ver�len belgey�,

t) Yeterl�l�k deney�: İSGÜM tarafından bel�rlenen şartlara uygun olarak b�rden fazla laboratuvarın
performansının değerlend�r�lmes� amacıyla katılımcılardan bağımsız ve tarafsız b�r tüzel k�ş�l�k veya kuruluş
tarafından düzenlenen karşılaştırma programını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşveren�n ve Laboratuvarın Yükümlülükler�

İşveren�n yükümlülükler�
MADDE 5- (1) İşveren, güvenl� b�r çalışma ortamı sağlamak amacıyla r�sk değerlend�rmes�nde yer alan

f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k tehl�ke kaynaklarının varlığını, n�tel�ğ�n� ve n�cel�ğ�n� ortam ve k�ş�sel maruz�yet ölçüm,
test ve anal�z�yle tesp�t eder.

(2) İşveren, �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�n� aşağıdak� durumlarda tekrarlar:
a) Alınan kontrol tedb�rler�n�n etk�nl�ğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla.
b) İşyer� ortamının veya �ş�n gereğ� olarak çalışanın k�ş�sel maruz�yet�nde değ�ş�kl�k meydana geld�ğ�nde.
c) İşyer�nde �ş müfett�şler�nce gerçekleşt�r�len teft�şlerde �stenmes� hal�nde.
ç) İşyer�nde görevl� �şyer� hek�m� veya �ş güvenl�ğ� uzmanının gerekl� görmes� hal�nde.
(3) İşveren, �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z�n�, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�ne sah�p laboratuvarlara

yaptırmakla yükümlüdür. Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�ne sah�p olmayan laboratuvarlarca yapılan �ş h�jyen� ölçüm,
test ve anal�z sonuçları geçers�zd�r.

(4) İşveren, laboratuvar personel�ne ön �nceleme ve ölçümler süres�nce eşl�k etmes� �ç�n �ş güvenl�ğ� uzmanı
ve/veya �şyer� hek�m�n� ya da bunların yokluğunda �ş�n yürütülmes� hakkında b�lg� sah�b� olan çalışanları
görevlend�r�r.

(5) İşveren, �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�nden doğru sonuçları almak �ç�n aşağıdak� yükümlülükler� yer�ne
get�r�r:

a) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�n� gerçekleşt�recek laboratuvar personel�ne �şyer�nde kullanılan
teknoloj�ler hakkında gerekl� b�lg�ler� ver�r ve laboratuvar personel�n�n çalışan tems�lc�s� ve çalışanlarla görüşmes�n�
sağlar.

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z�n�n yapılmasını sağlar.
c) Normal çalışma şartlarında ve üret�m kapas�tes�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapmadan, gerçek sonuçları

verecek şek�lde çalışmanın sürdürülmes�n� sağlar.
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ç) İşyer�nde �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z� yapılacak f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k etmenler hakkında her
türlü b�lg� ve belgey�, güvenl�k b�lg� formlarını da �çerecek şek�lde laboratuvar personel�ne ver�r.

(6) İşveren, �şyer�nde �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z kayıtlarını �lg�l� mevzuatla bel�rlenen sürelere uygun
olarak saklar. Mevzuatta saklama süres� bel�rlenmeyen kayıtlar �ç�n saklama süres� en az 10 yıldır.

Sonuçların değerlend�r�lmes�
MADDE 6- (1) İşveren; �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z raporlarında ver�len sonuçların, öncel�kle mevzuata ve

mevzuatta bulunmaması hal�nde ulusal veya uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerlere uygunluğunu
değerlend�r�r. Bu değerlend�rme sonucunda, çalışanların f�zyoloj�k durumlarını da d�kkate alarak maruz�yet�n
azaltılması �ç�n ek tedb�rler�n alınması gerek�p gerekmed�ğ�ne karar ver�r. Bu kararın ver�lmes�nde �şyer�nde varsa �ş
sağlığı ve güvenl�ğ� kurulunun yoksa �şyer� hek�m� ve �ş güvenl�ğ� uzmanının yazılı görüşler�n�n alınması esastır.

Laboratuvarın yükümlülükler�
MADDE 7- (1) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�, bu konuda yeterl�k veya ön yeterl�k belges�ne sah�p

laboratuvar tarafından yapılır. Laboratuvar, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�nde yer alan parametreler dışında ölçüm,
test ve/veya anal�z yapamaz.

(2) Laboratuvar, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�nde yer alan metotların gerekt�rd�ğ� bütün c�haz ve
ek�pmanlara sah�p olur ve metodun gerekl�l�kler�ne uyar.

(3) Laboratuvarın başka adreste, bu alanda faal�yet gösteren şubeler� de bu Yönetmel�k şartlarını sağlamak ve
yeterl�k veya ön yeterl�k belges� almak zorundadır.

(4) Laboratuvar, yetk�s� dah�l�ndek� parametre ve metotları göz önünde bulundurarak �st�hdam edeceğ�
laboratuvar personel� �ç�n aşağıdak� hususları sağlar:

a) Personel�n�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len temel eğ�t�mler� başarıyla tamamlamış olması.
b) Zorunluluğu olan branşlar �ç�n İSGÜM tarafından sert�f�kalandırılmış olması.
c) Uygulayacağı parametre ve metotlar �ç�n personel�n�n yetk�n olması.
(5) Laboratuvar, h�zmet vereceğ� �şyer�nde, �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z�n� yapacak laboratuvar

personel�n�n, �şyer� kurallarına ve çalışma tal�matlarına uymasını sağlar.
Kal�te ve akred�tasyon
MADDE 8- (1) Yeterl�k belges� alab�lmek �ç�n bu fıkrada yer ver�len akred�tasyon şartlarına uyulur:
a) EK-1’de bel�rt�len parametreler�n herhang� b�r�nden ölçüm, test ve/veya anal�z gerçekleşt�rmek �steyen

laboratuvar, gerçekleşt�receğ� bu parametrelere da�r kullanacağı metot ve/veya numune alma �şlem� �ç�n TÜRKAK
tarafından akred�tasyon standardına göre akred�te olur. Bu laboratuvarlar, EK-1 dışında kalan parametrelerden de
ölçüm, test ve/veya anal�z gerçekleşt�recekse bu parametreler �ç�n akred�tasyon zorunluluğu aranmaz.

b) Yalnızca EK-1 dışında kalan parametrelerden ölçüm, test ve/veya anal�z gerçekleşt�recek laboratuvarın
başvuru yapacağı parametreler�n herhang� b�r� �ç�n kullanacağı metot ve/veya numune alma �şlem�nden akred�te olması
yeterl�d�r.

(2) Ön yeterl�k belges� alab�lmek �ç�n bu fıkrada yer ver�len akred�tasyon şartlarına uyulur:
a) EK-1’de bel�rt�len parametreler�n herhang� b�r�nden ölçüm, test ve/veya anal�z gerçekleşt�rmek �steyen

laboratuvarın gerçekleşt�receğ� bu parametrelere da�r kullanacağı metot ve/veya numune alma �şlem�nden TÜRKAK’a
akred�tasyon başvurusunda bulunmuş olması gerek�r.

b) Yalnızca EK-1 dışında kalan parametrelerden ölçüm, test ve/veya anal�z gerçekleşt�recek laboratuvarın
başvuru yapacağı parametreler�n herhang� b�r� �ç�n kullanacağı metot ve/veya numune alma �şlem�nden TÜRKAK’a
akred�tasyon başvurusunda bulunmuş olması gerek�r.

(3) Laboratuvarlar aşağıdak� hususlara uyar:
a) Yetk� alacağı parametrelerle �lg�l� konularda akred�tasyon standardına uygun kal�te yönet�m s�stem� kurar,

uygular ve �y�leşt�r�r.
b) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler� �ç�n alınan malzemeler�n amaca uygunluğunu kontrol eder.
c) Laboratuvar personel� kullandığı metoda uygun çalışır ve bu metodun bütün şartlarını yer�ne get�r�r.
ç) İş h�jyen� ölçüm, test, anal�z ve değerlend�rmeler�yle �lg�l� formları tam ve metotlara uygun b�r şek�lde

doldurur ve laboratuvar arş�v�nde mevzuatla bel�rlenen sürelere uygun olarak saklar. Ancak süres� mevzuatta
bel�rlenmeyen kayıtlar �ç�n saklama süres� en az 10 yıldır.

d) Çevre ve yerleş�m şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etk�lememes� �ç�n gerekl� her türlü tedb�r� alır.
e) Laboratuvar personel�, metotların ve prosedürler�n gerekt�rd�ğ� şek�lde veya çevre şartlarının �ş h�jyen�

ölçüm, test ve anal�z sonuçlarını etk�leyeb�leceğ� yerlerde, çevre şartlarını �zler, kontrol ve kayıt eder.
f) Laboratuvar, ölçüm bel�rs�zl�ğ� tay�n� �ç�n prosedür oluşturur ve uygular. Deney�n doğası gereğ� ölçüm

bel�rs�zl�ğ� hesaplanamıyorsa bütün bel�rs�zl�k b�leşenler�n� tanımlar. Tanımlanamayan bel�rs�zl�k b�leşenler�n�n
neden�n� �zah eder.

g) Laboratuvar, deneyler�n geçerl�l�ğ�n�n �zleneb�lmes� �ç�n �ç ve dış kal�te kontrol prosedürler�ne sah�p olur.
Referans malzemeler kullanarak düzenl� aralıklarla �ç kal�te kontrolü yapar.

ğ) Laboratuvar üst yönet�m�, uygun olmayan �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z �şlemler� �ç�n sorumluları ve
yetk�l�ler� bel�rler ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek �ç�n gerekl� bütün tedb�rler� alır. Laboratuvar; raporlanan �ş



27.01.2023 07:48 27 Ocak 2023 CUMA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2023/01/20230127-1.htm 4/12

h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarını s�stemat�k olarak etk�leyen herhang� b�r hata tesp�t ett�ğ�nde, hatalı
raporları �ptal eder, hatayı g�dererek raporları, 6 ay �ç�nde ger�ye yönel�k düzelt�r ve hatanın tekrarlanmaması �ç�n
s�stemde rev�zyon yapar.

h) Laboratuvar, kal�te kontrol ver�ler�n� anal�z eder. Bu ver�ler�n, önceden tanımlanmış olan kr�terler�n dışında
olduğunu tesp�t etmes� durumunda problem� düzeltmek ve yanlış sonuçların ortaya çıkmasını önlemek �ç�n planlanmış
önlemler� uygular.

ı) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�nde kullanılan c�hazlara a�t ham ver�ler �le yapılan ölçüm, test ve/veya
anal�z kayıtlarını mevzuatla bel�rlenen sürelere uygun olarak saklar. Ancak süres� mevzuatta bel�rlenmeyen kayıtlar
�ç�n saklama süres� en az 10 yıldır.

(4) Laboratuvar, c�hazların bakım ve kal�brasyon per�yotlarını; �lg�l� standartlara, üret�c�n�n sağladığı b�lg�lere,
kullanım kılavuzuna ve kullanım sıklığına uygun olarak bel�rler. Bel�rlenen per�yotlara göre bakım ve
kal�brasyonlarını yaptırır ve bu kayıtları laboratuvar arş�v�nde saklar. Kal�brasyonlar, uluslararası �zleneb�l�rl�ğ� olan
kal�brasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Bel�rlenen bakım ve kal�brasyon per�yotlarına veya ölçüm ve anal�zde
kullanılan metoda göre bakım veya kal�brasyonları yaptırılmayan ya da kal�brasyon sert�f�kasına göre �lg�l� tolerans
sınırları dışında kaldığı anlaşılan c�hazlar, laboratuvar tarafından kullanımdan çıkartılır.

(5) Laboratuvar, �lg�l� kal�te ve/veya akred�tasyon şartının devamının sağlanması adına ölçüm, test ve/veya
anal�z�n� yaptığı her b�r parametre �ç�n dört yılı aşmayan aralıklarla en az b�r kez yeterl�l�k deney�ne ve/veya
laboratuvarlar arası karşılaştırma test�ne katılarak olumlu sonuç alır. Belge yen�leme yapılması veya ön yeterl�kten
yeterl�ğe geç�ş yapılması bu sürey� başa döndürmez.

(6) Laboratuvar, tutulan bütün kal�te yönet�m s�stem� kayıtlarını mevzuatla bel�rlenen sürelere uygun olarak
saklar. Ancak süres� mevzuatta bel�rlenmeyen kayıtlar �ç�n saklama süres� en az 10 yıldır.

(7) Laboratuvarlar, yetk� alacağı ancak akred�te zorunluluğu bulunmayan parametreler �le ön yeterl�k
kapsamında yetk� alacağı parametreler �ç�n aşağıdak� şartları sağlar:

a) İş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarının doğruluğunu güvenceye alacak sev�yede kal�te yönet�m
s�stem� kurar ve gel�şt�r�r.

b) S�stem dokümantasyonu, �lg�l� laboratuvar personel�ne �let�l�r ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılab�l�r
ve uygulanab�l�r olur.

c) Talep, tekl�f veya sözleşmeler�n gözden geç�r�lmes� �ç�n laboratuvar üst yönet�m� b�r prosedür oluşturur ve
bunların sürekl�l�ğ�n� sağlar.

ç) Laboratuvar, �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�zler�n�n kal�tes�n� etk�leyen gerekl� h�zmetler�n ve
malzemeler�n seç�lmes� ve satın alınması �ç�n b�r pol�t�kaya ve prosedürlere sah�p olur. Alınan h�zmetler�n ve
malzemeler�n amaca uygunluğunu kontrol eder.

d) Laboratuvar üst yönet�m�, her deney �ç�n b�r prosedür oluşturarak sadece �lg�l� deney �ç�n yetk�nl�ğ� bulunan
personel� görevlend�r�r ve deney yapmasını sağlar.

e) Laboratuvar personel�, kullandığı c�hazlarla �lg�l� temel eğ�t�mler� alır. Eğ�t�mler, �lg�l� c�haz konusunda
yetk�n başka b�r kurumun verd�ğ� eğ�t�m sert�f�kası veya bu t�p sert�f�kaya sah�p b�r k�ş�n�n verd�ğ� kurum �ç� eğ�t�mle
kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarın Genel Özell�kler�

Laboratuvarın yapısal özell�kler�
MADDE 9- (1) Laboratuvarın of�s alanının büyüklüğü en az 15 metrekare olur.
(2) Numuneler�n tesl�m alındığı numune kabul bölümü, anal�z yapan laboratuvarlar �ç�n en az 5 metrekare olur.
(3) Tartım �şlem�n�n yapıldığı laboratuvarda tartım odası, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şek�lde

etk�lenmes�n� engelleyecek şek�lde en az 5 metrekare olur.
(4) Enstrümantal anal�z c�hazlarıyla çalışılıyorsa her b�r c�haz �ç�n en az 5 metrekarel�k b�r alan bulunur.
(5) K�myasal maddeler varsa bunların depolanması �ç�n en az 6 metrekarel�k ayrı b�r oda bulunur.
(6) Laboratuvar, bulunduğu b�nanın g�r�ş�ne Bakanlık adı ve logosunu da bulunduran b�r tabela asar.

Tabelalarda yeterl�k veya ön yeterl�k belges�nde yer alan laboratuvar adı ve/veya kısaltması kullanılır.
(7) Laboratuvar, 17/7/2013 tar�hl� ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer� B�na ve Eklent�ler�nde

Alınacak Sağlık ve Güvenl�k Önlemler�ne İl�şk�n Yönetmel�kte yer ver�len hükümlere uygun olur.
(8) Laboratuvar, 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan

B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�ğe ve 11/9/2013 tar�hl� ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sağlık ve Güvenl�k İşaretler� Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygun şek�lde düzenlen�r.

Laboratuvarın n�tel�kler�
MADDE 10- (1) Laboratuvarın k�myasal madde depolama odasında; k�myasal maddeler� yapısına, sınıfına ve

saklama koşullarına göre muhafaza edeb�lecek, gerek�yorsa havalandırma s�steml�, k�l�tleneb�l�r b�r dolap bulunur.
(2) Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zeh�rl� gaz �çeren gaz tüpler� b�na �ç�nde veya dışında k�myasal

özell�kler�ne göre r�sk oluşturmayacak şek�lde; boş ve dolu gaz tüpler� ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı
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kelepçel� veya z�nc�rle bağlı, d�k b�r şek�lde, her türlü ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı
k�myasallardan uzak, ser�n ve kuru yerde muhafaza ed�l�r.

(3) Laboratuvarda, �lk yardım malzemeler�n�n yer aldığı ecza dolabı bulundurulur.
(4) K�myasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz duşu ve kullanılan k�myasalların gerekt�rmes�

hal�nde ac�l vücut duşu bulundurulur.
(5) Uçucu k�myasal maddeler�n kullanıldığı alanlarda havalandırma s�stem� kurulur.
(6) B�rden fazla f�z�ksel, k�myasal ve/veya b�yoloj�k etmen anal�zler�n�n beraber yapılması ve b�rb�rler�n�n

deney sonuçlarını veya bu sonuçların kal�tes�n� olumsuz etk�leme �ht�mal�n�n bulunması durumlarında, laboratuvar bu
�ht�mal� ortadan kaldıracak şek�lde düzenlen�r.

(7) Laboratuvar, tehl�kel� atıklar �le �lg�l� �şlemler�, 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvar Personel�

Laboratuvar personel�
MADDE 11- (1) İş h�jyen� laboratuvarında;
a) Laboratuvar yönet�c�s�,
b) Kal�te yönet�c�s�,
c) Ölçüm ve numune alma personel� veya anal�z personel�,
olmak üzere en az üç k�ş� çalışır.
(2) Laboratuvar personel� tam zamanlı çalışır. Laboratuvarlarda tam sürel� görevlend�r�lenler, başka b�r

�şyer�nde çalışamaz.
(3) Laboratuvar üst yönet�m�, bu madde kapsamındak� asgar� personel�n görevden ayrılması durumunda 30

gün �çer�s�nde yen� görevlend�rme yapar.
Laboratuvar personel�n�n sağlık ve güvenl�ğ�
MADDE 12- (1) Laboratuvar üst yönet�m�; görevl� personel�n sağlık ve güvenl�ğ� �ç�n �lg�l� mevzuat

hükümler� saklı kalmak kaydıyla özell�kle aşağıdak� şartları sağlar:
a) Laboratuvar personel�ne, yapılan �şe uygun k�ş�sel koruyucu donanım ve d�ğer yardımcı malzemeler� ver�r,

laboratuvar personel�n�n bu donanım ve malzemeler� kullanmasını sağlar.
b) Anal�z yapılan alanlara, o alanlarda görevl� personel har�c�ndek� k�ş�ler�n g�r�şler�n� engelley�c� önlemler

alır.
c) R�sk değerlend�rmes� ve ac�l durum planını, olası laboratuvar kazalarını da �çerecek şek�lde hazırlar. Bu

kapsamda alınacak tedb�rlere �l�şk�n çalışma tal�matlarını hazır bulundurur.
ç) Laboratuvarda kullanılan k�myasal maddeler�n güvenl�k b�lg� formlarını bulundurur ve kolay ulaşılab�l�r

yerlerde saklar.
Laboratuvar personel�n�n eğ�t�m�
MADDE 13- (1) Laboratuvar personel� aşağıdak� temel eğ�t�mler� alır:
a) TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kal�brasyon laboratuvarlarının yetk�nl�ğ� �ç�n genel gerekl�l�kler.
b) Ölçüm bel�rs�zl�ğ�.
c) Metot val�dasyonu.
ç) Yetk�l� olduğu ölçüm ve deneyler.
d) Yetk�l� olduğu ölçüm ve deneylerde kullanılan c�hazlar.
(2) Ölçüm ve numune alma personel� olmak �ç�n b�r�nc� fıkrada yer ver�len eğ�t�mler� tamamlayan adayın

ayrıca, İSGÜM tarafından düzenlenen eğ�t�m� tamamlaması ve sonrasında yapılan sınavda başarı göstermes�
zorunludur. Bu fıkra kapsamındak� eğ�t�m�n %80’�ne devam zorunluluğu bulunur ve eğ�t�m�n sonunda yapılan
sınavdan 70 ve üzer� puan alan katılımcı sınavı geçm�ş sayılır. Eğ�t�m ve sınavda başarılı olan katılımcı, Genel
Müdürlükçe kend�s�ne düzenlenen sert�f�kada yer ver�len ölçüm ve numune alma yetk�s�n�n �çer�ğ�ne göre görev�n� �fa
eder. 

(3) İk�nc� fıkra kapsamında düzenlenen eğ�t�m sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcıya �k�nc� sınav
hakkı ver�l�r. Açılan �lk �k� sınav hakkına katılmayan veya sınavlarda başarısız olan katılımcının eğ�t�m� �ptal ed�l�r.

(4) Sert�f�ka geçerl�l�k süres�n�n son yılında sert�f�ka yen�leme sınavına katılarak sınavda başarı gösteren
ölçüm ve numune alma personel�n�n sert�f�kası yen�len�r. Sert�f�ka yen�lemes� �ç�n düzenlenen sınavda başarısız olan
personele �k�nc� sınav hakkı ver�l�r. Açılan �lk �k� sınav hakkına katılmayan veya sınavlarda başarısız olan personel�n
sert�f�kası �ptal ed�l�r.

(5) İSGÜM bu madde kapsamında; ölçüm ve numune alma konusunda aday personel�n ölçüm ve numune alma
eğ�t�m�ne, mevcut ölçüm ve numune alma personel�n�n �se sert�f�ka yen�lemes�ne yönel�k olarak yılda en az �k� kez
sınav gerçekleşt�r�r. Sert�f�ka yen�leme �ç�n sert�f�ka süres�n�n son yılında �lg�l� sınavlara katılım sağlanması
zorunludur. Sert�f�ka yen�lemeye hak kazanan personel�n yen� sert�f�kasının geçerl�l�k süres�n�n başlangıç tar�h�,
öncek� sert�f�kasının geçerl�l�k süres�n�n b�tt�ğ� tar�h olarak düzenlen�r.  Sert�f�ka süres� dolan personel�n sert�f�kası
�ptal ed�l�r. 
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(6) Genel Müdürlük tarafından sert�f�kalandırılan personel, İSG-KATİP’te kayıt altına alınır.
(7) Eğ�t�m ve sınavların tamamının veya b�r kısmının uzaktan yapılmasına karar vermeye Bakanlık yetk�l�d�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarların Uyması Gereken Kurallar

Ön �nceleme
MADDE 14- (1) Laboratuvar, ölçümden önce �şyer�nde;
a) Maruz�yet kaynaklarını,
b) Maruz�yet süreler�n�,
c) Üret�m sürec� ve tekn�kler�n�,
ç) İş organ�zasyonu, vard�yalar ve görevler�,
gözlemleyerek ölçüm stratej�s� bel�rlemek üzere uluslararası standartlara ve kullandığı metotlara uygun şek�lde

ön �nceleme yapar ve ön �nceleme raporu hazırlar. Bu raporda ölçüm yapılacak noktalar ve ölçüm sayıları bel�rt�l�r.
Ölçüm noktası ve sayısının bel�rlenmes�n�n n�ha� sorumluluğu �şverene a�tt�r.

Metot seç�m� ve kullanımı
MADDE 15- (1) Laboratuvar, metot seç�m�nde ve kullanımında aşağıdak� hususlara uyar:
a) Elde ed�len sonuçların �ş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatındak� veya �lg�l� standartlardak� sınır değerler �le

karşılaştırılmasına �mkân tanıyan ve raporlanab�l�r tesp�t aralığı �çer�s�nde �lg�l� sınır değer� bulunduran �ş h�jyen�
ölçüm, test ve/veya anal�z metotlarını kullanmak.

b) Yetk� alınan metotların güncel haller�n� kullanmak ve bulundurmak.
c) Seçt�ğ� standart metotları uygulayab�ld�ğ�n� �stat�st�k� yöntemler kullanarak tey�t etmek.
ç) Laboratuvarda gel�şt�r�lm�ş metotların veya standart metotların �lavelerle takv�ye ed�lm�ş veya değ�şt�r�lm�ş

hal�n�n kullanıma uygun olduklarını tey�t etmek �ç�n bu metotları geçerl� kılmak.
d) Ölçüm noktaları veya maruz�yet� tesp�t ed�lecek çalışanlar bel�rlen�rken yetk� alınan metotta yazılı hususları

d�kkate almak.
Numune alma ve taşıma �le ölçüm �şlemler�
MADDE 16- (1) Numune alma ve ölçüm �şlemler� ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan

metoda göre yapılır.
(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şek�lde taşınır ve saklanır.
(3) Ölçüm ve numune alma �şlemler�, 13 üncü maddeye göre eğ�t�m almış ve sert�f�kalandırılmış ölçüm ve

numune alma personel� tarafından yapılır.
(4) Numune alma ve ölçüm �şlemler�n�n süres� ve sayısı yapılan �ş sırasındak� maruz�yet� tems�l edecek şek�lde

düzenlen�r.
(5) İşyer�nde solunum yoluyla maruz kalınan etmenler �le �lg�l� olarak numune alma ve değerlend�rme

stratej�ler� bel�rlen�rken, TS EN 689:2018+AC “İş yer�ndek� maruz�yet – K�myasal maddeler�n solunmasıyla
maruz�yet�n ölçülmes� – Meslek� maruz�yet sınır değerler�ne uygunluğun denenmes� �ç�n stratej�” standardı ve benzer�
standartların güncel haller� d�kkate alınır.

(6) K�myasal maddelere maruz�yet�n tesp�t� amaçlı �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarının
değerlend�r�lmes�ne yönel�k, uzun sürel� referans maruz�yet süres� b�r vard�ya �ç�n 8 saat, kısa sürel� referans maruz�yet
süres� esas olarak 15 dak�kadır.

(7) İşyer�nde çalışanların k�myasal etmenlere olan k�ş�sel maruz�yet düzeyler� ölçülürken numune alma c�hazı
veya pas�f örnekley�c�, metoda uygun olarak çalışan k�ş�n�n üzer�ne ve solunum bölges�ne yerleşt�r�lerek kullanılır.

(8) K�ş�sel maruz�yet� ölçtüğü kabul ed�lmeyen sab�t nokta ölçümü, ortam ölçümü olarak kabul ed�l�r. İş�n
sürekl� yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruz�yet�n en yüksek olab�leceğ� nokta ölçüm noktası olarak alınır. Ortam
ölçüm, test ve anal�zler�n�n sonuçları, k�ş�sel maruz�yet sev�yes�n� göstermez ve bunların sonuçları k�ş�sel maruz�yet
sınır değerler� �le kıyaslanmaz.

(9) Ölçüm yapılan �şyer�nde; �şveren, çalışanlar veya görevl� laboratuvar personel� tarafından ölçüm
sonuçlarını etk�leyecek şek�lde yapılan �ş�n durdurulması, yavaşlatılması veya hızlandırılması g�b� yöntemlerle
man�pülasyon yapılamaz.

Numune kabul
MADDE 17- (1) Laboratuvar tarafından kabul ed�len her numune ayrı b�r kayıt kodu �le tanımlanır.

Numunen�n, laboratuvar �çer�s�nde sadece bu kayıt kodu �le tanınması sağlanır.
(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şek�lde saklanır.
Test ve anal�zler
MADDE 18- (1) Parametreye �l�şk�n test ve anal�zler, kullanılan metoda uygun olarak laboratuvarın anal�z

personel� tarafından yapılır.
(2) Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler anal�ze alınmaz.
Rapor hazırlama
MADDE 19- (1) Laboratuvar tarafından yapılan her b�r �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z�ne a�t sonuçlar;

doğru, açık, kes�n, tarafsız ve kullanılan metotta yer alan tüm tal�matlara uygun b�r şek�lde rapor hal�ne get�r�l�r.
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(2) Düzenlenen raporlarda, akred�tasyon standardının şartlarına uyulur ve İSGÜM �nternet sayfasında �lân
ed�len rapor formatına uygun rapor düzenlen�r.

(3) İşyer�n�n �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z� yapılan bölümler�, buralarda yapılan �şler, maruz�yet süres� ve
ölçüm, test ve anal�z sonucunu etk�leyeb�lecek hususlar raporlarda açıkça bel�rt�l�r. K�ş�sel maruz�yet düzey� ölçülen
k�ş�n�n adı, unvanı ve yaptığı �ş raporlarda yer alır.

(4) İşyer�nde yapılan ölçümlerde hang� standartların kullanıldığı, ölçüm bel�rs�zl�ğ� �le b�rl�kte ölçüm sonuçları
ve varsa sınır değerler� bel�rt�l�r. Ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarının mevzuata uygunluğunun değerlend�r�lmes�
laboratuvar tarafından yapılmaz. Mevzuatta sınır değer�n bulunmadığı hallerde, ölçüm yapılan metot d�kkate alınarak
uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değer kullanılır.

(5) İşyer�nde gerçekleşt�r�len �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�zler�ne �l�şk�n düzenlenen raporun �çer�ğ�nden
İSGÜM tarafından bel�rlenen ver�ler İSG-KATİP’e yüklen�r.

(6) İş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z�yle �lg�l� raporlarda bu Yönetmel�ğ�n kapsamında olmayan d�ğer
ölçüm, test ve/veya anal�zlerle �lg�l� b�lg�ler bulundurulmaz.

Laboratuvarlar arası �ş b�rl�ğ�
MADDE 20- (1) Laboratuvarlar arası �ş b�rl�ğ� kapsamında; �lg�l� parametreden yalnızca numune alma yetk�s�

olan laboratuvar, bu parametreden numuneler� anal�z yapma �le �lg�l� yetk�s� olan d�ğer b�r laboratuvara veya İSGÜM’e
göndererek anal�z sonucu alab�l�r.

(2) İş b�rl�ğ� yapacak laboratuvarlar, İSG-KATİP üzer�nden �ş b�rl�ğ� sözleşmes� düzenler. İSGÜM �le
yapılacak �ş b�rl�kler�nde de İSG-KATİP üzer�nden �ş b�rl�ğ� sözleşmes� düzenlen�r.

(3) Numune alan laboratuvar, raporun ek�ne �ş b�rl�ğ� yaptığı laboratuvar tarafından hazırlanan anal�z raporunu
eklemekle yükümlüdür.

(4) Numune alan laboratuvar, numuney�, �ş b�rl�ğ� yaptığı laboratuvara �lg�l� metoda uygun taşıma ve saklama
koşullarında göndermekle yükümlüdür.

(5) Raporlama, numune alan laboratuvar tarafından yapılır.
(6) Laboratuvarlar, yetk�l� olmadığı parametrede �ş b�rl�ğ� yapamaz. Yetk�s� olmayan parametreden �ş b�rl�ğ�

yapan her �k� laboratuvarın yetk�s� bulunmayan parametreden ölçüm, test ve/veya anal�z yapmış olduğu kabul ed�l�r.
G�zl�l�k
MADDE 21- (1) Laboratuvar, �şyer�ne a�t b�lg�ler ve �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarına �l�şk�n

b�lg�ler�; yargı organları, TÜRKAK �le bu konuda yetk�l� Bakanlık denet�m personel� dışında üçüncü şahıslara
veremez. Ancak 20 nc� madde kapsamında �ş b�rl�ğ� yapan laboratuvarlar arasında sadece numune alma ve anal�zle
�lg�l� b�lg�ler paylaşılab�l�r.

(2) T�car� ve meslek� sırlar �le çalışanların k�ş�sel ver�ler�n�n korunması konularında �lg�l� mevzuata göre �şlem
yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Yetk�lend�rme

Yetk�lend�rme yetk�s�, süres� ve bedeller�
MADDE 22- (1) Laboratuvarın yetk�lend�r�lmes�, kapsam gen�şlet�lmes�, denetlenmes�, belges�n�n

yen�lenmes�, belges�n�n geçerl�l�ğ�n�n askıya alınması veya �ptal ed�lmes� yetk�s� �le bu Yönetmel�k kapsamında
görevlend�r�len k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes�, eğ�t�lmes�, sınavlarının düzenlenmes�, denetlenmes�, sert�f�kasının
yen�lenmes�, sert�f�kasının geçerl�l�ğ�n�n askıya alınması veya �ptal ed�lmes� yetk�s� Genel Müdürlüğe a�tt�r.

(2) Laboratuvarların yeterl�k belges� geçerl�l�k süres� dört yıl, ön yeterl�k belges� geçerl�l�k süres� b�r yıldır. Ön
yeterl�k belges�, laboratuvara b�r kereye mahsus olmak üzere ver�l�r.

(3) Ölçüm ve numune alma personel�n�n sert�f�kasının geçerl�l�k süres� dört yıldır.
(4) Bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlıkça gerçekleşt�r�len �ş ve �şlemlere �l�şk�n bedeller Bakanlık tarafından

bel�rlen�r.
(5) 13 üncü, 23 üncü, 25 �nc�, 26 ncı, 27 nc� ve 28 �nc� maddeler kapsamında yapılacak başvurularda dördüncü

fıkra uyarınca bel�rlenen bedeller�n ödend�ğ�ne �l�şk�n dekont bulunması zorunludur. Aks� takd�rde başvuru �ncelemeye
alınmaz.

Başvuru
MADDE 23- (1) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� almak �steyen laboratuvar aşağıdak� b�lg� ve belgeler �le

İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e başvurur:
a) Başvuru d�lekçes�.
b) EK-2’de yer alan kurum/kuruluş b�lg� formu.
c) EK-3’te yer alan personel b�ld�r�m l�stes�.
ç) EK-4’te yer alan �ş h�jyen� alanında h�zmet ver�lecek parametre l�stes�.
d) EK-5’te yer alan �ş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z c�haz l�stes�.
e) EK-6’da yer alan c�haz kal�brasyon ç�zelges�.
f) Yeterl�k belges� başvurusunda TÜRKAK tarafından ver�lm�ş akred�tasyon sert�f�kası ve kapsamı; ön yeterl�k

belges� başvurusunda TÜRKAK’a akred�tasyon �ç�n başvurulan kapsamı göster�r belge.
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g) Kullandığı �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z metotlarına a�t Türkçe olarak hazırlanmış deney tal�matları
�le gerekt�ğ�nde metotların tam metn�.

ğ) Ölçüm bel�rs�zl�ğ� hesapları, val�dasyon ve/veya doğrulama raporları.
h) İş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z raporlarına �mza atmaya yetk�l� personel�n �mza s�rküler�.
ı) Laboratuvar yönet�c�s� ve kal�te yönet�c�s�n�n onaylı d�ploma örneğ�.
�) İş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z�n� yapacak personel�n �lg�l� konularda aldıkları eğ�t�m sert�f�kaları.
j) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlar �ç�n �lg�l� t�caret odasından alınan ve Türk�ye T�caret S�c�l�

Gazetes�nde yayımlanmış olan tüzel k�ş�l�ğ�n� gösteren belge.
k) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlardan, b�ld�r�len adreste laboratuvar faal�yetler�n�n

yürütüleb�leceğ�ne da�r �şyer� açma ve çalışma ruhsatı.
l) Laboratuvarın bulunduğu mesken veya �şyer�n�n tapusunun veya k�ra sözleşmes�n�n b�r örneğ�.
m) Yangına karşı gerekl� tedb�rler�n alındığına ve laboratuvarın bulunduğu b�nada laboratuvar açılmasında

sakınca olmadığına da�r yetk�l� merc�ler tarafından ver�len belge.
Başvuru dosyasının �ncelenmes�, denet�m�, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n düzenlenmes�
MADDE 24- (1) Laboratuvarın sunduğu dosya İSGÜM tarafından değerlend�r�l�r. Belgelerde eks�kl�k ya da

uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde başvuru yapan laboratuvara, �nceleme �şlemler�nde tesp�t ed�len eks�kl�k ya da
uygunsuzlukların g�der�lmes� �ç�n 60 gün süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde laboratuvara, sunduğu dosyada b�rden fazla
düzeltme yapma hakkı tanınır. Bel�rlenen sürede eks�kl�k ya da uygunsuzluklar g�der�lmezse �lg�l� başvuru bedel� �ade
ed�lmeks�z�n dosya �ade ed�l�r.

(2) Başvuru dosyası uygun bulunan laboratuvar, EK-7’de yer alan İlk Başvuru, Kapsam Gen�şletme ve Belge
Yen�leme Denet�m Tutanağına göre denetlen�r. Denet�m sonrasında tesp�t ed�len eks�kl�k ya da uygunsuzluklar
raporlanarak laboratuvara tebl�ğ ed�l�r. Başvuru yapan laboratuvara, bu eks�kl�k ya da uygunsuzlukları g�dermes� �ç�n
raporun kend�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 60 gün süre ver�l�r. Eks�kl�k ya da uygunsuzlukların laboratuvar
tarafından g�der�ld�ğ�n�n b�ld�r�lmes�nden sonra gerek görülmes� hal�nde laboratuvara en fazla b�r kere daha denet�m
yapılır. Bel�rlenen sürede eks�kl�k ya da uygunsuzluklar g�der�lmezse �lg�l� başvuru bedel� �ade ed�lmeks�z�n dosya
�ade ed�l�r.

(3) Denet�m sonucunda uygun bulunan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından; EK-8/A ve EK-9/A’da yer
alan örneklere uygun olarak yeterl�k belges� �le yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� veya EK-8/B ve EK-9/B’de
yer alan örneklere uygun olarak ön yeterl�k belges� �le ön yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� düzenlen�r.
Düzenlenen belgelere �l�şk�n b�lg�ler İSGÜM’ün �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(4) Başvuru dosyalarının �ncelenmes�, denet�m� ve yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n düzenlenmes� başvuru
tar�h�nden �t�baren 180 gün �çer�s�nde tamamlanır.

Belge yen�leme
MADDE 25- (1) Yeterl�k belges�ne sah�p olan ve geçerl�l�k süres� sonunda belges�n� yen�lemek �steyen

laboratuvar, belge süres�n�n b�t�m�nden en az 180 gün önce aşağıdak� belgelerle b�rl�kte İSG-KATİP üzer�nden
İSGÜM’e müracaat eder:

a) Başvuru d�lekçes�.
b) 23 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len belgelerden değ�ş�kl�k olan veya eklenen d�ğer belgeler.
(2) Belge yen�leme başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası �ncelen�r ve laboratuvara denet�m yapılır.

İnceleme ve denet�mlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyulur.
(3) Belge yen�leme başvurusu uygun bulunan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından EK-8/A ve EK-9/A’da

yer alan örneklere uygun olarak yeterl�k belges� �le yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� düzenlen�r. B�r�nc�
fıkradak� şartı sağlayan laboratuvarın yen� yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n başlangıç tar�h�, öncek� belgen�n
geçerl�l�k süres�n�n b�tt�ğ� tar�h olarak düzenlen�r.

(4) Ön yeterl�k belges�ne sah�p laboratuvar, belge yen�leme yapamaz.
Unvan değ�ş�kl�ğ�
MADDE 26- (1) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� almış laboratuvar, unvanını değ�şt�rmes� hal�nde 30 gün

�çer�s�nde aşağıdak� belgelerle b�rl�kte İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e müracaat eder:
a) Başvuru d�lekçes�.
b) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlar �ç�n �lg�l� t�caret odasından alınan ve Türk�ye T�caret S�c�l�

Gazetes�nde yayımlanmış olan tüzel k�ş�l�ğ�n� gösteren belge.
(2) Unvan değ�ş�kl�ğ� başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından; EK-8/A ve EK-9/A’da

yer alan örneklere uygun olarak yeterl�k belges� �le yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� veya EK-8/B ve EK-
9/B’de yer alan örneklere uygun olarak ön yeterl�k belges� �le ön yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� düzenlen�r.
Unvan değ�ş�kl�ğ�, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k tar�h�n� değ�şt�rmez.

Adres değ�ş�kl�ğ�
MADDE 27- (1) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� almış laboratuvarın adres�n� değ�şt�rmek �stemes� hal�nde,

laboratuvar aşağıdak� belgelerle b�rl�kte 30 gün önceden İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e müracaat eder:
a) Başvuru d�lekçes�.
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b) 23 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len belgelerden değ�ş�kl�k olan veya eklenen d�ğer belgeler.
(2) Adres değ�ş�kl�ğ� başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası �ncelen�r ve laboratuvara denet�m yapılır.

İnceleme ve denet�mlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyulur.
(3) Adres değ�ş�kl�ğ� başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından; EK-8/A ve EK-9/A’da yer

alan örneklere uygun olarak yeterl�k belges� �le yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� veya EK-8/B ve EK-9/B’de
yer alan örneklere uygun olarak ön yeterl�k belges� �le ön yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� düzenlen�r. Adres
değ�ş�kl�ğ�, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k tar�h�n� değ�şt�rmez.

(4) Laboratuvarın f�z�k� olarak yer�n�n değ�şmemes� ancak adres b�lg�s�n�n �lg�l� makamlarca değ�şt�r�lmes�
hal�nde adres değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n hükümler uygulanmaz. Bu husus 30 gün �çer�s�nde İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e
b�ld�r�l�r.

(5) Laboratuvarın yetk�lend�r�ld�ğ� adrese �l�şk�n resm� makamlarca doğal afet neden�yle yıkım kararı alınması
ya da yıkık veya hasarlı raporu ver�lmes� durumlarında, bu husus 30 gün �çer�s�nde İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e
b�ld�r�l�r ve yen� adres �ç�n başvuru yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak adres değ�ş�kl�ğ� neden� �le başvuru bedel�
ödenmez.

Kapsam gen�şletme
MADDE 28- (1) H�zmet verd�ğ� parametrelerde veya metotlarda kapsam gen�şletmek �steyen yeterl�k

belges�ne sah�p laboratuvar, aşağıdak� belgelerle b�rl�kte İSG-KATİP üzer�nden İSGÜM’e müracaat eder:
a) Başvuru d�lekçes�.
b) 23 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len belgelerden değ�ş�kl�k olan veya eklenen d�ğer belgeler.
(2) Kapsam gen�şletme başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası �ncelen�r ve laboratuvara denet�m yapılır.

İnceleme ve denet�mlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyulur.
(3) Kapsam gen�şletme başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından EK-8/A ve EK-9/A’da

yer alan örneklere uygun olarak yeterl�k belges� �le yeterl�k belges�ne �l�şk�n parametre l�stes� düzenlen�r. Kapsam
gen�şletme, yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k tar�h�n� değ�şt�rmez.

(4) Ön yeterl�k belges�ne sah�p laboratuvar, kapsam gen�şletme yapamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarların Denet�m�

Denet�m personel�
MADDE 29- (1) Laboratuvarların denet�m�; akred�tasyon standardı, ölçüm bel�rs�zl�ğ�, metot val�dasyonu

eğ�t�mler�n� almış ve Genel Müdürlükte görevl� çalışma uzmanı ve uzman yardımcıları, mühend�s, f�z�kç�, k�myager,
b�yolog ve tab�pler tarafından yer�ne get�r�l�r.

(2) Denet�m personel�, laboratuvar ve z�yaret ett�kler� �şyer�yle �lg�l� ed�nd�ğ� b�lg�ler� g�zl� tutar.
Haberl� ve habers�z denet�mler
MADDE 30- (1) Laboratuvarlar, bu Yönetmel�k esasları dâh�l�nde �k� yılda en az b�r kez haberl� veya habers�z

denet�me tab� tutulur. Buna ek olarak laboratuvarın yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ� İSG-KATİP üzer�nden
de denetleneb�l�r.

(2) İSG-KATİP s�stem�ne g�r�ş� yapılmış ölçüm günler� dışında hafta �ç� mesa� saatler�nde laboratuvar
personel�nden en az b�r k�ş� laboratuvarda bulunur.

(3) Haberl� denet�mlerde, denet�m tar�h�, laboratuvara en az 10 gün önces�nde b�ld�r�l�r. Bu denet�mlerde
laboratuvar personel�n�n tamamı laboratuvarda hazır bulunur.

(4) Denet�mlerde laboratuvarın bu Yönetmel�k kapsamında yer alan hükümlere uygunluğu �le laboratuvarın
yetk� belges�nde yer alan ölçüm, test ve/veya anal�z parametreler�nden gerekl� görülenler�n �crası, �şyer� ortamında
veya laboratuvarda yer�nde gözlemlenerek denetlen�r.

(5) Laboratuvar personel�, denet�m personel�ne bu Yönetmel�k kapsamında her türlü b�lg� ve belgey�
göstermek ve yardımcı olmak zorundadır.

(6) Denet�m�n tamamlanmasını tak�ben EK-10’da yer alan denet�m tutanağı �k� nüsha olarak düzenlen�r.
Denet�m personel� ve laboratuvar yönet�c�s� tarafından �mzalanarak b�r nüshası laboratuvar yönet�c�s�ne ver�l�r.
Laboratuvar yönet�c�s�n�n bulunmaması hal�nde laboratuvarda bulunan d�ğer laboratuvar personel� de �mza atmaya
yetk�l�d�r. İSG-KATİP üzer�nden yapılan denet�mler �ç�n oluşturulan tutanaklarda laboratuvar yönet�c�s�n�n �mzası
aranmaz.

(7) Denet�m bulguları 31 �nc�, 32 nc� ve 34 üncü maddeler �le EK-11’de yer alan Laboratuvar İhtar Puanı
Tablosuna göre değerlend�r�l�r ve raporlanır. Bu Yönetmel�ğe aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l� �dar� yaptırım
uygulanır ve laboratuvara tebl�ğ ed�l�r.

(8) Yeterl�k belges� yen�leme �şlem� yapan laboratuvarların yeterl�k belges� süres�n�n yalnız son b�r yılında
uygulanan �htar puanları yen�lenen belge �ç�n geçerl� olur.

(9) Ön yeterl�kten yeterl�ğe geç�ş yapan laboratuvarın ön yeterl�k belges� süres� boyunca aldığı �htar puanları,
yeterl�k belges� �ç�n geçerl� olur.

Yeterl�k belges�n�n askıya alınması
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MADDE 31- (1) Laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n� askıya alma �şlemler�, bu maddede yer alan
hususlar �le EK-11’dek� Laboratuvar İhtar Puanı Tablosunda bel�rt�len �htar puanları d�kkate alınarak yapılır.

(2) İhtar puanı toplamı 300’e ulaşan laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� altı ay süre �le askıya alınır.
İhtar puanı neden�yle belges� askıya alınan laboratuvarın �htar puanları askı süres� b�t�m�nde s�l�n�r.

(3) Laboratuvarın akred�tasyon sert�f�kasının askıya alınması durumunda aynı süre boyunca yeterl�k belges� de
askıya alınır.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n Üçüncü Bölümünde yer alan laboratuvarın yapısal özell�kler�nde veya n�tel�kler�nde
Genel Müdürlüğe b�ld�r�mde bulunmadan bu Yönetmel�ğe aykırı şek�lde değ�ş�kl�k yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde
yapılan değ�ş�kl�k düzelt�lene kadar laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� askıya alınır.

(5) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�nde yer alan metotlar dışında herhang� b�r metot kullanarak ölçüm, test
ve/veya anal�z yaptığının tesp�t� hal�nde laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� altı ay süreyle askıya alınır.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında sert�f�ka alması zorunlu olmasına rağmen sert�f�kasız laboratuvar personel�
çalıştırdığı tesp�t ed�len laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� altı ay süreyle askıya alınır.

(7) Ölçüm ve numune alma �şler�n�n ölçüm ve numune alma personel� har�c�nde veya test ve anal�z �şler�n�n
anal�z personel� har�c�nde herhang� b�r k�ş� tarafından yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde laboratuvarın yeterl�k veya
ön yeterl�k belges� altı ay süreyle askıya alınır.

(8) Laboratuvarlar 20 nc� maddede bel�rt�len �ş b�rl�ğ� dışında, herhang� b�r konuda aracılık faal�yet� veya bu
Yönetmel�k kapsamındak� h�zmetler�n başka k�ş� veya kurumlara devr�n� yapamaz. Bu fıkraya aykırı şek�lde
davrandığı tesp�t ed�len laboratuvarların yeterl�k veya ön yeterl�k belges� altı ay süreyle askıya alınır.

(9) Belge yen�leme taleb� olan ancak belge süres�n�n b�t�m�nden en az 180 gün önce Genel Müdürlüğe
müracaat etmeyen laboratuvarın yeterl�k belges�, belge süres�n�n b�t�m�nden �t�baren belge yen�leme �şlem�
tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

(10) Denet�me yetk�l� Bakanlık personel�ne bu Yönetmel�k kapsamında �stenen her türlü b�lg� ve belgen�n
laboratuvar tarafından sunulmaması veya Bakanlık personel�n�n görev�n� yapmasını engelley�c� tutum ve davranışlarda
bulunulması hal�nde laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� altı ay süreyle askıya alınır.

Parametren�n askıya alınması
MADDE 32- (1) Yeterl�l�k deney� veya karşılaştırma test�nde, test sonucu kabul ed�leb�l�r sınırların dışında

olan laboratuvar, altı ay süre �ç�nde yeterl�l�k deney� veya karşılaştırma test�ne katılım sağlayab�l�r. Bu süre sonunda
olumlu sonuç alamayan laboratuvarın �lg�l� parametreler� olumlu sonuç alana kadar Genel Müdürlük tarafından askıya
alınır.

(2) Laboratuvar, 8 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len süreler dâh�l�nde zorunlu yeterl�l�k deney� veya
karşılaştırma test�ne g�rmem�şse �lg�l� parametre askıya alınır. İlg�l� parametreden yeterl�l�k deney� veya karşılaştırma
test�ne g�r�l�p olumlu sonuç alınması hal�nde askı �şlem� kaldırılır. Laboratuvar �lg�l� parametreden zorunlu yeterl�l�k
deney� veya karşılaştırma test�ne g�rmeden bu parametrelerde kapsam gen�şletme başvurusunda bulunamaz.

(3) Denet�mlerde aşağıdak� durumlar tesp�t ed�ld�ğ�nde �lg�l� parametre askıya alınır:
a) Ölçüm ve numune alma veya anal�zden yetk�l� olmasına rağmen personel�n �lg�l� metot veya parametreden

yetk�n olmaması durumunda.
b) Laboratuvarda uygun c�hazların bulunmaması durumunda.
c) Ölçüm sonuçlarını s�stemat�k olarak etk�leyen hataların tesp�t�nden �t�baren 6 ay �çer�s�nde �lg�l� hatanın

g�der�lerek raporların ger�ye yönel�k düzelt�lmemes� ve/veya gerekl� olduğu halde ölçümler�n yen�lenmemes�
durumunda.

(4) Üçüncü fıkrada bel�rt�len hususların g�der�lmes� hal�nde laboratuvarda tekrar denet�m yapılarak �lg�l�
parametreler �ç�n uygulanan askı �şlem� kaldırılır.

(5) EK-1’de yer alan l�steden akred�te ed�lm�ş parametres� veya metodu TÜRKAK tarafından askıya alınan
laboratuvarın �lg�l� parametres� veya metodu, askısı kaldırılıncaya kadar Genel Müdürlükçe de askıya alınır.
Laboratuvarın TÜRKAK tarafından akred�te parametres� veya metodu kalmamışsa yeterl�k belges� askıya alınır.

(6) Yeterl�k belges�ne sah�p laboratuvarın EK-1’de yer alan parametrelerden b�r� veya b�rkaçı TÜRKAK
tarafından ver�len akred�tasyon sert�f�kasının kapsamı dışına çıkartılırsa, laboratuvarın �lg�l� parametreler� tekrar
kapsama alınıncaya kadar Genel Müdürlükçe askıya alınır.

Belgen�n askı sürec�
MADDE 33- (1) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� askıda olan laboratuvar, askı süres� boyunca �ş h�jyen�

ölçüm, test ve anal�z� yapamaz, rapor düzenleyemez.
(2) Parametres� askıda olan laboratuvar, askı süres� boyunca �lg�l� parametreden �ş h�jyen� ölçüm, test ve

anal�z� yapamaz, rapor düzenleyemez.
(3) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n askıda olduğu süre, yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k

tar�h�n� değ�şt�rmez.
Belge �ptal� ve yasaklılık
MADDE 34- (1) Aşağıdak� hallerde laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges� �ptal ed�l�r:
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a) Laboratuvarın belge yen�leme başvurusu yok �se laboratuvarın yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k süres�n�n
b�t�m�nde.

b) Laboratuvarın ön yeterl�k belges�n�n süres� b�t�m�nde.
c) Beyan ed�len evraklardan herhang� b�r�n�n gerçeğe aykırılığının tesp�t� hal�nde.
ç) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k süres� �çer�s�nde belgen�n, aynı sebepten olduğuna

bakılmaksızın herhang� b�r sebeple �k�nc� defa askıya alınma hal�n�n oluşması durumunda.
d) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n askı süres� �çer�s�nde laboratuvarın h�zmet verd�ğ�n�n tesp�t� hal�nde.
e) Askıda olan parametreler�nden askı süres� �çer�s�nde laboratuvarın h�zmet verd�ğ�n�n tesp�t� hal�nde.
f) Laboratuvarın ölçüm, test ve anal�z yapmaksızın rapor düzenled�ğ�n�n tesp�t� hal�nde.
g) Laboratuvarın İSGÜM’e b�ld�rmeden adres değ�ş�kl�ğ� yapması hal�nde.
ğ) Laboratuvarın akred�tasyon sert�f�kasının �ptal ed�lmes� hal�nde.
h) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�z raporlarında tahr�fat yapıldığının tesp�t� hal�nde.
ı) Laboratuvarın yeterl�k veya ön yeterl�k belges�n�n �ptal� �ç�n talepte bulunması hal�nde.
�) Yetk�l� laboratuvarın başka adreste faal�yet gösteren şubeler� �ç�n yeterl�k veya ön yeterl�k belges�

almadığının tesp�t� hal�nde.
j) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges�nde yer alan parametreler dışında ölçüm, test ve/veya anal�z yaptığının

tesp�t� hal�nde.
(2) B�r�nc� fıkradak� hükümlere dayanılarak yeterl�k veya ön yeterl�k belges� �ptal ed�len laboratuvarın kurucu

veya ortaklarının da �ç�nde bulunduğu b�r laboratuvarın yen� yeterl�k veya ön yeterl�k belges� başvurusu, �lg�l� belgen�n
�ptal tar�h�nden �t�baren �k� yıl süreyle �şleme alınmaz.

(3) Yeterl�k veya ön yeterl�k belges� olmaksızın �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z� yaptığı tesp�t ed�len
kuruluşlar �le bu kuruluşların kurucu veya ortakları ve tüm personel� Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde �lân ed�l�r.
Bu kuruluşlar �le bu kuruluşların kurucu veya ortakları ve tüm personel�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� yetk� veya
sert�f�ka başvuruları on yıl süreyle �şleme alınmaz.

İdar� yaptırımlara �t�raz
MADDE 35- (1) Laboratuvar; denet�m sonucu uygulanan �htar puanları, askı �şlemler� ve belge �ptal�ne �l�şk�n

kararlara resm� yazı �le kararın kend�ne tebl�ğ�nden �t�baren 15 gün �ç�nde �t�raz edeb�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 15
�nc� günden sonra İSGÜM’e ulaşan �t�razlar �ncelenmez.

(2) İt�razlar İSGÜM tarafından �ncelenerek değerlend�r�l�r ve alınan n�ha� karar �lg�l� laboratuvara tebl�ğ ed�l�r.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
B�ld�r�m zorunluluğu
MADDE 36- (1) Laboratuvar aşağıdak� hususları, bel�rt�len sürelerde İSG-KATİP üzer�nden Genel Müdürlüğe

b�ld�r�r:
a) TÜRKAK tarafından herhang� b�r parametren�n veya metodun askıya alınması, kapsam dışı bırakılması

veya �ptal�n� ya da akred�tasyon sert�f�kasının �ptal�n� ve bu durumların gerekçes�n� 15 gün �çer�s�nde.
b) İş h�jyen� ölçüm, test ve anal�zler�ne da�r sonuçlar �le ver�ler�, �lg�l� raporun yayımlanmasından �t�baren 10

gün �çer�s�nde.
c) Laboratuvar üst yönet�m�ndek�, laboratuvar personel�ndek�, personel�n görevlend�r�ld�ğ� metot veya

parametredek� veya kullanılan c�hazlardak� değ�ş�kl�kler� 30 gün �çer�s�nde.
ç) Metot val�dasyonunun rev�ze ed�lmes� durumunda yen� val�dasyon raporlarını 30 gün �çer�s�nde.
d) Yapacağı ölçüm, test ve anal�zler� en az üç gün önces�nde.
e) Laboratuvarın yapısal özell�kler� �le n�tel�kler�n� etk�leyen değ�ş�kl�kler� en az 30 gün önces�nde.
f) Yeterl�l�k deney� veya karşılaştırma testler�ne katılacak laboratuvar, katılım durumunu en az 10 gün

önces�nde.
g) Katıldığı yeterl�l�k deneyler� ve karşılaştırma testler�n�n sonuçlarını, sonuçların açıklanmasının ardından 10

gün �çer�s�nde.
(2) B�r�nc� fıkranın (f) veya (g) bentler�nde yer ver�len sürelere uymayan laboratuvar, g�rd�ğ� yeterl�l�k deney�

veya karşılaştırma test�nden olumsuz sonuç almış kabul ed�l�r.
Ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarına �t�raz
MADDE 37- (1) Laboratuvarın �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçlarına tarafların, denet�m veya

teft�şe yetk�l� merc�ler�n �t�razları hal�nde, yapılan �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z kayıtları İSGÜM tarafından
�ncelen�r ve gerek görülürse �lg�l� �ş h�jyen� ölçüm, test ve/veya anal�z sonuçları geçers�z kılınarak İSG-KATİP’e
�şlen�r.

Uygulama esasları
MADDE 38- (1) Laboratuvarlar, bu Yönetmel�kle �lg�l� uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla Bakanlıkça

yayımlanan alt düzenlemelere ve yapılan duyurulara uymak zorundadır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 39- (1) 24/1/2017 tar�hl� ve 29958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş H�jyen� Ölçüm, Test ve
Anal�z Laboratuvarları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut laboratuvarlar ve başvurular
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce yeterl�k veya ön yeterl�k belges� almak

�ç�n başvurusu bulunan laboratuvarların bu �ş ve �şlemler�, yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k hükümler�ne göre
sonuçlandırılır.

Geç�ş süres�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�nde yer alan hükümler İSG-KATİP s�stem�nde

gerekl� düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük ve İSGÜM �nternet sayfasında �lân ed�l�nceye kadar İSGÜM’e
yazılı olarak yapılır.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası 1/1/2026 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.
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