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TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği, Türkiye’de özel ve kamu sektöründe hizmet sunan
tüm laboratuvarların bir tepe örgütü olma misyonu ile 2004 yılında kurulmuştur.Uluslararası platformlarda
ülkemizi temsil eden TURKLAB kuruluş tarihi ile aynı yılda, 26 Ekim 2004 tarihinde, Avrupa Laboratuvarlar
Birliği EUROLAB üyesi olmuştur.
TURKLAB’ın amacı; ulusal ve uluslararası platformlarda bulunan ilgili kanun ve hükümlere göre kurulmuş
deney ve kalibrasyon laboratuvarlarını tek bir çatı altında toplamak ve üyeleri arasındaki koordinasyonu
sağlamaktır.
TURKLAB üye laboratuvarlarının ve laboratuvar sektörlerinin gelişimini arttırmak için teknik rapor, bülten,
seminer ve çalışma gruplarının yayın veya toplantılarıyla bilgi ve tecrübe alışverişi sağlar. Faaliyetleri ile
doğruluk ve kalite güvence gereksinimlerinin, gerçek ihtiyaçlara göre ayarlanması için uygun maliyetli
analiz, kalibrasyon ve ölçüm hizmetlerinin uygulanmasına da zemin ve teşvik sağlamış olur.
Yapılan çalışmaların her bir alanda daha detaylı ve spesifik ilerleyebilmesi için kurulduğu günden bu yana
çalışma komiteleri oluşturan TÜRKLAB 2020 yılında var olan komitelerine İş Hijyeni Komitesini de eklemiş
ve bu alanda aktif çalışmalar yürüten “İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarları Derneği” ile işbirliği içerisine
girmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Dünya genelinde hassasiyetin her geçen gün artması ile araştırmalar
göstermiştir ki iş yeri ortamındaki tedbirsiz yaklaşımlar kalıcı hastalıklara ve kazalara sebep olmaktadır. İş
Hijyeni Ölçümleri, gerekli önlemlerin alınabilmesi ve insan sağlığını negatif yönde etkileyebilecek
durumların tespiti için büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda komitemizin amacı; öncelik olarak kendi içerisinde ve daha sonra tüm sektörde “iş hijyeni”
bilincini saygı duyulacak seviyede geliştirmek, İş Hijyeni Laboratuvarlarının hizmet kalitesi, metotlara ve
mevzuatlara hakimiyeti için çalışmak, ulusal ve uluslararası standartları takip edebilmeleri için eğitim,
söyleşi, çalıştay gibi faaliyetleri organize etmek, sektörde gerçekleşen yenilikleri takip ederek güncel verileri
üyelerimize sunmak, sektörün komu kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlamak ve haklarını korumak,
sektörün her anlamda geleceğine yön vermektir.
Komitemiz üyelerinin menfaatleri doğrultusunda güç birliği içerisinde hareket ederken, üyetemsiliyetini
kamu, özel kurum ve kuruluşlarda yerine getirmek üzere konusunda uzman kişileri görevlendirmekte
misyon edinmiş olup, sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcilikleri, uluslararası örgütler vb. kuruluşlarla
sürekli işbirliği içerisindedir.
Komitemiz üyeleri aşağıda yeralmaktadır:
• AND Analiz Test Ölçüm ve Laboratuvar Hiz. Tic. A.Ş.
• Artek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş.
• Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş.
• Dipol Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları A.Ş.
• Egetest Çevre Ölçüm ve Kalibrasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
• EKOÇED Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.
• Elinsan Elektrik İnşaat Hava Kalitesi Ölçüm Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

• Gemar Çevre Ölçüm ve Analiz İş Sağlığı ve Güvenliği Jeoloji Madencilik İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
• Haliç Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı
• MAR-LAB Marmara Laboratuvar ve Çevre Analiz San. Tic. Ltd.Şti.
• MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
• Testmer Ölçüm ve Test Hizmetleri Ltd.Şti
• Ulusoy İş Sağlığı ve Güvenliği Tic.Ltd.Şti.
• Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı San.Tic.Ltd.Şti.
Derneğimizde faaliyet gösteren diğer komitelerimiz; Çevre Komitesi, Kalibrasyon Komitesi, Tüketici
Ürünleri Laboratuvarları Komitesi, Yapı Malzemeleri Uygunluk Değerlendirme Komitesi, İletişim ve Üye
İlişkileri Komitesi, Gıda Güvenliği Komitesi, İş Hijyeni Laboratuvarları Komitesidir.
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