TURKLAB
ÇEVRE KOMİTESİ
Komitemiz 2004 tarihinde
faaliyetlerine başlamıştır.

TURKLAB - ÇEVRE KOMİTESİ HAKKINDA
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. Bu bağlamda 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.
Bu çalışmaların daha detaylı ve spesifik olarak ortaya konulabilmesi için oluşturulan alt çalışma
gruplarımızdan biri de Çevre Komitesidir. Komitemiz faaliyetlerine 2004 yılında başlamıştır. Bütün canlıların
ortak varlığı olan Çevrenin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması, ekolojik dengenin
tahribinin bozulmasının ve yok olmasının önlenmesi şüphesiz ki doğru, kararlı ve tarafsız bir hizmet
anlayışının sonucu elde edilebilecektir.
Çevre Laboratuvarlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak teknik ve ticari gelişimlerini
bütüncül olarak gerçekleştirmesine yönelik 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 vermek,
komitemizin ana hedeflerini oluşturmaktadır.
Komitemiz görevini icra ederken üyelerimizden gelen talepleri değerlendirerek bütünleyici bir yaklaşımla
hareket etmektedir. Üyelerimizin ortak faydaları üzerine odaklanan komitemiz, üye temsiliyetini 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.
• AST Laboratuvar Hizmetleri ve Danışmanlık Tic. A.Ş.
• Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
• Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş.
• Elinsan Elektrik İnşaat Hava Kalitesi Ölçüm Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Haliç Çevre Laboratuvarı
• İzmit Atık ve Atıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)
• MARTEST Analiz Laboratuarları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Testmer Ölçüm ve Test Hizmetleri 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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