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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Merkez 
Laboratuvarı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Çalışmaları

ve Analizleri kapsamında Çevre Ana-
lizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya 
hak kazanan Oda Merkez Laboratuvarı 
(MERLAB), 19.01.2007 tarihinde TS 
EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalib-
rasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin 
Genel Şartlar standardı kapsamında ak-
redite olmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çalışma ortamındaki kişisel 
maruziyetler veya çalışma ortamının 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenle-
rin tespiti ile ilgili iş hijyeni ölçüm, test 
ve analizleri yapacak özel veya kamuya 
ait kurum ve kuruluş laboratuarlarının 
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esas-
ların tariflendiği “İş Hijyeni Ölçüm, 
Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar 
Hakkında Yönetmelik” gereğince hali 
hazırda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
mevzuatı kapsamında şubelerimizce 
yürütülen bazı ölçümlerin gerçekleşti-
rilebilmesi için “Akreditasyon Kapsam 
Genişletme” çalışmaları tamamlanmış-
tır. Gerekli denetimler TÜRKAK tara-
fından gerçekleştirilmiş olup, genişle-
tilmiş kapsamlı akreditasyon belgesinin 
alınması ile de işyerlerinde Kişisel Toz 
Maruziyeti, Ortam Tozu, Kişisel Gürül-
tü Maruziyeti, Ortam Gürültüsü, Kişi-

sel Titreşim Maruziyeti, Aydınlatma ve 
Termal Konfor ölçümleri yapılacaktır.

Laboratuvarımız Tarafından Yapılan 
Ölçümleri Gerekli Kılan Yasal 
Mevzuatlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. 
maddesinin 4. fıkrasına göre işveren, iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma 
ortamına ve çalışanların bu ortamda 
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine 
yönelik gerekli kontrol, ölçüm, incele-
me ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Parametreler

1. Kişisel Toz Maruziyeti
2. Ortam Tozu

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik, EK-1’e göre;

Madde 16: Çalışma ortamı havasını 
kirleterek çalışanların sağlığına zarar 
verebilecek atıkların ve artıkların der-
hal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, ze-
hirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, 
duman ve fena kokuları ortam dışına 
atacak şekil ve nitelikte, genel havalan-
dırma sisteminden ayrı olarak mekanik 
(cebri) havalandırma sistemi kurulur.

Merkez Laboratuvarın Kuruluşu ve 
Akreditasyon Süreci 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
Anayasanın 135. maddesi doğrultu-
sunda çıkarılan 6235 sayılı TMMOB 
Kanunu’na göre kurulmuş kamu kuru-
mu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Oda bünyesinde yer alan Merkez La-
boratuvarı 15.03.2002 tarih ve 24696 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği Makina Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliği’nin Oda Amaçları başlıklı 
6. maddesinde yer alan, “İş ve işçi gü-
venliği, ergonomi, çevrenin korunması 
ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm 
ve test cihazlarının kalibrasyonu vb. 
sanayiye yönelik araştırma, geliştirme 
konularında teknik ve bilimsel her tür-
lü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen 
ölçüm, test ve kontrolleri yaparak bel-
ge vermek, Oda’nın üyelerinin bu ko-
nudaki uzmanlık çalışmalarını toplum 
yararına sunmak, araştırma, eğitim ve 
testlere yönelik uygulama merkezleri 
ve laboratuvarlar kurmak” hükmünden 
yola çıkılarak kurulmuştur.

2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve 
Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm 
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Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre;

Madde 5 (1): İşveren, her türlü tozun 
meydana geldiği işyerlerinde çalışan-
ların toz maruziyetini önlemek ve çalı-
şanların toz ile ilgili tehlikelerden ko-
runması için gerekli tüm koruyucu ve 
önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Madde 8 (1): İşveren, her türlü tozun 
meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 
tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve 
Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkın-
da Yönetmelik hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla;

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre 
belirlenen periyodik aralıklarla toz öl-
çümlerinin yapılmasını,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziye-
tinin bulunduğu koşullarda herhangi 
bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin 
tekrarlanmasını,

c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belir-
tilen mesleki maruziyet sınır değerleri 
dikkate alınarak değerlendirilmesini 
sağlar.

3. Kişisel Gürültü Maruziyeti

4. Ortam Gürültüsü

Çalışanların Gürültü İle İlgili Riskler-
den Korunmalarına Dair Yönetmelik’e 
göre;

Madde 6 (1): İşveren, çalışanların ma-
ruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirme-
sinde ele alır ve risk değerlendirmesi 
sonuçlarına göre gereken durumlarda 
gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti 
belirler.

5. Kişisel Titreşim Maruziyeti

Çalışanların Titreşimle İlgili Riskler-
den Korunmalarına Dair Yönetmelik’e 
göre;

Madde 6 (1): İşveren, çalışanların ma-
ruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, 
işyerinde gerçekleştirilen risk değer-
lendirmesinde ele alır, gerekiyor ise 
ölçümler yaptırarak mekanik titreşime 
maruziyeti belirler.

6. Aydınlatma

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik’e göre;

Madde 5 (1): İşveren, çalışanların sağ-
lık ve güvenliğini korumak için;

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeter-
li aydınlatma, havalandırma ve termal 
konfor şartlarını sağlar.

7. Termal Konfor

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik, Ek-1’e göre ortam sıcak-
lığı;

Madde 19: İşyerlerinde termal konfor 
şartlarının çalışanları rahatsız etmeye-
cek, çalışanların fiziksel ve psikolojik 
durumlarını olumsuz etkilemeyecek şe-
kilde olması esastır.  Çalışılan ortamın 
sıcaklığının çalışma şekline ve çalışan-
ların harcadıkları güce uygun olması 
sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma 
yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, 
kantinler ve ilk yardım odaları kullanım 
amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bu-
lundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla 
kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız et-

meyecek ve kaza riski oluşturmayacak 
şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrol-
leri yapılır. İşyerlerinde termal konfor 
şartlarının ölçülmesi ve değerlendiril-
mesinde TS EN 27243 standardından 
yararlanılabilir.

Madde 20: Yapılan işin niteliğine göre, 
sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk 
bir ortamda çalışılması ve bu durumun 
değiştirilmemesi zorunlu olunan haller-
de, çalışanları fazla sıcak veya soğuk-
tan koruyucu tedbirler alınır.

Madde 21: İşyerinin ve yapılan işin 
özelliğine göre pencerelerin ve çatı ay-
dınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz 
etkilerini önleyecek şekilde olması sağ-
lanır.

Ölçümlerin yaptırılması sırasında, la-
boratuvarın akreditasyonunun bulun-
masına ve yeterliliğini sağlamış olması-
na dikkat edilmelidir. Son zamanlarda, 
yetkisiz ve akredite olmayan firmaların 
uygun olmayan kontrolleri sonucunda 
pek çok firmada işçi ölümleri yaşan-
mıştır. Özellikle Soma’da yaşanan son 
faciadan sonra ülkemizde bu konunun 
hafife alınmasının sonuçları bariz bir 
şekilde görülmüştür.

Parametre Metod

1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu MDHS 14/3

2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
TS 2361 
PD CENTR 16013-3

3 Kişisel Gürültü Maruziyeti TS 2607 ISO 1999

4 Ortam Gürültüsü TS 2607 ISO 1999

5
Kişisel Titreşim Maruziyeti 
(El-Kol ve Tüm Vücut)

TS EN ISO 5349-1 
TS EN ISO 5349-2 
TS ISO 2631-1

6 Aydınlatma
TS EN 12464-1 
TS EN 12464-2

7 Termal Konfor
TS EN 27243 
ISO 7730

Ölçüm Metodları


