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HAKKIMIZDA

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E. Baş İş Müfettişi İbrahim OĞUR 
tarafından 1996 yılında kurulan DETAM Danışmanlık Eğitim Teknik 
Araştırma Mühendislik Ltd.Şti ; süreç içerisinde ortaya koymuş 
olduğu KALİTEye dayalı hizmet anlayışıyla 2010 yılında TS EN ISO/ IEC 
17025 standartından , 2011 yılında  TS EN ISO/ IEC 17020 standartından 
TÜRKAK tarafından akredite olmuştur.

  Özel sektör ve kamu kuruluşlarının; Çevre mevzuatı ve İş Sağlığı 
Güvenliği kanunu kapsamında yaptırması zorunlu olan ölçüm , analiz, 
test ve kontrolleri tek çatı altında birleştirerek sunan DETAM ; bağımsız 
ve tarafsız bir kuruluştur. Hizmet verdiği firmalara ait gizli bilgilerin ve 
tescilli hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri almıştır.

  DETAM; konusunda uzman personeli ile ulusal ve uluslararası 
kabul görmüş ölçüm standartları ve izlenebilirliği sağlanmış cihazlar 
kullanarak; kaliteli ve müşteri odaklı bir hizmet sunmaktadır.

  LABORATUVARIMIZ; TS EN ISO IEC/17025 Standartına göre TÜRKAK 
‘tan akredite, ÇEVRE BAKANLIĞI tarafından yetkilendirilmiş ÇEVRE 
ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARI  ve  ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
tarafından yetkilendirilmiş İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM,TEST ve ANALİZ 
LABORATUVARI dır.

  MUAYENE KURULUŞUMUZ ; TS EN ISO IEC/17020 Standartına göre 
TÜRKAK ‘tan akredite ,” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne uygun şekilde yapılanmış A TİPİ 
MUAYENE KURULUŞU ‘ dur. 

HİZMETLERİMİZ

 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

• Baca Gazi Emisyon Ölçümü
• Partikül Madde Tayini
• Standart Yanma Gazları Tayini(NO2, NOx, SO2, CO),
• İslilik, Nem, Sıcaklık, Hız, Basınç Tayini
• VOC Numune Alma ve GC/FID Analizi
• PM10 Ölçümü
• Çöken Toz Ölçümü
• Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
• Çevresel Gürültü Ölçümleri(Eğlence Yeri, İş Yeri-Atölye)
• Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi(Patlatma) Ölçümü

İş Hijyeni Laboratuvarı

• Aydınlatma Ölçümleri
• Termal Konfor Ölçümleri (PMV-PPD, WBGT)
• Gürültü Ölçümleri (İş yeri ortamı ve Kişisel maruziyet)
• Toz Ölçümleri (İş yeri ortamı ve Kişisel maruziyet)
• Titreşim Ölçümleri (Kişisel Maruziyet El-Kol ve Tüm vücut )
• VOC Ölçümleri (İş yeri ortamı ve Kişisel maruziyet)
• Anlık Gaz Ölçümleri
• Gürültü Haritalandırma

Muayene Kuruluşu

• Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri
• Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri
• Topraklama  ve Paratoner Topraklama Kontrolleri
• Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü
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Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

       2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ gereğince bu mevzuata tabi tesislerin 
Çevre İzni/Çevre Lisansı almaları zorunludur.Ve tesislerin yükümlü oldukları kapsamlarda ölçüm ve analizleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvara yaptırması gereklidir.
 
       DETAM Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için; Çevre ölçümlerini yasal mevzuatlara uygun, üstün teknolojik alt yapı ve hatasız ölçüm 
metotları çerçevesinde tecrübeli personellerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

İlgili Yasal Mevzuat

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

MADDE 4 –d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca 
alınması gereken; hava emisyonu, çevresel 
gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı 
konularından en az birini içeren izni ifade eder.

MADDE 7 – (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve 
Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, 
Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve 
raporların sunulması zorunludur.

LABORATUVARIMIZ;

TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre  
TÜRKAK’tan akredite , 

Çevre Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analiz 

Laboratuvarıdır.
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Emisyon (Baca Gazı )Ölçümleri

       T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 
kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz 
önünde bulundurarak emisyonlarını 2 (iki) yılda bir kontrol ettirmek ve bu ölçüm-analizleri Çevre Bakanlığından 
Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvara yaptırmak zorundadır. 
    Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü 
içermektedir. Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini 
ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili 
yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir. 

Emisyon Ölçümünün Faydaları

• Üretim prosesinin kalitesini arttırmak
• Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak 

yakıt tasarrufu sağlamak
• Atmosfere yayılan duman içinden hava 

kirletici maddeleri arındırarak çevre sağlığına 
katkıda bulunmak

• Kazanların verimliliğini arttırmak

Hizmet Kapsamımız

• Baca Gazi Emisyon Ölçümü
• Partikül Madde Tayini
• Standart Yanma Gazları Tayini(NO2, NOx, SO2, 

CO),
• İslilik, Nem, Sıcaklık, Hız, Basınç Tayini
• VOC Numune Alma ve GC/FID Analizi

İlgili Yasal Mevzuat

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği
• Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği
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İmisyon(Hava Kalitesi) Ölçümleri

      Herhangi bir faaliyet sonucu bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin emisyon ölçüm sonuçlarında “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belirtilen 
kütlesel debi sınırlarının aşılması sebebi ile ya da bacadan emisyon çıkışı olmayıp katı tanecik içeren açık emisyon kaynağına sahip tesislerin (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… 
vb.) hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile Hava Kalitesi Ölçümleri (İmisyon Ölçümleri) yaptırması gerekmektedir.

      Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesini değerlendirmek adına imisyon ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

İlgili Yasal Mevzuat

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği

Hizmet Kapsamımız

• PM10 Ölçümü
• Çöken Toz Ölçümü
• Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
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Çevresel Gürültü  ve Titreşim Ölçümleri

          “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”  EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel ya da oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi 
için Akustik Ölçümlerinin ve Gürültü Haritalarının yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.
      
İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi 
amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

       Madencilik, inşaat, rekreasyon alanları, enerji tesisleri gibi mekanik faaliyetler sonucu titreşim  yayan tesisler ile işletmede kullanılan cihaz, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim 
seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne göre Titreşim 
Ölçümleri yaptırılmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği

Hizmet Kapsamımız

• Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri
• Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri
• İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel 

Gürültü Ölçümleri
• Akustik Gürültü Ölçümleri
• Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşimi(Patlatma) 

Ölçümü
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İş Hijyeni Ölçüm ,Test ve Analiz Laboratuvarı

       İş hijyeni ölçüm, test ve analizi; çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
gibi fiziksel;  toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.
      
      İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

İş Hijyeni Ölçümleri

• Risk analizinin vazgeçilmez öğesidir
• Tesisteki mevcut tedbirlerin yeterliliği hakkında 

bilgi verir
• Muhtemel meslek hastalıklarını öngörmemizi 

sağlar.
• İSG yönetim sisteminin sürekli iyileşmesi için 

veri sunar
• Yasal zorunluluğun karşılanmasını sağlar.
• İleride doğabilecek hukuki durumlarda 

kullanılabilecek objektif deliller sunar.

İlgili Yasal Mevzuat

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
MADDE 10 – (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmam ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz 
kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
MADDE 5- (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören 
maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;
a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli 
görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test 
ve analiziyle tespit eder. 
b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve 
analizini tekrarlar.
(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla 
yükümlüdür.

LABORATUVARIMIZ; 

TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre 
TÜRKAK’tan akredite , 

İSGÜM (Çalışma Bakanlığı) tarafından 
yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm,Test ve 

Analiz Laboratuvarıdır.

www.detam.com.tr | 444 6 596
6



Gürültü Ölçümü

      Çalışma ortamındaki gürültünün yüksek olması, çalışanı fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etkiler, kalıcı 
işitme kaybına sebep olur ve iş verimini düşürür. Kişisel maruziyet süresine bağlı olarak ,kulak çınlaması, uğultu, baş 
ağrısı, asabilik,huzursuzluk, tansiyon yüksekliği ve tansiyona bağlı kalp ve damar hastalıklarında artış, stres ve strese 
bağlı diğer rahatsızlıklar ve hastalıkların tetiklenmesi, dikkat bozukluğu ve dikkat bozukluğuna bağlı iş kazaları riskini 
arttırmaktadır.a
      Gürültülü ortamlarda çalışanların gürültünün olumsuz etkisinden korunması ve buna bağlı oluşabilecek işitme 
kayıplarının önlenmesi için işyerlerinde gürültü ölçümlerinin yapılması gereklidir.

İlgili Yasal Mevzuat

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı 
gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi 
sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü 
ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Hizmet Kapsamımız

• İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümleri 
• Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
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Toz Ölçümü 

       Çalışma ortamındaki tozlar akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açar.Toz ölçümü, özellikle tozla ilgili meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından en 
önemli unsurdur. İşyerlerinde tozla mücadelede doğru tedbirlerin alınması ve kişisel koruyucu donanımların seçiminin yapılabilmesi için, toz ölçümünün doğru ve yetkili kurum ya da 
kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir.

İlgili Yasal Mevzuat

Tozla Mücadele Yönetmeliği
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 Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen 
periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,
b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin 
bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik 
olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,
c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki 
maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak 
değerlendirilmesini,
ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz 
ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya 
yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını 
sağlar.

Çalışma Ortamında Hangi Toz Kaynaklarında 
Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü Yapılır?

• Açık Maden işletmeleri kişisel toz maruziyeti ölçümleri
• Kapalı maden işletmeleri kişisel toz maruziyeti ölçümleri
• Talaşlı imalat işletmeleri kişisel toz maruziyeti ölçümleri
• Mobilya ve dekorasyon işletmeleri kişisel toz maruziyeti 

ölçümleri
• Yapı malzemeleri işletmeleri kişisel toz maruziyeti 

ölçümleri
• Çimento ve benzeri işletmeleri kişisel toz maruziyeti 

ölçümleri
• Kapalı alanda tozlu maddelerle çalışma yapan işyerleri 

kişisel toz maruziyeti ölçümleri
• Dökümhanelerde kişisel toz maruziyeti ölçümleri
• Cam, seramik, taş obje üretiminde kişisel toz maruziyeti 

ölçümleri
• Kimya ve ilaç endüstrisinde kişisel toz maruziyeti 

ölçümleri
• Kesme, zımparalama, parlatma, kumlama işlemlerinde 

kişisel toz maruziyeti ölçümleri

Hizmet Kapsamımız

• İş Yeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu 
Ölçümü 

• İş Yeri Ortamı Solunabilir Tozların 
Konsantrasyonu Ölçümü 

• Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu 
Ölçümü

• Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 
Ölçümü
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Aydınlatma Ölçümü

      İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş 
alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde 
tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. 
      Aydınlatma ; uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılması ve hata oranlarının azaltılmasını 
sağlamasının yanı sıra, iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

İlgili Yasal Mevzuat

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve 
güvenliğini korumak için;
e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, 
havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

EK-1 
Aydınlatma
22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede 
aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya 
işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından 
yeterince yararlanılamayan hallerde yahut 
gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli 
aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında 
TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  
standartları esas alınır.

Hizmet Kapsamımız

• Aydınlatma  Ölçümleri  (Gündüz-Gece)
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Termal Konfor Ölçümü 

       Termal konfor; çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel , gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli 
bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava 
akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini 
düşürür.
Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.Termal 
konfor ölçümlerinde;  ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini yapılır ve değerlendirilir.

İlgili Yasal Mevzuat

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve 
güvenliğini korumak için;
e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, 
havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar
EK-1 
Ortam sıcaklığı
19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları 
rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik 
durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması 
esastır.  Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline 
ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması 
sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş 
ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım 
odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta 
bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla 
kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve 
kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım 
ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor 
şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 
27243 standardından yararlanılabilir.

Hizmet Kapsamımız

Termal Konfor Ölçümleri 
• Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini 

“WGBGT”
• Termal Rahatlık için Şartların Belirlenmesi 

“PMV” ve “PPD”
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Titreşim Ölçümü

       İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişi tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanır. Bu yüzeyler; bir binanın zemini, bir aracın koltuğu veya 
güçle çalıştırılan bir aletin tutamak kısmı olabilir. Titreşimin direk insan vücudu üzerine etkileri oldukça ciddi olabilir. Bazı durumlarda, belli titreşim frekans ve seviyelerine maruziyet, 
iç organlar üzerinde kalıcı hasarlar verebilir. Titreşim, konforsuzluk hissine, iş veriminde düşüşe veya fiziksel hasara neden olabilir. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini 
belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gereklidir.
           El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanabilir.Uzun süreli maruziyette damarsal 
hastalıklar ,  kemik ve eklem hastalıkları, kas hastalıkları gibi semptomlar oluşabilir.
         Tüm vücut titreşim maruziyeti, hafif rahatsızlık hissine neden olan, ancak hemen göze çarpmayan, daha çok uzun dönemli sağlık etkileri olan titreşim büyüklüklerini ve maruziyet 
sürelerini içerir. 

İlgili Yasal Mevzuat

Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik
Maruziyetin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı 
mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen 
risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise 
ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti 
belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, 
Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında 
Yönetmeliğe göre yapılır.

Hizmet Kapsamımız

Titreşim Ölçümleri 
• El-Kol Titreşim  Maruziyeti Ölçümü
• Tüm Vücut Titreşim  Maruziyeti Ölçümü
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Kimyasal Ölçümler (Anlık Gaz Ölçümü ve VOC  (Uçucu Organik Bileşik) Tayini Ölçümü)

      Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığı ve etkilerinin saptanması, kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal 
ölçümleri yapılmalıdır. Özellikle Boya, kaynak işleri, çinko, demir, krom, kurşun vb. metallerin eritilmesi ve döküm işlemleri, PVC, plastik ve türevlerinin ısıl işlemleri, asit, solvent ve tahriş 
edici kimyasalların kullanıldığı işlerde ortama yayılan gazların uzun süreli solunması çeşitli meslek hastalıklarına neden olmaktadır. Solunan hava kalitesinin sürekli izlenerek, sonuçların 
mevzuatta belirtilen maruziyet sınır değerleri geçmesi durumunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak meslek hastalığı riski azaltılabilmektedir.

Hizmet Kapsamımız

• VOC Ölçümleri (İş yeri ortamı ve Kişisel 
maruziyet)

• Anlık Gaz Ölçümleri
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Kimyasal Ölçümler - VOC 
(Uçucu Organik Bileşik) Analizi

        
        VOC yani Uçucu Organik Bileşikler, oda sıcaklığında çok çabuk buharlaşma özelliği bulunan 
organik bileşiklerdir. Bazı VOC buharları insan sağlığı için zararlı olabilir, bu maddelerin 
uzun bir süre boyunca yüksek miktarlarda solunması insan sağlığını tehlikeye sokabilir, 
aynı zamanda doğadaki diğer canlı ve bitkilerinde yok olmasına sebebiyet verdiği bilimsel 
deneylerle ispatlanmıştır. Ayrıca hava içerisinde yüksek miktarda VOC bulunması patlayıcı bir 
karışımın meydana gelmesini sağlar.

İlgili Yasal Mevzuat
• 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik
• MADDE 7 – h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal 

maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde 
çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi 
bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik 
eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik
• MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de 

yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca 
işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen 
maddeleremaruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, 
maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması 
gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler
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Periyodik Kontroller

          İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

      24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar 
için akredite zorunluluğu getirilmiştir. DETAM Muayene Kuruluşu ; 2011 yılından itibaren Kaldırma Araçları ve Basınçlı Kaplar periyodik kontrollerinde TÜRKAK ‘tan akredite kuruluştur.

İlgili Yasal Mevzuat

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
İş ekipmanının kontrolü
MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü 
ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına 
bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra 
ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde 
ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler 
tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli 
şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz 
kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik 
kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya 
ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki 
güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan 
sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve 
sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin 
yapılması,sağlanır.
a) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her 
istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?

• İş kazalarının önüne geçmek
• Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını 

sağlamak
• Verimli çalışma koşullarını düzenlemek 
• Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
• İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
• Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
• Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
• Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller 

sayesinde olası iş kazalarını önlenerek, iş güvenliğini 
sağlamak

MUAYENE KURULUŞUMUZ ;

TS EN ISO IEC/17020 Standardına 

göre  TÜRKAK’tan akredite                                                        

A Tipi Muayene Kuruluşudur. 
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Basınçlı Kaplar Periyodik 
Kontrolleri

      Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun 
şekilde kullanılmadıklarında ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu 
nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru 
yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve 
emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok 
önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların 
yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test 
edilmesini zorunlu  tutmaktadır.

İlgili Yasal Mevzuat

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
• Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
• Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Hizmet Kapsamımız

• Buhar Kazanı
• Kalorifer Kazanı
• Kızgın Yağ Kazanı
• Sıcak Su Kazanı
• Kompresör
• Hava Tankı
• Hidrofor
• Otoklav
• Buhar Jeneratörü
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Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri

      Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, kurulum ve 
kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır.        
 Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması 
sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.
       Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının 
gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Ülkemizdeki iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez 
muayene ve test edilmesini zorunlu  tutmaktadır.

İlgili Yasal Mevzuat

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği

Hizmet Kapsamımız

• Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Döner 
Kollu Vinç, Kule Vinç)

• Mobil Vinç
• Caraskal
• Forklift
• Araç Kaldırma Lifti
• Transpalet
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Topraklama ve Elektrik Tesisatı Kontrolleri 

       Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir 
hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar 
ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri 
yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği.

Hizmet Kapsamımız

• Topraklama Periyodik  Kontrolleri
• Paratoner Topraklama  Kontrolleri
• Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolleri
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