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T.C. 
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 
Sayı   : B.12.0.GKG.0.05.02.00-010.07.01-                                                                        08/ 02 / 2012                                          
Konu : Gıda Kontrol Laboratuvarları 
            Denetim Talimatı  
Talimat No : 04 
 
  

 

Bilindiği üzere, “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik gereği Bakanlıkça oluşturulacak 
laboratuvar denetçileri tarafından yapılacak olan kamu gıda kontrol ve özel gıda kontrol 
laboratuvarlarının yıllık rutin denetimi, özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş izni, çalışma izni, 
kapsam genişletme ve şikâyet denetimlerinde ve kontrollerle ilgili uyması gereken kurallar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. 5996 sayılı kanunun 35. maddesi gereği kuruluş izni, çalışma izni, kapsam genişletme başvurusu 
yapan tüm özel ve tüzel kişiler Bakanlık tarafından belirlenen hizmet ücretini Bakanlık Merkez 
Döner Sermaye hesabına yatırmasından sonra başvurular işleme alınır. 

2.  5996 sayılı kanunun 35. maddesi gereği; kuruluş izni, çalışma izni, kapsam genişletme 
denetimleri için, başvuru yapan tüm özel ve tüzel kişiler Bakanlık tarafından belirlenen denetçi 
başı denetim ücretini denetçinin bağlı bulunduğu kurumun hesabına yatırmasından sonra 
denetimler planlanır. 

3. 5996 sayılı kanunun 35. maddesi gereği; çalışma izni ve kapsam genişletme başvurusu yapan 
tüm özel ve tüzel kişiler Bakanlık tarafından belirlenen validasyon ve verifikasyon dosya 
inceleme ücretini ilgili kontrol laboratuvarın hesabına yatırdıktan sonra dosya incelenmeye 
başlanır. 

4. Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesin (j) bendinde yer alan “laboratuvar denetçileri” 
tanımına uyan denetçiler arasından ilgili laboratuvarın faaliyet konularına uygun, Genel 
Müdürlüğün belirleyeceği ve en az 3 kişiden oluşan denetim ekibi kurulur. Genel Müdürlük 
denetim ekibi içerisinde yer alan uzmanlardan bir tanesini denetimin koordinasyonu yapmak 
üzere baş denetçi olarak belirler. Baş denetçi aynı zamanda laboratuvar denetçisi olarak ta görev 
alabilir.  

5. Baş denetçi denetimin koordinasyonu yapan laboratuvar denetçisidir. Denetim tutanağını 
hazırlamaktan ve teknik denetçilerden gelen formları düzenleyerek tutanağa işlemekten 
sorumludur. Denetim açılış ve kapanış toplantılarının yönetimini yapar. Denetçiler arasında 
ihtilaf olduğunda denetçilerin görüşlerini ve şerhlerini denetim tutanağına kaydetmekten 
sorumludur. Denetim sonrası denetim tutanağını sorumlu yöneticiye ve teknik denetçilere 
imzalatarak Genel Müdürlüğe posta ile iletilmesinden sorumludur. 

6. Belirlenen denetim ekibi denetim yerinde baş denetçi başkanlığında laboratuvar müdürü ve birim 
sorumlularının yer alacağı bir açılış toplantısı düzenler. Açılış toplantısında denetimin gerekçesi 
belirtilerek denetim planı oluşturulur. Şikâyet denetimlerinde açılış toplantısı yapmadan 
doğrudan denetime başlanılabilir.  
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T.C. 
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

7. Laboratuvar denetçileri denetim yapacakları birimde öncelikle personelin eğitimlerini inceler. 
Analizi yapacak olan personelin konu hakkındaki yetkinliği değerlendirir. Eğitim 
değerlendirmesinden sonra analizler tek tek ele alınarak analizin laboratuvarda yapılabilirliğini 
ve metodun gereklerinin yerine getirebilme potansiyelini incelenir. Denetçi analizin 
yapılabilirliği hakkında tatmin olmaz ise ilgili personelin analizi kendi huzurunda yapmasını 
talep eder. Laboratuvar denetçileri analizin doğru yapılmadığına veya analiz yapılmadan sonuç 
verildiğine şüphe ettikleri takdirde daha önce yapılmış olan analizlerden, analizden artan 
numuneleri bir kamu laboratuvarında analiz ettirmek için alabilirler. Teknik denetçiler yapmış 
olduğu incelemeler ile ilgili olarak hazırlayacağı görüş ve/veya yaptırımları baş denetçiye 
ileterek denetim tutanağına işlenmesini sağlamaktan sorumludur. Teknik denetim 
tamamlandıktan sonra Yönetmeliğin “Analiz Ücretleri” başlıklı 23. maddesin 2. bendinde yer 
alan hükümler doğrultusunda laboratuvarın resmi numunelerde analiz ücretlerine uygunluğunun 
kontrolü için yapılan analizlere ait faturalar incelenir. Uygulanan analiz ücretlerinin yürürlükte 
olan fiyat tarifesinden farklı olduğunun tespiti halinde uygunsuzluk denetim tutanağına işlenerek 
Genel Müdürlüğe bilgi verilir. 

8. Denetimde denetimin türüne göre Ek-1 Rutin/Şikayet Denetim Formu, Ek-2 Kuruluş 
İzini/Kuruluş İzni Yenileme Denetim Formu, Ek-3 Çalışma izni/Kapsam genişletme Denetim 
Formu doldurulur.   

9. Denetim tamamlandıktan sonra denetimi istişare etmek amacı ile laboratuvar müdürü ve birim 
sorumlularının olmadığı özel bir toplantı düzenleyebilirler. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra 
laboratuvar müdürü ve birim sorumlularının da katıldığı kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış 
toplantısında tespit edilen eksiklikler ve varsa öneriler tek tek okunarak denetim formu hazırlanır 
ve imzaya açılır. 

10. Denetim tutanağı en az iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası özel gıda kontrol 
laboratuvarına teslim edilir. Denetimde, laboratuvarın analizle veya laboratuvarıyla ilgili analiz 
sonucunu etkileyecek herhangi bir uygunsuzluk bulunduğu takdirde bu uygunsuzluğun 
giderilmesi için özel kontrol laboratuvarına üç ayı aşmamak üzere süre verilir. Baş denetçi 
denetim raporunu Genel Müdürlüğün laboratuvarın bu uygunsuzluğuyla ilgili tedbir alması için 
ivedi bir şekilde Genel Müdürlüğe ulaştırır. Uygunsuzluğun önemli olduğu durumlarda gerekli 
önlemlerin hızla alınabilmesi için denetim formu faks ve ayrıca posta ile gönderilir.  

Gereğini rica ederim.  

 
                                                                                    Dr. Nihat PAKDİL 
                                                                              Bakan a. 

                                                                                                                                   Genel Müdür V. 
EKLER: 
Ek 1: Rutin/Şikayet Denetim Formu 
Ek 2: Kuruluş İzini/Kuruluş İzni Yenileme Denetim Formu 
Ek 3: Çalışma izni/Kapsam genişletme Denetim Formu 
 
DAĞITIM: 
-39 GKGM, Bursa GYKMAEM, UGRLM 
-67 ÖGKL 
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Denetlenecek Laboratuvara Ait Bilgiler 

Denetim Tarihi  

Denetimin Nedeni                                    Rutin/Şikayet Denetimi 

Adı:  

Adres:  

Posta kodu / şehir  

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

E. Posta Adresi  

Sahibi  
 

Çalışma İzni Olan Laboratuvar Birimleri 

 
 

 
 

 

Denetçilere Ait Bilgiler 

Adı soyadı Ünvanı Sicil No Kurumu İmza 

     

     

     

 

 

 

 

   

 

Sorumlu Yöneticiye Ait Bilgiler 

Adı Soyadı Mesleği İmza 

   
 

 

DENETİM 

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ  

MADDE 5 Laboratuvar binası ve yeri  
1-Laboratuvar, imar mevzuatına uygun ve insanların ikametgâhına mahsus olmayan yerlerde kurulmuş mu? (Kimyasal madde 

ve gazları içeren yanıcı, yakıcı, boğucu, radyoaktif ve patlayıcı maddelerle çalışılan ve/veya bulaşıcı ve salgın hastalık riski taşıyan birimler dışında faaliyet 
gösteren, insanlar için tehlike oluşturmayan laboratuvarlar için bu şart aranmaz.) 

 

MADDE 6 Laboratuvarın birimleri  

2- Müdür ve diğer personel için yeterli oda bulunuyor mu?  

3-Giyinme odası, tuvalet ve/veya duş olmak zorundadır, Büro ve arşiv bulunuyor mu ?  
4- Numune kabul ve rapor düzenleme, fiziksel, kimyasal (katkı, kalıntı, mikotoksin, ambalaj, mineral), mikrobiyoloji, 

moleküler biyoloji/Genetiği Değiştirilmiş Organizma, kalite yönetim laboratuvar gibi laboratuvar birimlerden mi oluşuyor?     
(Gerektiğinde bu birimlerde Genel Müdürlükten onay almak suretiyle alt birim veya yeni birimler açılabilir.)  

 

5- Tehlike anında kullanılmak üzere uygun yerlerde acil şok duş yeri, göz duşu gibi uygun tedbirler alınmış mı?  
6-Laboratuvarda kullanılacak yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı kimyasal maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için 

yapısına ve risk grupları ile saklama koşullarına göre ayrı muhafaza edilmek üzere yeterli havalandırması bulunan depo 

ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar bulunuyor mu?  Bu işlem için gerekli kayıtlar var mı? 
 

7- Numune/örnek tartım ünitesi ayrı olmak üzere, her birim için bağımsız veya ortak tartım odası veya kabini bulunuyor 

mu? 
 

MADDE 7 Laboratuvarların genel özellikleri  
8-Laboratuvarlar, faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası belirlenen limitleri doğru bir şekilde tespit 

edebilecek donanıma sahip mi? 
 

9-Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın bulunduğu birim ayrı planlanmış mı?  

(dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözeltileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu 
ortamlarda mutlaka hava emici olmak zorundadır.) 

 

10-Tartım işleminin yapıldığı yer çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?  
11-Mikrobiyoloji laboratuvar birimi kontaminasyonu önlemek amacıyla galoş giyme yeri, tavan UV lambaları gibi gerekli 

önlemlerin alındığı, tek yönlü iş akış prensibine uygun besiyeri hazırlama ve sterilize etme, ekim, inkübasyon işlemleri, 

kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu için düzenlenmiş birbirinden ayrı alanlardan mı oluşuyor? (Her bir alan 

laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır. )  

 

12-GDO laboratuvar birimi, kontaminasyonu önlemek için numunenin girişinden itibaren ileri doğru tek yönlü 

homojenizasyon ve tartım, ekstraksiyon, PCR odası ve PCR sonrası işlemlerin yapıldığı (birbirinden ayrı) alanlardan 

oluşuyor mu? (Her bir alan laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır.) 
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13-Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde bu şartları sağlayan alet ve 

ekipmanlarla donatılmış mı ve ayrı birimler halinde planlanmış mı? 
 

14-Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın; toz, nem, buhar, titreşim, 

elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan korunması sağlanmış mı? Laboratuvar çalışmalarında 

analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mı? 
 

15- Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması için gerekli tedbirler alınmış mı?  
16-Laboratuvarların temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yazılı talimatlara göre düzenli olarak 

yapılıyor mu?  
 

17-Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi 

kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını etkilemeyecek şekilde tasarlanmış mı?  Duvar, tavan ve tabanlar kolayca 

temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte malzemelerle kaplanmış mı? 
 

18-Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak planlanmış mı?  
19-Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki kişilerin kontrol dışı girişleri önleniyor 

mu?  
 

20-Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı yer alıyor mu?  

21-Tuvalet ve duşların, laboratuvarın analiz yapılan birimleri ile doğrudan bağlantısı önlenmiş mi?  
22-Laboratuvarlar numune akışı ve kapasitelerine uygun olarak kimyasal maddelerin, besiyerlerinin, standart gibi 

maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin ve ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza 

edilebileceği ayrı depo ve/veya soğutucu cihaz bulunuyor mu? 
 

23-Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıklar doğrudan dış ortama verilmez, gerekli önlemler alındıktan sonra tekniğine ve 

mevzuatına uygun bir şekilde laboratuvardan uzaklaştırılıyor mu? 
 

24-Laboratuvarda kullanılan yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı gaz içeren gaz tüpleri bina dışında tekniğine uygun olarak 

havalandırmak şartıyla muhafaza ediliyor mu? (Ancak cihaz kurulum şartı gereği cihazdan ayrı bir noktada muhafaza edilmeyecek tüpler 

gerekli önlemlerin alınması ve cihaz teknik servisinin onayı ile laboratuvar içinde bulundurulabilir.) 
 

25- Laboratuvarlarda analizin yapıldığı birimlere ait atık yönetimi de dahil olmak üzere ilgili tüm prosedürler, talimatlar ve 

bunların kayıtları bulunuyor mu? 
 

26-Numune kabul ve rapor düzenleme birimi laboratuvar bünyesinde analiz birimlerinden bağımsız olarak planlanmış mı?  

MADDE 8 İstihdam  
27-Laboratuvarlarda yönetmeliğe göre uygun personel istihdam ediyor mu? Personel bilgi kayıtları var mı? (SGK kayıtları, 

Meslek Odası kayıtları, Diplomalar, Eğitim kayıtları) 
 

MADDE 10 Müdürün görevleri  

28- Alet ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testleri yapılıyor mu?  

29- Laboratuvarda metot validasyonu/verifikasyonunun yapılmasını gerektiren analizlerde, standart çalışma prosedürlerinin 

hazırlanmış mı bunların dokümante edilmesi sağlanmış mı? 
 

30- Numune ve analiz kayıtlarının düzenli olarak defter veya elektronik ortamda tutulmasını ve numunelerin laboratuvar 

birimlerine dağılımı için gerekli tedbirler alınmış mı? 
 

31- Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin Bakanlıkça onaylanmış listede yer alan metotlara uygun yapılıyor mu?  

32- Laboratuvar bünyesinde yapılan analiz ve test sonuçları Laboratuvar Müdürü tarafından onaylanıyor mu?  

33- Laboratuvarda bir önceki denetim de belirlenen hususlar yerine getirilmiş mi?  

34- Kayıtlar düzenli tutuluyor mu ve arşivlenmesi sağlanıyor mu?  

35- Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulması sağlanmış mı?  

36- Laboratuvar Müdürü Personelin görevini yerine getirmesinde bağımsız, objektif ve her türlü baskıdan uzak 

çalışabileceği ortamın oluşmasını sağlamış mı?  
 

MADDE 12 Laboratuvar birim sorumlularının görevleri  

37- Laboratuvar birim sorumluları sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularında 

analizlerin yapılmasını, analizlerin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini etkileyecek tedbirleri almış mı? 
 

MADDE 17 Yetkilendirme  

38- Özel kontrol laboratuvarı onaylanmış faaliyet konusu dışında veya analiz yapmadan analiz raporu düzenlemiş mi?  

MADDE 18 Bildirimler  

39- Laboratuvar Yönetmelikte belirtilen bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmış mı?  

MADDE 20 Kontroller  

40-Laboratuvarlar, her analiz grubu (metal analizleri, pestisit analizleri, mikotoksin analizleri, mikrobiyolojik analizler, 

katkı analizleri vb.) için yılda en az bir kez ulusal veya uluslararası yeterlilik testleri düzenleyen kuruluşların düzenlediği 

testlere katılıyor mu ve kayıtlar var mı? 
 

MADDE 21 Belge ve kayıtlar  

41-Laboratuvarın işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki doküman ve kayıtlar tutuluyor mu?   

a) Genel numune kayıt defteri (Ek-3).  

b) Analiz detay formu (Ek-4).  

c) Cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6).  

ç) Cihaz, alet, ekipman bakım, onarım ve kalibrasyon çizelgesi (Ek-7).  

d) Kimyasal madde stok takip formu (Ek-10).  
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e) Standart ve/veya referans maddelerin kayıtları.  

f) Cihaz, alet, ekipmanların kullanım talimatları veya Türkçe orijinal kullanım kılavuzu.  

g) Enstrümantal analizlerde elektronik yedekleri veya kromatogram çıktıları.  

MADDE 22 Analiz metotları ve özellikleri   

42- Laboratuvar Bakanlıkça onaylanmış analiz listesinde yer alan Metotta belirtilen matrix dışında farklı özelliklere sahip 

bir matriksteki ürün analiz etmiş mi? 
 

MADDE 23 Analiz raporları  

43- Analiz raporlarının hazırlanmasında yönetmelikte belirtilen hususlara uygun hareket ediliyor mu?  

MADDE 24 Analiz ücretleri  

44- Laboratuvar resmi numunelerde Bakanlık tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyuyor mu?  

 

Değerlendirme ve Raporlama: 

 

 

 

 

 

 

 

Tavsiyeler: 



                            

    Sayfa   1 / 2 

 

Denetlenecek Laboratuvara Ait Bilgiler 

Denetim Tarihi  

Denetimin Nedeni                                    Kuruluş İzni / Kuruluş İzni Yenileme 

Adı:  

Adres:  

Posta kodu / şehir  

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

E. Posta Adresi  

Sahibi  

 

Kuruluş İzni İçin Başvurulan Laboratuvar Birimleri 
 

 

 

Denetçilere Ait Bilgiler 

Adı soyadı Ünvanı Sicil No Kurumu İmza 

     

     

     

     

 

Sorumlu Yöneticiye Ait Bilgiler 

Adı Soyadı Mesleği İmza 

   
 

 

DENETİM 

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ  

MADDE 5 Laboratuvar binası ve yeri  
1-Laboratuvar, imar mevzuatına uygun ve insanların ikametgâhına mahsus olmayan yerlerde kurulmuş mu? (Kimyasal madde 

ve gazları içeren yanıcı, yakıcı, boğucu, radyoaktif ve patlayıcı maddelerle çalışılan ve/veya bulaşıcı ve salgın hastalık riski taşıyan birimler dışında faaliyet 

gösteren, insanlar için tehlike oluşturmayan laboratuvarlar için bu şart aranmaz.) 
 

MADDE 6 Laboratuvarın birimleri  

2- Müdür ve diğer personel için yeterli oda bulunuyor mu?  

3-Giyinme odası, tuvalet ve/veya duş olmak zorundadır, Büro ve arşiv bulunuyor mu ?  
3- Numune kabul ve rapor düzenleme, fiziksel, kimyasal (katkı, kalıntı, mikotoksin, ambalaj, mineral), mikrobiyoloji, 

moleküler biyoloji/Genetiği Değiştirilmiş Organizma, kalite yönetim laboratuvar gibi laboratuvar birimlerden mi oluşuyor?     
(Gerektiğinde bu birimlerde Genel Müdürlükten onay almak suretiyle alt birim veya yeni birimler açılabilir.)  

 

4- Tehlike anında kullanılmak üzere uygun yerlerde acil şok duş yeri, göz duşu gibi uygun tedbirler alınmış mı?  
6-Laboratuvarda kullanılacak yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı kimyasal maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için 

yapısına ve risk grupları ile saklama koşullarına göre ayrı muhafaza edilmek üzere yeterli havalandırması bulunan depo 

ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar bulunuyor mu?  
 

7- Numune/örnek tartım ünitesi ayrı olmak üzere, her birim için bağımsız veya ortak tartım odası veya kabini bulunuyor 

mu? 
 

MADDE 7 Laboratuvarların genel özellikleri  
8-Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın bulunduğu birim ayrı planlanmış mı? 

(dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözeltileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu 

ortamlarda mutlaka hava emici olmak zorundadır.) 
 

9-Tartım işleminin yapıldığı yer çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?  
10-Mikrobiyoloji laboratuvar birimi kontaminasyonu önlemek amacıyla galoş giyme yeri, tavan UV lambaları gibi gerekli 

önlemlerin alındığı, tek yönlü iş akış prensibine uygun besiyeri hazırlama ve sterilize etme, ekim, inkübasyon işlemleri, 

kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu için düzenlenmiş birbirinden ayrı alanlardan mı oluşuyor ? (Her bir alan 

laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır. ) 

 

11-GDO laboratuvar birimi, kontaminasyonu önlemek için numunenin girişinden itibaren ileri doğru tek yönlü 

homojenizasyon ve tartım, ekstraksiyon, PCR odası ve PCR sonrası işlemlerin yapıldığı (birbirinden ayrı)  alanlardan 

oluşuyor mu? (Her bir alan laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır.) 
 

12-Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi 

kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını etkilemeyecek şekilde tasarlanmış mı?  Duvar, tavan ve tabanlar kolayca 
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temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte malzemelerle kaplanmış mı? 

13-Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak planlanmış mı?  
14-Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki kişilerin kontrol dışı girişleri önleniyor 

mu?  
 

15-Tuvalet ve duşların, laboratuvarın analiz yapılan birimleri ile doğrudan bağlantısı önlenmiş mi?  
16-Laboratuvarlar numune akışı ve kapasitelerine uygun olarak kimyasal maddelerin, besiyerlerinin, standart gibi 

maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin ve ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza 

edilebileceği ayrı depo ve/veya soğutucu cihaz bulunuyor mu? 
 

17-Laboratuvarda kullanılan yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı gaz içeren gaz tüpleri bina dışında tekniğine uygun olarak 

havalandırmak şartıyla muhafaza ediliyor mu? (Ancak cihaz kurulum şartı gereği cihazdan ayrı bir noktada muhafaza edilmeyecek tüpler 

gerekli önlemlerin alınması ve cihaz teknik servisinin onayı ile laboratuvar içinde bulundurulabilir.) 
 

18-Numune kabul ve rapor düzenleme birimi laboratuvar bünyesinde analiz birimlerinden bağımsız olarak planlanmış mı?  

MADDE 8 İstihdam  

19-Laboratuvarlarda yönetmeliğe göre uygun personel istihdam ediyor mu?(Sorumlu Müdür)  

MADDE 10 Müdürün görevleri  

20- Laboratuvarda bir önceki denetim de belirlenen hususlar yerine getirilmiş mi?  
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21-Bakanlık tarafından belirlenen her denetçi için denetim hizmet ücreti yatırılmış mı?  

 

 

 

Değerlendirme ve Raporlama: 

 

 

 

 

 

 

 

Tavsiyeler: 
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Denetlenecek Laboratuvara Ait Bilgiler 

Denetim Tarihi  

Denetimin Nedeni                                    Çalışma İzni/Kapsam Genişletme 

Adı:  

Adres:  

Posta kodu / şehir  

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

E. Posta Adresi  

Sahibi  
 

Çalışma İzni Başvurusu Yapılan Laboratuvar Birimleri 

 
 
 

 

Denetçilere Ait Bilgiler 

Adı soyadı Ünvanı Sicil No Kurumu İmza 

     

     

     

 

 

 

 

   

 

Sorumlu Yöneticiye Ait Bilgiler 

Adı Soyadı Mesleği İmza 

   
 

 

DENETİM 

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ  

MADDE 6 Laboratuvarın birimleri  

1- Müdür ve diğer personel için yeterli oda bulunuyor mu?  

2-Giyinme odası, tuvalet ve/veya duş olmak zorundadır, Büro ve arşiv bulunuyor mu ?  
3- Numune kabul ve rapor düzenleme, fiziksel, kimyasal (katkı, kalıntı, mikotoksin, ambalaj, mineral), mikrobiyoloji, 

moleküler biyoloji/Genetiği Değiştirilmiş Organizma, kalite yönetim laboratuvar gibi laboratuvar birimlerden mi oluşuyor?     
(Gerektiğinde bu birimlerde Genel Müdürlükten onay almak suretiyle alt birim veya yeni birimler açılabilir.)  

 

4- Tehlike anında kullanılmak üzere uygun yerlerde acil şok duş yeri, göz duşu gibi uygun tedbirler alınmış mı?  
5-Laboratuvarda kullanılacak yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı kimyasal maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için 

yapısına ve risk grupları ile saklama koşullarına göre ayrı muhafaza edilmek üzere yeterli havalandırması bulunan depo 

ve/veya uygun düzenlenmiş dolaplar bulunuyor mu? 
 

6- Numune/örnek tartım ünitesi ayrı olmak üzere, her birim için bağımsız veya ortak tartım odası veya kabini bulunuyor 

mu? 
 

MADDE 7 Laboratuvarların genel özellikleri  
7-Laboratuvarlar, faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası belirlenen limitleri doğru bir şekilde tespit 

edebilecek donanıma sahip mi? 
 

8-Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın bulunduğu birim ayrı planlanmış mı? 

(dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözeltileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu 
ortamlarda mutlaka hava emici olmak zorundadır.) 

 

9-Tartım işleminin yapıldığı yer çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?  
10-Mikrobiyoloji laboratuvar birimi kontaminasyonu önlemek amacıyla galoş giyme yeri, tavan UV lambaları gibi gerekli 

önlemlerin alındığı, tek yönlü iş akış prensibine uygun besiyeri hazırlama ve sterilize etme, ekim, inkübasyon işlemleri, 

kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu için düzenlenmiş birbirinden ayrı alanlardan oluşuyor mu? (Her bir alan 

laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır. ) 

 

11-GDO laboratuvar birimi, kontaminasyonu önlemek için numunenin girişinden itibaren ileri doğru tek yönlü 

homojenizasyon ve tartım, ekstraksiyon, PCR odası ve PCR sonrası işlemlerin yapıldığı (birbirinden ayrı)  alanlardan mı 

oluşuyor? (Her bir alan laboratuvarın analiz kapsamı ile teknolojik altyapısına göre yeterli olacak şekilde planlanır.) 
 

12-Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde bu şartları sağlayan alet ve 

ekipmanlarla donatılmış mı ve ayrı birimler halinde planlanmış mı? 
 

13-Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın; toz, nem, buhar, titreşim, 

elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan korunması sağlanmış mı? Laboratuvar çalışmalarında 

analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mı? 
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14-Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması için gerekli tedbirler alınmış mı?  
15-Laboratuvarların temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yazılı talimatlara göre düzenli olarak 

yapılıyor mu?  
 

16-Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi 

kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını etkilemeyecek şekilde tasarlanmış mı?  Duvar, tavan ve tabanlar kolayca 

temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte malzemelerle kaplanmış mı? 
 

17-Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak planlanmış mı?  
18-Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki kişilerin kontrol dışı girişleri önleniyor 

mu?  
 

19-Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı yer alıyor mu?  

20-Tuvalet ve duşların, laboratuvarın analiz yapılan birimleri ile doğrudan bağlantısı önlenmiş mi?  
21-Laboratuvarlar numune akışı ve kapasitelerine uygun olarak kimyasal maddelerin, besiyerlerinin, standart gibi 

maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin ve ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza 

edilebileceği ayrı depo ve/veya soğutucu cihaz bulunuyor mu? 
 

22-Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıklar doğrudan dış ortama verilmez, gerekli önlemler alındıktan sonra tekniğine ve 

mevzuatına uygun bir şekilde laboratuvardan uzaklaştırılıyor mu? 
 

23-Laboratuvarda kullanılan yanıcı, yakıcı, boğucu ve patlayıcı gaz içeren gaz tüpleri bina dışında tekniğine uygun olarak 

havalandırmak şartıyla muhafaza ediliyor mu? (Ancak cihaz kurulum şartı gereği cihazdan ayrı bir noktada muhafaza edilmeyecek tüpler 

gerekli önlemlerin alınması ve cihaz teknik servisinin onayı ile laboratuvar içinde bulundurulabilir.) 
 

24-Laboratuvarlarda analizin yapıldığı birimlere ait atık yönetimi de dahil olmak üzere ilgili tüm prosedürler, talimatlar ve 

bunların kayıtları bulunuyor mu? 
 

25-Numune kabul ve rapor düzenleme birimi laboratuvar bünyesinde analiz birimlerinden bağımsız olarak planlanmış mı?  

MADDE 8 İstihdam  
26- Laboratuvarlarda yönetmeliğe göre uygun personel istihdam ediyor mu? Personel bilgi kayıtları var mı? (SGK kayıtları, 

Meslek Odası kayıtları, Diplomalar, Eğitim kayıtları) 
 

MADDE 10 Müdürün görevleri  

27- Alet ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testleri yapılıyor mu?  

28- Laboratuvarda metot validasyonu/verifikasyonunun yapılmasını gerektiren analizlerde, standart çalışma prosedürlerinin 

hazırlanmış mı bunların dokümante edilmesi sağlanmış mı? 
 

29- Numune ve analiz kayıtlarının düzenli olarak defter veya elektronik ortamda tutulmasını ve numunelerin laboratuvar 

birimlerine dağılımı için gerekli tedbirler alınmış mı? 
 

30- Laboratuvarda varsa bir önceki denetim de belirlenen hususlar yerine getirilmiş mi?   

31- Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulması sağlanacak düzenlemeler yapılmış mı?  

MADDE 12 Laboratuvar birim sorumlularının görevleri  

32- Laboratuvar birim sorumluları Sorumlu olduğu laboratuvar biriminin faaliyet ve görev alanına giren konularında 

analizlerin yapılmasını, analizlerin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini etkileyecek tedbirleri almış mı? 
 

MADDE 21 Belge ve kayıtlar  

33-Laboratuvarın işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki doküman ve kayıtlar bulunuyor mu?   

a) Genel numune kayıt defteri (Ek-3).  

b) Analiz detay formu (Ek-4).  

c) Cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6).  

ç) Cihaz, alet, ekipman bakım, onarım ve kalibrasyon çizelgesi (Ek-7).  

d) Üç aylık ve yıllık faaliyet raporu (Ek-8).  

e) Kimyasal madde stok takip formu (Ek-10).  

f) Standart ve/veya referans maddelerin kayıtları.  

g) Cihaz, alet, ekipmanların kullanım talimatları veya Türkçe orijinal kullanım kılavuzu.  

ğ) Enstrümantal analizlerde elektronik yedekleri veya kromatogram çıktıları.  

j) Ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik test sonuçlarına ait kayıtlar.  

MADDE 23 Analiz raporları  

34- Analiz raporlarının hazırlanmasında yönetmelikte belirtilen hususlara uygun hareket edilebilir mi?  
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35-Bakanlık tarafından belirlenen validasyon ve verifikasyon dosya inceleme hizmet ücreti yatırılmış mı?  

36-Bakanlık tarafından belirlenen her denetçi için denetim hizmet ücreti yatırılmış mı?  

 

Değerlendirme ve Raporlama: 

 

 

 

Tavsiyeler: 
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