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Bilindiği üzere. L I se L2 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının klinik dışı numunelere
yönelik analiz ;etkileri belirlenerek ilgi yazı ile 8111 Valiliğine gönderilmişti.
Ihtiyaçlar doğrultusunda laboratusarlarm klinik dışı numune.lere yönelik analiz
1.2 tipi Halk Sağlığı
yetkileri rev ize edilmiş olup yazı ekinde günderilmekıedir. 1.1
Laboratuvarlarının göre\ tannuları içinde yer alan analizleri yapmaları hususunda;
Bilgilerini ‘e gereğini rica ederim.

Prof. Dr, Irfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

EK: LI ve 1.2 tipi I laik Sağlığı Laboratuvarları analiz yetkileri (1 sayfa)
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HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARININ
KLINIK DIŞI NUNIUNI: ANALIZ VETKİLERİ

LI TİPİ HALK SAĞ LIĞI LABORATUVARLARI:
- içme-kullanma suyu. içme suyu. Kaynak suyu ve Doğal mineralli suların ilgili
ıne%zuatı kapsamında ruhsat. denetim izleme, kontrol izleme ve piyasa gözetimi-denetimine
(PGD) esas analizleri.
-Kaplıca suyu. İtt% UZ suyu. Yüzme suyu. Talasaoterapi amaçlı deniz suyu. Kıta içi
sular. Hemodiy allı çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular. Içme suyu -amaçlı ham sular
ve benzeri suların ilgili me%zuatı kapsamındaki analizleri.
-Atıksular ilgili Bakanlıkları yetki alan laboratuvarlarftizel istek)
-Gıda. eşya-les azim ve temizlik maddelerine yönelik analizler <ilgili Bakanlıktan yetki
alan laboratu% anar Özel istek ı
-Toksikolojik araştırmalara yönelik analizler.
-Havuz suyu kim? asalları analizleri.
-Çevre ve yüzeysel mikrobiyolojik analizleri (iç mekanlar. malzeme. ekipman vb.)
-Peloid analizleri (Kurum tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlan.
-Kimyasal tehditler kapsamında yapılan analizler (CBRN) ti<ltrilıll tarafından
yetkilendirilmiş laboraıuvarlar).
-13iyosidal ürün analizleri t,Kurum tarafından yetkilendirilmiş laborattıx artar).
-Sularda leüittnella analizleri (Kurum tarafından yetkilendiriltniş laboratuvarlar)
-Çalışan saglıgı s e Lıüvenligine yönelik analizler.
-Çalışma konularına yönelik yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen
analizler.
-Araştırma ‘e. eeliştirmeye yönelik ditr analiAer.
-Çalışma konularına yönelik Kurumun planlaması N e izni dahilinde diğer analizler.

L2 TİP' HALK SAĞLİĞİ LABORATUVARLARI:
-içme-kullanma suyu. Içme suyu ve Kaynak sularının ilgili mevzuat' kapsamında
kontrol izlemesi analizleri.
e içme sularının piyasa aözetimi denetimine (P(iDı esas mikrobiyokıjik
-Kaynak suy
analizleri.
-İçnie-kullanma sularının denetim izlemesi mikrobiyolojik analizleri (Kurum tarafından
yetkilendirilmiş laboratuvarlar)
-Doğal mineralli suların piyasa gözelimi denetimine (PGD) esas miktobiyolojik
analizleri (Kurum tarafından y elkilendirilmiş laboratuvarlar)
-Kaplıca suyu. !kurt suyu. Yüzme suyu, Kıta içi sular. Hemodiyaliz çöieltilerinin
dilüsyonunda kullanılan sular. Içme stly• ıl amaçlı ham sular ve benzeri suların ilgili mevzuat
kapsamındaki analizleri.
i1 (eri (Kurum hıralindan yelkilendınimis laboratuy artar). -Çe% re ve yüzeysel mikrobiyolojik analizler (iç mekanlar. malzeme, ekipman vb.)
-Sularda Legionella analizleri (Kurum tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar)
-Çalışma konularına yönelik Kurumun planlaması 'e izni dahilinde diger analizler
(Kısmi analiz yetkileri vb.)
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