
 
DUYURU 

 Bakanlığımız, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm 

ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, çevre mevzuatına göre çalışan laboratuvarlara 

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi vermekte ve bu laboratuvarların yapmış olduğu ölçüm ve analiz 

sonuçlarını kabul etmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlara, belge geçerlilik süresi boyunca yapmış oldukları 

analizlerin izlenebilirliğini ve uzaktan denetimini sağlamak amacıyla Bakanlığımız, yönetmeliğin 35. maddesi 

“Uzaktan denetim, yeterlik ve karşılaştırma testleri” kapsamında arıtma çamuru/toprak/sediment 

matrislerinde GC ya da HPLC cihazları ile çalışan laboratuvarlara Acenaphthene, Acenaphthylene, 

Anthracene, Benzo[a]anthracene,  Benzo[a] pyrene, Benzo[b] fluoranthene,  Benzo[ghi] perylene,  

Benzo[k] fluoranthene, Naphthalene ve Phenanthrene,  10 adet PAH parametresinde yeterlilik testi 

düzenleyecektir.   

Düzenlenecek olan yeterlik testinde numuneler, 08-10/11/2017 tarihleri arasında kargoya verilecek olup, 

numunenin laboratuvar tarafından teslim alındığına dair bilginin e- mail yoluyla yazımızda yer alan ilgili kişiye 

bildirilmesi gerekmektedir.  

Laboratuvarlar, kapsamlarında yer alan parametreler doğrultusunda numunelerini hazırlayıp analiz 

edeceklerdir. Analizi yapılan numune için alınacak KDV dahil 900 TL’lik test ücreti, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Halkbankası 402 koduna,  yeterlilik test ücreti açıklaması yapılarak 

yatırılacaktır.  

Fatura bilgi formu ile banka dekontunun, numunenin laboratuvara ulaştığı gün itibari ile en geç 5 iş günü 

içinde, laboratuvarların bulundukları illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermaye 

Muhasebesine gönderilmesi ve konuyla ilgili bilginin yazımızda yer alan ilgili kişiye e- mail yoluyla 

bildirilmesi gerekmektedir. 

Laboratuvar tarafından yapılan analiz sonuçlarının 24.11.2017 tarihine kadar, yazımız Ek 2 de yer alan 

Analiz Sonuç Formuna işlenerek ve Ek 1 de yer alan doküman ve kayıtların eksiksiz olarak 

gamze.yucel@csb.gov.tr adresine e-posta yolu ile, Bakanlığımıza ise yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.  

Analiz sonucunu zamanında göndermeyen, Ek 1 listesinde yer alan bilgileri eksik gönderen ya da 

sonuçları kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan laboratuvarlara, yönetmeliğin 35. ve 38. Maddelerinde yer 

alan ilgili hükümler uygulanacaktır. 

Yeterlilik test organizasyonu ile ilgili gerekli tüm açıklamalar ve laboratuvarlardan gelen analiz sonuçları, 

Bakanlığımızca değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları rapor halinde, Genel Müdürlüğümüz Çevre 

Referans Laboratuvarına ait web sitesinin duyurular bölümünde açıklanacaktır. Laboratuvarınızın sonuçlarını, 

gönderilen numunenin üzerinde yer alan numaradan takip edebilirsiniz.  

                                                                           

Ek: 

1. Çalışma Talimatı (1 adet-1 sayfa) 

2. Analiz Sonuç Formu (1 adet- 1 sayfa) 

 

 

 

 
M. Mustafa SATILMIŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür  



 
Ek-1  

İstenen Kayıt ve Dokümanlar 

1- Kullanılan cihazın adı, markası modeli ve seri numarası, 

2- Kullanılan kolon tipi ve özellikleri, 

3- Analiz ve ön işlemde( clean up ve ekstraksiyonda) çalışan personel , 

4- Ekstraksiyon ve Clean up ta kullanılan cihaz ve malzemeler, 

5- Ekstraksiyondan sonra arşiv için ayrılan miktar(Denetimde kontrol edilmek üzere), 

6- Kullanılan solvent ile kalibrasyon standartlarının isimleri, LOT numaraları, 

7- Kullanılan internal standartların adı ve konsantrasyonları, 

8- Pik tablosu, kromogram ve fırın programı, 

9- Kalibrasyon ve iç kalite kontroller için kullanılan standart konsantrasyonları, 

10- Analiz ile birlikte QC kromotogramı, 

11- Cihazın orijinal çıktıları, 

 

Analiz sonuçları ile birlikte gönderilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ek-2                                    

ANALİZ SONUÇ FORMU 

  Kapsam  

Parametre 

 

Kullanılan Metot Adı ve Numarası 

 

Sonuç 

 

Birim 

 

 

 

Arıtma 

Çamuru/ 

Toprak/ 

Sediment 

 

Acenaphthene,    µg/kg 

Acenaphthylene,    µg/kg 

Anthracene,    µg/kg 

Benzo[a]anthracene,     µg/kg 

Benzo[a] pyrene,    µg/kg 

Benzo[b] fluoranthene   µg/kg 

Benzo[ghi] perylene     µg/kg 

Benzo[k] fluoranthene   µg/kg 

Naphthalene     µg/kg 

Phenanthrene    µg/kg 

 

Açıklama:  1. Analiz sonuçları virgülden sonra tek basamaklı verilmelidir. 

                   2. Numune mümkün olan en kısa sürede analizlenmeli,  beklenmesi gerekiyorsa 4°C de        

                   saklanmalıdır. 

Laboratuvar Sorumlusu Onaylayan imza 

     …/…/2017 …/…/2017 

İrtibat adresi. İrtibat  Gamze YÜCEL e-posta : gamze.yucel@csb.gov.tr 

Laboratuar Adı  

Laboratuar Adresi  

Laboratuar Sorumlusu  

Tel:  e-posta:  Fax:  

mailto:gamze.yucel@csb.gov.tr

