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GİRİŞ 
 
“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi” Projesinin Yapılmasına ait Teknik Yardım Proje Grubunun 
liderliğindeki Konsorsiyumun teknik yardımı ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
uygulanmaktadır. 
 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RCCI) bölgesel rekabeti arttırmak ve hedef bölgenin sosyoekonomik  
gelişmeye katkı yapmaya, aynı zamanda, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TRAC) etkin ve 
etkili uygulanması için TRAC’ın kurumsal ve operasyonel kapasitesini oluşturmaya hizmet edecek olan 
projenin Son Alıcısıdır (ERA). 
 
TRAC tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini garantiye almak için, aşağıdaki bileşenler TRAC’ın iyi 
işlev görmesini garanti etmekte büyük öneme sahiptir: 
 

 Kapsamlı bir İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Sisteminin tesis edilmesi 
 Bir İ&D destek stratejisinin ve yaklaşımının üretilmesi 
 TRAC Yönetiminin eğitimi 
 Etkili Kalite Yönetim Sistemi 
 Laboratuvar Ekipman ve Makinelerinin etkinliği 
 Çay Üreticileri, Çiftçileri, İmalatçıları ve Tüccarları için Çay Sanayii Araştırma, Analiz ve 

Danışmanlık Hizmetlerine ait Başlıca Alanların Sağlanması. 
 
TRAC Kalite El Kitabı International Organization for Standardization / International Electrotechnical 
Commission (ISO/IEC) 17025 VE Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (29 Aralık 2011-2857) ve Türk 
Akreditasyon Ajansının laboratuvar akreditasyon gereklerini karşılamak için hazırlanmıştır. 
 
Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (MoFAL) Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
(TRAC) tanınması için idari kuruluştur. MoFAL tanıma kılavuzu (Gıda Laboratuvarı İşletmeye Alma 
Yönetmeliği, 29 Aralık 2011-28157) gıda laboratuvarı tesisi  ve yönetimi için kanuni gerekleri 
tanımlamaktadır. TRAC Laboratuvarı MoFAL ve Türk Akreditasyon Ajansı (TÜRKAK) tarafından 
tanınmak için bu ilgili kanuni gereklere uymalıdır.  
 
Bu Kalite El Kitabı Kıdemli Kalite Güvence Uzmanı Sayın Yusuf Tokdemir ve TAT ekibi tarafından 
Ağustos 2017 tarihinde çalışılmış ve hazırlanmıştır. 
 
TRAC LABORATUVAR EKİPMAN LİSTESİ 
KALEM NO CİHAZ MARKA MODEL ADET 

3.26 Kül Fırını Protherm ECO110/3 1 
3.45 Yoğunluk Ölçer Anton Paar DMA  4100 M 1 
3.13 Analitik Terazi Radwag AS 220.R2 2 
3.25 Terazi  Radwag PS 2500.3Y 1 
3.33 Nem Analizörü Radwag MA 110.R 2 
3.1 Alev Fotometresi Jenway PFP7 1 

3.23 Dijital Büret 50 ML VWR-Jensons Digitrade-Pro 50 ml 2 
3.51 Laboratuvar Santrifüjü Hermle Z 326K 1 
3.59 Mikrolitre Santrifüj Hermle Z 216 MK 1 
3.16 Kalsimetre Eijelkamp 0853 1 
3.17 El Matkap Takımı Eijelkamp 0111SO 1 
3.4 Masaüstü pH ölçer Elmetron CP-505 1 
3.5 Seyyar pH ölçer Elmetron CP-401 1 
3.2 Çeker Ocak Enlab 1 
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3.9 Kimyasal Saklama Dolabı Enlab 5 
3.22 Toprak Karıştırıcı Erkaya Small Grinder 1 
3.36 Karıştırıcı Erkaya Small Grinder 1 
3.38 Binoküler Mikroskop Euromex BB.1152-PL BioBlue.Lab 3 
3.57 Bitki Büyütme Kabini İklimlab PRS U27-400 1 
3.37 Döner Evaporatör Heidolph Hei-VAP Precision ML 1 
3.7 Kırma Değirmeni Fritsch Pulverisette 15 1 

3.35 Buzdolabı – Tip 1 Siemens KG86NAW30N 1 
3.44 Buzdolabı – Tip 2 Siemens KG36NNL30N 1 
3.3 Homojenleştirici IKA T 25 Digital 2 

3.11 Kjeldahl Distilasyon ve Yakma 
Ünitesi 

Gerhardt VAP 200 1 

3.14 Orbital Çalkalayıcı tip 1 GFL 3017 2 
3.18 Elek Çalkalayıcı Retsch AS 200 1 
3.24 Santrifüj Değirmen Retsch ZM 200 1 
3.31 Yağ Belirlemek için Ekstrasyon 

Sistemi 
Gerhardt SOX 416 1 

3.41 Portatif Isıtıcı Ika C-MAG HP 7 1 
3.46 Çalkalayıcı Su Banyosu Memmert WNB 22 1 
3.54 Orbital Çalkalayıcı tip 2 GFL 3017 1 
3.49 Faz Kontrast Binoküler Ters 

Mikroskop 
Leica Dmi8 1 

3.48 Buz Makinesi Scotsman AF80 1 
3.39 Bulaşık Makinesi Miele PG 8583 CD 1 
3.8 Vakum Pompası Vacuubrand MZ2C NT+2AK 2 

3.19 Otomatik Pipet Takımı – Tip 1 Brand Transferpette S 3 
3.20 Otomatik Pipet Takımı – Tip 2 Brand Transferpette S 3 
3.21 Otomatik Pipet Takımı – Tip 3 Brand Transferpette S 3 
3.27 Dağıtıcı Brand Transferpette S 3 
3.6 Sterilizatör Nüve FN 500 3 

3.40 Su Damıtıcı Nüve ND 4 1 
3.47 Derin Dondurucu Tip 1 Nüve DF 490 1 
3.50 Laminar Akış Kabini Nüve MN 120 2 
3.53 İnkübatör Nüve EN 500 1 
3.56 CO2 İnkübatörü Nüve EC 160 1 
3.58 Otoklav Nüve OT 90L 1 
3.12 Mikro Plakalı Spektrofotometre Thermo Varioskan LUX 1 
3.15 Laboratuvar Tipi Saf Su Sistemi Sartorius Arium Comfort 2 
3.10 Endüktif Kuplajlı Plazma Kitle 

Spektrometresi (ICP-MS) 
Agilent ICP-MS, 7900 1 

3.28 Ultra Performans Sıvı 
Kromatografisi (UPL-C) Sistemi 

Agilent 1260 Liquid 
Chromatography 

1 

3.29 Gaz Kromatograf Tandem Kitle 
Spektrometresi (GC-MS/MS) 

Agilent GC_MS/MS, 7000D 1 

3.30 Sıvı Kromatograf Kitle 
Spektrometresi (LC-MS/MS) 

Agilent 1260 Liquid 
Chromatography – 6420 LC-
MS/MS mass spectrometry 

1 

3.34 UV-VIS Spektrofotometresi Agilent Carry 60 1 
3.52 Selenleyici Hielscher UP 200 Ht 1 
3.60 Derin Dondurucu Tip 2 Simfer CS4340 A++ 1 
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3.32 Selüloz Belirlemek için Ham Lif 
Analizörü 

Velp Fiwe 6 1 

3.42 Manyetik Karıştırıcı Velp Arex 1 
3.55 Test Tüpü Çalkalayıcı Velp Vortex Mixer Classic 2 
3.61 Stereo Mikroskop Carl Zeiss Stereo Discovery V8 1 

 
TRAC TARAFINDAN YAPILAN ÇAY SANAYİİ ANALİZ TİPLERİ 
 
Analitik Testler 
 

 Nemin belirlenmesi 
 Su ekstraktının belirlenmesi (TS) 
 Toplam külün belirlenmesi 
 Suda eriyen külün belirlenmesi 
 Suda erimeyen asidin belirlenmesi 
 Suda eriyen külün alkaliliğinin belirlenmesi 
 Ham elyafın belirlenmesi (sindirilemeyen selüloz) 
 Oksitlenmemiş bileşenlerin belirlenmesi 
 Toplam tozun belirlenmesi 
 Kafeinin belirlenmesi 
 Toplam polifenollerin belirlenmesi 
 Toplam kateşinlerin belirlenmesi 
 Kateşin fraksiyonlarının belirlenmesi 
 TC/TP oranının belirlenmesi 
 L-teaninin belirlenmesi 
 Elementlerin belirlenmesi 
 Ağır metallerin belirlenmesi 
 Pestisitlerin belirlenmesi (LC/MS-MS) & GC/MS-MS) 
 Toplam uçucu organik bileşiklerin (polifenoller, kafein ve kateşinler) belirlenmesi 
 Bikarbonatın belirlenmesi 
 Çay tohumu yağının belirlenmesi 
 Toplam lipit 
 Toplam amino asitler 
 Su analizi 
 Toprak analizi 
 Biyoformasyonların (sıvı/katı) demlenmiş çay/toprak/biyofertilizer/organik kompost kalite 

kontrolünden mikro floranın (Spor yükü/canlılık) sayılması. 
 Serbest akışlı ve sıkıştırılmış yığın yoğunluklarının belirlenmesi. 
 Hastalıklı örneklerin tespiti 
 Tanen içeriğinin belirlenmesi 
 Hastalıklı örneklerin tespiti 
 Komple PFA spesifikasyonu 

 
Kimyasal analiz testleri (kalitatif) 
 

 Siyanürün belirlenmesi 
 Arseniğin belirlenmesi 
 Demlenmiş çaydaki fosforun belirlenmesi 

 
Toksik / ağır metal analiz testleri (kalitatif) 
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 Kurşun kalıntılarının belirlenmesi 
 Demir kalıntılarının belirlenmesi 
 Çinko kalıntılarının belirlenmesi 
 Kadmiyum kalıntılarının belirlenmesi 

 
Fiziksel inceleme testleri 
 

 Demir manyetik harmanının belirlenmesi 
 Silisli madde içeriğinin belirlenmesi 
 Temel radyasyonun belirlenmesi 
 Elek analizi / çay tozu analizi 
 Ekli renklerin / boya maddesinin tespiti 
 Kullanılmış / tüketilmiş çayın tespiti 
 Mikroskop incelemesi 
 Partikül ebadı analizi ile sınıflandırılma 

 
Mikroskop incelemesi 
 

 Mikroskop incelemesi 
 Partikül görünüşü 
 Çay sapları 
 Ölü böcekler 
 Canlı böcekler 
 Yabancı bitki / ölü debris parçaları 
 Yabancı madde 
 Küf büyümesi / görünür küf 

 
Mikrobiyolojik analiz testleri 
 

 Toplam plak sayımı 
 Maya ve küf sayımı 
 Koliform 
 Salmonella 

 
Moleküler Biyoçeşitlilik & Genom Testleri 
 

 Çay genom analizi 
 
Organoleptik Testler 
 

 Bütün duyusal testler 
 
KALİTE EL KİTABI 
 
TRAC için bu Kalite Politikaları Kalite El Kitabı MoFAL’den laboratuvarın tanınması ve TÜRKAK’tan 
ISO/IEC 17025 akreditasyonu alınması gereklerini karşılamak için hazırlanmıştır. 
 
Kalite El Kitabının Kontrollü Dağıtımı 
 
TRAC TRAC Kalite El Kitabını içeren Kalite Güvence El Kitabının resmi ana kopyasını korumaktan 
sorumludur. 
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Kalite Politikası Beyanı 
 
TRAC laboratuvarı ISO/IEC 17025 ve Türk Gıda Kodeksi (29 Aralık 2011-2857) Yönetmeliği gereklerine 
göre laboratuvar akreditasyonuna bağlıdır. 
 
Yönetim Gerekleri ve Liderlik 
 
TRAC genel yönetim ve laboratuvar ve deneme tesisi, danışmanlık hizmetleri ve idari hizmetlerden 
sorumlu üç alt seviye için liderlik yapmaktadır. 
 
TRAC İdari Müdürü örgütlenmede mükemmeliyetten sorumludur. İlk öncelik uzun vadeli bir 
yenileşme ve pazarlama planının oluşturulması ve uygulanmasıdır. Bu plan yeni çay ürünleri 
geliştirerek ve ticarileştirerek, çay çiftçileri, işleyenler ve ihracatçılarına danışmanlık yaparak, çay ve 
çay ürünlerinin kalitesini arttırarak ve çay sanayiindeki insanları eğiterek Türk çay sanayiinin 
Türkiye’de ve küresel pazarlarda rekabetçiliğini ve büyümesini desteklemek için uygulanacaktır. 
 
TRAC laboratuvar Müdürü laboratuvar için politikalar ve prosedürler yayımlamaktan ve bunların 
uygulanmasını izlemekten sorumludur. Gözetmen analizciler ve kalite yöneticileri dahil, laboratuvar 
yönetimi analitik aktivitelerin TRAC, müşteriler ve Türk Gıda Kodeksi Mevzuatındaki (29 Aralık 2011) 
yönetmelik ve ISO/IEC 17025 gereklerini karşılamasını garanti etmekten sorumludur. Ayrıca, veri 
üretiminde yer alan her kişi yönetim sisteminin bir parçasıdır. 
 
TRAC kalite yönetim sistem müdürü organizasyonun yönetim sistemine bağlılığından, onu 
uygulamaktan ve başarısı için sorumluluk görevi vermekten sorumludur. 
 
Yönetim Sistemi 
 
TRAC laboratuvar yönetim sisteminin ana hatları aşağıdaki dokümanlarda verilmiştir: 

 Kalite el kitabı 
 Yazılı prosedürler 
 İş Talimatları 
 Referanslar 
 Formlar ve kayıtlar 

 
Yönetim Sisteminin Hedefleri 
 
TRAC Laboratuvarı tarafından tesis edilen yönetim sisteminin ana hedefi laboratuvar sonuçlarının 
güvenilir, yorumlanabilir, tekrarlanabilir ve savunulabilir olacak şekilde doğruluğunu ve hassasiyetini 
güvence altına almaktır. Veri kalite hedefleri aşağıdaki terimlerle tanımlanmaktadır: 
 

 Doğruluk 
 Hassasiyet 
 Tespit ve tayin sınırları 
 Dakiklik 
 Karşılaştırılabilirlik 

 
Politikalar 
 
TRAC’a ait bütün yazılı dokümanlar, standart işletim prosedürleri ve operasyonlar Türk Gıda Kodeksi 
Mevzuatı, ISO/IEC 17025, Türk Akreditasyon Ajansı (TÜRKAK) ve iyi laboratuvar uygulaması (GLI) ile 
uyum içinde olmalıdır. Laboratuvarın Kalite Sistem Müdürü (QSM) laboratuvarın yönetim sisteminden 
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ve uygulanmasından sorumludur. QSM TRAC’ın politikasını ve kaynaklarını ilgilendiren kararlardan 
sorumlu olan Laboratuvar Müdürüne doğrudan erişime sahiptir. 
 
ISO/IEC 17025’e Bağlılık 
 
TRAC laboratuvar yönetim sisteminin operasyon politikaları ISO/IEC 17025 gereklerine hitap etmek 
üzere tesis edilmiştir. TRAC Laboratuvarı ISO/IEC 17025 gereklerine göre laboratuvar 
akreditasyonuna bağlıdır. 
 
TRAC Laboratuvarının Uluslararası Akreditasyonu 
 
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TRAC) akreditasyonu Türk Akreditasyon Ajansı TÜRKAK 
tarafından yapılacaktır. Bu ajansın ana işlevi kuşkusuz TRAC’ın ISO/IEC 17025 standartları karşısında 
değerlendirilmesini sağlamaktır. TRAC akreditasyon için çay sanayii test metotlarını seçecektir. 
 
Laboratuvarın kanuni kimliği 
 
TRAC Laboratuvarı bir ücret karşılığında müşteriler için ölçümler yapan bağımsız bir çay araştırma ve 
uygulama laboratuvarı olacaktır. Rize Ticaret Odası ve Rize Ticaret Borsası mal sahipleridir. 
Laboratuvar çay araştırması ve analizleri yapacak ve yüksek kalite, verimlilik ve uluslararası pazarlarda 
artan bir pazar payı elde etmek üzere Türk Çay Sanayiine danışmanlık hizmetleri sağlayacaktır. 
 
Etkiler, gizlilik ve bağımsızlık 
 
TRAC organizasyonu ve yönetimi kendi profesyonel bilimsel muhakemesini yapmakta tamamen 
serbest olacaktır. Işin kalitesini etkileyebilecek hiçbir ticari veya mali baskı olmamalıdır. 
 
Kalite sisteminin izlenmesi ve sürdürülmesi 
 
Kilit sorular 
 

 Kalite yönetimi düzenlemelerinizin tüm TRAC personeli tarafından günlük olarak 
çalıştırıldığını kontrol etmek için bir mekanizmaya sahip misiniz? 

 Durumun böyle olmadığının bulunduğu yerlerde, duruma çözüm bulunmasını ve muhtemelen 
tekrarlanmayacağını garanti etmek için düzeltici bir eylemde bulunma mekanizmasına sahip 
misiniz? 

 Kalite sisteminin nerede iyileştirilebileceğini tespit etmenizi mümkün kılmak için herhangi bir 
sorundan elde edilen bilgileri kullanıyor ve buna göre hareket ediyor musunuz? 

 Kalite performansında başarısızlıkların beklenebileceği ve kritik hale gelmeden bunlarla baş 
edilebileceği eğilimleri izleme mekanizmalara sahip misiniz? 

 İyileştirmelerin mümkün olabileceği alanlar için kalite sistemini yerinde irdeleyecek 
mekanizmalara sahip misiniz? 

 Onun için tanımladığınız hedefleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek için kalite sisteminin 
performansını gözden geçiriyor musunuz? 

 
Roller ve Sorumluluklar 
 
İdari Müdür 
 

 TRAC Laboratuvar ve Üretim Tesisinin faaliyetlerini yönlendirir 
 Tedarik zinciri, QMS, proses ve ürün kalitesi, pazarlama ve yenileştirme faaliyetleri ve NPD 

projelerini iyileştirmek için çay KOBİ’leri ile işbirliği yapar ve onları destekler 
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 Türk çayının Türkiye ve uluslararası pazarlarda pazar değerini  arttırmak için pazarlama ve 
promosyon faaliyetleri düzenler. 

 Çay çiftçileri, çay işleyenler, dağıtıcılar ve ihracatçılar için dünya çay konferansları, çay eğitim 
çalıştayları, konferansları ve seminerleri koordine eder ve düzenler 

 Türk ve uluslararası pazarlar için yeni çay ürünleri geliştirir, uygular ve ticari hale getirir 
 Çay üretimi, kalitesi, verimliliğini ve yeni yatırımları arttırmak için finansal fonlar sağlar. 

 
Kalite Sistem Müdürü 
 

 Kalite yönetim sisteminin ISO/IEC 17025 gerekleri ile uyum içinde tesis edilmesini, 
uygulanmasını, ve sürdürülmesini garantiye alır. 

 Yönetim sisteminde kalite iyileştirmelerini destekler ve koordine eder. 
 
Sorumlu Müdürler (Teknik Yönetim) 
 

 Teknik işlevlere nezaret eder 
 ISO/IEC 17025 gereklerine uygunluğu garantiye alır 
 Yönetim sistemi prosedürleri, uygulamadaki standartlar, şartnameler, ve yönetmeliklerin 

takip edilmesini garantiye alır 
 Kalifiye, becerili ve eğitimli personelin ve diğer kaynakların kullanıma hazır olmasını garantiye 

alır 
 Ürün ve hizmetlerin müşteri gereklerini karşılamasını garantiye alır 

 
Analizciler 
 

 İşlerinin kalitesini garanti ederler 
 Yönetim sisteminin gereklerine uyum içinde çalışırlar 

 
Doküman Kontrolü 
 
TRAC Laboratuvarında doküman kontrolü ve yönetim prosedürü yönetim sisteminin oluşturan kalite 
dokümanlarını kontrol etme sürecini tanımlamaktadır. Kalite dokümanları laboratuvar verilerinin 
üretilmesi için gerekenleri içerir. Bu dokümanlara laboratuvar tarafından yayınlananlar ve dışarıda 
yayınlananlar dahildir. Dış menşeli dokümanlara yönetmelikler, standartlar, test metotları, talimatlar 
ve el kitapları dahildir. 
 
Doküman Onay ve Yayını 
 
Yönetim sisteminin bir parçası olarak laboratuvardaki personele yayınlanan dokümanlar 
laboratuvarın doküman kontrol ve yönetim prosedürü uyarınca yayınlanmadan önce kullanım için 
gözden geçirilir ve onaylanır. Laboratuvarın temel listesi güncel revizyon durumunu ve kalite yönetim 
sistemindeki dokümanların dağıtımını tanımlar. 
 
TRAC laboratuvarının temel listesi ve doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürü aşağıdakileri 
sağlar: 
 

 İzin verilen yönetim sistemi dokümanları ve dış dokümanlar laboratuvarın etkili işlev görmesi 
için zaruri operasyonların yapıldığı mahallerdedir. 

 Dokümanlar bir programa göre gözden geçirilir ve kalite yönetim sistemi ile ISO/IEC 17025 
gereklerine sürekli uygunluğu ve uyumu  garantiye almak için revize edilir. 

 Geçersiz ve hükümsüz dokümanlar derhal bütün yayım veya kullanım noktalarından kaldırılır 
veya kasıtsız kullanılmamasını güvence altına almak için “Kontrol edilmedi” olarak işaretlenir. 
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 Kanuni veya bilgi koruma amaçları ile alıkonulan hükümsüz dokümanlar uygun şekilde 
Arşivlendi veya Hükümsüz olarak işaretlenir. 

 
Doküman Kimliği 
 
Bu kimlik kimlik numarasını ve kapsanan sayfa sayısını içerir. Yayımlayan makam her dokümanda 
onaylayan memurun adı ile belirtilir. 
 
Doküman Değişiklikleri 
 
Dokümandaki değişiklikler laboratuvarın doküman kontrol ve yönetim prosedürü uyarınca gözden 
geçirilir ve onaylanır. Her yeni dokümana bir revizyon numarası verilir. Hükümsüz kalan dokümanlar 
arşivlenir. 
 
Bilgisayarlı Sistemler 
 
Laboratuvarın doküman kontrol ve yönetim prosedürü elektronik yönetim sistemi dokümanlarının 
kontrolüne hitap eder. 
 
Talep, İhale ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi 
 
TRAC laboratuvar ve deneme tesisi operasyonları için bir çalışma planı oluşturu ve yayınlar. Her 
laboratuvarın Türk Çay Sanayiinden talep edilen hizmetleri sağlamak için kabiliyet ve kaynağa sahip 
olmasını garanti etmek üzere TRAC yıllık iş planını gözden geçirir. TRAC iş planı gözden geçirmelerinin, 
değişikliklerinin ve değişiklik taleplerinin kayıtlarını saklar. 
 
Hizmet ve İkmal Maddelerinin Satın Alınması 
 
Bu prosedürler ekipman, hizmet ve testlerin ve kalibrasyonların yapılmasında kullanılan reaktifler ve 
laboratuvar sarf malzemeleri dahil ikmal maddelerinin seçilmesi, satın alınması, teslim alınması ve 
depolanmasını tanımlar. 
 
Denetleme ve Doğrulama 
 
TRAC’ın satın alma prosedürü satın alınan ve testlerin veya kalibrasyonların kalitesini kritik olarak 
etkileyen ekipman, ikmal maddesi, hizmet, reaktif ve sarf malzemelerinin kullanımdan önce veya 
kullanımla eşzamanlı olarak nasıl denetlendiğini veya doğrulandığını tarif eder. Müşteri tarafından 
yapılan, standart şartnamelere dahil olan veya metotlarda tanımlanan taleplere uyumu tesis etmek 
için denetleme veya doğrulama kriterleri kullanılır. 
 
Kayıtlar ve Sicil 
 
Tedarikçi değerlendirmelerinin kayıtları ve onaylı tedarikçilerin bir listesi saklanır. 
 
Müşteriye Hizmet 
 
TRAC hizmetleri ve genel performansı hakkında müşteri geri beslemesi arar. Olumlu ve olumsuz 
yorumların kayıtları saklanır ve yönetim tarafından yapılan gözden geçirmeler sırasında yönetim 
sistemi iyileştirmelerini tespit etmek için dikkate alınır. 
 
Şikayetler 
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TRAC herhangi bir taraftan alınan şikayetlerin alınması ve kaydedilmesi sürecini tarif eden bir şikayet 
prosedürüne sahiptir. Alınan bütün şikayetlerin kayıtları prosedüre göre saklanır. Uygunsuzluk olarak 
tanımlanan şikayetler düzeltici eylem prosedürüne göre işlem görür. 
 
Uygun Olmayan İşin Kontrolü 
 
TRAC test çalışmasının herhangi bir yönü veya bu işin sonuçları yönetim sistemi gereklerine, test 
yapma metotlarına, veya müşteri taleplerine  uygun olmadığında uygulanan bir uygun olmayan işin 
kontrolü prosedürüne sahiptir. Bu prosedür aşağıdaki unsurlara hitap etmektedir: 
 

 Tespit edilen uygun olmayan işin yönetimi ve işin durdurulması ve test raporlarının tutulması 
gibi eylemlerin yapılmasına dair  sorumluluklar ve yetkiler 

 Uygun olmayan işin önemini değerlendirme kriterlerinin uygulanması 
 Uygun olmayan işin kabul edilebilirliği hakkındaki karar ile birlikte yapılan düzeltici eylem 
 Müşteriye bildirim ve, lüzumlu olduğu takdirde, işin feshedilmesi 
 Işin sürdürülmesine izin verme sorumluluğu 

 
Takip 
 
Uygun olmayan iş tekrarlandığı takdirde veya diğer önemli sorunlar tespit edildiğinde derhal düzeltici 
eylem prosedürleri takip edilir. 
 
İyileştirme 
 
TRAC yönetim sisteminin etkililiği aşağıdaki aktiviteler kullanılarak iyileştirilir: dahili denetimler; 
yönetim gözden geçirmeleri; kalite kontrol verilerinin analizi; düzeltici eylemler; koruyucu eylemler;  
kalite politikası; ve kalite hedefleri. 
 
Düzeltici Eylem 
 
Aşağıdakilerden biri tespit edildiğinde, TRAC düzeltici eylem uygulamak için yetkileri belirten bir 
düzeltici eylem prosedürüne sahiptir: 
 

 Uygun olmayan iş 
 Yönetim sisteminin politikalarından ve prosedürlerinden ayrılmalar 
 Gerekli teknik operasyonlardan ayrılma 

 
Bu prosedür uygunsuzluğun ana nedeninin araştırılmasını ve belirlenmesini içerir. 
Potansiyel düzeltici eylem tanımlanır ve uygulanır. Düzeltici eylemin etkililiği izlenir. 
 
Önleyici Eylem 
 
İhtiyaç duyulan iyileştirmelere ve potansiyel uygunsuzluk kaynaklarına ait kaynaklar TRAC’ın önleyici 
eylem prosedüründe tarif edilen sürece göre tespit edilir ve yönetim gözden geçirme sürecinin bir 
parçasıdır.  Tanımlanan iyileştirme fırsatlarına hitap etmek için önleyici eylem planları oluşturulur, 
uygulanır ve izlenir. 
 
Kayıtların Kontrolü 
 
Kalite kayıtlarının ve teknik kayıtların tespit edilmesi, toplanması, endekslenmesi, erişimi, 
dosyalanması, depolanması, saklanması ve atılması için TRAC bir kayıt kontrol prosedürüne sahiptir. 
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Kalite kayıtlarına dahili denetim, yönetim gözden geçirmesi, düzeltici eylem, ve önleyici eylem 
raporları dahildir. Kayıtlar her zaman okunabilir. 
 
TRAC tesislerinde güvenlik ve güvenli erişim kontrol edilir; laboratuvara ve kayıt yönetim merkezine 
sadece yetkili personelin girişine izin verilir. Kayıtlar güvenli alanlarda saklanır. Kayıtlar gizli olup 
Türkiye Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) gerekleri uyarınca açıklanmadan önce redakte edilir. 
TRAC Laboratuvar raporları analizin tipine bağlı olarak orijinal gözlemleri, türetilen verileri, 
hesaplamaları, standart hazırlığı, enstrüman çıktılarını, ve sonuçları içerir.  
 
Gözlemler, veriler, ve hesaplar yapıldıkları tarihte kaydedilir ve yerine getirilen aktiviteye 
tanımlanabilir. Aktivitelere ait kayıtların izlenebilirliğini sağlamak için metot numaraları ve adları 
kullanılır. 
 
Kayıtlarda hatalar meydana geldiğinde, her hata silinmez, okunmaz hale getirilmez ya da çıkarılmaz, 
ancak üstü çizilir. Doğru değer girilir, paraf ve tarih konur. Elektronik olarak depolanan kayıtlar 
durumunda, orijinal verilerin kaybını veya değişikliğini önlemek için eşdeğer önlemler alınır. 
 
İç Denetimler 
 
TRAC iç denetimler yapar. Bunlar laboratuvarın denetim prosedürünün içerdiği bir programa göre ifa 
edilir. İç denetimler operasyonların kalite yönetim sistemi ve ISO/IEC 17025 gereklerine uymaya 
devam ettiğini doğrulamak için yapılan faaliyetlerdir. İç denetim programı test yapma faaliyetleri 
dahil yönetim sisteminin bütün unsurlarını muhatap alır. 
 
Laboratuvarın Kalite Yönetim Sistemi programda listesi verilen ve yönetim tarafından talep edilen iç 
denetimlerin koordinasyonundan sorumludur. İç denetimleri ifa etmekten eğitimli ve kalifiye 
personel sorumludur. Denetimler denetlenen işi yapmış olanların dışındaki personel tarafından 
yapılır. 
 
Düzeltici Eylem 
 
Denetim bulguları operasyonların etkililiğine veya laboratuvarın test sonuçlarının doğruluğuna veya 
geçerliliğine dair şüphe oluşturduğunda, TRAC’ın düzeltici eylem prosedürüne göre düzeltici eylem 
yapılır. Araştırmalar denetim sonuçlarına ilişkin uygunsuzlukların müşteri için yapılan işi de etkilemiş 
olduğunu gösterdiği takdirde, müşteriye bilgi verilir. Bu bildirim belgelenir. 
 
Denetim Kayıtları 
 
Denetlenen faaliyet alanı, denetim bulguları, ve bunlardan doğan düzeltici eylem TRAC’ın denetim 
prosedürüne göre kaydedilir. 
 
Takip Denetimi Faaliyetleri 
 
Takip denetimi faaliyetleri yapılan düzeltici eylemin uygulamasını ve etkililiğini doğrulamak ve 
kaydetmek için ifa edilir. Bu takip yönetim bir parçası olarak gözden geçirme sürecine dahil edilir. 
 
Yönetim Gözden Geçirmeleri 
 
TRAC’ın yönetim gözden geçirme prosedürü yönetim gözden geçirmelerini ifa etme programını içerir. 
Bu gözden geçirme yönetim sisteminin kullanmaya uygunluğunu ve etkililiğini garantiye almak ve 
ihtiyaç duyulan değişiklikleri veya iyileştirmeleri eklemek için laboratuvarın icra yönetimi tarafından 
ifa edilir. 
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Yönetim gözden geçirmesi yönetim sisteminin unsurlarını muhatap alır ve, bunlarla sınırlı kalmamak 
üzere, aşağıdaki unsurları içerir: 
 

 Politikaların uygunluğu 
 Yönetim ve denetim personelinin raporları 
 Son iç denetimlere ait çıktılar 
 Düzeltici ve önleyici eylemler 
 Dış organların değerlendirmeleri 
 Laboratuvar  içi karşılaştırmalar, yeterlilik testi, ve kalite kontrol sonuçları 
 Işin hacmi ve tipindeki değişiklikler 
 Müşteri geri beslemeleri 
 Şikayetler  
 Kalite kontrol faaliyetleri, kaynaklar gibi diğer faktörler 

 
Gözden geçirmeden kaynaklanan bulgular ve eylemler TRAC’ın yönetim gözden geçirme prosedürüne 
göre kaydedilir. Her eylem çözüm için bir hedef tarih içerir. 
 
Teknik Gerekler 
 
Laboratuvar testlerinib doğruluğu ve güvenirliği bir çok faktör tarafından etkilenir. Bu faktörlere 
aşağıdakiler katkı yapar: 
 

 Personel 
 Konaklama ve çevre koşulları 
 Test ve kalibrasyon metotları ve metot seçimi ve doğrulaması 
 Ekipman seçimi ve kalibrasyonu 
 Belirsizliğin ve izlenebilirliğin ölçümü 
 Test ve kalibrasyon kalemlerinin idaresi 

 
Personel 
 
Personelin Yetkinliği 
 
TRAC Laboratuvar yönetimi laboratuvar personelinin görevlerini yapmak için bilgi, beceri ve yeteneğe 
sahip olmasını garanti eder. 
 
Yetkinlik eğitim, deneyim, gösterilen beceriler ve kursları esas alır. Personel kayıtları personelin 
bulunulan pozisyona ait eğitimi, deneyimi, becerileri ve kurslara dair dokümanları içerir. Kursiyerler 
laboratuvarın kurs prosedürü, GLP ve ISO/IEC 17025 standartları uyarınca bir kurs programına 
katılırlar. İş yerindeki bir kurs için, eğitici  olarak kıdemli bir analizci görev yapar. Kurs 
tamamlandığında ve yetkinlik gösterildiğinde kursiyerler prosedürleri yerine getirirler. 
 
Belgelenmiş yetkinlik gösterisi kursiyerin denetimden bağımsız olarak iş yapacağı bir alıştırmadır. 
Belirtilen kriterler başarı ile karşılandıktan sonra kursiyer yetkinleşmiş kabul edilir. 
 
İş Tarifleri 
TRAC laboratuvarı testlerde ve operasyonlarda yer alan idari, teknik ve kilit destek personeli için aktif 
iş tarifleri sağlar. Iş tarifleri güncel görevler ve kullanılan teknolojiler esas alınarak oluşturulur. 
 
Yönetim Yetkilendirmesi 
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TRAC Laboratuvar Yönetimi tanımlanan personele aşağıdakiler için yetki verir: 
 

 Test ve kalibrasyon yapma 
 Proses kontrol verilerini toplama 
 Test raporlarını düzenleme 
 Görüş ve yorum sağlama 
 Değişik tipte ekipmanı çalıştırma 

 
Yetkilendirme, yetkinlik gösterisi, eğitim, kurs ve deneyim kayıtları laboratuvar tarafından tarih 
atılarak muhafaza edilir. Eğitim dosyaları muhafaza edilir ve bu kayıtları içerir. 
 
Olanaklar ve Çevre Koşulları 
 
Laboratuvarın çevre koşulları analitik testlerin doğru şekilde yerine getirilmesini kolaylaştırır. 
Laboratuvar tarafından kullanılan test metotları uygulamadaki çevre koşullarına hitap eden talimatlar 
içerir. Çevre etkisi örnekleri enerji kaynakları, aydınlatma, mikrobiyolojik yük, toz, nem, gazlar ve 
sıcaklıktır. Laboratuvar ölçümün sonuçları ve kalitesinin olumsuz etkilenmemesini veya geçersiz 
kılınmamasını garantiye almak için kritik çevre koşullarını izler. 
İzleme gerektiren çevre koşulları bunlarla sınırlı olmadan aşağıdakileri içerir: 

 Oda sıcaklığı ve nem 
 Kimyasal çeker ocaklar için hava akış hızları 
 Biyo-emniyet davlumbazları ve laminar akış davlumbazları 
 Metal analizi yapan laboratuvarlarda tezgahlar ve davlumbazlarda metal kirliliği 
 Mikrobiyoloji laboratuvarında tezgah yüzeyleri ve davlumbazlarda mikrobiyolojik kirlenme  
 Mikrobiyoloji alanlarında mikrobiyolojik kirlenme için hava örneği alma 

 
Çevre koşulları test sonuçlarını geçersiz kıldığında veya kalite kontrolü olumsuz etkilediğinde, test 
yapma faaliyetleri durdurulur. İzleme faaliyetleri laboratuvar test veya kalibrasyon metotlarının bir 
parçası olarak ifa edilir. 
 
Çapraz Kirlenme 
 
Uygun olmayan faaliyetler için ayrı alanlar sağlanır. Çapraz kirlenmeyi önleme önlemleri bunlarla 
sınırlı olmadan aşağıdakileri içerir: 
 

 Kimya, zemin, doku ve analitik laboratuvarları mikrobiyoloji laboratuvarlarından ayrılır 
 Örnekleri teslim alma ve depolama belirtilen bir alanda ifa edilir 
 Standartlar ve referans malzemeler ve kültürler için ayrı depolar 
 Mikrobiyoloji ortamı hazırlama ve sterilizasyonu çalışma alanlarından ayrılır 

 
Erişim 
 
Laboratorlar sınırlı erişim  alanlarıdır. Erişim bunlarla sınırlı olmadan aşağıdakiler tarafından kontrol 
edilir: 
 

 Giriş için anahtar kartlarının düzenlenmesi 
 Ziyaretçilere eşlik edilmesi 
 Kimlik yaka kartlarının düzenlenmesi 
 Güvenlik elemanlarının kullanımı 

 
Bakım ve Temizlik 
 



16 
 

Örneklerin kirlenmesini önlemek ve laboratuvar operasyonlarının etkinliğini kolaylaştırmak için 
laboratuvar alanları ve odaları temiz ve düzenli tutulur. Laboratuvarın hijyen planı ve tehlikeli atık 
yönetim planı laboratuvarda iyi bakım ve temizliği ve iyi hijyen uygulamasını garanti etmek için 
önlemler içerir. 
 
Test Metotları ve Metot Doğrulama 
 
Metotların Seçimi 
 
TRAC Laboratuvarlarında örnekleri analiz etmek için kullanılan standart metotlar AOAC/ISO/Food 
Chemicals Codex/TSE ve uluslararası veya ulusal standart yazıcı kuruluşlar tarafından, itibarlı teknik 
kurumlar tarafından yayınlananları; kanuni referanslardaki; FDA ve EU tarafından yayınlanan 
metotları içerir. Kullanım için standart metotlar tercih edilir ve laboratuvarda kullanım için doğrulanır. 
 
Laboratuvarda Geliştirilen Metotlar 
 
Laboratuvarda geliştirilen metotlar geçerleme sonrasında kullanılır. TRAC laboratuvarı kendi 
metodunu tanımak istediği takdirde, değerlendirme öncesinde denetçilere aşağıdaki bilgileri 
sağlamalıdır: 
 

 Metodun menşei / nedeni 
 Standart metotla karşılaştırma 
 Standart metotlardaki değişiklik nedenleri 
 Verilerin geçerlemesi. 

 
Standart Dışı Metotlar 
 
Standart dışı metotlar yetkili ve geçerlenmiş kaynaklardan alınmamış metotlardır. Standart dışı 
metotlar bir müşteri talebine standart bir metot kullanarak hitap edilemediğinde kullanılmak üzere 
seçilir. Bu tür metotlar müşteri ile mutabakata tabi olup testin amacı dahil, müşterinin iş taleplerinin 
açık bir tanımlaması yapılır. 
 
Metotların Geçerlenmesi 
 
Geçerleme düşünülen bir kullanıma dair şartnamelerin yerine getirildiğinin inceleme ile teyidi ve 
objektif delillerin sağlanmasıdır. 
 
Geçerleme Gerektiren Metotlar 
 
TRAC Laboratuvarı düşünülen kapsamın ve uygulamalarındışında kullanım dahil, standart dışı 
metotları, laboratuvarda geliştirilen metotları ve modifiye edilmiş standart metotları geçerler. 
Geçerleme metotların düşünülen kullanım için uygun olduğunu teyit etmek için ifa edilir. Geçerleme 
belgelenir. 
 
Geçerleme İşlemi 
 
Geçerleme işlemi verilen uygulamanın veya uygulama alanının ihtiyaçlarına hitap eder. Laboratuvar 
analizcisi prosedüre göre elde edilen sonuçları kaydeder. Nitelikler ve veri kalite hedefleri bunlarla 
sınırlı olmadan aşağıdakileri içerir: 
 

 Doğruluk 
 Hassasiyet 
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 Özgüllük  
 Tespit sınırı 
 Tayin sınırı 
 Doğrusallık 
 Aralık 
 Arızalı veya sağlam olma 

 
Bütün veri kalitesi hedefleri toplanan veriler tarafından belirtildiği şekilde karşılandığı takdirde, metot 
geçerlenmiş kabul edilecektir. 
 
Ölçüm Belirsizliğinin Kestirilmesi 
 
Bütün belirsizlik bileşenleri kestirilir ve bu kestirim bilgi, deneyim, ve metodun performans geçerleme 
verileri ve ölçüm kapsamını esas alır. Hepsi belirsizlik kayıtlarına kaydedilir. 
 
Verilerin Kontrolü ve Koruma 
 
Veri raporu hazırlanmadan önce hesaplamalar ve veri transferleri gözden geçirilir. Bütün değişiklikler 
tespit edilir ve doğrulanır. Bu süreç “Test Sonuçlarının Kalitesini Güvenceye Alma” gibi prosedürlerde 
detaylandırılır. 
 
TRAC Laboratuvarı otomatik ekipman ve bilgisayarlara sahiptir. Bunlar test verilerinin edinilmesi, 
işlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması, depolanması veya kurtarılması için kullanılır ve TRAC 
laboratuvarı süreci laboratuvarın veri koruma prosedürü içinde takip eder. 
 
TRAC laboratuvarının veri koruma prosedürü verilerin bunlarla sınırlı olmadan aşağıdakileri içererek  
korunmasını muhatap alır: 
 

 Veri bütünlüğü 
 Giriş sırasında veri gizliliği 
 Toplama 
 İletim 
 İşleme 

 
Bilgisayarlar ve otomatik ekipmana doğru işlevselliği garantiye almak için bakım yapılır ve bunlara test 
ve verilerin bütünlüğünü sağlayacak çevre ve işletim koşulları sağlanır. 
 
Laboratuvar Ekipmanı 
 
TRAC Laboratuvarı testlerin ve kalibrasyonların doğru yapılması için örnek hazırlama, ölçüm ve test 
ekipmanına sahiptir. Ayrıca örnekleri işlemek ve verişleri işlemek için yardımcı ekipmana da sahiptir. 
 
Ekipman Kapasitesi 
 
Çay testi yapmak için kullanılan laboratuvar ekipmanı ve yazılımı beklenen doğruluğu edinmeli ve ilgili 
testlere ait şartnamelere uymalıdır. Laboratuvar ekipman performansı doğrulanır ve doğrulama 
kayıtları saklanır. Ekipman hizmete alınmadan önce laboratuvarın test parametrelerini karşılamalı ve 
standart şartnamelere uyumlu olmalıdır. 
 
Yetki Verilen Operasyon 
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Laboratuvar personeli ekipmanları kullanmaya yetkilidir. Bu yetkilendirme iş görevi, eğitim, deneyim 
ve gösterilen yeterliliği esas alır. Ekipman el kitapları ve bakım prosedürleri sağlanır ve laboratuvara 
verilir. 
 
Ekipman Kimliği 
 
TRAC’da test yapmak için kullanılan her ekipman her enstrümana has bir EU mal numarasına sahiptir. 
 
Ekipman Kayıtları 
 
Bütün ekipman kayıtları en az aşağıdaki kalemleri içerir: 
 

 Ekipman kaleminin ve yazılımının kimliği 
 Imalatçı adı, tip tanımı, ve seri numarası veya diğer özgün kimlik 
 Ekipmanın test parametrelerine ve kabul kriterlerine uyduğu performans kontrolleri 
 Ekipmanın yeri 
 Imalatçı talimatları 
 Kalibrasyon raporlarının ve sertifikalarının tarihleri, sonuçları ve kopyaları, ayarlamalar, kabul 

kriterleri ve bir sonraki kalibrasyonun tarihi 
 Bakım planı ve bugüne kadar yürütülen bakım  
 Ekipmandaki herhangi bir hasar, bozukluk, modifikasyon veya onarım 

 
Ekipman Yönetimi 
 
Doğru işlev görmeyi garantiye almak ve kirlenmeyi veya bozulmayı önlemek üzere ölçme ekipmanının 
emniyetli taşınması, nakliyesi, depolanması, kullanımı ve planlı bakımı  için laboratuvarın bir ekipman 
prosedürü vardır. 
 
Hizmet Dışı 
 
Aşırı yüklemeye veya yanlış yönetime tabi tutulan, şüpheli sonuçlar veren, kusurlu veya belirtilen 
sınırların dışında olduğu gösterilmiş bulunan ekipman hizmet dışı bırakılır. Tamir edilinceye ve 
kalibrasyon veya test ile doğru çalıştığı gösterilinceye kadar kullanımını önlemek içik izole edilir veya 
kullanımını önlemek için açık şekilde  “Hizmet Dışı” etiketi veya işareti konur. 
 
Yeniden Test Etme ve Kalibrasyon 
 
Laboratuvar personeli daha önceki testlerde kusuru veya belirtilen sınırlardan ayrılmayı belirten kalite 
kontrol analizlerinin etkisini Uygun Olmayan İşlerin Kontrolüne göre incelerler.  
 
Kalibrasyon Statüsü 
 
Laboratuvarın kontrolü altında olan ve kalibrasyon gerektiren ekipman son kalibrasyon tarihi ve 
yeniden kalibrasyon tarihi dahil kalibrasyon statüsünü belirtmek için etiketlenir ve kodlanır. Alternatif 
olarak, ekipman kalibrasyon statüsü kalibrasyonun statüsünü belirtmek için ilişkili bir kayıtta 
tanımlanabilir. 
 
Laboratuvarı Terk Eden Ekipman 
 
Ekipman herhangi bir nedenle laboratuvarın doğrudan kontrolünü terk ettiği takdirde, ekipmanın 
işlevi ve kalibrasyon statüsü iade edildiğinde kontrol edilir ve göreve döndürülmeden önce tatmin 
edici olduğu gösterilir. 
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Kalibrasyon Teyidi 
 
Ekipmanın kalibrasyon statüsüne güveni sağlamak için ara kalibrasyon teyit kontrolleri yapılır. 
 
Önlemler 
 
Donanım ve yazılım dahil, test ve kalibrasyon ekipmanında  test veya kalibrasyon sonuçlarını geçersiz 
yapacak ayarlamalara karşı önlem alınır. Önlemler laboratuvara erişim kontrolü kullanılarak sağlanır. 
 
Ölçümün İzlenebilirliği 
 
Hizmete konulmadan önce, programlandığı gibi ve onarımları takiben, laboratuvar ekipmanının 
kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyonlar ve önlemler Uluslararası Birim Sistemine (SI) göre izlenebilir. 
Kalibrasyon hizmetleri kalibrasyon hizmetlerini ve kalibrasyon sertifikasyonunu yapacak ölçüm 
yeteneğini ve yetkinliğini gösterir. Yerinde yapılan kalibrasyonlar bir rapor, veya stiker, veya diğer bir 
uygun metotla belgelenir. 
 
Referans standartların SI birimlerine göre izlenemezliği 
 
SI birimlerine göre kesin ölçüm izlenebilirliği sağlayamayan kalibrasyonlar kalibrasyon sonuçları TRAC 
Laboratuvarlarındaki analizler sırasında yapılan ölçümlerde güveni sağlayabilecek şekilde ifa edilir. 
 
Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalar 
 
TRAC Laboratuvarları Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Kontrol Örneği Programı, AOAC Standart 
Mikrobiyoloji Yeterlilik Testi Programı, ve uygun olduğunda, diğer ulusal veya uluslararası yeterlilik 
programlarına katılır. 
 
Referans Standartlar 
 
TRAC Laboratuvarları kendi referans standartlarının kalibrasyonunu yapar. Ölçüm izlenebilirlik 
kalibrasyonlarını sağlayacak olan bir sözleşmeli metrolog referans standartların kalibrasyonunu yapar. 
Referans standartlar sadece kalibrasyon için kullanılır. 
 
Referans Malzemeler 
 
Bir referans malzeme test yapma sürecinde kullanılan ekipmanın standardizasyonu için kullanılan 
homojen ve iyi karakterize edilmiş maddedir. Referans malzemeler Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) 
gibi ulusal veya uluslararası standart referans malzemelere (SRM) göre veya yetkin referans malzeme 
tedarikçilerinden elde edilen tasdikli referans malzemelere (CRM) göre izlenebilir. Laboratuvar 
tarafından üretilen iç referans malzemelerin ölçüm bütünlüğü ya standart referans malzemelere  ya 
da, teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunda, bağımsız bir kaynaktan alınan tasdikli referans 
malzemelere karşı değerlendirilir. 
 
Kalibrasyon Statüsünün Ara Teyidi 
 
 Kalibrasyon programının içerdiği referans standartlar ve referans malzemelere ait metrolojik teyit 
belirtilen prosedürlere göre yapılır. Teyit referans standartlar ve referans malzemelerin kalibrasyon 
statüsüne güveni sağlamak için ifa edilir. 
 
Nakliye ve Depolama 
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Ölçümün izlenebilirliği prosedürü referans standartlar ve referans malzemelerin emniyetle taşınması, 
nakledilmesi, depolanması ve kullanımına hitap eder. Bu faaliyetler referans standartlar ve referans 
malzemelerin kirlenmesini, bozulmasını önlemek ve bütünlüğünü korumak için tesis edilir. 
 
Örneklerin Taşınması 
 
Örnek yönetim prosedürü örneklerin teslim alınmasını, işlenmesini, korunmasını, depolanmasını, 
alıkonulmasını ve elden çıkarılmasını tanımlar. Bu prosedür örnek bütünlüğünü korumak için yapılan 
laboratuvar faaliyetlerini muhatap alır. Tanımlama, izlenebilirlik ve takip etme için bir örnek numarası 
verilir. 
 
Teslim alınan örnekler tesis edilen kabul kriterlerini karşılamadığında, laboratuvar personeli devam 
etmeden önce başka talimatlar için müşteriye danışır. Müşteri ile iletişim belgelenir. 
 
Örnek yönetim prosedürü test kalemlerini depolama ve işleme sırasında bozulma, kayıp veya 
hasardan koruma detaylarını sağlar. Laboratuvarın örneklerin durumunu ve bütünlüğünü koruyan 
depolama ve güvenlik düzenlemeleri vardır. 
Analiz için gelen bütün örnekler düzgün şekilde etiketlenecek ve koliye düzgün şekilde atıf 
yapılacaktır. Analiz için gönderilen herhangi bir örnek üzerindeki etiket aşağıdakileri taşıyacaktır: 
 

 Örneğin kod numarası 
 Gönderenin resmi unvanı ve adı 
 Toplama tarihi ve yeri 
 Analiz için gönderilen nesnelerin niteliği 
 Eğer varsa, örneğe eklenen koruyucunun niteliği ve miktarı 

 
Örneklerin Alıkonması 
 
TRAC laboratuvarı komple gerekli analzden sonra geri kalan örneği test prosedürünün gerek gördüğü 
arzu edilen depolama koşullarında en az bir aylık bir süre boyunca tutacaktır. 
 
Test Sonuçlarının Kalitesinin Garanti Edilmesi 
 
TRAC ISO/IEC 17025 standartlarına göre üstenilen testlere ait sonuçları geçerlemek için kalite kontrol 
prosedürlerine sahiptir. Kalite test sonuçlarını garanti etmek için izleme teknikleri bunlarla sınırlı 
olmadan aşağıdakileri içerebilir: 
 

 Tasdikli referans malzemelerin ve dahili olarak üretilen referans malzemelerin programlı 
kullanımı 

 Laboratuvarlar arası karşılaştırmaya veya Ulusal Referans Laboratuvar Kontrolü Örneği 
Programı gibi yeterlilik test etme ve kalibrasyon programları programlı katılım 

 Aynı veya farklı metotları kullanan tekrarlama testleri 
 Referans malzemelerin ve alıkonulan müşteri örneklerinin yeniden test edilmesi 
 Bir örneğin farklı karakteristikleri için yapılan testlerden alınan sonuçların korelasyonu 

 
Analiz verileri tesis edilen kriterlerin dışında kaldığı bulunduğunda, laboratuvarın uygun olmayan işin 
kontrolü prosedürü gereğince eylem yapılır. 
 
Sonuçların Rapor Edilmesi 
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Test raporlamasına Laboratuvar Verilerinin Rapor Edilmesi prosedüründe değinilmiştir. Bu prosedür 
laboratuvar çalışma sayfalarına dair tutarlı raporlama formatları kullanılarak verilerin rapor 
edilmesine ait detayları vermektedir. Raporlar doğruluk, açıklık ve nesnelliğe değinen kabul 
kriterlerine göre gözden geçirilir. Sonuçlar analitik çalışma sayfalarında ve FACTS ve/veya LIMS’de 
(Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi) raporlanır. 
 
Çalışma sayfalarına ve FACTS ve/veya LIMS’e girilen veriler “Laboratuvar Verilerinin Rapor Edilmesi” 
prosedüründe tarif edildiği şekilde TRAC tarafından belirtilen bütün bilgileri içerir. 
  
Aşağıdaki bilgiler test sonuçlarının yorumu için test raporlarına dahil edilir: 
 

 Test metodundan sapmalar, eklemeler veya çıkarmalar, ve çevre koşulları gibi test koşulları 
hakkındaki bilgiler 

 Şartnameye uygunluk veya uygunsuzluk beyanı 
 Müşteri tarafından talep edildiğinde ölçümün kestirilmiş belirsizliği hakkında beyan 
 Görüşler ve yorumlar 
 Metotlar, müşteriler veya müşteri grupları tarafından talep edilebilecek ek bilgiler 

 
Çalışma Sayfalarının Formatı 
 
TRAC laboratuvar çalışma sayfalarının formatı yanlış anlama veya hatalı kullanım ihtimalini en aza 
indirmek için yapılan testin tipine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışma sayfası formatı  
“Laboratuvar Verilerinin Rapor Edilmesi” prosedüründe tarif edilmiştir. 
 
Kayıtların Alıkonulması 
 
TRAC laboratuvarı gözlem kayıtlarını ve test raporunun bir kopyasını en az üç yıl boyunca 
saklayacaktır. 


