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VALILIĞINE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Kurumumuzca Halk Sağlığı Laboratuvarlarıntia analizi yapılan klinik dışı numunelere
yönelik ortak analiz raporunun kullanımı için örnek bir çalışma yapılmıştır.
Bu kapsamda. ekle rapor hazırlama talimatı ve bu talimata uygun hazırlanmış örnek
analiz rapor fortnlan yer almakta olup laboratuvarmıza e-posta yoluyla iletilecektir. Yapılan
örnek çalışmanın laboratuvannızın bünyesine ve ihtiyaçlarına göre talimma uygun şekilde
diizenlencrek kullanılabileceği hususunda:
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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'Numunenin laboratuvara geldigirıdeki durumunun raporda belinilmesi gerektiğinde numunenin cinsine ve yapılan
analize göre değişen önemli bilgiler (soğuk zincirde. donmuş olarak. oda ısısında topaklanmış. özelliğini yitirmiş
ambalajı açık sis.) yazılır,

1 Kullanılan alemdar% adı f TS. EN. 150. AOAC. BAM. sb.) ve numarası yazı lır.

Incelenen tüm parametrelerde Tayin liıııiti (LOQ) önemli değil ise sinan iptal edilebilir. lAkredite olması planlanan.
paramttrelerde Tayin limiti dik?) düzenlenen raporda belirtilirk Rapor furrnlarında ve raporlardaki "Tayin limiti
tl.0(b" ifadesi. miktar olarak ölçülebi len en düşük değer anlamında kullanılmaktadır.
ilişkin
Mevzuat gereği ve, veya müşterilerin talep etmeleri durumunda, akreditasyon kapsamındaki analizlere
Değerlendirme"
bölümünde
belirtilir.
genişletilmiş ölçüm belirsizlikten Raporun
Alcredhe olunan deney parametreleri TÜRKAK tarafından akredite edilmtştir7 ibaresi -Açıklamalar- Bölümünün
altına eklenir. Ku Formalin saa_ üst kOşesine TORKAK Logosu konulur.
I
ş' Çevre ve '$ehireilik Balcaniakinea Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi verilen laboratuvarlara. Çevre ve Şehireilik
Bakanlığının Logosu konulur.
Bu analiz rapor fonnunda yazılmış diptıotlar, açıklama ve> a seçenek amaçlıdır. Hazırlanacak raporda yazılmış bu
dipnot rakamları ve açıklamalar yer almaz. Analiz Raporuna herhangi bır kısaluna veya açıklama için dipnot eklenmesi
yıldız (") yerine rakam kullanılır ve bu dipnotlann dogru yerlere konulmasına, açıklamasının doğru bir
gerektiğinde
şekilde yapılmasına dikkat edilir.
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ANALIZ RAPORU HAZIRLAMA
TALİMATI
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iınrşe Mai Sağlığı
/0~

1, ANIA( ve KAPSAM
Halk Sağlığı Laboratua onuda unaliz edilmek üzere getirilen numunelere ait analiz
Bu talimatla amma.
sonuçlarının rapor haline şimirilmesi ve rnübleri>eulaşaırılması ile ilgili uygulamaları belirlemaktir.
laFımal kapsamında mınuıneye ait sonuçların raporlanmask rapor kontrolü. imzalanması. onayı, kayaları ve
müşteriye ulaştırılması yer almaktadır.
2.SORL'MLLLUKLkR
.1•••••

Halk Sağlığı L:Merano:o: numune kabul billumünde kabulü yapılan ve iınalit raporu ıarr.anılanan
manunelerin,
Analiz sonuç raporunun hazırlanması. kontrolü ye imzalanmasından analin yapaityapannu. laboratuvar
birim sorumlusu.
Analiz aiinuçlannin yel aldığı rapora numune bilgilerinin girileıtk lanıamlanmasindan. kontrolü.
inızalarıtnası. kayıt alıına alınmasından varsa rapor kurulu va büro sorumlusu.
Rapor kurulunda tamamlanan analiz raponıntın kontrolü ve imzalanmasından laboratuvar birim sorumlusu.
Analiz sonuç ve analiz raporunun. üst yazısının bilgisayarda yazın-ondan varsa rapor kumlu ve büro I
personeli
Raporun imzaya ve ortaya sunumandan. dossialanmasındul varsa rapor kumlu ve büro personeli
Raporun kontrolü tt e onay imian laboratuvar sorumlusu;
Analiz raporunun maserive ıesianındeırpostalannıanndan evrak birimi Kırumludur
3. T.kNI SI LAR veKISALTMALAR
3.1. NUIPIIIIC Bilgileri : Numune kabul helgelerinde. tutanağinda, numunt Mikail zya sposifikas-yon
belgelerimi,: ser alan muminğ e ait bilgiler. Numunenin geliş sebebi, numuneyi gönderen kisı-kuruluş adı. >MA '
dilekçe tarihi. numune adıfeinsi, markası. miktarı. ambalajı. etikel bilgiler:, imal ve son kullanma tarihi, seri no.
mallar dunımu. ücret makbuzu / dekanı bilgileri, numunenin laboratuvara geliş şekli, tarihi vb.bilgiler
3.2. Analiz Sonu< Raporu: Laboratuvarda ilgili analiz rapor forma kullanarak hazırlanan: laboratuvara numune
teslim forma ıle gelen numunenin......halk Sağlığı Laboranıvanna protokol no. gehş sebebi'. adı. cinsi. geliş
tarihi ada, inanutıe teslim (ormanda yer alan bilgiler ile numunenin durumu. analiz başlama ve billş tarihi. analiz
sonuçları, gerekli ise yorum. analizi yapaiıillakke laboratuvar birim sorumlusu imıalarınut yer aldığı rapor.
3.3. Analiz Raporu : Laboratuvar tarafından hazırlanan analiz sonuç raporuna Rapor Kurulu ve büro
gönderen.mühür durumu,nıarka abi> girerek tamamladığı varsa
personelinin numuna bilgilerini inumune
rapor kurulu sorumlusu ve laboratuvar sorumlusu ima:damla .er aldığı müşteriye giden nihai rapor.
Halk-Sağlığı Laboratavantan analiz edilmek üzere indirilen
3.4. Bilgisayar Vanlım-Oosantın Sisteminumunelerc an kayıtlar ş.aptkliğında yazdım programının otomatik alarak verdiği protokol numarası ile
itallandırddıği ve aateme zrısimin ancak kişisel şifreler ile saglanabildigi. kurumumuza Ozel yazılmış entegre
yazdım programı.
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7.1 %CILA SIA
'.I-Analiz Raporunun Hazırlanması
Iler bir analiz veya analiz seri:erinin sonuçları. doğru. açık. kesin se tarafsız olarak se imaliz ınenularının
bütün özel tahttan:kırma uygun bır şekilde rapor haline geıirilınektedir.
Sonuçlar. her bir numune için bır analiz raporu şeklinde
...... Halk sagıtg., labormusarıntızda her
analiz raporu en azından aşağıdaki bilgileri Içerir
a Başlık <analiz raporu).
b I .ııht:ranıt arta adı ve adresi.
• .Yntılıt raporunun lanırnlaınası (rapor numarası).
d I ler 4ıiy lanın Ost bölümünde sat lb numarası (sayfa no/toplam say ta Sayısı).
e Analiz raporunun atın kısmını açık bir şekilde belirleyen değerlendirme bölümü ve imzaların ter aldığı bölüm
f.MaSermin adı ve adresi.
g. Kullanılan nimet adı.
h Numunenin alındığı yer Ne tarihi.
Nomune alınan maddenin sana belirgin bır ıaimilğinin verilmesi (adı, cinsi seya tipi. üretici adı. yen ııunıaıöı.
j, Numunenin unifi. durumu ı e açık kimliği,
k %kimin< alma sırasında denet sonuçlarının yorumlanması:1i ctkrlcvebiiccck Çtlit şartlarının ayrıntıları.
1. Aüalktı yapıian numunenin laboraiusara kabul edilme tarihi.
rn. Analiz tarihi.
n. Uygun olduğunda ölçü birimleriyle birlikte analiz sonuçları,
n. Analiz raporunu imzalayan personelin adları. görevler; e iınzalun,
p. Açıklama bölümünde;
I Sumune utraftınızeu altıunamış olup.
Iltik. sağlığı Labonnusan nunıune kabul kriterleri
ıalinıatina uygun olarak kabul edilmiştir
2. Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belinden nurnune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü
tak başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve
Halk Sağlığı Laboratuvanmın yazılı izni olmadan
eağalıllannız." lınzamg ve nalhOrstlz raporlar geçersizdir." ifadeleri ver alır.
r
Halk Sağlığı laboratumn müşteri adabı ile t eya yasal nırtmluluklar nedeniyle analiz sonuçlarına alı
görüşleri ve ytnaımlan. analiz raporuna dahil ettiğinde. bildirdiği görüşlerinin ve yorumlannın dayanaklannı
ila:saran kaynaklar: ve ilgili olduğunda şartlara ve:seya şannamelere nygunlukatygunstiztuk durumunu
raporunda belinir.
S. Safa sayısı Iden fazla Man raporlann imzalı olmayan sayfalarını birim sorumlusu ;Fırınlar >e am:ısının
bulunduğu yere mühür sundur.
I. Milşten. Ingilizce rapor istediğiride ücreti karşılığında Ingıatee rapor hazırlanır..
tl. IS ısı) 17Z25 standardına göre iikreditasy on kapsamındaki .malizlerin tahmin edilen *Içme belirsiğliği
hakkındaki bilgi. müşterınin talebi halinde se- son belirsizliğin sonuçların geçerliliğini 'e-veya yasal limillere
uygurthiğunıı etkik:diği durumlarda raporda ‘erılir.
V. t‘ uınune kabul kriterlerine uygun olmadığı halde milşterınin talebi ile analize alınan nunıunelen: ait
raporlarda uygun olmama durünw beliriihr ve sadece analiz saınuçlan yazıhr. sonuç değerlendirmesi yapılmaz
se not olarak -numune kabul kriterlerine u>gun olmadığı halde ıntisıeri talebi ile analize alınan numuneye alı
sonuçları ynkaruladır ifadesi eklenir.
y'. Formlarda ve raporlardakı " tayin limiti (1.tirğt- ifadesi Miktar olarak dlçülebilen en düşük değer anlarranda
kullanılmaktadır.
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Z. Ar.alit. sonuç raporu yapı analiz raporu. numunenin analizim gerçekleatiren laburatuvarda analizi yapan
tarafından ilgili rapor (ormana yazdın Rapor FM11011121 Katill satırı numunenin adı t ve .gcrelıtiğinde cinsi de
belirtilerek) tiim:'‘hirıse Kullanıma St1”1 Analizi- şeklinde ) y azdır. "Geliş Sebebi" sazıma numunenin ne
.amaçla getirildiği balırtilit. ıiıtial izni. denetim. zehirlenme. ruhsat vb.)
"-tv:mankenin Geltş Şekli satma. numunenin Laboraluvara geldiğindeki durumunun raporda belinilmesi
gerektiğinde nunıunenin dibine ve yapılan analize göre değişen önemli :bilgiler (soğuk zineirde. donmuş olarak.
dondurulmuş olarak, oda isisında. top:ikili:Imiş, özelliğini yitirmiş vb.) y azılır
Numunenin laboratuvara geliş tarihi analiıc başlama tarihi olarak. analizin bilis tarihi. ortak raporlarda
vaıneyi en son bitiren laboraımann verdiği tannuir.
Halk sağlığı Labımıtuvan
NUI11411W unalizlerinın birden fazla labomnıvarda çalışılması halinde .
latarralus açlar arası ortak çalışma sorumluluk slitISI listesine göre analiz sonuç raporu veyünnalizniporın
laboratuvar kod numarası birinci orada yeralan laburaluvann koordinatörlüldnde kontrol takibi yapılır.

an. Aa:radar paramın:derin yeraldığı zmaliz raporlarında TORKAK logosu bulunur Akrediıc analiz
parametreleri adı, sonucu. metodu ve tesbit/tayin limilinin yanına • (yıldız) işareti konur se raporun altına" • !
Işaretli P:mümin:ler Akredite analizi:erdi( şeklinde nal >avlu.
7.1.1. Analiz Damarlarının Hazırlannıası:
Halk
,,, Halk Sağlığı LabOraLLIV011 labonituvar kodui
I. Analiz raporunun W11119:13traM <Sayı:
Sağlığı LibınIUVâtı protokol numarası}
2. Analiz sonuçları laboratuvar personel: tarafından varsa otomasyon sistemine girilerek analiz sonuç raporu
hatirlanır. Bir iaktivi alınır, analizi yapan:ize. laboratuvar birim Soramitisu tarafından kentti)! edilir (kontmlde
yanlış kaydetme. herhangi bir yarım hatası veya yanlış geçirme vb. hatalar İCSpil edilirse'ditznititit. tekrar çıktı
alınırktionrammila analizi yaparlar. laboratuar biran sorumlusu tarafından kontrol edilir ve onaylanır (analiz
sonuç raporunda isimleri bulunanlar 1 tarafından imıalanıre teslim defterine imza karşılığı varsa rapor birimine ;
:ınslirn
3. Rapor birimi tarafından. numunenin olormoyon sistemindeki analiı 'Sonuç raporuna giyilir. nunume bilgıleri
I numuneyi gönderen, sahibi. marka vbi eklenir, laboratuvar birim sorumluları, rapor birimi ve büro sorumlusu.
Halk Sağlığı Laboratuiari sorumlusu ad. soyad ve görevleri yambr Bu şekilde analiz raporu hazırlanmış
(dur. Birkaç lab.da ortak çalışılan numwielcrin otomas,yon sisteminde analiz raporlarmin hazirlaması: numuneyi
Çalısal> iliiı aktar maliz sonuçlarını otomasson sistemine girsin:k sısıemile analia sonuç raporunu oluşturur
ve çıkarsın, da Mizah:yarak rapor teslim eder. Rapor birimi ve büro otonnısyon sistemindi: numunenin çalışıldığı
igili latalarin analiz sonuç raporlannn girerek tek bir analiz raporu hazolar. Analiz raporu 2 nüsha halinde
drızenlerın Amili, raporunun üst yazısı bır: paran, diğeri parafsiz Olmak üzere iki nüsha halinde hanalanır
4ğ Raporda adı geçen laboratuvar birini sorumluları analizi yapanlar analiz raporunun tamamını kontrol ederek
inizalar ve varsa raporlar raporlara!, birimine teslim edilir
Analiz raporu laboratuvar sorınnlusk tarafından konirol edilir. imaltuur.
sağlığı Laboratuvar, evrak
4:Imzalanan her 2 ntkihu rapor üst yazıları ile birlikte raporlutna Birimi.....Halk
..... I laik sağlığı Labonatua an
kayıt bölümüne imza karşılığı teslim edilir.Parafsız usı )112111 analiz raporu
ev rkk bölümü tarafından müşteriye postai:alır
7,Amılitleri yapılan numunclerin raporlıurnm hangi tarihlerde müşteriye innleceği konusunda varsa rapor
kurulu sorumlusu:personeli tarafından sözlü veya telefonla bilgi verilir.
7.2. Analiz Raporlarında Değişiklik Yapılması
7.2.1. Raporun müşteriye ulaşnıaması Ipıssudaki kay bolınalarl ya da müşterinin raporu ktf2Sbatrnesi iteiltnleriy le
analiz raporunun yeniden istemesi durumunda. «işlerinin yazılı talebi doğrultusunda orijinal analiz raporunun
kinşesi basılıp. imza ‘e resmi inahür ıle onzıalandıktun aoura günderilit.
funıkopist na:kilit ve sı asil
7.2.2. Aşağıda yer ulan herhangi bır nedenle yeniden düzenlenen tüm analiz raporlarında rapora alt üst yata yeni
tarihle >ııniıkıt atılır.
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7.2.3. Deney raporlar' yayunlandıktan sonra herhangi bir maddi hala tespit edildiğinde, uygun olmayan hizmetin
kontrolu prosedürü uygulanır.
Müşteri talebi %ey a hatalı yarım nedeniyle numune bilgilerisıde değişiklik olduğunda: Müşterıden ıtumune
bilgihuindekt değişiklikle ilgili talebine ait gerekçeli bir dilekçe alınır, dilekçe ile birlikte varsa ilk rapor da
milşteriden iRenir. Rapor. bu tahminin 7.23 maddesinde belinden şekilde dila:ekibe Dilekçe ve yeni rapor.
arşivde eski rapor ile beraber muhafaza edilıe.Aynea bilgisayar ortamında da eski %e yeni rlapnr birlikte saklanir.
Müşteri anak, sonucuna itiraz ettiğinde. talebine an gerekçeli bir dilekçe alınır. Bu talep, birim amiri
tarafından değerlendirilir
Sonuçlarda sehven yapılan hataların düzeltilmesi gerektiğinde: Rapor. bu talimatın 7.2.3. maddesinde
belirtilen şekilde düzeltilir. Eski rapor müşteriden geri imenir ye yerine yeni rapor gönderilie Dilekçe ve yeni
rapor. argivde eski rapor ile beraber muhafaza edilir Ayrıca bilgisayar ortamında da eski ve yeni rapor birlikte
ör
tu Yapılan değerlendirme sonucunda uygun gerinin:t:e laboratuvar birim sorumlusu. analizi yapan anzilist ile
birlikte işlem salhalannı .e.:VC•41 raporu incelemeye alması ımenir ve gerektiğinde analiz tekne:Imir. Düzeltme
y Alınmam gerek ıy or ise rapor ayni rapor numarasına
eklenerek yeni tarih ile yeniden çikaruht. Diğer
düzeltme adımlar' bu 'alimin,' 7.2.3. maddesinde belirtilen şekilde gereekleştiritir.
Iski rapor metni:nden geri imenir ve yerme yeni rapor S:kaderdir. Dilekçe ve yeni rapui, arşode eski rapor ile
beraber muhafaza edilir. Aynen bilgisayar ortamında da eski ye yeni rapor birlikte sak Sur.
7.2.6. Analiz sonucu müşteriye ilildikiert sonra labonıtuvarınıa deney veya sonuçlarının uygunsualugunu tespn
eder ise iKalibrasytından sapma. Anlı Referans Madde veya kimytıtud Maddelerde meydana gelen hoğulmalar
hatalı analizler lesiva edilir. Mester' bilailendirilie rapor mtişteriden geri imen ir. numune elde mei caz değil
ise lekrar göndermesi talep edilir. Analiz tek-radamr. Rapor. aynı rapor numarasına
I eklenerek 'e yeni tarih
protokol nota IlUfilt111C, raporda yapılan
ile yeniden düzenimin. Raporun altına "Not:
... gerekçesiyle
inceleme sonucunda. ....olduğu tespit edilmiş ve gerekli
yapılmak .......tarihinde 2. kez çık.arılmısır.
Dıatentenmiş olan bu raporla
....tatih ve
sayılı ilk rapor geçerliliğini kaybeder." notu eklenerek
yeniden delzenlenir.Yeni rapor müşteriye gönderilie Rapor, arşivde eski rapor ile beraber muhafaza edilir
As rica bilgisayar ortamında da eski 'e yeni rapor birlikte şalante
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