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Ilgi: 26422013 tarihli %e 626650211117/23415 sayılı yazırnız.

Bilindiği üzere Halk Sağlığı Laboratuvarlarının etkin ve verimli bir şekilde
faaliyetlerini sürdarebilmesi için klinik dışı numunelerde analiz yetkileri yeniden belirlenerek
ilgi yazı ile 81 11 Valiliğine gönderilmişti. Ilgi yazıda, insani tüketim amaçlı sular ile diğer
stdann ilgili yönetmelikler kapsamında ruhsat, denetim izlemesi ve kontrol izlemesine yönelik
analizlerinin L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarında. kontrol izlemesi analizlerinin ise L2 tipi
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılacağı husustı
Ancak. illerimizin coğrafik büyüklüğü ve topografik şartları nedeniyle numune alma
noktasına olan uzaklık. ulaşım süresi ve numunenin ulaştinlmasındaki güçlnklerden dolayı
denetim izleınesine yönelik mikrobiyolojik su numunelerinin Ll tipi Halk Sağlığı
Laboratuvarrna zamanında gönderilınesinde sıkıntılar yaşandığı hususu Kurumumuza sıkça
iletilmektedir.
flu kapsamda: Insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin parametreler ve
sınır değerlerinin yer aldığı EK-1 (a) içme-kullanma sularında denetim izlemesi
mikrobiy olojik su nunnmelerinde Escherichia coli. Koliform bakteri ve Enterokok
parameıreleri, EK-2 kontrol izlemesinde ise Escherichia coli. Koliform bakteri ve (lostridium
perfringens (gerekli durumlarda) parametreleri yönünden analizlerinin yapılması gerektiği,
ayrıca alınan numunelerin Kurumumuzun 2013 yılı fiyat tarifeleri ve analiz bilgileri
kitarujığında da belirtildiği üzere soğuk zincirde ve en kısa ,:ürede ten geç 34 saatlik süre
içerisinde) laboratuvara ulaştırılması gerektiği hususlar] bilinmektedir.
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Nurnunelerin LI tipi Halk Sağlığı Laboratuvanna zamanında ulaştınlmasında yukarıda
bahsedilen güçlükler ve laboratuvarlann iş yükü de göz önünde bulundurtılarak yapılan
değerlendirmede;
L2 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlannda çalışan personelin Kurumumuzda veya bağlı
bulunduğu 11 tipi Halk Sağlığı Laboratuvannda su mikrobiyolojisi konusunda düzenlenen
uygulamalı laboratuvar eğitimi almalan,
Söz konusu analizler için gerekli olan cihaz, ekipman, sarf malzemeleri e analiz
inetodlannın temin edilmesi.
Analiz metodlannın 'uygulanabilirliğinin, ilişkili olunan LI tipi Halk Sağlığı
Laboratm anam iluili uzman personelince yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme
sonucunda düzenlenecek uygunluk raporunun Başkanlığımıza gonderilmest durumunda L2
tipi Halk Sağlığı Laborattıvarlanna da içme-kullanma sularında denetim izlemesine esas
mikrobiyolojik analiz yapma yetkisi verilebileceği hususunda:
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Kurum Başkanı
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81 Il Valiliğine
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