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TURKLAB Bülten                                          2018 Ocak-Şubat-Mart 

 

 

 

 

Metot Validasyonu Eğitimi 13-14 Şubat 2018 

13-14  Şubat 2018 tarihlerinde “Metot Validasyonu” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, TS EN 

ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metot 

validasyonunda kullanılan referans dokümanlar, metot validasyon parametreleri ve istatistiksel teknikler 

hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmiştir. 

  

*** 
Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi  

      19-20 Şubat 2018 

19-20 Şubat 2018 tarihlerinde “Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimde katılımcılara, ölçüm belirsizliğini tahmin etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler uygulamalı olarak 

anlatılmıştır. Kimyasal Analizler, Fiziksel ve Mekanik Testler konusunda örnek hesaplamalar yapılmıştır. 

  

*** 
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Oxigen Analiz Laboratuvarı çalışanları için eğitim düzenlendi. 
01-06 Mart 2018 

01 Mart 2018 tarihinde “Metot Validasyonu” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, TS EN ISO/IEC 

17025 standardı kapsamında laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metotların 

validasyonunda kullanılan referans dokümanlar, metot validasyon parametreleri ve istatistiksel teknikler 

hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmiştir. 

02 Mart 2018 tarihinde “Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimde katılımcılara, ölçüm belirsizliğini tahmin etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler uygulamalı olarak 

anlatılmıştır. Kimyasal Analizler konusunda örnek hesaplamalar yapılmıştır. 

03 Mart 2018 tarihinde Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi ve Hacimsel Doğrulama konulu eğitim 

gerçekleştirilmiştir. Eğitimde katılımcılarla, örnek kalibrasyon sertifikalarında kalibrasyon kabul kriterlerine 

göre uygulamalı değerlendirmeler yapılmıştır. Hacimsel doğrulamada kullanılan gravimetrik yöntemler ve 

hacim hesaplamaları excel uygulamaları ile birlikte yapılmıştır. 
 

 

  

*** 
27-28 Mart 2018, TS EN ISO/IEC 17020:2012 Eğitimi 

TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.’nin talepleri üzerine,  TURKLAB Akademi 

tarafından ISO/IEC “Uygunluk Değerlendirmesi Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için 

Şartlar Eğitimi” gerçekleştirildi.  Eğitimde, standardın tarihçesi, kapsamı, genel şartlar, kaynak şartlar, yönetim 

sistemi konuları anlatılarak, pratik çalışmalar yapılmıştır.  
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  TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25  Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 48 üye katılımıyla 

gerçekleşen genel kurul toplantımızda 2018-2020 dönemimde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları Asil 

ve Yedek üyeleri seçilmiştir. 

 

 

 
Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında Mevcut Durum ve 

TSE’nin Rolü Çalıştayı  
30 Ocak 2018 tarihinde Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ’nün himayelerinde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili 

Sayın Abdullah Nejat KOÇER, Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü üst düzey yöneticileri, uygunluk 

değerlendirme alanında faaliyet gösteren firma ve dernekler, standardizasyon alanında çalışmaları ve 

hizmetleri olan akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılımlarıyla, Ankara’da “Türkiye’de Sanayi Ürünleri 

Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Çalıştayı-1” gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ’nün yapmış olduğu açılış konuşması ile 

başlamıştır. Sayın Bakan ÖZLÜ, uygunluk değerlendirme sektörünün önemi konusunda yapılacak çalışmaları 

tam olarak desteklediklerini ifade etmiştir. Sayın Bakan ÖZLÜ, uygunluk değerlendirmesinin standardizasyon, 

metroloji, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri kapsamında ülkemizde bir çok yatırımın ve kalite 

altyapısının mevcut olduğunu, ancak teknolojik  gelişmeler ve müşteri beklentileri doğrultusunda sektörün 

dinamik tutulması gerektiğini ifade etmiştir.  Toplantıya uygunluk değerlendirme sektörünün tüm paydaşları 

davet edilmiştir. TURKLAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe GÜNEŞ  ve Genel Sekreter Hakan TAN olmak 

üzere, iki üye ile katılım sağlanmıştır. Toplantı interaktif olarak yönetilmiş olup, sektörün tüm sorunları 

tartışılmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise; tespit edilmiş sorunlara ilişkin çözüm önerileri analiz edilmiştir. 

Toplantının başlangıç olduğunu,  seri olarak devam edeceği bilgisi verilmiştir. Test muayene ve belgelendirme 

sektörünün büyüklüğü, sektörde ihtiyaç duyulan yatırım konularının incelenmesine karar verilmiştir. 
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Türkiye’de Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirme 

Faaliyetleri 28 Şubat 2018 
28 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen ikinci Çalıştay, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü üst düzey yöneticileri, 

uygunluk değerlendirme, standardizasyon ve piyasa gözetimi ve denetimi alanlarında faaliyet gösteren kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ile bu alanlarda çalışmaları olan akademisyenlerin 

katılımları ile toplam 60 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Sayın Faruk ÖZLÜ’nün yapmış olduğu açılış konuşması ile başlamıştır. 

TURKLAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Neşe GÜNEŞ tarafından katılım sağlanmıştır. Seri olarak devam 

eden bu etkinlikte, toplantı interaktif olarak yönetilmiş olup, ana gündem ülke piyasa gözetimi ve denetimi 

faaliyetlerinin mevcut durumu olmuştur. TURKLAB tarafından, ülke laboratuvar envanteri bilgisi paylaşılmış 

olup, laboratuvar envanter sisteminin dinamik yapıya dönüştürülmesi ve güncellenmesi konusunda öneriler 

sunulmuştur.   TURKLAB ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önerilerini  de iletmiştir. 
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TÜRKAK Terimler Sözlüğü Çalıştayı 

TÜRKAK tarafından 2 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Terimler Sözlüğü Çalıştayı’na TURKLAB temsilcisi 
olarak Yönetim Kurulu Üyesi Evrim ŞENGÜN katılmıştır. TÜRKAK’a ait Laboratuvar Ölçüm Belirsizliği ve 
Metotların Geçerli Kılınması/ Doğrulanması çalışmalarında ve çeşitli Türkçe kaynaklarda aynı amaçla kullanılan 
teknik terimler yerine farklı kelimeler kullanılmaktadır. Çalıştay’da, Türkçe’de ortak bir dil- terim birliği 
oluşturma amacı ile karışıklığa neden olabilecek terimler üzerinde çalışılmış, görüş ve öneriler 2017 yılında 
revizyonu gerçekleştirilen 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” 
standardında yer alan terimlerin Türkçe’ye çevrilmesi sırasında kullanılması için TÜRKAK’a teslim edilmiştir.  

ISO/IEC 17025:2017 Standart Revizyonu Çalıştayı 

25-26 Mart 2018 
TURKLAB Akademi olarak, ISO/IEC 17025:2017 Standart eğitim programı çerçevesinde, sektör uzmanlarından 
oluşan katılımcılar ve TÜRKAK’tan uzman bir katılımcı ile iki günlük” ISO/IEC 17025:2017” Standart Çalıştay’ı 
gerçekleştirildi. 
 
Geçiş sürecinde, ISO/IEC 17025:2005 ile ISO/IEC17025:2017 arasındaki temel değişiklikler, standart 
kapsamında laboratuvar faaliyeti olarak deney, kalibrasyon ve numune alma tanımlanması, risk ve fırsat temelli 
yaklaşımın benimsenmesi konuları görüşülerek değerlendirildi. ISO/IEC 17025:2017 standart revizyonu 
konusunda TURKLAB Akademi tarafından verilecek olan eğitimlerin program ve süreleri hakkında karara varıldı.  

 

Yönetim Kurulu Toplantısı 22 Şubat 2018 
22 Şubat 2018 tarihinde yeni dönemin ilk  Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; komite çalışma 
usul ve esasları belirlendi. TURKLAB olarak katılım sağlanacak olan çalıştay ve toplantılar değerlendirildi. Çevre 
ve gıda laboratuvarlarının sorunları hakkında, komite başkanları tarafından bilgi verildi. Üye başvuru formları 
ve temsilci değişikliği talepleri değerlendirilerek kabul edildi. 
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Gıda Komite Toplantısı 06 Mart 2018 
Toplantıda; Yeni Yönetim Kurulu olarak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacak olan ziyaretler, özel 
laboratuvarların ar-ge raporu düzenlemesi konusu, metot birlikteliği toplantıları, 6.Gıda Güvenliği Kongresi’ne 
katılım, ortak satın alma süreci ve üniversiteler ile yapılacak olan kariyer günleri hakkında görüşüldü ve ilgili 
kararlar alındı. Toplantıya katılım sağlayan komite üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

  

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ziyareti 
16 Mart 2018 

TURKLAB Yönetim Kurulu olarak; Gıda ve Kontrol  Genel Müdürü Sayın Muharrem SELÇUK makamında ziyaret 
edildi. Sayın Genel Müdür; Ar-Ge raporu verilebileceğini, Bakanlık logosu kullanılmadan Ar-Ge analizleri 
yapılabileceğini, bunun için başvuruda bulunmamızı önerdi. Ortak çalışma yapılıp, mevzuatla ilgili görüşlerimizi 
alabileceklerini bildirdi. 
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T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Daire Başkanlığı Ziyareti 
16 Mart 2018 tarihinde TURKLAB Yönetim Kurulu olarak; Gıda ve Kontrol Daire Başkanı Sayın Hüseyin ARAP’ı 
makamında ziyaret ederek, öncelikle yeni görevinden dolayı tebriklerimizi ilettik. Validasyon için talimat 
üzerindeki notlarımız, teknikerlerle ilgili önerimiz, ARGE analiz raporu düzenleyebilmek ile ilgili görüşlerimizi 
ilettik. Bir Laboratuvar Komisyonu ( kamu ve özel sektörden temsilcilerle) kurulabileceğini paylaştık.  Gıda 
güvenliği ve piyasa denetimi soru listesi ile ilgili ortak çalışma yapabileceğimizi sunduk.  
 

 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu Ziyareti 
16 Mart 2018 

TURKLAB yeni yönetim kurulu olarak, en önemli paydaş olan TÜRKAK yönetimi ziyaret edilmiştir. TURKLAB 

heyeti, 2016-2017 faaliyet dönemi raporu üzerinden gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgi 

vermiştir. TÜRKAK ile devam eden  ortak çalışmalar hakkında karşılıklı olarak bilgi güncellemesi yapılmıştır. 

Denetçi Harmonizasyon Projesi ve ISO/IEC 17025: 2017 standardının geçişi hakkında değerlendirmeler 

yapılmıştır.  Ayrıca TURKLAB  2018-2020 çalışma dönemi hedef faaliyetleri paylaşılmıştır.  

 

Aramıza Yeni Katılan Laboratuvarlar 

      

        
           EDİRNE Şubesi  

BÜLTENİMİZİN SAYILARINA ÜYE LABORATUVARLARIMIZDAN YAZI VE RESİMLER BEKLERİZ. 
Bülten 3 ayda bir yayınlanır.            İletişim: info@turklab.org 


