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1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu talimatın amacı; Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından
organize edilen “Aflatoksin Analizinde Yeterlilik Testi” çevrimlerine katılacak olan
laboratuarların çevrimin başlangıcından sonuçların raporlanması sürecine kadar yapılacak
işlemlerle ilgili genel olarak bilgilenmesini, test numunesinin dağıtımı sonrasında teslim alırken
kontrol etmeleri gereken şartları, sonuçların nasıl gönderilmesi gerektiği vb konularda
bilgilenmesinin sağlanmasıdır.
2. SORUMLULUKLAR
Tüm Personel: Tüm laboratuar personeli uygulama kısmında anlatılan maddeleri uygulamaktan
sorumludur.
3. UYGULAMA
3.1. ATB Yeterlilik Testi’ne Başvuru İşlemleri:
ATB tarafından organize edilen Yeterlilik Testinde Katılımcılar “www.atbgidalab.com”
adresinde yayınlanmış olan “ATB Yeterlilik Testi Başvuru Formu (ATB.F.YT.T.01.03) ” ile
başvuruda bulunmuş sonra yeterlilik testi için belirlenmiş fiyatı form üzerinde yer alan banka
hesap numarasına yatırmış ve daha sonra başvuru formunu belirtilen fax numarasına göndererek
ya da “info@atbgidalab.com” adresine e-mail gönderdikten sonra başvuruları kabul edilmiş
olacaktır.
Katılımcılardan sipariş alındıktan sonra test numunesinin katılımcıya gönderilmesi sırasında
faturalandırma işlemi yapılmaktadır.
Yeterlilik testi ile ilgili fiyatlandırma işlemi her yıl yeniden düzenlenerek katılımcılara e-mail
yoluyla veya “www.atbgidalab.com” adresinde yayınlanarak duyurulmaktadır.
3.2. Yeterlilik Testi Numunesinin Hazırlanması:
ATB tarafından organize edilen aflatoksin analizi yeterlilik testleri için kullanılan test numuneleri
doğal kontamine ürünlerdir. Test numunesi için gerekli homojenite ve stabilite Testleri (IUPAC
Protokolü ve ISO 13528 standardı kaynak alınarak gerekli çalışmalar yapılmış ve numune
homojen ve stabil bir şekilde hazırlanmıştır.
3.3. Yeterlilik Testi Numunesinin Dağıtımı:
Yeterlilik testi numuneleri plastik ve kapaklı kaplar içerisinde üzerinde numune kodu, numune
numarası ve numune cinsi bilgileri olacak şekilde etiketlenerek hazırlanmıştır.
Yeterlilik Testi numunelerinin, “ATB Yıllık Yeterlilik Testi Programı (ATB.F.YT.T.01.02)’nda
belirtilen tarihlere uygun bir şekilde katılımcıya gönderilmesi işlemi ATB sorumluluğundadır.
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Numunenin dağıtılması sırasında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Yeterlilik Testi Numunesi ile birlikte katılımcıya “ATB Yeterlilik Testi Katılımcı Bilgilendirmesi
(ATB.E.YT.T.04.01) ve “ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu (ATB.F.YT.T.01.04)” da
gönderilmektedir. Bu forma sonuçların gönderileceği son tarih ATB tarafından kaydedilmiştir ve
katılımcıların bu tarihi dikkate alarak sonuçları göndermeleri gerekmektedir. Laboratuvar kodu
sonuçlar gönderildikten sonra ATB tarafından verilecek ve katılımcıya test sonuçlanma tarihi
öncesinde bildirilecektir.
Yeterlilik Testi numunesi katılımcıya geldiğinde katılımcının numuneyi teslim aldıktan sonra
numune üzerinde yazan Numune Kodu/Numune Numarası bilgilerini mutlaka “ATB Yeterlilik
Testi Sonuç Bildirim Formu (ATB.F.YT.T.01.04)” üzerinde ilgili yerlere kaydetmeleri
gerekmektedir.
Katılımcının
“ATB
Yeterlilik
Testi
Katılımcı
Bilgilendirmesi
(ATB.E.YT.T.04.01)”’nde belirtilen şartları kontrol etmesi, numuneyi tanımlandığı şekilde
muhafaza etmesi ve yazıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
Test materyalinin dağıtım tarihinde bir gecikme olması durumunda bu konuda katılımcılar e-mail
yoluyla bilgilendirileceklerdir. Katılımcıların bu uyarıyı fark etmemesinden ATB Laboratuar
Hizmetleri A.Ş sorumlu tutulamaz.
Katılımcılar belirlenen tarihte veya şartlarda test materyallerinin ellerine ulaşmaması durumda
ATB Laboratuar Hizmetleri A.Ş ile irtibata geçmek durumundadırlar.
3.3. Yeterlilik Testi Numunesinin Çalışılması:
Katılımcıların rutin işlemlerde ilgili analizi nasıl çalışıyorlarsa Yeterlilik testi numunelerini de
aynı şekilde çalışmaları gerekmektedir.
3.4. Test Sonuçlarının Gönderilmesi
Test sonuçları numune ile birlikte gönderilen “ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu
(ATB.F.YT.T.01.04)” na kaydedilerek testin kapanış tarihine kadar “Yeterlilik Testi Katılımcı
Bilgilendirmesi
(ATB.E.YT.T.04.01)”’nde
belirtilen
fax
numarasına
yada
“info@atbgidalab.com” adresine gönderilmelidir. “Yeterlilik Testi Sonuçları”, “Geri kazanım
Değerleri”, “Geri Kazanıma Göre Düzeltilmiş Sonuçlar” ve “Metot Bilgileri” ATB Yeterlilik
Testi Sonuç Bildirim Formu (ATB.F.YT.T.01.04)” na kaydedilmelidir.
Gönderme işleminden sonra “ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu
(ATB.F.YT.T.01.04)”nun orjinali ıslak imzalı olarak kargo yolu ile de ATB’ye ulaştırılmalıdır.
Sonuçların katılımcılar tarafından kargo öncesi fax yada e-mail yolu ile gönderilmiş olması
kargoda yaşanabilecek gecikmelerden veya olumsuzluklardan etkilenmeyi önlemiş olacaktır.
Katılımcılardan sonuçların gelmesinin ardından gelen her sonuç “Katılımcı Sonuçları Takip
Formu (ATB.F.YT.T.04.01)” ile kayıt altına alınmakta ve sonuçların geliş tarihine ve sırasına
göre her katılımcıya 01’den başlayarak laboratuar kodu verilmektedir. Bu laboratuar kodları her
HAZIRLAYAN
Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN

GÖZDEN GEÇİREN
Kalite Sistem Yöneticisi
Hediye ÖZMEN

ONAYLAYAN
Laboratuvar Müdürü
Hediye ÖZMEN

YETERLİLİK TESTİ KATILIMCI
BİLGİLENDİRME TALİMATI

Dokuman No: ATB.YT.T.04
Yayın Tarihi: 20/07/2011
Revizyon No/Tarih: 00
Sayfa/Toplam Sayfa: 3/4

katılımcıya e-mail yolu ile bildirilmekte ve her katılımcı tarafından ATB’ye ulaştırılan “ATB
Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu (ATB.F.YT.T.01.04)” na kaydedilmektedir. Böylece her
sonuç bildirim formunun hangi laboratuar kodlu katılımcıya ait olduğunun takibi yapılmış
olacaktır.
3.5. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporlama:
ATB tarafından organize edilen Yeterlilik Testlerinde test edilen analit için atanmış değer
katılımcı sonuçları kullanılarak belirlenir.
Yeterlilik Testi Sonuç Raporu, “Yeterlilik Testi Sonuçlarının Raporlanması Talimatı
(ATB.YT.T.06)” na uygun şekilde ve testin kapanış tarihi itibarı ile yaklaşık 2 ay içerisinde
“www.atbgidalab.com” adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca tüm katılımcılara e-mail yolu ile de
bildirilecektir.
Bu raporlarda katılımcı gizliliğinin korunması amacıyla laboratuvar isimleri kullanılmayıp
katılımcılara verilen laboratuvar kodları belirtilecektir.
Yeterlilik Testi sonuçları z- skoru şeklinde ifade edilmektedir. Laboratuvarların sonuçlarını
kendilerinin değerlendirmeleri ve gerekli olması durumunda düzeltici faaliyetleri kendilerinin
belirlemesi gerekmektedir.
3.6. Fazlalık Test Malzemelerinin Satısı
Bir ATB Yeterlilik Testi çevrimi tamamlandıktan ve atanan değerleri katılımcı sonuçları ile
belirlenen test numunelerinin fazla kalan kısmı kalite kontrol materyali olarak gıda analiz
laboratuvarlarında kullanılabilir. Bu materyaller sertifikalı referans malzeme değildir. Sertifikalı
referans malzemeler, gıda kontrol laboratuarlarında iç kalite kontrol işlemleri için pahalı olması
nedeni ile çok fazla tercih edilmemektedir. Bu nedenle çevrim sonunda kalan fazlalık ATB test
materyalleri uygun bir kalite kontrol materyali kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Çevrimin kapanış tarihinden sonra fazla test materyalleri belirlenen ücret karşılığında ATB’den
temin edilebilmektedir.
4.

ILGILI DÖKÜMANLAR/KAYNAKLAR VE EKLER

ATB.F.YT.T.01.04
ATB.E.YT.T.04.01
ATB.F.YT.T.04.01
ATB.Pr.10

ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim Formu
ATB Yeterlilik Testi Katılımcı Bilgilendirmesi
Katılımcı Sonuçları Takip Formu
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
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5. KAYIT KONTROL
Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar, ATB Yeterlilik Testi Sonuç Bildirim
Formu, Katılımcı Sonuçları Takip Formu’dur ve “Kayıtların Kontrolü Prosedürü (ATB.Pr.10)”
ne göre kayıt altına alınarak muhafaza edilir.
6. DAGITIM
Bu talimat tüm yeterlilik Testi katılımcılarına “Kontrollü Kopya” olarak dağıtılır.
7.
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