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GÝRÝÞ
Gýda analizi yapan laboratuvarlarýn gýda kalitesi ve
güvenliðini saðlamadaki rolü önemlidir. Ýdari ve
teknik yönlerden laboratuvar iþleyiþindeki yetkinlik iyi
bir kalite sistemi ve/veya ISO/IEC 17025 standardý ile
akreditasyon yoluyla saðlanmaktadýr. Ýlgili
standardýn 7.7.2 maddesinde, “Laboratuvar,
mümkün ve uygun olduðu durumlarda sonuçlarýný
diðer laboratuvarlarýn sonuçlarýyla karþýlaþtýrarak
kendi performansýný izlemelidir” denilmektedir. Bu da
yeterlilik testlerine (YT) veya YT dýþýndaki
laboratuvarlar arasý karþýlaþtýrmalara katýlým
suretiyle olabilmektedir. YT, laboratuvarlar arasý
karþýlaþtýrma yoluyla önceden belirlenmiþ ölçütlere
göre katýlýmcýnýn performansýnýn deðerlendirilmesi
olarak tanýmlanmaktadýr. YT, bir dýþ kalite kontrol
aracý olarak laboratuvarlarýn deney sonuçlarýnýn
kalite güvencesini saðlarken; analizlerin tarafsýz
olarak deðerlendirilmesini ve çalýþmalarýn teknik
geliþimini teþvik etmekte, geri bildirimlerin elde
edilmesine olanak tanýmaktadýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tarým ve Orman Bakanlýðý'na baðlý görev yapan
Ulusal Gýda Referans Laboratuvar Müdürlüðü
(UGRL) Mikotoksin Bölümü 2013 yýlýndan beri YT
hizmeti vermektedir ve 2020 yýlý baþý itibariyle
toplamda 11 çevrim düzenlemiþ ve 589 laboratuvar
katýlým saðlamýþtýr. YT düzenlenmesine iliþkin tüm
teknik ve idari hususlarý ortaya koyan uluslararasý bir
standart olan TS EN ISO/IEC 17043 standardýndan
akredite olan UGRL Türkiye'nin gýda alanýndaki ilk ve
tek YT saðlayýcýsý olarak görev yapmaktadýr. UGRL
tarafýndan ve dolayýsýyla Mikotoksin Bölümü
tarafýndan düzenlenen tüm YT'ler bu standarda
u yg u n þe ki l d e g e rçe kl e þti ri l me kte d i r. YT
çevrimlerinde matriks seçiminde ülkemiz açýsýndan
tarýmsal ve ekonomik önemi olan ve mikotoksin
oluþumu yönünden yatkýnlýklarý bulunan kuru incir,
kuru üzüm gibi kuru meyvelere ve fýndýk, Antep fýstýðý
gibi sert kabuklu meyvelere öncelik verilmiþtir.
Düzenlenen çevrimlerin tamamýnda referans deðer
olarak katýlýmcý sonuçlarýndan elde edilen uzlaþý
deðer kullanýlmýþtýr. Bu uzlaþý deðeri katýlýmcý
sonuçlarýndan ISO 13528 standardýnda belirtilen
saðlam istatistik yöntemler kullanýlarak
hesaplanmýþtýr. Buna baðlý olarak performans
deðerlendirmede z-skoru kullanýlmýþ ve |z| deðeri
2’nin üzerinde olanlardan düzeltici faaliyet talep
edilmiþtir.

BULGULAR
Çevrimlerdeki baþarý oranlarý uygun z-skoru elde
eden katýlýmcýlarýn toplam katýlýmcýlara oraný
þeklinde Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Mikotoksin çevrimlerindeki baþarý oranlarý

Yýl

Matriks

Parametre

Katýlýmcý Baþarý
sayýsý oraný (%)

2013 Kuru Ýncir

Aflatoksinler

61

97

2014 Kuru Ýncir

Aflatoksinler

60

98

2016 Kuru Ýncir

Aflatoksinler

60

98

2016 Kuru Üzüm

Okratoksin A

37

100

2017 Fýndýk

Aflatoksinler

59

98

2017 Toz Kýrmýzý Biber

Aflatoksinler

52

98

2018 Kuru Üzüm

Okratoksin A

35

94

2018 Antep Fýstýðý

Aflatoksinler

53

100

2019 Kuru Ýncir

Aflatoksinler

52

100

2019 Hayvan Yemi

Aflatoksinler

47

100

2020 Fýndýk

Aflatoksinler

73

100

SONUÇ
UGRL’nin düzenlemiþ olduðu YT çevrimleri sadece
bir dýþ kalite kontrol aracý olmayýp ayný zamanda
Bakanlýðýmýz adýna bir denetim aracýdýr.
Yurtdýþýndan temin edilen YTlere kýyasla daha
ekonomik olmasý katýlýmcýlar için bir avantaj teþkil
etmektedir.
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testing by interlaboratory comparison

