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Merkezimiz Yönetim Kurulu 25/10/2021 tarihinde Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

KARAR 2021-3.3 Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde personellerin mevcut 

görevlerine ek olarak cihaz sorumlulukları ve analiz görevlendirilmelerinin aşağıda belirtildiği gibi 

yapılmasına; 

 

 

 

 
Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1-Müh. Serkan TOPAL 
 GC-MS 

 GC-FID 

 Kapiler Elektroforez 

 PCR 

 Real T-PCR 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması. 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1.Dr. Öğr. Üyesi  Fatih GÜL 
 GC-MS\MS 

 
 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Nuri ATALAR 

 LC- MS\MS  

 
 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm  örneklerin proforma  ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1. Laborant Nurettin PAÇAL 
 HPLC-UV 

 HPLC-DAD 

 HPLC-RID 

 Bal Analizi 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1.Öğr. Gör. Murat ACAR 

 

 Spektrofotometre (UV-Vis) 

 Floresans 

 FT-IR 

 Spectroflourometer 

 Rutin Spektrofotometre 

Cihazı 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1- Laborant Naim UCA 
 Elementel Cihazı 

 Numune Kabul ve Takip, 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1- Öğr. Gör. Aybek YİĞİT 
 İyon Kromatografisi, 

 
 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1.Öğr. Gör. Erhan ÖZTÜRK 
 ICP-MS 

 Atomik Absorpsiyon 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının yapılması. 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlendirilen Personel TOPRAK –SU 

ANALİZİ 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1.Öğr. Gör. Erhan ÖZTÜRK 
 ICP-MS 

 Atomik Absorpsiyon 

 Potasyon analizi 

 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının hazırlanıp yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması, 

 

 

 

2. Öğr. Gör. Aybek YİĞİT 
 Kireç 

 Organik Mdde 

 Toprak Tuz 

 pH 

 Saturasyon 

 EC 

 

3. Laborant Naim UCA 
 Numune kabul 

 Numune hazırlama 

 Fosfor analizi 

 

 

 



 

                                                            

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

1. Dr. Öğr. Üyesi M. Salih    

NAS 

 

 Piroliz Cihazı 

 

 

 

 

 

 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının hazırlanıp yapılması, 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

   

                                                                            

 

           

 

 

 
 

Görevlendirilen Personel Laboratuvar 

ekipmanları 

Görev ve Sorumlulukları 

 

 

 

 

1.Prof. dr. İbrahim 

DEMİRTAŞ 

 

 

 

 

 

 

 Preparatif HPLC 
 

 Cihazdan sorumlu görevli dışında kesinlikle 

kimse kullanılmasına izin verilmemesi, 

 Cihazların günlük ve yıllık bakımlarının 

takip dilmesi, 

 Laboratuvar ekipmanlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını yapılması, 

 Laboratuvar ekipmanlarını ve çalışma alanını 

sterilize edilmesi, 

 Gelen tüm örneklerin proforma ya da resmi 

üst yazı olmadan analiz yapılmaması, 

 Alınan örnekleri etiketlemek ve kontrol 

edilmesi, 

 Yapılan tüm test ve analizlerin 

raporlamasının hazırlanıp yapılması. 

 Laboratuvar Güvenlik formunun çalışma 

yapacaklara imzalatılıp dosyalanması. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         25.10.2021 

 

                                 Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ  

                                                                            Başkan 

 

 

  

     Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN                                              Prof. Dr. Dureyt VEZİROĞLU  

                      Üye                                                                                                 Üye 

  

 

 

  

     Dr. Öğr. Üyesi M Salih NAS                                                 Dr. Öğr. Üyesi M Harbi ÇALIMLI 

                       

                       Üye                                                                                                  Üye 

 

 



 


