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1. TANIMLAR 

1.1.  SET SAYISI  

Melbes uygulamasında Emisyon ve İmisyon, Gürültü, Titreşim ve Sürekli Emisyon kapsamında set sayıları laboratuvarın 

kapasitesini belirlemek için kullanılır. Set sayılarının belirlenmesinde, laboratuvarın her parametre için örnekleme ve numune 

alma cihazları ile laboratuvarın o kapsamda yetkili ölçüm & örnekleme personeli ele alınır. Bu iki değerden minimum olanı 

laboratuvarın o parametre için set sayısını verir. Örneğin Toz parametresi için 4 ölçüm cihazı olan ve 3 adet Emisyon ölçüm 

personeli bulunan bir laboratuvarın Toz parametresi için set sayısı 3 olarak belirlenir. 

Emisyon ve İmisyon, Gürültü, Titreşim ve Sürekli Emisyon kapsamlarında set sayısı maksimum 5 olabilir.  

Atık Su, Su, Deniz Suyu, Koku, Toprak, Atık Yağ ve Arıtma Çamuru kapsamları için tüm parametrelerin set sayısı her bir 

laboratuvar için 1 olarak değerlendirilir. 

Temel Puan ve Başvuru Düzeltme Puanlarının hesaplanması esnasında parametre set sayıları kullanılır. Bu değerler 

hesaplanırken laboratuvarın set sayıları aşağıdaki şekilde değerlendirilir. 

Set Sayısı 5 4 3 2 1 

Hesaplamaya Etkisi 3,5 3,25 2,75 2 1 
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1.2.  LABORATUVAR KAPSAM KATSAYISI  

Laboratuvarların yetkili oldukları her kapsam için ayrı bir katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı maksimum 1 olabilir. 

1.2.1.  ATIK SU, SU, DENİZ SUYU, KOKU, TOPRAK, ATIK YAĞ VE ARITMA ÇAMURU KAPSAMLARI KATSAYISI  

Bu kapsamlarda laboratuvar katsayısı hesaplanırken, laboratuvarın tecrübesi, analiz & numune alma personeli toplamı ve 

laboratuvarın ilgili kapsamdaki parametre sayısının, Bakanlık tarafından ilgili kapsamda yetki verilen toplam parametre sayısına 

oranı kullanılır. Bu üç bileşen toplanarak laboratuvarın kapsama ait katsayısı elde edilir.  

Katsayı Bileşeni Katsayı Bileşeni Değeri 

Tecrübe 0,4 

Personel Sayısı 0,4 

Parametre Oranı 0,2 

1.2.1.1.  TECRÜBE KATSAYISI  

Tecrübeden gelen katsayı değeri hesaplanırken aşağıdaki tablo kullanılır. Tecrübe değeri belirlenirken, laboratuvarların ilk belge 

tarihleri kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda verilen log(tecrübe, 100000) fonksiyonunda 100000 değeri, log fonksiyonun taban 

değerini, tecrübe değeri de log fonksiyonun üs değerini ifade etmektedir. 

Tecrübe (Maksimum 10 Yıl) Katsayı (Maksimum 0,4) 

0 – 1 Yıl Tecrübe 0 

1 – 2 Yıl Tecrübe 0,1 

2 – 3 Yıl Tecrübe 0,2 

3 – 10 Yıl Tecrübe 0,2 + log(tecrübe, 100000)  
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Tecrübe değeri maksimum 10 yıl olabilmektedir. Laboratuvarın tecrübe değeri 10’a ulaştıktan sonra tecrübe katsayısı 0,4 olarak 

sabitlenmektedir. 3 ve 10 yıl arası tecrübeli laboratuvarların katsayısı hesaplanırken 0,2 değeri üzerine log(tecrübe yılı, 100000) 

fonksiyonunun sonucu eklenir. Örneğin, 3 yıllık tecrübesi olan bir laboratuvarın katsayısı, 0,2 + log(3, 100000) = 0,29 olarak 

hesaplanır. 4 yıl tecrübeli bir laboratuvarın katsayısı da 0,2 + log(4, 100000) = 0,32 olarak hesaplanır. log(10, 100000) sonucu 0,2 

olduğundan, 10 yıllık tecrübeye sahip bir laboratuvarın tecrübe katsayısı 0,4 olarak hesaplanır. 

1.2.1.2. PERSONEL SAYISI KATSAYISI 

Bu katsayı hesaplanırken laboratuvarın sertifikalı numune alma personeli ve analiz personeli sayıları kullanılır. Personel hem 

numune alma personeli hem de analiz personeli olarak beyan edildiyse, bu kişi bir defa hesaplamaya katılır. Bu katsayının 

hesaplanmasında kullanılan personel sayısı maksimum 20 olabilir.  

Katsayı hesaplanırken log(toplam personel sayısı, 20) x 0,4 formülasyonu kullanılır. Bu hesaplamaya göre 20 personeli olan bir 

laboratuvarın personel katsayısı  1 x 0,4 = 0,4, 10 personeli olan bir laboratuvarın da 0,76 x 0,4 = 0,3 olarak hesaplanır. 

1.2.1.3. PARAMETRE KATSAYISI  

Bu katsayı hesaplanırken ve laboratuvarın ilgili kapsamdaki parametre sayısının, Bakanlık tarafından ilgili kapsamda yetki verilen 

toplam parametre sayısına oranı kullanılır.  

Örneğin, Atık Su kapsamında 1748 parametre için yetki verilmektedir. Atık Su kapsamında 500 parametreden yetkisi olan bir 

laboratuvarın, atık su parametre katsayısı (500 / 1748) x 0,2 = 0,05 olarak hesaplanır. 

1.2.2.  EMİSYON, İMİSYON, GÜRÜLTÜ, TİTREŞİM VE KOKU KAPSAMLARI KATSAYISI  

Bu kapsamlarda laboratuvar katsayısı hesaplanırken sadece laboratuvarın tecrübesi hesaplamaya katılmıştır. Tecrübe değeri 

belirlenirken, laboratuvarların ilk belge tarihleri kullanılmıştır. Katsayılar aşağıda verilen tabloya göre hesaplanmıştır. 

Tecrübe (Maksimum 10 Yıl) Katsayı (Maksimum 1) 

0 – 1 Yıl Tecrübe 0,4 
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1 – 2 Yıl Tecrübe 0,5 

2 – 3 Yıl Tecrübe 0,6 

3 – 10 Yıl Tecrübe 0,5 + log(tecrübe, 100)  

 

Tecrübe değeri maksimum 10 yıl olabilmektedir. Laboratuvarın tecrübe değeri 10’a ulaştıktan sonra katsayısı 1 olarak 

sabitlenmektedir. 3 ve 10 yıl arası tecrübeli laboratuvarların katsayısı hesaplanırken 0,5 değeri üzerine log(tecrübe yılı, 100) 

fonksiyonunun sonucu eklenir. Örneğin, 3 yıllık tecrübesi olan bir laboratuvarın katsayısı, 0,5 + log(3, 100) = 0,73 olarak 

hesaplanır. 4 yıl tecrübeli bir laboratuvarın katsayısı da 0,5 + log(4, 100) = 0,8 olarak hesaplanır. log(10, 100) sonucu 0,5 

olduğundan, 10 yıllık tecrübeye sahip bir laboratuvarın katsayısı 1 olarak hesaplanır. 

1.3.  TEMEL PUAN 

Her laboratuvar başvuruda yer alan parametreler, parametrelerin adetleri, ilgili parametrelere karşılık gelen set sayıları ve 

laboratuvarın başvuru kapsamı katsayısı kullanılarak temel puanı hesaplanır. Emisyon ve İmisyon, Gürültü, Titreşim ve Sürekli 

Emisyon kapsamları dışındaki kapsamlarda set sayısı bulunmamaktadır. Bu kapsamlar için her bir parametrenin set sayısı bir 1 

olarak değerlendirilir. 

Örneğin, VOC ve Toz parametrelerinin olduğu bir başvuruda VOC parametresinin numune alma fiyatı, VOC ölçülecek kaynak 

sayısı ve laboratuvarın VOC set sayısı çarpılır. Bu hesaplamadan VOC parametresinin örnekleme kısmı için bir puan elde edilir. 

Aynı işlem analiz kısmı için de analiz fiyatı kullanılarak gerçekleştirilir. Analiz hesaplamalarında set sayısı örnekleme set 

sayısından bağımsız olarak 1 olarak ele alınır. Bu iki tutar toplanarak laboratuvarın VOC parametresi puanı elde edilir. Aynı işlem 

Toz parametresi için de gerçekleştirilir. Sonuç olarak, VOC puanı ve Toz puanı toplanarak tüm parametrelerden gelen puan elde 

edilir. 

Elde edilen bu puan, laboratuvarın başvuru kapsamındaki katsayısı ile çarpılarak laboratuvarın temel puanı elde edilir.  

Laboratuvarın örnekleme ve analiz olarak iki parçadan oluşan parametreler için analiz yetkisi yok ise, analiz kısmı set sayısı 0 

olarak ele alınır ve Laboratuvar analiz kısımdan puan elde edemez. 
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1.4.  İŞ BİRLİĞİ ORANI  

İş birliği oranı başvuruda yer alan parametreler ve parametrelerin adetleri göz önüne alınarak hesaplanır. Parametrelerin 

tutarları hesaplamaya katılmaz. Örneğin, 2 VOC, 1 Toz ve 2 Yanma Gazı olan bir başvuru laboratuvarın iş birliği oranı 

hesaplanırken, her parametrenin işlem sayısı da göz önüne alınır. Örneğin VOC parametresinin örnekleme ve analizini 

yapamayan bir laboratuvar iş birliği oranı 100 - ((1 + 2) / 5) x 100 = %40 olarak hesaplanır.  

VOC parametresinin sadece örneklemesini yapan bir laboratuvarın iş birliği oranı ise, 100 - ((1+ 1 + 2) / 5) x 100 = %20 olarak 

hesaplanır. İlk hesaplamadan farklı olarak laboratuvar VOC işlemlerinin yarısını gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle 

hesaplamaya 2 VOC işleminin yarısı olan 1 VOC işlemi de katılır.   

1.5.  ULAŞIM SÜRESİ VE ULAŞIM SÜRESİNDEN  KAYBEDİLEN PUAN  

Ulaşım süreleri tesisin bulunduğu il ve laboratuvarın bulunduğu il göz önüne alınarak hesaplanır. Ulaşım süreleri Google Maps  

altyapısı kullanılarak elde edilmiştir. 

Ulaşım süresinden kaybedilen puan hesaplanırken aşağıdaki tablo kullanılır. 

Başvuru Tutarı (TL) Her 1 Saat İçin Kesinti Oranı 

< 1500  %30 

< 5000 %25 

< 10000 %20 

< 20000 %15 

< 30000 %12,5 

>= 30000 %5 

 

Örneğin, tutarı 15,000 TL olan bir başvuru için bir laboratuvarın temel puanı 30,000 TL olarak hesaplandıysa ve bu laboratuvarın 

tesise olan uzaklığı 1,5 saat ise, laboratuvarın temel puanından %15 x 1,5 = %22,5 kesinti yapılır. 
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1.6.  BİRİM SET TUTARI  

Birim set tutarları her başvurunun atanması esnasında başvuruda yer alan tüm parametreler için hesaplanır. Bu tutar 

laboratuvarın düzeltme puanının hesaplanmasında kullanılır. 

Birim set tutarı bir parametrenin tüm işlemleri için hesaplanır. Örneğin, VOC parametresi için örnekleme kısmı için bir birim set 

tutarı, analiz kısmı için ayrı bir birim set tutarı hesaplanır. Analiz kısmı için, analiz yetkisi olan tüm laboratuvarların set sayısı 1 

olarak değerlendirilir. Örnekleme kısmı için ise set sayıları kullanılır. 

Örneğin, 2019 yılında VOC parametresinin örnekleme kısmından 265.000,00 TL tutarında, analiz kısmından da 920.000,00 TL 

tutarında iş dağıtıldığını ele alalım. Birim set sayılarını hesaplamak için VOC parametresinin analizinden yetkili laboratuvarların 

sayısına bakılır. 100 adet analiz kısmından yetkili laboratuvar varsa, VOC parametresinin analiz kısmı için birim set tutarı 920000 / 

100 = 9200 TL olarak hesaplanır. Örnekleme kısmı da benzer bir hesaplama ile yapılır fakat burada set sayıları da kullanılır. Her 

laboratuvarın VOC set sayıları toplanır ve Toplam VOC set sayısı elde edilir. Örneğin, Emisyon kapsamında yetkili tüm 

laboratuvarların set sayısının 300 olduğu bir durumda, 265000 / 300 = 883 TL VOC örnekleme birim set tutarı elde edilir. Bunun 

anlamı 1 seti olan bir laboratuvarın 883 TL tutarında VOC örnekleme işi, 2 seti olan bir laboratuvarın ise 883 TL x 2 = 1766 TL 

tutarında VOC örnekleme işi alması gerektiğidir. Elde edilen birim set tutarları, düzeltme puanının hesaplamasında kullanılır. 

1.7.  BAŞVURU DÜZELTME PUANI  

Düzeltme puanı hesaplanırken başvuruda yer alan her parametre için birim set tutarı hesaplanır. Birim set tutarları laboratuvarın 

set sayısı (analiz kısımları için 1 ile çarpılır) ve başvuru kapsamı katsayısı ile çarpılarak laboratuvarın parametre bazında almış 

olması gereken tutar hesaplanır. Bu tutarlar parametre bazında laboratuvarın aldığı tutarlar ile karşılaştırılır ve laboratuvarın 

başvuruya özel düzeltme puanı hesaplanır. Örneğin, VOC parametresinden 50.000 TL tutarında iş almış olması gereken, Toz 

parametresinden de 10.000 TL tutarında iş almış olması gereken bir laboratuvarı ele alalım. Laboratuvar VOC parametresinden 

toplam 45.000 TL, Toz parametresinden de 12.500 TL tutarında iş aldıysa, VOC parametresi düzeltme puanı 5.000 TL, Toz 

parametresi düzeltme puanı -2.500 TL olarak hesaplanır. Bu iki değer toplanarak laboratuvarın Toz ve VOC içeren bir başvuru için 

düzeltme puanı hesaplanmış olur.  
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1.8.  KAPSAM SAPMA TUTARI  

Kapsam sapma tutarı laboratuvarın belirli bir kapsamda alması gereken tutar ile laboratuvara o kapsamda atanan tutar 

arasındaki farktır. Bu sapma tutarı her bir başvuru için görevlendirme yapıldıktan sonra, her laboratuvar için ayrı ayrı 

hesaplanmaktadır.  Laboratuvarın kapsam bazında alması gereken toplam iş tutarı, laboratuvarın kapsamı, birim set tutarları ve  

laboratuvarın ilgili kapsam katsayısı kullanılarak hesaplanır. Bu değer hesaplanırken, laboratuvarın ideal iş puanı ile kendisine 

atanan iş tutarı arasındaki fark alınır. 

1.9.  CEZA PUANI 

Laboratuvarlara Bakanlık tarafından tanımlanan ceza puanları iş dağıtımı kriterlerinden bir tanesidir. 100 ceza puanı olan bir 

laboratuvar için her iş dağıtım algoritması hesaplamasında temel puanı üzerinden %50 kesinti yapılır. Örnek olarak, 50 ceza puanı 

için %25, 120 ceza puanı için %60 oranında kesinti yapılacaktır. 
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2. BAŞVURU DAĞITIM ALGORİTMALARI 

2.1.  EMİSYON VE İMİSYON BAŞVURUSU DAĞITIMI  

2.1.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.1.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.1.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.1.4. Başvuru yapılırken, ex-proof seçeneği işaretlendiyse, ex-proof hizmet verebilen laboratuvarlar belirlenir. Yapamayan 

laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.1.5. Başvurunun sadece İmisyon parametrelerini içerip, içerilmediği kontrol edilir. Sadece İmisyon parametrelerini içeren 

başvurular için, tesise en fazla 4 saat içinde ulaşabilecek laboratuvarlar belirlenir. Diğer laboratuvarlar hesaplamaya 

katılmaz. Bu süre içinde laboratuvara ulaşabilecek laboratuvar bulunamazsa, bu kriter göz ardı edilir. 

2.1.6. Laboratuvarların iş birliği oranları hesaplanır. İş birliği oranı %30’dan fazla olan laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.1.7. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.1.8. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süreleri hesaplanır. Laboratuvarların tesise ulan ulaşım süresi kullanılarak, ulaşım 

süresinden kaybedilen puanlar hesaplanır. 

2.1.9. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.1.10. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.1.11. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.1.12. Başvuruda dioksin ve furan parametresi varsa, laboratuvarların dioksin furan analizi yapabilen laboratuvarlar belirlenir.  

2.1.13. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif), uzaklıktan kaybettiği puan (negatif) ve ceza 

puanı (negatif) toplanarak laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.1.14. Başvurunun toplam tutarı kontrol edilerek ve yukarda hesaplanan değerler kullanılarak laboratuvarlar sıralanır. 

2.1.15. Başvuru tutarı 2500 TL’den düşük veya eşit ise, hesaplamaya katılan laboratuvarlardan öncelikle son puanı pozitif 

olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlar, tesise olan ulaşım sürelerine göre sıralanır. En yakın laboratuvarlar da kendi 

içlerinde son puanlarına göre sıralanır ve birinci laboratuvar seçilir. 
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2.1.16. Başvuru tutarı 2500 TL’den yüksek, 7500 TL’den düşük veya eşit ise, hesaplamaya katılan laboratuvarlardan öncelikle 

son puanı pozitif olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlardan düzeltme puanı pozitif olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlar, 

tesise olan ulaşım sürelerine göre sıralanır. En yakın laboratuvarlar da kendi içlerinde son puanlarına göre sıralanır ve 

birinci laboratuvar seçilir. 

2.1.17. Başvuru tutarı 7500 TL’den yüksek ise, hesaplamaya katılan laboratuvarlardan öncelikle son puanı pozitif olanlar seçilir. 

Seçilen laboratuvarlar son puanlarına göre sıralanır. Birden fazla laboratuvarın son puanı eşit ise, bu laboratuvarlar 

tesise olan ulaşım sürelerine göre sıralanır. Birden fazla laboratuvarın tesise olan ulaşım süresi aynı ise, bu 

laboratuvarlar kapsam sapma tutarlarına göre sıralanır ve birinci laboratuvar seçilir. 

2.1.18. Başvuruda dioksin ve furan parametresi varsa ve birince seçilen laboratuvar bu parametreden analiz konusunda 

yetkilendirilmemiş ise, bu parametrenin analizinde yetkili ve hesaplamaya katılan diğer laboratuvarlar incelenir. Bu 

laboratuvarlardan en yüksek puana sahip olan ve puanı birinci gelen laboratuvarın puanından en fazla %40 düşük olan 

laboratuvar seçilir ve başvuru için bu laboratuvar görevlendirilir. %40 puan kriterini sağlayan bir laboratuvar 

bulunamadıysa, birinci seçilen fakat analiz yeteneği olmayan laboratuvar görevlendirilir. 
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2.2.  SÜREKLİ EMİSYON BAŞVURUSU DAĞITIMI  

2.2.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.2.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.2.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.2.4. Laboratuvarların iş birliği oranları hesaplanır. İş birliği oranı %30’dan fazla olan laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.2.5. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.2.6. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.2.7. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.2.8. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.2.9. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif ve ceza puanı (negatif) toplanarak 

laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.2.10. Hesaplamaya katılan laboratuvarlardan öncelikle son puanı pozitif olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlar son puanlarına 

göre sıralanır. Birden fazla laboratuvarın son puanı eşit ise, bu laboratuvarlar tesise olan ulaşım sürelerine göre sıralanır. 

Birden fazla laboratuvarın tesise olan ulaşım süresi aynı ise, bu laboratuvarlar kapsam sapma tutarlarına göre sıralanır 

ve birinci laboratuvar seçilir. 
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2.3.  ATIK SU, SU, DENİZ SUYU, TOPRAK, ATIK YAĞ VE ARITMA ÇAMURU BAŞVURULARI DAĞITIMI  

2.3.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.3.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.3.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.3.4. Laboratuvarların iş birliği oranları hesaplanır. İş birliği oranı %30’dan fazla olan laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.3.5. Atık Su, Su ve Deniz Suyu başvuruları için tesise en fazla 6 saat içinde ulaşabilecek laboratuvarlar belirlenir. Diğer 

laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. Bu süre içinde laboratuvara ulaşabilecek laboratuvar bulunamazsa, bu kriter göz 

ardı edilir. 

2.3.6. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.3.7. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süreleri hesaplanır. Laboratuvarların tesise ulan ulaşım süresi kullanılarak, ulaşım 

süresinden kaybedilen puanlar hesaplanır. 

2.3.8. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.3.9. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.3.10. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.3.11. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif), uzaklıktan kaybettiği puan (negatif) ve ceza 

puanı (negatif) toplanarak laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.3.12. Diğer kapsamlardan farklı olarak toplam başvuru tutarı yerine, başvuruda girilen numune alma noktalarından birden 

fazla kez numune alma işlemi yapılacaksa (laboratuvar tesise farklı tarihlerde birden fazla kez gidecekse), bu işlemlerden 

bir tanesinin tutarı belirlenir. Örneğin, 5 kere Arıtma Girişinden, 3 kere de Arıtma Çıkışından numune alınacaksa, (Arıtma 

Girişi Toplam Tutarı / 5) + (Arıtma Çıkışı Toplam Tutarı / 3) toplamından bu tutar belirlenir. 

2.3.13. Yukarıda belirlenen tutar 2500 TL’den düşük ise tesise ulaşım süresi 2 saatten düşük olan laboratuvarlar seçilir. Bu 

laboratuvarlar kendi içlerinde son puanlarına göre sıralanır. Birinci sıradaki laboratuvar başvuru için görevlendirilir. 

2.3.14. Yukarıda belirlenen tutar 2500 TL’den yüksek ise, laboratuvarlar öncelikle son puanlarına göre, daha sonra da tesise 

ulaşım sürelerine göre sıralanır. Birinci sıradaki Laboratuvar başvuru için görevlendirilir.  
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2.4.  TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ  BAŞVURULARI DAĞITIMI  

2.4.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.4.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.4.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.4.4. Laboratuvarların iş birliği oranları hesaplanır. Bu kapsamlarda iş birliğine izin verilmez. Başvuruda yer alan ölçümlerin 

tamamını gerçekleştiremeyen laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.4.5. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.4.6. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süreleri hesaplanır. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süresi kullanılarak, ulaşım 

süresinden kaybedilen puanlar hesaplanır. 

2.4.7. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.4.8. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.4.9. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.4.10. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif), uzaklıktan kaybettiği puan (negatif) ve ceza 

puanı (negatif) toplanarak laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.4.11. Laboratuvarlar öncelikle son puanlarına göre, daha sonra da tesise ulaşım sürelerine göre sıralanır. Birinci sıradaki 

Laboratuvar başvuru için görevlendirilir. 
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2.5.  KOKU KAPSAMI BAŞVURUSU  DAĞITIMI  

2.5.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.5.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.5.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.5.4. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.5.5. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süreleri hesaplanır. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süresi kullanılarak, ulaşım 

süresinden kaybedilen puanlar hesaplanır. 

2.5.6. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.5.7. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.5.8. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.5.9. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif), uzaklıktan kaybettiği puan (negatif) ve ceza 

puanı (negatif) toplanarak laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.5.10. Laboratuvarlardan düzeltme puanı pozitif olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlar öncelikle son puanlarına göre, daha 

sonra da tesise ulaşım sürelerine göre sıralanır. Birinci sıradaki Laboratuvar başvuru için görevlendirilir. 
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2.6.  BALIK ÇİFTLİĞİ KAPSAMI BAŞVURUSU  DAĞITIMI  

2.6.1. Başvuru kapsamında yetkisi olan tüm laboratuvarlar seçilir. 

2.6.2. Tesisin bulunduğu il için görevlendirilmek istemeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.6.3. İlgili kapsamda görevlendirilmek istenmeyen laboratuvarlar belirlenir. Bu laboratuvarlar hesaplamalara katılmaz. 

2.6.4. Laboratuvarların iş birliği oranları hesaplanır. İş birliği oranı %30’dan fazla olan laboratuvarlar hesaplamaya katılmaz. 

2.6.5. Laboratuvarların temel puanları hesaplanır. 

2.6.6. Laboratuvarların tesise olan ulaşım süreleri hesaplanır. Laboratuvarların tesise ulan ulaşım süresi kullanılarak, ulaşım 

süresinden kaybedilen puanlar hesaplanır. 

2.6.7. Laboratuvarların başvuruya özel düzeltme puanları hesaplanır. 

2.6.8. Laboratuvarların kapsam bazında sapma tutarları hesaplanır. 

2.6.9. Laboratuvarların ceza puanları hesaplanır. 

2.6.10. Laboratuvarın temel puanı (pozitif), düzeltme puanı (pozitif veya negatif), uzaklıktan kaybettiği puan (negatif) ve ceza 

puanı (negatif) toplanarak laboratuvarın son puanı elde edilir. 

2.6.11. Laboratuvarlardan düzeltme puanı pozitif olanlar seçilir. Seçilen laboratuvarlar öncelikle son puanlarına göre, daha 

sonra da tesise ulaşım sürelerine göre sıralanır. Birinci sıradaki Laboratuvar başvuru için görevlendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


