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Akredite Edilmesi

Etem ÖZKAYA*

* Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan yürütülen polio eradikasyon program› (PEP) kapsam›nda Refik Say-
dam H›fz›ss›hha Merkezi Baflkanl›¤›, Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvar› “Ulusal Laboratuvar”
olarak görev yapmakta ve akut flask paralizi (AFP) olarak de¤erlendirilen hastalar›n d›flk› örneklerinden poli-
ovirüsleri izole etmektedir. DSÖ, PEP kapsam›nda sa¤l›kl› ve denetim alt›ndaki laboratuvar çal›flmalar›n›n var-
l›¤›n› temin amac› ile 1997 y›l›ndan itibaren Avrupa Bölgesi’nde ulusal polio laboratuvarlar›n›n akreditasyonu-
na bafllam›flt›r. Akreditasyon, bir laboratuvar›n klinik ve çevresel örneklerden yaban›l poliovirüsleri saptama,
identifiye ve h›zl› bir flekilde rapor etme kapasitesi ve yetene¤inde oldu¤unun belgelendirilmesini sa¤lamakta-
d›r. Poliovirüs Laboratuvarlar›’n›n akreditasyonu y›ll›k olarak DSÖ Bölge Ofisi taraf›ndan laboratuvar perfor-
mans› temel al›narak 12 ayl›k tüm verilerin de¤erlendirilmesiyle yap›lmaktad›r. Ulusal Laboratuvar olarak gö-
rev yapmakta olan Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvar›, fiubat 2002 tarihinde DSÖ taraf›ndan akredi-
te edilmifltir.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar akreditasyonu, Ulusal poliovirüs laboratuvar›

SUMMARY

Accreditation of National Polio Laboratory by World Health Organization

In the frame of World Health Organization (WHO) Programme for Eradication of Poliomyelitis (PEP),
Virology, Tissue Culture and Enteroviruses Laboratory of Refik Saydam Central Institute of Hygiene has be-
en giving service as “National Laboratory” in this programme and one of the major task of which is to iso-
late polioviruses from feacal samples of the patients diagnosed as acute flask paralysis (AFP). In the frame of
the PEP, WHO has started to accredite all National Polio Laboratories for providing undercontrol and he-
althy laboratory analysis in European region since 1997. Accreditation provides documentation that the la-
boratory has the capability and the capacity to detect, identify, and promptly report wild polioviruses that
may be present in clinical and environmental specimens. Accreditation of Poliovirus Laboratories is reviewed
annually by the WHO Regional Office and is based on laboratory performance during the immediately pre-
ceding 12 months with complete data. Tissue Culture and Enteroviruses Laboratory which has been giving
service as National Laboratory is accredited fully on February 2002 by WHO. 

Key Words: Laboratory accreditation, National poliovirus laboratory



Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
(RSHMB), Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs
Laboratuvarı, 1989 yılından itibaren Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)’nün başlattığı Polio Eradikasyon
Programı (PEP)’nda “Ulusal Polio Laboratuvarı” ola-
rak görev yapmaktadır. Eradikasyon ile sadece klinik
olguların değil aynı zamanda ortamda dolaşan yaba-
nıl (vahşi, sokak virüsü) poliovirüslerin de ortadan kal-
dırılması hedeflenmektedir. Tüm dünyanın poliodan
arındırılmış olduğunun belgelendirilmesi için 2005
yılı hedeflenmiştir. PEP kapsamında poliomiyelitli
vakaların yanı sıra Guillain-Barre, multipl skleroz,
travmatik nörit vs. gibi klinik tablosu poliomiyelitle
karışabilecek vakaların tümü akut flask paralizi (AFP)
vakası olarak kabul edilerek, olası bir poliovirüs yayı-
lımını önleyebilmek için tüm bu AFP’lilerin dışkıları,
hastalık bulguları başladıktan sonra ilk üç gün içinde
24-48 saat ara ile çift dışkı örneği ve bu AFP vaka-
larının beş yaş altındaki beş temaslısından bir dışkı
örneği alınarak ve alındıktan sonra ilk 14 gün içinde
laboratuvara soğuk zincir koşulları altında (virüsün
inaktive olmasını önlemek için) ulaştırılarak laboratu-
var çalışmalarına alınmaktadır. Türkiye yüksek kali-
tede AFP sürveyansı gerçekleştirerek, son poliomiye-
lit vakasının görüldüğü Kasım 1998 tarihinden itiba-
ren üç yıl boyunca, yabanıl virüs dolaşımı olmadığı
gösterilerek “yabanıl poliovirüse bağlı poliomiyelit
vakası olmayan ülke olarak” belgelendirilmiştir. PEP
kapsamında ülkemiz Avrupa Bölgesi’nde yer almak-
tadır ve Avrupa Bölgesi, planlandığı gibi Haziran
2002 tarihinde “polio vakası bulunmayan bölge”
olarak belgelendirilmiştir[1]. 

DSÖ, PEP kapsamında tüm ülkelerde sunulan
sağlıklı ve denetim altındaki laboratuvar çalışmaları-
nın varlığını temin amacı ile strateji ve faaliyetlerini
belirlemiş ve 1997 yılından itibaren Avrupa Bölge-
si’nde ulusal polio laboratuvarlarının akreditasyonuna
başlamıştır. Aralık 2002 tarihi itibariyle küresel polio
laboratuvar ağında bulunmakta olan 145 laboratuva-
rın 133’ü “tam akredite”, yedisi “geçici akredite”, ka-
lan ikisi ise “akredite olmamış” durumdadır[2].

Polio eradikasyonunda anahtar strateji (AFP bil-
dirimi ile) şüpheli polio vakaları ve poliovirüsler için
duyarlı bir sürveyans sisteminin kurulmasıdır. PEP
kapsamında akreditasyon çalışmaları, kurulmuş olan
küresel polio laboratuvar ağı olarak AFP sürveyans
sisteminde toplanan örneklerde belirlenmiş standart-
lara uygun olarak poliovirüs çalışmalarının yapılma-
sını garantilemeyi amaçlamaktadır.

Akreditasyon, genel olarak laboratuvarın kalitesi-
nin bağımsız, tarafsız ve yetkili bir kurum tarafından

(örneğin; DSÖ) bir başka kurumun (örneğin;
RSHMB, Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs La-
boratuvarı) belirli standartları yerine getirebilecek ye-
tenekte olduğunun resmi olarak onaylanması, tanın-
ması ve düzenli olarak denetlenmesi prosedürüdür.
Bir laboratuvarın yapmakta olduğu analiz sonuçları-
nın aynı veya bir başka ülkedeki laboratuvarlar tara-
fından güvenilir olarak kabul edilebilmesi için söz ko-
nusu laboratuvarın belirlenmiş standartlara uygun
çalıştığının belgelenmesi gereklidir. Tıbbi laboratu-
varların akreditasyonu için uyulması gereken stan-
dart TS EN ISO/IEC 17025 standardıdır. Bu stan-
dart, bir kalite sistemine uymakta olduklarını, teknik
olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları
üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve analiz
laboratuvarlarının sağlaması gereken bütün şartları
içermektedir. Laboratuvarın yapmış olduğu analizin
standartlara uygun olarak yapıldığının bağımsız ve
tarafsız bir kuruluş tarafından kabul edilmesi duru-
munda söz konusu laboratuvar akredite edilir ve ak-
reditasyon belgesi alır. Akreditasyon belgesi labora-
tuvara akredite olduğu süre boyunca analiz sonuçla-
rının kalitesinin uluslararası tanınması avantajını sağ-
lar. Akreditasyon, laboratuvardaki tüm fizik koşullar,
çalışmaların standart prosedürlere uygun olarak ya-
pılması, dış kalite kontrol testleri, kullanılan yöntem-
lerin iç kontrol çalışmalarıyla denetlenmesi, deneyim-
li personelin sürekliliği, yapılan laboratuvar çalışmala-
rının düzenli olarak kaydedilmesi ve bildirimi gibi çok
sayıda kriterden oluşmaktadır[3-6]. Ülkemizde akredi-
tasyon kuruluşu olarak 1999 yılında 4457 sayılı
yasayla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ku-
rulmuştur ve akreditasyon çalışmalarına başlamıştır.

Uluslararası standart oluşturan kuruluşlardan biri
olarak DSÖ’nün PEP kapsamında oluşturmuş oldu-
ğu akreditasyon kriterlerine göre, 2001 yılına ait
tüm laboratuvar ve kalite kontrol verileri değerlendi-
rilerek Ulusal Polio Laboratuvarı, Şubat 2002 tari-
hinde DSÖ tarafından akredite edilmiştir. 2002 yılı-
na ait verilerin Şubat 2003 tarihinde yeniden değer-
lendirilmesiyle de laboratuvarımızın akredite duru-
munun süreceği bildirilmiştir. 

Bu yazımızda, DSÖ’nün Ulusal Polio Laboratu-
varları’nın akreditasyonu için kullanmakta olduğu
akreditasyon kriterleri hakkında bilgi vermek ve Şu-
bat 2002 tarihindeki akreditasyonda değerlendirme-
ye alınan 2001 yılına ait verilerin irdelenmesi amaç-
lanmıştır. 

PEP Kapsamında Akreditasyonun Amacı

AFP sürveyansı yıllık 15 yaş altı nonpolio oranı-
nın 1/100.000’den fazla olması, tüm ülkelerde po-
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lio eradikasyonunun sertifikalandırılması için temel
standarttır. Temel amaç ise tüm AFP vakalarının vi-
rolojik değerlendirme temeline dayalı poliomiyelit sı-
nıflandırma sistemidir. Virolojik değerlendirme, tüm
AFP vakalarından paralizi başlangıcından itibaren
14 gün içinde 24-48 saat ara ile toplanmış iki adet
dışkı örneğinin poliovirüsler açısından değerlendir-
meye alınmasından oluşmaktadır. Bir ülkenin ya da
bir bölgenin “poliomiyelit hastalığından arındırılmış
olarak belgelendirilebilmesi” için sadece DSÖ tara-
fından akredite bir laboratuvarın sonuçları kabul gör-
mektedir.

Ulusal Polio Laboratuvarları’nın akreditasyonu,
DSÖ Bölge Ofisi tarafından 12 aylık laboratuvar
performansı temel alınarak yıllık olarak değerlendi-
rilmekte ve laboratuvarlar bir sonraki yıl için akredi-
te edilmektedir.

Akreditasyon, bir laboratuvarın klinik ve çevresel
örneklerden yabanıl poliovirüsleri saptamasını, iden-
tifiye etme ve hızlı bir şekilde rapor etme kapasitesi
ve yeteneğinde olduğunun belgelendirilmesini sağlar.
Ayrıca, laboratuvarın gelişme ve eğitim ihtiyaçları,
kaynakların tespiti ve ilerlemenin değerlendirilmesi
ve küresel DSÖ laboratuvar ağına bağlantıyı sağ-
lar[4].

Dış Kalite Kontrolü, Laboratuvar
Çalışmaları ve Rapor Etme

Dış kalite kontrolü, bağımsız kuruluşlar tarafın-
dan yürütülen ve laboratuvarların analitik perfor-
maslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bir
sistemdir[3]. RSHMB Viroloji Laboratuvarı’na gelen
AFP vakalarından alınan dışkı örnekleri kayıtları yapı-
larak gerektiğinde yeniden çalışılmak üzere -80°C’lik
derin dondurucularda saklanmakta ve poliovirüsleri
de içeren tüm enterovirüslerin ve dışkıda bulunabilen
adenovirüslerin izolasyon ve identifikasyon çalışma-
ları yapılmaktadır. Ulusal Polio Laboratuvarı olarak;
standart teknik ve ayıraçlar kullanılarak AFP vakala-
rından alınan dışkı örneklerinden poliovirüs izolas-
yonları ve serotiplerinin tespiti yapılmaktadır ve izo-
le edilen poliovirüslerin aşı benzeri ya da yabanıl tip
olup olmadıklarının tespiti için bölgesel polio refe-
rans laboratuvarına (RIVM Enstitüsü, Bilthoven,
Hollanda) gönderilmektedir[4]. 

RIVM Enstitüsü hem bölgesel polio referans la-
boratuvarı hem de dış kalite kontrol testleri için ba-
ğımsız kuruluş işlevi görmektedir ve RIVM Enstitü-
sü’nden gelen bilinmeyen virüs panellerinin (poliovi-
rüs tip 1, 2, 3, ekovirüs, koksakivirüs serotiplerinin
tekli veya çoklu kombinasyonlarını içeren) test edil-

mesinden oluşan “dış kalite kontrol” laboratuvar ça-
lışmaları, Ulusal Polio Laboratuvarı tarafından yapıl-
maktadır. Dış kalite kontrolü olarak beş adet bilinme-
yen örnek gelmekte ve 28 gün içinde sonuçlandırı-
larak rapor edilmesi istenmektedir. Dış kalite kontrol
testinde yetersiz olan laboratuvarlar akreditasyon de-
ğerlendirmesine alınmamaktadır. Bu nedenle dış ka-
lite kontrol testleri son derece önem taşımaktadır.
Eğer akredite bir laboratuvar dış kalite kontrol testin-
de yetersiz olursa, en erken altı ay sonra tekrar dış
kalite kontrol paneli gönderilmekte ve böylece akre-
ditasyon durumunun sürmesi için yeni bir olanak
sağlanabilmektedir.

Ayrıca, AFP vakalarından alınan örneklerin kali-
tesini, alınma gününü, alındıktan sonra gönderilme
süresini, gönderilme koşullarını da kapsayan, AFP
vakalarına ve bunlardan alınan örneklere ait bilgile-
rin kayıtları Ulusal Polio Laboratuvarı tarafından tu-
tulmakta; izolasyon ve identifikasyon çalışmaları ile
birlikte elde edilen veriler haftalık ve aylık olarak
DSÖ’ye ve örneklerin geliş tarihinden itibaren ana-
lizlerin tamamlanma zorunluluğu nedeniyle 28 gün
içerisinde RIVM Enstitüsü’ne elektronik posta yolu
ile bildirilmektedir.

Akreditasyon Kriterleri

DSÖ akreditasyonu için kullanılan kontrol listesi
genel olarak dört bölümden oluşmaktadır[4]:

Birinci ve ikinci bölüm: Akreditasyon için de-
ğerlendirmeye alınan veri ve kriterlerin özeti ile bir-
likte akreditasyon kriterleri açısından laboratuvar
performansının hesaplanması ve değerlendirme ka-
yıtlarını içermektedir.

1. En son “Dış Kalite Kontrol” testi ≥ %80 olmalı, 

2. Laboratuvara örnekler geldikten sonra DSÖ
bölge referans laboratuvarına 28 gün içinde sonuç-
ların rapor edilme oranı ≥ %80 olmalı,

3. Yıllık en az 150 örnek çalışılmalı,

4. İzole edilen poliovirüslerin serotiplendirme
doğruluğu ≥ %90 olmalı,

5. “İç Kalite Kontrol” testleri en az üç aylık ola-
rak uygulanıyor olmalı ve dokümante edilmeli, 

6. İzole edilen poliovirüslerin düzenli olarak 14
gün içinde aşı benzeri poliovirüs ve yabanıl poliovi-
rüs olarak ayrımlarının yapılması için RIVM’ye gön-
derilmesi ≥ %80 olmalı,

7. Laboratuvar çalışmalarının yerinde incelene-
rek çalışmaların ve laboratuvar prosedürlerinin yıllık
değerlendirme skoru ≥ %80 olmalıdır.
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• Ayrıca kriter olmamasına rağmen önemli bir
gösterge olarak “bir yıl boyunca laboratuvarda PEP
kapsamında incelemeye alınan tüm dışkılardan non-
polio enterovirüs (NPEV) izolasyon oranı” ≥ %10 ol-
malıdır.

Üçüncü bölüm: Laboratuvar personel pro-
fili ve çalışma alanı: İsimleri, pozisyonu ve so-
rumluluğu, çalışma süresi, polio çalışmalarında har-
cadığı süre, polio laboratuvarında yıl olarak deneyi-
mi, laboratuvarın alanı, kaç oda olduğu, ayrı hücre
kültürü laboratuvarı varlığı gibi genel özellikler de-
ğerlendirilmekte ve aynı personelin yıllar içerisinde-
ki devamlılığına büyük önem verilmektedir.

Dördüncü bölüm: Laboratuvar çalışma
prosedürleri ve uygulamalarının değerlendiril-
mesi: En önemli kriterlerden bir tanesidir. Tablo
2’de belirtilen kontrol kriterleri 100 üzerinden önem-
lerine göre sınıflandırılarak değerlendirilmektedir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

PEP kapsamında 1998, 1999, 2000, 2001 ve
2002 yıllarında AFP vakalarından alınarak laboratu-
varımızda incelenen dışkı örnek sayıları sırasıyla;
1006, 700, 680, 740 ve 526’dır. Son iki yılda labo-
ratuvarımızda incelenen 1266 örneğin 1088’i aynı
zamanda RIVM Enstitüsü Laboratuvarı’na gönderile-
rek paralel testlere alınmış ve elde edilen sonuçlar
akreditasyon amaçlı olarak kıyaslanmıştır. Aynı anda
hem RSHMB Viroloji Laboratuvarı hem de RIVM
Enstitisü’nde 2001 ve 2002 yıllarında adenovirüs-
lerle birlikte poliovirüsler de dahil olmak üzere diğer
enterovirüsler izolasyon ve identifikasyon çalışması-
na alınarak tüm sonuçlar kıyaslanmıştır. 

Laboratuvar akreditasyonu için gerekli kriterler
ve Ulusal Polio Laboratuvarı’nın akredite olduğu Şu-
bat 2002 tarihindeki gözden geçirmede, 2001 yılı
verilerine ait değerlendirme sonuçları Tablo 1’de gö-
rülmektedir.

Laboratuvar çalışma prosedürleri ve uygulamala-
rının değerlendirilmesi, en önemli kriterlerden bir ta-
nesidir. Tablo 2’de belirtilen şartlar 100 üzerinden
önemlerine göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 2’de her biri ayrı ayrı irdelenebilecek olan
kontrol kriterleri değerlendirildiğinde, dördüncü bö-
lümde belirtilen kriter için toplam olarak yeterince
yüksek bir skor (%91) elde edilerek labotaruvar çalış-
ma prosedürleri ve uygulamalarının yeterli olduğu
görülmektedir.

Son derece zahmetli ve zaman alıcı bir yöntem
olan hücre kültür teknikleri kullanılarak yürütülen ça-
lışmalar birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gös-
terebilmektedir. Ayrıca, enterovirüslerin izolasyon ve
identifikasyon teknikleri aynı dışkı örneğinde birden
fazla virüsün (örneğin; poliovirüs tip 1 + 2 ile koksa-
kivirüs tip B gibi ya da örneğin; adenovirüs + ekovi-
rüs tip 11) birlikte bulunabilmesi ve tümünün identi-
fiye edilme zorunluluğu nedeniyle karmaşık bir yön-
temdir. Akreditasyonun bir parçası olarak her yıl bi-
linmeyen virüslerden oluşan ve laboratuvarın dış
kontrolünün yapılması amacıyla RIVM Enstitü-
sü’nden gönderilen test panellerinden 1997, 1998,
1999, 2000, 2001 yıllarında sırasıyla bu testte
%100, %100, %75, %100 ve %100’lük skorlar
alınmıştır.
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Tablo 1. Akreditasyon kriterleri ve 2001 yılı için değerlendirme sonuçları

Olması Sonuç (%) 
gereken (RSHMB*)

Akreditasyon kriterleri (%) 2001 yılı

1. Laboratuvara örnekler geldikten sonra 28 gün içinde 80 99
sonuçlarının RIVM’ye rapor edilme oranı

2. Test edilen yıllık örnek sayısı 150** 740**

3. İzole edilen poliovirüslerin doğru olarak tiplendirilmesi 90 94

4. İç kalite kontrol prosedürlerinin üç aylık kayıtları Evet Evet

5. Dış kalite kontrol test sonucu 80 100

6. Laboratuvarın yerinde incelenerek koşulların ve yıllık çalışmaların değerlendirilmesi 80 91

7. Örneklerin düzenli olarak RIVM’ye gönderilmesi Evet Evet

• Yıllık NPEV*** izolasyon oranı 10 17

* RSHMB: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.
** Adet örnek.
*** Nonpolio enterovirüs (NPEV): Poliovirüs olmadığı gösterilmiş diğer enterovirüsler.



“Bir ülkede üç yıldan fazla bir süredir yabanıl po-
liovirüse bağlı polio vakası görülmediğinde, yeni sap-
tanacak tek bir vakanın salgın anlamına gelmesi” ne-
deniyle, PEP kapsamında uygulanmakta olan labo-
ratuvar akreditasyon uygulamaları son derece titiz
kurallara dayanmaktadır ve kaliteli laboratuvar çalış-
malarının PEP’de son derece büyük önem arz ettiği-
ni göstermektedir. Burada amaç, laboratuvarların
akreditasyon değerlendirmelerine alınarak PEP kap-
samındaki çalışmaların en kaliteli ve güvenilir olarak
sürdürülmesine olanak sağlamak ve çok yakın gele-
cekte çocuk felci hastalığının tümüyle yok edildiğin-
den emin olunmak istenmesidir. 

Tablo 1’de belirtilen akreditasyon kriterleri,
2001 yılına ait tüm laboratuvar verileri değerlendiri-
lerek ve laboratuvar çalışmaları yerinde izlenerek
Ulusal Polio Laboratuvarı 2002 yılı için DSÖ tara-
fından akredite edilmiştir. Ulusal Polio Laboratuva-
rı’nın DSÖ tarafından akredite edilmesi, laboratuvar
çalışmalarının uluslararası standartlara ulaştığının
gösterilmesi açısından son derece önemlidir. Fakat
önemli olan gelinen bu noktanın ilerletilerek sürdü-
rülmesi ve diğer laboratuvar çalışmalarına da yansıtı-
labilmesidir. DSÖ, tüm dünya düzeyinde halihazırda
kurulmuş olan polio ağının, laboratuvar ağı kurulma-
sı planlanan diğer infeksiyon hastalıklarının kontrolü
için de uygun bir model olduğunu belirtmektedir.

Laboratuvarlar için kalite kontrol sistemleri son
yıllarda giderek yaygınlaşmıştır ve özellikle referans
nitelikte fonksiyon görmekte olan ulusal laboratuvar-
lar için büyük önem arz etmektedir ve ölçüm sistem-
lerinin sürekliliğinin izlenmesine olanak sağlayan
yöntemlerdir[7]. 

Eski Mısır dönemindeki bir duvar çalışmasına ait
rölyefte; yiyecek sunmakta olan adamın sağ bacağı-
nın ince ve kıvrık olması nedeniyle varılan fikir birli-
ğine göre bu deformitenin poliomiyelite bağlı olarak
geliştiği düşünüldüğünden, poliomiyelit bilinen en
eski hastalıklardan birisidir. PEP kapsamında uygu-
lanmakta olan AFP sürveyansında son yıllarda geli-
nen nokta ile birlikte laboratuvar çalışmalarının da is-
tenilen düzeyde olması ve tüm dünyada oral polio
aşısı (OPV) ile aşılamaların devam edeceği 2005 yı-
lına kadar sürdürülerek Eski Mısır’dan beri varlığı bi-
linen poliomiyelit hastalığının tarihe karışması, tüm
dünya ülkelerinin en büyük dileğidir. 
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Tablo 2. Laboratuvar çalışma prosedürleri ve uygulamalarının kontrol kriterleri

Oran değeri RSHMB* Skor (%)
Kontrol kriterleri (%) (2002 yılı)
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• Biyogüvenlik 8 7
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• Gereçler 4 4

• TSHGM** ile iletişim 8 8

• Virüs izolasyon verileri 8 8

• Toplam 100 91***

* RSHMB: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.
** TSHGM: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

*** En az olması gereken skor %80.
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