BAŞVURU ŞARTLARI
Küresel Toprak Laboratuvarı Ağındaki Laboratuvarlar
Küresel Toprak Laboratuvarı Ağı (GLOSOLAN), Küresel Toprak Paydaşlığı (GSP) ve toprak kaynaklarının
sürdürülebilir yönetimi ve korunması için yöntemlerin, ölçümlerin ve göstergelerin uyumlaştırılmasına ilişkin
beşinci eylem planı çerçevesinde Kasim 2017’de kurulmuştur. GLOSOLAN, laboratuvarlar, ülkeler ve bölgeler
arasında toprak bilgisini karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir hale getirmek için standartların geliştirilmesine
yönelik laboratuvarların performansını güçlendirmeyi ve toprak analizi prosedürlerini uyumlu hale getirmeyi
amaçlamaktadır. GLOSOLAN, toprak laboratuvarı verilerini doğrulayarak, toprak yönetimi kararlarının sağlam ve
güvenilir veriler kullanılarak alınmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması gibi izleme
ve raporlama faaliyetleri de bu ağdan yarar sağlayacaklardır.
Tüm kamu ve özel laboratuvarlar GLOSOLAN'a ve Bölgesel Toprak Laboratuvarı Ağlarına (RESOLAN'lar)
katılmaya davetlidir. GSP odak noktaları1, ulusal düzeyde faaliyetlerin uygulanmasını kolaylaştırmaya başlamak
için Ulusal Referans Laboratuvarı olarak hizmet verecek lider bir laboratuvarı belirlemeye davet edilir. Ulusal
Referans
Laboratuvarlarının
GLOSOLAN'a
kaydedilmesine
sadece,
GLOSOLAN
Koordinatörü
(lucrezia.caon@fao.org) ve GSP Sekreterliğine (GSP-Secretariat@fao.org) uygun şekilde doldurulmuş kayıt
formunu e-posta ile göndermesi gereken ulusal odak noktaları ile sağlanmaktadır. İlgili tüm diğer laboratuvarlar
formu doğrudan GLOSOLAN Koordinatörüne ve GSP Sekreterliğine e-posta ile gönderebilir.
Ulusal Referans Laboratuvarlarının seçilmesi için önerilen kriterler:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

kalifiye, eğitimli ve tecrübeli personel;
uygun şekilde kalibre edilmiş ve bakımı yapılmış alet ve ekipman altyapısı;
düzenli ve yeterli br şeklde kalite güvencesi ve kalite kontrol prosedürlerinin uygulanması;
uygun (alt) örnekleme uygulamalarını kullanma;
sağlam test ve / veya denetim prosedürleri;
elde edilen verileri doğru şekilde kaydedilmesi ve raporlanması;
uygun deneysel koşullar;
Tehlikeli atıkların güvenliği ve bertarafı için standartları uygulamalı; ve
(mümkünse) ISO 17025 akredite veya sertifikalı olmalıdır.
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GSP ulusal odak noktaları, kendi hükümetleri tarafından GSP'de ülkelerini temsil etmek üzere atanan gerçek kişilerdir.
GSP odak noktasının tam listesi burada mevcuttur.

Ulusal Referans Laboratuvarları:
- Bölgesel ve küresel karar alma süreçlerine katkıda bulunmak için GLOSOLAN ve RESOLAN2 toplantılarına
katılır.
-

Uygun ülkelerden Ulusal Referans Laboratuvarlarının temsilcileri (ülke başına en fazla bir temsilci),
RESOLAN toplantılarına katılmak için GSP / FAO'nun mali desteğinden faydalanabilirler. Ancak, GSP /
FAO onları bu toplantılara katılımlarını laboratuvarlarının / kurumlarının bütçe planına dahil etmeye
teşvik eder. Bir laboratuvarların toplantılara birden fazla temsilci katılmasına izin verebilir. Mevcut sınırlı
mali kaynaklar nedeniyle, GSP / FAO'nun dünyadaki tüm ülkelerden laboratuvar yöneticilerinin yıllık
GLOSOLAN toplantılarına katılımını mali olarak destekleyemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu bağlamda,
her bölgeden yalnızca birkaç temsilci, yıllık GLOSOLAN toplantılarına katılmak için GSP / FAO'nun mali
desteğini alabilir. Yararlanıcılar, GLOSOLAN faaliyetlerine, cinsiyet ve coğrafi dengeye katkılarına göre
seçilecektir;

-

İyi laboratuvar uygulamalarına ve diğer GLOSOLAN / RESOLANs girişimlerinin uygulanmasına ilişkin
bölgesel ve küresel eğitimlere katılır;

-

GLOSOLAN standartlarını ve kararlarını uygular;

-

GLOSOLAN e-postalarına zamanında yanıt vererek, gerektiğinde günlük olarak uyguladıkları laboratuvar
prosedürleri gibi bilgileri sağlar;

-

GLOSOLAN'ı tanıtır, ülkelerindeki ve bölgelerindeki diğer laboratuvarları ağa katılmaya motive eder;

-

GLOSOLAN / RESOLAN'larda edinilen bilgi ve becerilerin diğer laboratuvarlara aktarılması amacıyla
Ulusal Toprak Laboratuvarı Ağının kurulmasına ve ulusal eğitim ve toplantıların düzenlenmesine öncülük
eder;

-

Faaliyetlerini GSP ulusal odak noktalarına ve gerektiği gibi GLOSOLAN Koordinatörüne rapor eder. Ulusal
Referans Laboratuvarlarından yıllık bazda ülke düzeyinde uyguladıkları faaliyetler hakkında rapor
vermeleri istenmektedir. Ulusal Referans Laboratuvarlarının istekli olmadıkları veya GLOSOLAN
girişimini küçültmeye çalışmadığı durumlarda, GLOSOLAN Koordinatörü GSP ulusal odak noktasını başka
bir laboratuvarı Ulusal Referans Laboratuvarı olarak görevlendirmeye davet edecektir. Ulusal Referans
Laboratuvarlarının faaliyetleri, GLOSOLAN'a kaydolan yeni laboratuvarların sayısı ve kanıtlanmış ulusal
eğitim, toplantı veya tartışma forumu organizasyonu gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.
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Afrika için AFRILAB, Latin Amerika için LATSOLAN, Asya için SEALNET, Pasifik için ASPAC, Avrupa ve Avrasya için
EUROSOLAN ve Yakın Doğu ve Kuzey Afrika için NENALAB.

GLOSOLAN'a kendiliğinden kaydolan laboratuvarlar aşağıda yer alan hükümleri yerine getirmelidir:
-

GLOSOLAN standartlarını ve kararlarını uygulamak;

-

GLOSOLAN e-postalarına zamanında yanıt vererek, gerektiğinde günlük olarak uyguladıkları laboratuvar
prosedürleri gibi bilgileri sağlamak;

-

(Mümkünse) Bölgesel ve küresel karar almaya katkıda bulunmak için GLOSOLAN ve RESOLAN 3
toplantılarına katılmak.

-

Tüm GLOSOLAN üyeleri, GLOSOLAN ve RESOLANs toplantılarına katılmaya davetlidir. Ancak GSP / FAO,
mevcut sınırlı mali kaynaklar nedeniyle katılımlarını mali olarak destekleme taahhüdünde bulunamaz.
Lütfen, ek bütçe mevcut olduğunda, GSP / FAO'nun, ağa yaptıkları büyük katkı nedeniyle kendilerini
ayıran, spontan olarak kayıtlı kamu laboratuvarlarından birkaç temsilcinin katılımını finansal olarak
destekleyeceğini unutmayın.

-

(Mümkünse) İyi laboratuvar uygulamalarının ve diğer GLOSOLAN / RESOLAN girişimlerinin
uygulanmasına ilişkin bölgesel ve küresel eğitimlere katılmak;

-

Ulusal Referans Laboratuvarı ile iletişime geçin ve GLOSOLAN Girişimi'nin ulusal düzeyde uygulanmasına
destek olmak.

-

Ulusal Toprak Laboratuvarı Ağınızın kurulması ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını fark ederseniz,
lütfen GLOSOLAN Koordinatörü (lucrezia.caon@fao.org) ve GSP Sekreterliği (GSP-Secretariat@fao.org)
ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

-

GLOSOLAN'ın sesini duyurarak, ülkelerindeki ve bölgelerindeki diğer laboratuvarları ağa katılmaya
motive etmek;
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Afrika için AFRILAB, Latin Amerika için LATSOLAN, Asya için SEALNET, Pasifik için ASPAC, Avrupa ve Avrasya için
EUROSOLAN ve Yakın Doğu ve Kuzey Afrika için NENALAB.

