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Yönetim Şartları 





Tanımlama 
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sorumlulukları 
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(((Lütfen!))) 



Yönetim Sistemi 



Yönetim Sistemi 

• Politika, sistem, program, prosedür ve talimatlar 
• Politikada; 

– Hatasız profesyonel çalışma ve müşteriye verilen deney ve 
kalibrasyon hizmetinin kalitesine dair Iaboratuvar yönetiminin 
taahhüdü  

– Laboratuvar yönetiminin, vereceği hizmetin standard ile ilgili 
beyanı 

– Kalite sisteminin hedefleri  
– Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, 

kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve politika ve 
prosedürleri çalışmalar sırasında uygulamalar şartı 

– Laboratuvar yönetiminin bu standarda uygunlukla ilgili beyanı  
 



Doküman ??? 



Dokümantasyon 

• Prosedür 

• Onaylama, yayınlama, değişiklik / güncelleme, 
bulunabilirlik,  

• İmha / işaretleme 

• Tanımlama 



Hadi 

! 



Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden 
Geçirilmesi 

• Taleplerin, tekliflerin veya sözleşmelerin 
gözden geçirilmesi için prosedür 

• Tarif edilmiş, doküman haline getirilmiş ve 
anlaşılmış… 

• Metodun seçimi ve metodların müşterilerinin 
şartlarını sağlayabilecek durumda olması… 

• Taşerona verilen her türlü işi de kapsamalı… 

• Herhangi bir sapma olduğunda müşteriye 
bilgi… 





Taşeron ile Çalışma 

• Standart şartlarını karşılayan taşeron… 

• taşeronun yaptığı işlerden müşterisine karşı 
sorumlu… 

• Taşeronların yaptığı çalışmaların uygunluğunu 
gösteren kayıtların muhafazası  



Satın Alma 

• Prosedür 

• Şartname / Spesifikasyon, vb tanımlamalar 

• Tedarikçilerin değerlendirilmesi 

• Değerlendirme kayıtlarının ve Tedarikçi 
listesinin oluşturulması 



Ne Gördüm 
? 



Gerçekte Neler 
Var ? 





Müşteri ve Hizmet 

«Laboratuvar, müşterileri veya müşteri 

temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmalar 

ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını 

izlemeleri için, diğer müşterilere karşı gizliliği 

sağlamak koşuluyla, işbirliği yapmalıdır.» 

 





Şikayetler 

«Laboratuvar, müşterilerden veya diğer 

ilgililerden gelen şikayetlerin çözümlenmesi için 

bir politikaya ve prosedüre sahip olmalıdır. 

Şikayetlerin, incelemelerin ve laboratuvar 

tarafından yapılan düzeltici faaliyetlerin tamamı 

kaydedilmelidir.» 

 





Uygun Olmayan Hizmet 

Prosedür kapsamı;  

• sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve 
önlemlerin tarif edilmesini ve alınmasını;  

• önem değerlendirmesinin yapılmasını;  

• Karar ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını;  

• Gerektiğinde, müşterinin bilgilendirilmesi / işin 
geri çekilmesini;  

• e) Durdurulan veya yenilenecek iş için 
yetkilendirilmesi / sorumlulukları 

 





Düzeltici Faaliyet 

Prosedür içeriği; 

• Kök neden analizi 

• Faaliyet seçimi 

• Faaliyetlerin uygulanması 

• Sonuç izlemesi 

• İlave tedbirler 







Kayıtların Kontrolü 

• Tanımlanması, toplanması, tasnif edilmesi, 
ulaşılabilirliği, dosyalanması, depolanması, 
idamesi ve elden çıkarılması için prosedür 

• Muhafaza edilmesi / Sürelerin belirlenmesi 

• Değişiklikler 





İç Denetim 

• Yıllık döngü 

• Eğitimli denetçiler / planlı bir denetim 
programı 

• Düzeltici faaliyetler 

• Müşteriyi etkileyen hallerde… 

• Kayıtların oluşturulması 





YGG Konuları 

• Politika ve prosedürlerin uygunluğu;  
• Yönetici ve yönlendirici personelin raporları;  
• En son iç tetkik sonuçlar;  
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler;  
• Dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler;  
• Laboratuvarlar arası karşılaştırma veya yeterlik 

deneylerinin sonuçları, yapılan çalışmaların hacmindeki 
ve çeşidindeki değişiklikler, müşteriden gelen geri 
besleme bilgileri;  

• Şikayetler;  
• Kalite kontrol faaliyetleri, kaynaklar ve eleman eğitimi 

gibi diğer ilgili etkenler.  
 



Teknik Şartlar 





Etkileyen Faktörler 

• İnsan faktörü (Madde 5.2);  

• Yerleşim ve çevre koşulları (Madde 5.3);  

• Deney ve kalibrasyon metotları ve bu metotların 
geçerli kılınması (Madde 5.4);  

• Cihazlar (Madde 5.5);  

• Ölçüm izlenebilirliği (Madde 5.6);  

• Numune alma (Madde 5. 7);  

• Deney ve kalibrasyon malzemelerinin taşınması 
(Madde 5.8). 



Kim bu ?  



5.2.1  

• Bütün personelin yeterliliğini sağlamalı 

• Eğitim görmekte olan personele uygun bir yönlendirme   

• Özel görevleri yürüten personel, gereken uygun öğretim, 
eğitim, deneyim ve/veya ispat edilen beceriler temel 
alınarak vasıflandırılmalı 

5.2.2  

• Laboratuvar personelinin eğitim ve becerilerine yönelik 
hedefleri belirlenmeli 

• Personelin eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve eğitimin 
sağlanmasıyla ilgili bir politika ve prosedürler 

• Eğitim programı, laboratuvarın halen sürdürmekte olduğu 
/ gelecekte üstlenebileceği işlere uygun olmalı 



5.2.3  5.2.3  

• Laboratuvar, istihdam ettiği veya sözleşmeli personeli kullanmalı 

• Sözleşmeli ve ilave teknik ve kilit destek personel kullanıldığında, bu 
kişiler yönlendirilmeli, yeterli özellikleri taşımalı ve Iaboratuvarın 
kalite sistemine göre çalışmalı 

5.2.4  5.2.4  

• Personelin geçerli görev tanımı yapılmalı 

5.2.5  5.2.5  

• Yönetim, belirli tipteki spesifik işler için, özel personeli 
yetkilendirmeli 

• Bütün teknik personelin yetkisi(leri), yeterlilikleri, öğrenim durumlar 
ve profesyonel vasıfları, eğitimleri, becerileri ve deneyimleri ile ilgili 
kayıtlar tutulmalı 

• Bu bilgiler doğrudan elde edilebilir olmalı ve yetkilendirme ve/veya 
yeterliğin teyit edildiği tarihi içermeli 





5.3.1  5.3.1  

• Laboratuarın deney olanakları hizmetinin doğru bir şekilde 
yapılmasını kolaylaştırmalı 

• Çevre koşullarının sonuçları geçersiz kılmamasını / kaliteyi 
kötü yönde etkilememesini sağlamalı 

• Dışarıda numune alma işlemi çok dikkatli yapılmalı 

• Yerleşim ve çevre koşulları doküman haline getirilmeli 

5.3.2  5.3.2  

• Ilgili şartnamelerin / metotların / prosedürlerin gerektirdiği 
şekilde veya kalitenin etkileyebileceği yerlerde, çevre 
koşullarını izlemeli, kontrol ve kayıt etmeli 

• Sürdürülen teknik faaliyetlere bağlı olarak, etkenlere dikkat 
edilmeli 

• Çevre koşulları, sonuçları tehlikeye soktuğu durumda deneyler 
durdurulmalı 



5.3.3  5.3.3  

• Birbirlerine uymayan faaliyetlerin sürdürüldüğü 
komşu alanlar arasında etkin bir ayırım olmalı 

• Karşılıklı kirlenmeyi önlemek için tedbirler alınmalı 

5.3.4  5.3.4  

• Deneylerin kalitesini etkileyen alanlara girişi ve bu 
alanların kullanımı kontrol edilmeli 

5.3.5  5.3.5  

• Laboratuvarın düzenli ve temiz tutulmasını 
sağlayacak önlemler alınmalı 





• Numune alma, taşıma, nakletme, depolama ve deneyi 
ve/veya kalibrasyonu yapılacak malzemelerin 
hazırlanması ve mümkünse ölçme belirsizliğinin 
hesaplanması için uygun metotlar ve prosedürleri 
kullanılmalı  

• Bütün ilgili cihazların kullanılması ve çalıştırılması, 
numunelerin taşınması ve hazırlanması hususlarında 
talimatlar olmalı 

• Bütün doküman ve referans veriler güncel olarak 
tutulmalı ve doğrudan elde edilebilir olmalı 

• Deney metotlarından sapmalara ancak, bunlar doküman 
haline getirildiğinde, teknik olarak haklı bulunduğunda, 
yetkilendirme yapıldığında ve müşteri tarafından kabul 
edildiğinde izin verilebilir.  

5.4.1  5.4.1  



• Metotların seçilmesinde , müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilen ve 
uygulanacak deney metotlarına uygun, numune alma metodunu da 
içeren deney metotları kullanılmalı  

• Tercihen, uluslar arası / bölgesel / ulusal standardlarda yer alan 
metotlar kullanılmalı 

• Müşteri, kullanılacak metodu belirtmemiş ise, uluslar arası, bölgesel veya 
ulusal standardlarda veya güvenilir bir teknik kuruluş tarafından veya 
ilgili bilimsel yayınlarda veya dergilerde yayınlanmış olan veya cihaz imal 
eden firma tarafından belirtilmiş olan uygun metotlar seçilmeli 

• Laboratuvarda geliştirilmiş metotlar veya laboratuvara uyarlanan 
metotlar, kullanım için uygunsalar ve geçerli kılınmışlarsa kullanılabilir 

• Müşteri, seçilen metotdan haberdar edilmeli 

• Laboratuvar, seçilmiş olan metodu deneylere uygulamadan önce, 
standard metotları uygulayabildiğini teyit etmeli 

• Standard metot değişirse teyit işlemi tekrarlanmalıdır.  

• Laboratuvar, müşteri tarafından önerilen metodun uygun olmadığı veya 
yürürlükten kaldırılmış olduğu durumlarda müşteriyi bilgilendirmeli 

5.4.2  5.4.2  



• Laboratuvar tarafından geliştirilmiş olan deney metotlarının 
uygulanması planlı bir faaliyet olmalı ve bu amaçla yeterli 
kaynaklarla donatılmış vasıflı elemanlar görevlendirilmeli  

• Planlar geliştirme sürdükçe güncelleştirilmeli ve bu faaliyetin 
içinde görev alan bütün personel arasında etkin bir iletişim 
sağlanmalı 

5.4.3 Laboratuvarda Geliştirilen Metotlar  5.4.3 Laboratuvarda Geliştirilen Metotlar  

• Standard metotların kapsamadığı metotların kullanılması 
gerektiğinde, bu metotlar müşteri ile yapılacak anlaşmaya 
bağlı olmalı ve deney şartlarının amacını ve müşteri 
şartlarının açık bir tanımını içermeli 

• Geliştirilen metot, uygulanmadan önce uygun şekilde geçerli 
kılınmalı 

5.4.4 Standard Olmayan Metotlar  5.4.4 Standard Olmayan Metotlar  



• Geçerli kılma, özel amaçlı bir kullanım için gerekli şartlarının yerine 
getirildiğinin inceleme sonucunda teyit edilmesi ve etkin bir delilin 
elde edilmesi 

• Laboratuvar, standard olmayan metotların, laboratuvarda 
tasarımlanmış/ geliştirilmiş metotların, amaçlanan kapsamlar 
dışında kullanılan standard metotların ve ilavelerle takviye edilmiş 
standard metotların, amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit 
etmek için geçerli kılınmalı 

• Geçerli kılma, yapılacak uygulama veya uygulama alanının 
ihtiyaçlarını da karşılayacak kapsamda olmalı  

• Laboratuvar, elde edilen sonuçları ve geçerli kılma için kullanılan 
prosedürü ve metodun amaçlanan kullanıma uygun olup olmadığını 
belirten bir ifadeyi kaydetmeli 

• Geçerli kılınmış metotlardan elde edilebilen değerlerin aralığı ve 
doğruluğu (mesela., sonuçların belirsizliği, algılamasının (dedection 
limit), metodun seçiciliği, doğrusallık, tekrarlanabilirlik ve/veya 
uyarlık sınırı, dış faktörlere ve/veya numune/muayene parçası 
matrisinden gelen girişimlere olan duyarlılığa karşı dayanıklılık) 
müşterinin ihtiyaçlarına uygun olmalı 

5.4.5 Metotların Geçerli Kılınması 5.4.5 Metotların Geçerli Kılınması 



• Kalibrasyonların kendisi yapan bir deney laboratuvarı, 
bütün ölçme belirsizliğini hesaplamak için bir 
prosedüre sahip olmalı  / uygulamalı 

• Deney laboratuvarları, ölçme belirsizliğini tahmin 
etmek için prosedürlere sahip olmalı / prosedürleri 
uygulamalı  

• Ölçüm belirsizliği hesaplanırken verilen koşullarda, 
önemi olan bütün belirsizlik bileşenleri, kabul edilmiş 
olan analiz metotları kullanılarak dikkate alınmalıdır.  

5.4.6 Ölçme Belirsizliğinin Hesaplanması  5.4.6 Ölçme Belirsizliğinin Hesaplanması  



• Hesaplama ve verilerin aktarımı, kontrollere tabi 
tutulmalı 

• Bilgisayarlar veya otomatik cihazlar kullanıldığında: 

• Bilgisayar yazılımı, yeterli ayrıntıda dokümante 
edilmeli 

• Verilerin bütünlüğünü korumak için prosedürler 

• Prosedürler, verilerin giriş veya toplama 
doğruluğunu ve gizliliğini, veri depolamayı, veri 
aktarımını ve verilerin işlenmesini içermeli 

• Bilgisayarlar ve otomatik cihazlar, bakıma 
alınmalı ve doğruluğunu korumak için gereken 
çevre ve işletme koşulları sağlanmalı 

5.4.7 Verilerin Kontrolü  5.4.7 Verilerin Kontrolü  



Cihazlar ? 



•Deneylerin doğru bir şekilde yapılması için gereken bütün numune alma imkanları, 
ölçüm ve deney cihazları ile  donatılmalı 

•Daimi kontrolü dışındaki cihazları kullanma ihtiyacı duyduğunda, cihazların bu standardın 
şartlarını karşılanmasını sağlamalı 

5.5.1  5.5.1  

•Deney ve numune alma için kullanılan cihazlar ve bunların yazılımları, istenilen 
doğruluğun elde edilmesi için gerekli  yeterliğe sahip olmalı  

•Sonuçlar üzerinde önemli etkileri olan kilit büyüklükler veya değerler için kalibrasyon 
programları hazırlanmalıdır.  

•Cihazlar ilk defa hizmete alınmadan önce, kalibre veya kontrol edilmeli 

•Her kullanım öncesinde kontrol ve/veya kalibrasyon  

5.5.2  5.5.2  

•Yetkili personel tarafından kullanılmalı 

•Cihazların kullanım ve bakım ile ilgili  talimatları her an kullanılabilecek şekilde hazır 
bulundurulmalı 

5.5.3  5.5.3  

•Mümkün olduğunda, deney de kullanılan ve sonucu etkileyen, cihazın bütün kısımları ve 
yazılımı, uygulanabilir olduğunda, tam olarak tanımlanmalı 

5.5.4  5.5.4  



• Cihazın ve yazılımının tanıtımı,  

• İmalatçının ad, tip tanımı ve seri numarası veya diğer ayırdedici 
özgün tanımlama,  

• Cihazın şartnameye uygunluğunu gösteren kontroller  

• Gerektiğinde, bulunduğu yer  

• Varsa, imalatçının talimatlar veya bunların bulundurulduğu yer  

• Yapılan bütün kalibrasyonların, ayarlamaların tarihleri, sonuçlar, 
raporların ve sertifikaların kopyaları, kabul kriterleri ve bir sonraki 
kalibrasyonun tarihi,  

• Uygun olan yerlerde bakım planı ve yapılmış olan bakımlar,  

• Cihazın zarar, arızalı tadilat veya tamir durumu 

5.5.5 Cihaz kayıtlarının içeriği : 5.5.5 Cihaz kayıtlarının içeriği : 

• Güvenli taşınması, nakli, muhafazası, kullanım ve planlı bakım 
için prosedürler 

5.5.6  5.5.6  



• Hatalı kullanıma veya aşırı yüklemeye maruz kalan, şüpheli sonuçlar veren 
veya hatalı veya belirlenen sınırların dışında olduğu anlaşılan bir cihaz hizmet 
dışı bırakılmalı 

• Cihaz, belirgin bir etiket veya işaret konularak, onarılıp doğru olarak çalıştığı 
kalibrasyon veya deney yoluyla tesbit edilinceye kadar diğer cihazlardan ayrı 
olarak muhafaza edilmeli 

• Laboratuvar, bu hatanın veya sapmanın daha önce yapılmış deneylere olan 
etkisini araştırmalı ve Uygun olmayan işin kontrolü prosedürünü uygulamalı 

5.5.7  

• Kalibrasyon gerektiren bütün cihazlar, kalibrasyon durumunu, en son 
kalibrasyon tarihini ve tekrar kalibrasyonu gerektiren kriterleri veya tarihi de 
içerecek şekilde işaretlenmeli, kodlanmalı veya başka bir şekilde 
tanımlanmalı 

5.5.8  

• Laboratuvara ait bir cihazın bir süre için doğrudan kontrol dışına çıkması 
halinde cihaz tekrar hizmete almadan önce fonksiyon ve kalibrasyon statüsü 
kontrol edilmeli ve yeterli olduğu gösterilmeli 

5.5.9  



• Cihazların kalibrasyon statüsünün güvenirliğini sürdürmek 
amacıyla ara kontroller gerektiğinde bu kontroller 
tanımlanmış olan bir prosedüre göre düzenli aralıklarla 
yapılmalı 

5.5.10  

• Laboratuvar kalibrasyon için bir dizi düzeltme faktörünü 
kullanması gerektiğinde, kopyalarını (mesela, bilgisayar 
yazılımının kopyası gibi) doğru güncelleştirilmesini sağlamak 
için prosedürlere sahip olmalı 

5.5.11 

• Deney cihazları, donanım ve yazılım da dahil, deney 
sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlamalara karşı korunmalı 

5.5.12  



ÖLÇÜMLERİN 
İZLENEBİLİRLİĞİ  



• Deneyler için kullanılan bütün cihazlar, kullanıma alınmadan önce kalibre 
edilmeli  

• Cihazlarının kalibrasyonu için oluşturulmuş bir program ve prosedür olmalı 

5.6.1 Genel  5.6.1 Genel  

• Kalibrasyon laboratuvarlarındaki cihazların kalibrasyonu için , kalibrasyon ve 
ölçümlerin Uluslar arası Birimler Sistemine (SI) göre izlenebilir olmasını 
sağlayacak şekilde, bir program tasarımlanmalı ve çalıştırılmalı 

• Bir kalibrasyon laboratuvarı kullandığı ölçme standardlarının ve ölçme 
aletlerinin uluslar arası ölçü sistemine göre izlenebilirliğini, ilgili SI birimlerinin 
birincil (primer) standardlar ile bağlantılı olan kesintisiz bir kalibrasyon veya 
karşılaştırma zinciri vasıtasıyla sağlamalı 

• SI birimlerine tam olarak uymayan durumlarda  kalibrasyon:  

• Malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini güvenilir olarak vermek için 
sertifikalandırılmış referans malzemeler kullanılmalı 

• Açıkça tanımlanmış ve ilgili bütün taraflarca mutabık kalınmış özel metotlar 
ve/veya standardlar kullanılmalı 

• Mümkün olduğunda, uygun bir laboratuvarlar arası karşılaştırma 
programına katılınmalı 

Kalibrasyon  Kalibrasyon  



• Deney laboratuvarlarında, ilgili kalibrasyon belirsizliğinin 
deney sonuçlarının toplam belirsizliğine olan katkısının 
az olması şartıyla Madde 5.6.2.1'de verilen şartlar, ölçme 
işlemine ve kullanılan ölçme fonksiyonlarına haiz deney 
cihazlarına uygulanır.  

• Böyle bir durum olduğunda, laboratuvar kullanılan 
cihazların gereken ölçme doğruluğunu sağlayabileceğini 
garanti etmeli 

• Ölçmenin SI birimlerine göre izlenebilirliğinin mümkün 
olmadığı ve/veya ilgili olmadığı yerlerde, izlenebilirlik için 
mesela sertifikalı referans malzemeler, üzerinde 
anlaşmaya varılmış metotlar ve/veya standardlar gibi 
kalibrasyon laboratuvarları için talep edilen şartlar aynen 
gereklidir (Madde 5.6.2.1.2).  

Deney  Deney  



•Laboratuvar, referans standardlarının kalibrasyonu için bir program ve prosedüre sahip 
olmalı 

•Referans standardlar, izlenebilirliği sağlayabilecek bir kuruluş tarafından kalibre edilmeli 

•Laboratuvarda bulundurulan bu gibi referans ôlçüm standardlar, sadece kalibrasyon için 
kullanılmalı  

•Referans standardlar, herhangi bir ayarlamanın öncesinde ve sonrasında kalibre edilmeli 

5.6.3. 1 Referans Standardlar  5.6.3. 1 Referans Standardlar  

•Referans malzemeler, SI ölçüm birimlerine veya sertifikalı referans malzemelere göre 
izlenebilir olmalı 

•Teknik ve ekonomik bakımdan uygulanabilir olduğunda, laboratuvar içindeki referans 
malzemeler kontrol edilmeli 

5.6.3.2 Referans Malzemeler  5.6.3.2 Referans Malzemeler  

•Referans, birincil, aktarma (transfer) veya çalışma standardlarının kalibrasyon 
durumunun güvenirliğini sürdürmek için gereken kontroller, tarif edilmiş olan 
prosedürlere ve programlara göre yapılmalı 

5.6.3.3 Ara Kontroller  5.6.3.3 Ara Kontroller  

•Referans standardların ve referans malzemelerin nakledilmeleri, taşınmalar, 
depolanmalar ve kullanılmaları için prosedürlere sahip olmalıdır.  

5.6.3.4 Nakil ve Depolama  5.6.3.4 Nakil ve Depolama  





• Bütün önlemleri de içeren, deney numunesinin 
nakli, laboratuvara kabul edilmesi, taşınması, 
korunması, muhafazası ve/veya atılması için 
prosedürler olmalı 

5.8.1  5.8.1  

• Numunelerin tanımlanması için (laboratuvarda 
kaldığı süre boyunca) bir sistem olmalı 

• Numunelerin ve kayıtlarının karıştırılması 
engellenmeli 

• Sistem, uygun olduğunda, numune gruplarının alt 
kısımlara ayrılmasını ve numunelerin laboratuvarın 
içinde / dışında aktarılmasını içermeli 

5.8.2  5.8.2  



• Numunelerde, normal veya özel koşullarda olan herhangi bir 
anormallik veya sapma kaydedilmeli 

• Numunenin uygunluğuna dair şüphe varsa / numune verilmiş olan 
tariflere uymuyorsa / gereken deney yeterli ayrıntıda belirtilmemişse 
müşteriye danışılmalı ve bu konudaki bilgilendirme kaydedilmeli 

5.8.3  5.8.3  

• Deney numunesinin muhafazası, taşınması ve hazırlanması sırasında, 
bozulmasını, kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek için 
prosedürler ve uygun olanaklar olmalı 

• Numune ile birlikte verilen taşıma talimatlarına uyulmalı 

• Numunelerin özel çevre koşullarında depolanması veya 
şartlandırılması zorunlu olduğunda, bu koşullar sürdürülmeli, 
izlenmeli ve kaydedilmeli 

• Numunenin bir kısmı saklanacaksa, emniyete alınan numunelerin  / 
kısımlarının durumunu ve doğruluğunu koruyan depolama ve 
güvenlik  düzenlemeleri olmalı 

5.8.4  5.8.4  



 



• Deney sonuçlarının geçerliliğini izlemek için kalite kontrol 
prosedürü olmalı 

• Elde edilen veriler, istatistiksel metotların uygulanabilmesini 
sağlayacak şekilde kayıt edilmeli 

• Izleme, planlanmalı ve gözden geçirilmeli  

• Izleme, aşağıdakileri içerebilir:  

• Sertifikalandırılmış referans malzemelerden düzenli olarak 
kullanılması ve/veya ikincil referans malzemelerin 
kullanılarak laboratuvar içi kalite kontrol 

• Laboratuvarlar arası karşılaştırma veya yeterlik deneyleri 
programlarına katılım 

• Aynı veya farklı metotları kullanarak tekrarlama 
deneylerinin yapılması 

• Muhafaza edilen numunelerin deneyinin tekrar yapılması 

• Bir numunenin farklı özellikleri ile ilgili sonuçların birbiriyle 
ilişkilendirilmesi. 

5.9  5.9  



SONUÇLARIN RAPOR 
HALİNE GETİRİLMESİ 



• Laboratuvar tarafından yapılan her bir deneyin veya 
deney serilerinin sonuçları doğru, açık, kesin ve tarafsız 
olarak ve deney metotlarının bütün özel talimatlarına 
uygun şekilde rapor haline getirilmeli 

• Sonuçlar, müşteri tarafından talep edilen ve deney 
sonuçlarının yorumlanması için gereken bütün bilgileri 
ve kullanılan metodun gerektirdiği bütün bilgileri 
içermeli 

• Kuruluş içindeki müşteriler için yapılan deneyler ve 
müşteri ile yazılı mutabakat olması durumunda, sonuçlar 
basitleştirilmiş bir yolla rapor haline getirilebilir. 

• Deneyleri yapan laboratuvarlarda, müşteriye verilen 
raporda belirtilmeyen herhangi bir bilgiye doğrudan 
ulaşılabilmeli 

5.10.1 Genel 5.10.1 Genel 



• Başlık (mesela, “Deney Raporu” gibi) 

• Laboratuvarı adı ve adresi, deney laboratuvarının adresinden farklı bir yerde 
yapıldıysa yeri 

• Deney raporunun  özgün tanımlaması (mesela seri numarası gibi) ve 
sayfaların deney raporu bir kısmı olduğunun anlaşılmasını sağlamak için her 
sayfanın üzerine bir tanımlama işaretinin konulması 

• Müşterinin adı ve adresi 

• Kullanılan metodun tanıtımı 

• Deneyi yapılan numunelerin tarifi, durumu ve kesin bir tanımlaması, 

• Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, 
deneyi yapılan numunelerin laboratuvara kabul edilme tarihi ve deneyin 
yapılma tarihleri 

• Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, 
laboratuvar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma 
prosedürlerine yapılan atıf 

• Uygun olduğunda ölçü birimleriyle birlikte deney sonuçları 

• Deney raporunu imzalayan elemanların adları, görevleri ve imzaları veya 
eşdeğer tanıtımları 

• Uygun olduğunda, sonuçların sadece deneyi yapılan numunelerle ilgili 
olduğunu belirten bir beyan 

5.10.2 Deney Raporlarının İçeriği 5.10.2 Deney Raporlarının İçeriği 



• Deney raporları, gerektiğinde aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

• Deney metodundan sapmalar, ekleme veya çıkarmalar, çevre koşulları gibi 
özel deney koşulları hakkında bilgi,  

• İlgili olduğunda, şartlara ve/veya şartnamelere uygunluk/uygunsuzluk 
durumunun beyanı,  

• Uygulanabildiğinde, tahmin edilen ölçme belirsizliği hakkında bir ifade ve 
bilgi; 

• Uygun ve gerekli olduğunda, görüşler ve yorumlar 

• Özel metotların, müşterilerin veya müşteri gruplarının talep ettiği ek bilgi.  

• Numune alma işleminin sonuçlarını içeren deney raporları, gerektiğinde 
aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

• Numune alma tarihi,  

• Numune alınan maddenin, malzemenin veya ürünün belirgin bir 
tanımlaması 

• Herhangi bir şemayı, çizimi veya fotoğraf da içeren numune alma yeri,  

• Kullanılan numune alma planına ve prosedürlere yapılan atıf,  

• Numune alma sırasında sonuçların yorumunu etkileyebilecek çevre 
koşullarının ayrıntıları,  

• Numune alma metodu veya prosedürü ile ilgili herhangi bir standard veya 
diğer şartname, dikkate alınan şartnameden sapmalar, ekleme ve 
çıkarmalar.  

5.10.3 Deney Raporları  5.10.3 Deney Raporları  



• Kalibrasyon sertifikaları, gerekli olduğunda aşağıdaki 
bilgileri içermeli 

• Kullanılan standard şartnamenin tanımlanması veya 
metodun açık ve özlü bir açıklaması;  

• Kalibrasyonun yapıldığı ve ölçme sonuçlarını 
etkileyebilecek koşullar (mesela, çevre koşulları gibi);  

• Ölçümün belirsizliği ve/veya tanımlanmış bir 
metrolojik şartname ile veya şartnamenin maddeleri 
ile uygunluğunun bir ifadesi;  

• Ölçümlerin izlenebilir olduğuna dair bir delil 

• Kalibrasyon sertifikası sadece büyüklüklerle ve 
fonksiyonel deneylerin sonuçları ile ilişkili olmalı 

•  Bir şartnameye uygunluk hakkında beyan yapıldığında, 
bu beyan şartnamenin hangi maddelerinin sağlanıp 
hangilerini sağlanmadığını belirtmeli 

5.10.4 Kalibrasyon Sertifikaları  5.10.4 Kalibrasyon Sertifikaları  



• Görüşler ve yorumlar deney raporuna dahil edildiğinde, 
görüşlerin ve yorumların dayanakları doküman haline getirilmeli 

• Görüşler ve yorumlar, bir deney raporundaki kadar açık yazılmalı 

5.10.5 Görüşler ve Yorumlar  5.10.5 Görüşler ve Yorumlar  

• Deney raporu, taşeronların yaptığı deneylerin sonuçlarını 
içeriyorsa, bu sonuçlar açıkça tanımlanmalı 

• Taşeron, sonuçları yazılı veya elektronik olarak rapor haline 
getirmeli 

5.10.6 Taşeronlardan Elde Edilen Deney Sonuçları   5.10.6 Taşeronlardan Elde Edilen Deney Sonuçları   

• Deney sonuçlarının telefon, teleks, faks veya diğer elektronik 
veya elektromanyetik araçlarla bildirilmesi durumunda, bu 
standardın şartları sağlanmış olmalı 

5.10.7 Sonuçların Elektronik Olarak iletilmesi  5.10.7 Sonuçların Elektronik Olarak iletilmesi  



• Format, yapılan her çeşit deneye uyabilecek ve yanlış anlama ve 
yanlış kullanma olasılığını en aza indirecek şekilde 
tasarımlanmalı 

5.10.8 Rapor Formatı  5.10.8 Rapor Formatı  

• Bir deney raporunda, yayımlandıktan sonra yapılması gereken 
maddi tadilat, sadece "Deney raporuna ek, seri numarası (veya 
başka türlü tanımlandığı şekilde)" ifadesini veya eşdeğer bir 
ifadeyi içeren ayrı bir doküman / veri aktarımı şeklinde yapılmalı 

• Bu gibi tadilat, standardın bütün şartlarını sağlamalı 

• Tamamen yeni bir deney raporunun kullanılması gerektiğinde, 
yeni rapor kesin olarak tanımlanmalı ve yerine geçtiği orijinale 
yapılan bir atıf içermeli 

5.10.9 Deney Raporlarında Yapılan Değişiklikler  5.10.9 Deney Raporlarında Yapılan Değişiklikler  
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