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Laboratuvar Akreditasyonu 

Teknik KoĢulların Sağlanması ve Bilimsellik 

 
Akreditasyonun istenen kaliteyi sağlanması için teknik 

koĢulların bilimsel yöntemle yerine getirilmesi en 

önemli unsurdur. 

Akreditasyon yeterli   bilgi ve  deneyim  sahibi kişilerce 

uygulandığında istenen kalite artışını sağlayacaktır. 

Bilimsel  yöntemlerin uygulanması  insan faktörüne 

bağlıdır. 

Konunun tarafları  kişiler: 

Laboratuvar  Personeli- Eğitim ve Danışmanlık-  

TÜRKAK Denetçisi   

(  Etkili  iletişim ve bilgi   paylaşımı !!) 



 5N +1K  
 Nedir  ? 

 Neden gereklidir? 

 Ne zaman yapılmalıdır? 

 Nasıl  yapılmalıdır ? 

 Nerede 

 Kim 

Amaca Uygun   Faaliyet GerçekleĢtirme 

Ġçin Etkili Bir Yöntem 
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 5N +1K  
 Nedir  ?  

 Planlanan faaliyetin amaca uygun olarak yapılmasını 

sağlayan bir yöntem. 

 Neden gereklidir? 

  Bu yöntem uygulanmadığında yapılan faaliyet amacına 

ulaĢmayabilir.  Problemlere sistematik yaklaĢarak doğru 

çözüm ve uygulama için  gerekli ve zorunludur. 
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5.2.Personel Yeterliliği 

Her görev için gerekli personel nitelikleri belirlenmelidir. 

Laboratuar personeli yaptıkları iĢlerde  yetkin olmalıdır. 

Personelin yaptığı iĢle ilgili performansı ölçülerek   
değerlendirilmelidir. 

Yetkinliği kanıtlanmıĢ personel  yetkilendirilmelidir. 

 Personelin  yaptıkları iĢe uygun eğitimleri planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. 
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5.3 YerleĢim ve çevre koĢulları 

 
 Çevre koĢulları  testlerin ve/veya kalibrasyonların doğru 

yapılmasını sağlayacak  özellikte olmalıdır.  

 Test ve kalibrasyon sonuçlarını etkileyebilecek yerleĢim ve 

çevresel koĢullar    ve sınırları belirlenmelidir. 

 Çevresel koĢullar test ve/veya kalibrasyon sonuçlarını 

tehlikeye atıyorsa test ve/veya kalibrasyon durdurulmalıdır. 

 Test ve kalibrasyon sonuçlarını etkileyebilecek parametreler 

 Sıcaklık, nem, titreĢim, toz, biyolojik sterillik,  
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5.4.Test ve Analiz  Metotları 

Metotların Seçimi 

Amaca uygunluğunun kontrolü 

Metot Validasyonu 

Metodun rutin kullanımı sırasında  kontrol 

altında tutulması ( KK  ) 
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5.4 Test/kalibrasyon Metotları 

5.4.2 Metotların seçilmesi 
 Laboratuvar test ve/veya kalibrasyonlar için uygun metotlar 

kullanmalıdır.  

 MüĢterinin ihtiyaçlarına uygun ve tercihen ulusal,   ve/veya 
uluslararası, metotları kullanmalıdır.  

 Laboratuvar, uygun ve mümkün ise, bir standardın en son geçerli 
sürümünü kullandığından emin olmalıdır.  

 Metotlarından sapmaların  validasyonu-doğrulaması yapıldıktan ve 
ve müĢteri   onayı alınarak yapılmalıdır. 

 Laboratuvar, test ya da kalibrasyonlara baĢlamadan önce, standart 
metotları doğru şekilde kullanabildiğini doğrulamak zorundadır. 
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5.4 Metot  validasyonu 

 5.4.5.1 Validasyon, belirli bir kullanım amacına yönelik 
belirli Ģartların yerine getirildiğinin inceleme ve objektif 
deliller yoluyla doğrulanmasıdır. 

 5.4.5.2 Laboratuvar standart olmayan metotları, 
Laboratuvar tarafından geliĢtirilen metotları, asıl 
kapsamının dıĢında kullanılan standart metotları ve 
kapsamı değiĢtirilmiĢ olan standart metotları, bu 
metotların planlanan kullanıma uygun olduğunu 
doğrulamak için valide etmek zorundadır. 

 Validasyon, ilgili uygulamada ya da uygulama alanındaki 
ihtiyaçları karĢılamaya yetecek kadar kapsamlı olmalıdır. 

 Laboratuvar, alınan sonuçları, validasyon için kullanılan 
prosedürü ve metotların  planlanan kullanım için uygun 
olduğunu kontrol etmelidir. 
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Metot Validasyonu 

 5N+1K 

Nedir  ? 

Neden gereklidir? 

Ne zaman yapılmalıdır? 

Nasıl  yapılmalıdır ? 

Nerede ? 

Kim ? 
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Nedir ? 

 Bir  ölçüm prosedürünün belirlenen    amaçlara  

uygunluğunun  objektif olarak test edilerek  yazılı 

delillerle kanıtlanmasıdır. 

 Bir metodun  performansını belirlemek için yapılan test 

ve ölçme iĢlemleridir. 

Neden ? 

 Bir metotla yapılan ölçümün  sonuçları bir çok faktöre  

bağlıdır.(Laboratuvar koĢulları, cihaz, kullanılan kimyasal 

madde , standart,  operatör deneyimi) 

 Bu nedenle   laboratuvar kendi koĢullarında metotla 

yaptığı test ve analiz sonuçlarının performansını   

belirlemelidir.  

Metot Validasyonu 
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Metot Validasyonu 

Ne  zaman ? 

 Herhangi bir metot bir laboratuvarda ilk defa uygulanacağı 

zaman 

 Kullanılmakta olan metotta değiĢiklik yapıldığı zaman ( 

değiĢiklik kapsamında) 

 Valide edilmiĢ bir metot baĢka bir laboratuvarda 

kullanılacağı zaman veya  farklı bir kiĢi veya farklı bir 

cihazla kullanılacağı zaman; 

 Kalite kontrol testleri sonunda metodun performansında 

zamanla bir  değiĢme olduğu anlaĢıldığında  

 Bir analiz için yeni metot geliĢtirildiği zaman 
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Nasıl ?  

Validasyon Planı 

Analitik ölçüm gereksiniminin belirlenmesi 

Metot validasyon strateji planı yapılması 

Validasyon deneylerinin  yapılması 

Validasyon raporunun hazırlanması 

Uygulama eğitimi ve transfer 

Kalite kontrol ( istatiksel  kalite  kontrol) 
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  Metot  Validasyon Parametreleri 

 
 Ölçüm Metotları 

 Doğruluk (Accuracy) 

 Tekrarlanabilirlik (Repeatability) 

 Tekrar Üretilebilirlik ( Reproducibility,  Uyarlık) 

 Ölçüm Aralığı (Range) 

 Test Metotları 

 Tekrarlanabilirlik,  

 Tekrar üretilebilirlik 

 KarĢılaĢtırılabilir (Doğruluk  ?) 
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  Metot  Validasyon Parametreleri 

Analiz Metotları ( kantitatif) 

 Spesifiklik(Specifity) 

 Seçicilik (Selectivity) 

 Kesinlik(Precision)  
Tekrarlanabilirlik(Repeatability) 

Ara-Tekrarlanabilirlik(Intermediate Repeatability) 

Tekrar Üretilebilirlik (Reproducibility) 

 Doğruluk (Accuracy) 

 Lineerlik (Linearity) 

 Ölçüm Aralığı (Range) 

 Tayin Limiti( Limit of detection, LOD) 

 Ölçüm Limiti( Limit of quantitation, LOQ) 

 Sağlamlık (Robustness/Ruggedness) 
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Ölçüm Belirsizliği 5N+1K 

Ölçüm Belirsizliği (Ölçüm Kalitesi) 

 Nedir  ? 

 Neden gereklidir? 

 Ne zaman hesaplanmalıdır? 

 Nasıl  hesaplanır ? 

 Nerede ? 

 Kim ? 



19 

Ölçüm Belirsizliği 

Ölçüm belirsizliği nedir ? 

 Ölçüm sonucu ile beraber yer alan ve ölçülen büyüklüğe 

makul bir Ģekilde karĢılık gelebilecek değerlerin dağılımını 

karakterize eden parametredir.  

 Ölçüm  sonucunun kalitesinin bir göstergesidir. 

 

0.460.08 0.460.02 0.40.1 
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Ölçüm Belirsizliği 
Neden gereklidir ? 

 Ölçüm sonucuna göre karar oluĢtururken önemlidir. 

 Ölçüm sonuçlarını karĢılaĢtırırken   önemlidir. 

 Limitlere uygunluğa karar verirken  önemlidir. 

Belirsizlik değeri ne   anlam ifade eder ? 

 Bir sonucun ne kadar doğru olduğunun bilinmesi gerekir. 

 Ancak sonuçların dağılımını belirleyerek doğruluğunu 
belirlenebilir. 

 Belirsizlik sonuçların Ģüpheli olduğunu mu gösterir? 

 Belirsizlik sonuçların doğruluğunun  Ģüpheli olduğunu 
göstermez. 

 Tam tersine ölçümün valide edilmiĢ metotla-prosedürle 
yapıldığını  gösteren bir kanıttır.  
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Ölçüm Sonucu/  Doğru Karar  

Max.Limit  % 1.20 

1.180.01 
1.180.04 1.120.04 

1.220.04 
1.220.01 

OK         RET          ??             ??      OK 

??? 
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Ölçüm Sonucu-Belirsizlik/ Uygunluk  

Değerlendirme 
Max . Limit-1- Riskin üretici tarafından üstlenilmesi 

2- Max. Limit -Riskin tüketici tarafından üstlenilmesi   
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Ölçüm Belirsizliği 

Ölçüm belirsizliği ne zaman hesaplanmalıdır ? 

 Analiz metodu ilk defa uygulanacağı zaman metot 

validasyonu yapıldıktan sonra ölçüm belirsizliği 

hesaplanmalıdır. 

 Hesaplanan ölçüm belirsizliği analiz sonucunun  

kullanım amacına uygunsa bu metot rutin olarak analiz 

amacıyla kullanılmalıdır. 

 Hesaplanan  belirsizlik amaca uygun değilse (karar 

vermek için yeterli belirsizlikte değilse)   ya  baĢka 

metot seçilmeli veya metotta gerekli iyileĢtirmeler 

uygulanarak istenen belirsizlik değeri elde edilmelidir.  
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Ölçüm Belirsizliği 

Ölçüm belirsizliği nasıl hesaplanmalıdır ? 

 Laboratuvarın ölçüm belirsizliği hesaplamak için bir  

prosedürü olmalıdır. 

 Belirsizliğe etki eden tüm faktörler incelenmeli ve katkısı 

değerlendirilmelidir 

 Metot validasyon verilerine ve metot parametrelerine 

bağlı olarak belirsizlik değerleri hesaplanmalıdır 

 Ölçüm belirsizliği kaynaklarının doğru olarak  

belirlenmesi ve değerlendirmesi  belli bir deneyim 

gerektirmektedir. 
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Ölçüm Belirsizliği 

Kim hesaplanmalıdır ? 

 Metot Validasyonu ve Ölçüm belirsizliği konusunda 

eğitim almıĢ yeterli bilgi ve deneyime sahip personel 

tarafından hesaplanmalıdır. 

 Ölçüm belirsizliğinin doğru tahmin ve hesaplanması 

belli bir bilgi-deneyim gerektirir. 

 Ölçme ,test, analizin bilimsel prensiplerini  anlamalı 

 Ġstatistik konusunda yeterli  bilgi 

 Metroloji bilgisi 

 

Ölçümün prensibini anlamalı ve  belirsizlik 
hesaplamada deneyimli  olmalı !! 
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 Nedir  ? 

 Neden gereklidir? 

 Ne zaman yapılmalıdır? 

 Nasıl  yapılmalıdır ? 

 Nerede ? 

 Kim ? 

Cihaz Kalibrasyonu 5N+1K 
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Validasyon /Kualifikasyon 

 Validasyon bir cihazın veya sistemin belirlenen spesifik  

koĢulları yerine getirdiğinin test edilerek onaylanmasıdır. 

 Verifikasyon ( Doğrulama)  bir cihazın veya sistemin belirli  

koĢulları yerine getirdiğinin doğrulanması ( test içermez). 

 Kalifikasyon ise validasyon sürecinin belli bir bölümünü 

oluĢturan  kısmının performansını ölçmek için  yapılan 

testlerdir. 

 Kalibrasyon:   Belli  koĢullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği 

değer ile  değeri bilinen ölçülen büyüklük arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek için yapılan iĢlemlerdir. 
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Kalibrasyon ? 

 
 Belirli koĢullar altında, bir ölçme cihazı veya ölçme 

sisteminin gösterdiği değerler veya bir referans 
malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile 
gerçekleĢtirilen bunlara karĢılık gelen değerler arasındaki 
iliĢkiyi kuran iĢlemler dizisi. 

 Ölçüm  cihazı sinyali ile ölçümü yapılan büyüklük 
arasındaki bağıntıyı belirleme iĢlemi 

 Cihaz kalibrasyonu: Ölçüm cihazının fiziksel 
parametrelerinin kalibrasyonu ( örneğin dalga boyu, 
absorbans, akıĢ hızı gibi)  

 Analitik kalibrasyon:   Analiz edilen kimyasal madde 
konsantrasyonu  ile ölçüm cihazından elde edilen  sinyal  
arasındaki bağıntıyı belirleme iĢlemi 
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Kalibrasyon 

 Kalibrasyon:   Belli  koĢullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği 

değer ile  referansın  gösterdiği değer  arasındaki  iliĢkiyi 

belirlemek için yapılan iĢlemlerdir. 

 Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdiği değerin 

referans değerle farkı belirlenir.  

 Ölçüm cihazının  kalibrasyon belirsizliği  belirlenir.  

 Kalibrasyon aslında bir gözlemdir ve ayar iĢlemi içermez ??? 
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Fiziksel Kalibrasyon 

Ölçüm Cihazı 

Referans: 0.300 

Kalibrasyon= KarĢılaĢtırma            f(cihaz)=k*Standart 

Kalibrasyon= KarĢılaĢtırma            k=0.300/0.346=0.667 

    0.346 

K=0.867 

Kalibre 

edilmiĢtir. 
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Kimyasal analizlerde analitik 

cihazının  iĢlevi 

Analitik  Cihazın Performans Özellikleri 

Tekrarlanabilirlik 

Hassasiyet 

Spesifiklik 

 Lineer Ölçüm Aralığı 
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Cihaz 

Cihaz seri No

Kalibrasyon tarihi

Sıcaklık

Kalibrasyonu Yapan

Band Genişliği

Filtre Cinsi Holium OksitSeri No:

Filtre Dalga  Boyu(nm)

Ölçülen 

Dalga 

Boyu( nm)

Dalga Boyu

Tolerans( nm)
fark( nm) Sonuç

279.3 279.1 0.3 0.2 KABUL

287.4 287.2 0.3 0.2 KABUL

360.9 360.7 0.3 0.2 KABUL

418.7 418.5 0.3 0.2 KABUL

453.2 453.1 0.3 0.1 KABUL

536.2 536.1 0.3 0.1 KABUL

656.1 655.9 0.3 0.2 KABUL

4587986A

24

2 nm

UVSpectrophotometer

52413

12.12.2001

UV Spektrofotometre Dalga Boyu 

Kalibrasyonu 
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UV   Analitik Kalibrasyon 

 
Normal Kalibrasyon

C(ppm) Abs.

0 0.000

2 0.058

4 0.121

6 0.178

8 0.238

10 0.298

Örnek 0.162

Cör(ppm) 5.4

Linear Fit:  y=a+bx

Coefficient Data:

a = -0.00024

b = 0.029814

S =  0.00126679

r =  0.99994842

C (ppm)

A
b

s
.

0.0 1.8 3.7 5.5 7.3 9.2 11.00.000

0.055

0.109

0.164

0.219

0.273

0.328
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5.6.Ġzlenebilirlik 
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Ġzlenebilirlik 4N 

 Nedir  ? 

 Neden gereklidir? 

 Nasıl  sağlanır ? 

 Neler gerekir? 
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Nedir ? 

 Ġzlenebilirlik bir ölçüm sonucunun veya bir 

standardın değerinin belirli referanslarla, genellikle 

ulusal veya uluslar arası  standartlarla, tamamının 

ölçüm belirsizliği belirlenmiş olan kesintisiz bir 

karĢılaĢtırmalı bir ölçüm zinciri ile 

iliĢkilendirilebilmesi özelliğidir. 
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Neden gereklidir ? 

Farklı yerlerde ve zamanlarda yapılan ölçüm 

sonuçlarının kalitesini ( güvenilirliğini ) 

karĢılaĢtırabilmek için ölçüm sonuçları ortak bir 

referansa karĢı izlenebilir olmalıdır. 
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 Herhangi bir ülkede yapılan bir ölçüm sonucunun diğer bir 

ülkede tekrarına gerek kalmadan güvenilir olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. 

 Bu amacı gerçekleĢtirmek için  kimyasal ölçümlerin 

karşılaştırılabilir olması zorunludur. 

 Karşılaştırılabilir ölçüm sonucu ancak yapılan ölçümün 

ortak bir referansa karĢı izlenebilir olması ile mümkündür. 

 Ġzlenebilirlik ölçüm sonuçlarının karĢılaĢtırılabilir olmasını 

sağlamak için gerekli bir araçtır. 

 

Ölçüm  Sonuçları/KarĢılaĢtırılabilirlik 
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Primer Standart 

Sekonder Standart 

Ölçüm Cihazı 

Ölçüm sonucu 

Nasıl? 

Fiziksel Ölçümler Ġzlenebilirlik Zinciri 
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Nasıl? 

Kimyasal  Ölçümler Ġzlenebilirlik Zinciri 

 
 Kimyasal ölçümle madde miktarı belirlenirken maddenin 

değiĢik özellikleri ölçülerek madde miktarı belirlenir. 

  Bu ölçümler, kütle, hacim, sıcaklık, maddeyi tanımlama( 

identification), referansla karĢılaĢtırma ( kalibrasyon yani  

madde miktarı -sinyal bağıntısı) ölçümleri yapılmaktadır.  

 Madde miktarını belirlemek için yapılan ölçümlerin her biri 

izlenebilir olmalıdır. 
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 Analitik ölçümlerde çoğunlukla kullanılan referansın toplam 

belirsizliğe katkısı ölçüm prosedürünü uygulamadan gelen 

belirsizliğin yanında  daha küçüktür.  

 Bu nedenle analitik ölçümlerde( kimyasal ölçümlerde) ölçüm 

prosedürünün belirsizliğini belirlemek büyük önem taĢır.  

 Ölçüm prosedürünün-metodunun  validasyonu ile ölçüm 

metodunun belirsizliğinin hesaplanması için gerekli verilerin 

bir çoğu belirlenebilir. 

 Bu nedenle analitik ölçümlerde kullanılan metodun 

validasyonu büyük önem taĢır.  

Nasıl? 

Kimyasal  Ölçümler Ġzlenebilirlik Zinciri 
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Nasıl ? 
Kimyasal  Analizlerde Ġzlenebilirliği Sağlamanın 

Araçları 

  Ölçüm yapan laboratuar genellikle izlenebilirlik zincirinin uç 
noktasında ölçüm yapmaktadır. 

  Bu nedenle  ölçüm için kullandığı tüm referansların  
izlenebilir olmasını ve belirsizlik değerlerini  bilmesi 
gerekmektedir.  

 Bunun yanında ölçüm prosedürünü uygulamadan gelen 
belirsizliği de doğru olarak hesaplamalıdır. 

  Ölçüm  yapan laboratuvarın  izlenebilir ölçüm yapabilmesi 
için tüm bu referansları belirleme , ölçüm prosedürünü 
doğru olarak gerçekleĢtirme bilgi ve deneyimine sahip 
olması ve gerektiğinde yeterliliği  akreditasyonla 
kanıtlaması gerekmektedir. 
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Nasıl? 

Kimyasal  Ölçümler Ġzlenebilirliğin Sağlanması 

1. Primer ölçüm metodu kullanarak 

2. Saf standartlarla ölçüm sistemini kalibrasyonunu yaparak 

3. Sertifikalı referans madde  kullanarak  ölçüm yaparak 

4. BelirlenmiĢ  ve kabul edilmiĢ bir ölçüm yöntemi uygulayarak 
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Nasıl? 

Ġzlenebilirliğin Sağlanması 

CRM Kalibrasyon 

Validasyon 

Validasyon 

RM 
Ölçüm 

Metot Uygun 

Sonuç   CRM’e 

izlenebilir 
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Referans  Maddeler 
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 Referans Madde 

 
Referans madde: Özelliği iyi  bilinen kararlı  ve 

homojen olan ve  ölçüm   cihazının  

kalibrasyonunda,  metot validasyonunda,  

kullanılan maddelerdir. 

Sertifikalı referans madde: Ġzlenebilir bir metotla 

değeri belirlenmiĢ ve belirsizlik değeri belirtilmiĢ  ve 

sertifikalandırılmıĢ maddelerdir. 
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Referans Maddelerin Kullanım 

Alanları 

 Ölçüm sisteminin kalibrasyonunda 

 Analitik metodun performansının ölçülmesinde 

 Ölçüm skalasının tanımlanmasında ( pH skalası) 

 Yeterlilik Test ÇalıĢmalarında 

 Ölçüm izlenebilirliğinin sağlanmasında 

 Saf referans maddeler genellikle  kalibrasyon amacıyla 

kullanılır 

 Matriks referans maddeler  ise metot geliĢtirme ve metot 

validasyonu amacıyla kullanılır 
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Referans Maddeler 

 Referans madde bir ölçüm yapılırken karĢılaĢtırmada referans 
olarak alınan  maddelerdir. 

Referans maddeler: 

 Analitik kalibrasyon amacıyla 

 Metot Validasyonu amacıyla 

 Ölçüm cihazlarının performansını ölçmek amacıyla 

 Laboratuvarlar arası karĢılaĢtırmalarda  

 Metot geliĢtirmek amacıyla kullanılmaktadır 

 Ölçüm izlenebilirliğinin sağlanmasında 

 Yeterlilik Test ÇalıĢmalarında 
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Referans Maddeler Sınıflandırma 

Referans maddeler  özelliklerine göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilirler 

 Primer Referans Maddeler( PRM) 

 Sertifikalı Referans Maddeler  (CRM) 

 ÇalıĢma Referans Maddeler (WRM) 

Matriks Referans Maddeler  

Saf Referans Maddeler  
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Yeterlilik Testleri 
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Nedir ? 

Yeterlilik Testi  (Proficiency test)  

 Yeterlilik testi bir  laboratuarlar arası karĢılaĢtırma testidir.  

 Yeterlilik testi  laboratuarların  belli bir testi yapma performansını  
değerlendirir.  

 Yeterlilik testi laboratuarın performansını laboratuarlar arası test 
karĢılaĢtırmaları ile ölçen  bir dıĢ denetim testidir. 

 Performans ölçümü  Z-skoru olarak bilinen hesaplama ile ölçülür. 

 

 

 

  Z    Z skoru 

   xi    Katılımcı laboratuar sonucu  

  xRef  Test maddesinin referans değeri 

       Hedef standart sapma 

 



)( Re fi xx
Z
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Neden? 

Yeterlilik Testlerine Neden Gereksinim 

Duyuluyor? 

 
 Analitik test ve ölçümlerin sonucunun güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir 

olması temel bir gereksinimdir. 

 Aynı analizi yapan laboratuarların analiz sonuçları arasında önemli 

farklar olmaktadır. 

 DeğiĢik laboratuarların  analiz performansı birbirinden büyük oranda 

farklılık gösterebilmektedir. 

Bunun Başlıca Nedeni: 

 Kimyasal ölçümlerin sonucunu etkileyen faktörlerin çokluğu 

 Güvenilir ölçüm yapmak için kullanılan araçların çokluğu 

 Laboratuvarların bu araçları kullanma performansının büyük farklılık 

göstermesi 
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Yeterlilik  Testleri Amaçları 

 Farklı laboratuvarların kalitelerini karĢılaĢtırma olanağı 

amacıyla   

 Test ve analiz metotlarının performansının 

değerlendirilmesini amacıyla  

 Laboratuvarların  ölçüm performanslarını geliĢtirmeye 

teĢvik etmek 

 Analitik kalite kontrol araçlarının kullanımını teĢvik etmek ( 

diğer araçlar IQC, referans madde) 

 Laboratuvarların  kendilerini değerlendirmelerini sağlamak 

ve eksikliklerini giderme fırsatı sağlamak 

 Laboratuvarın  eksikliklerini belirleme ve giderme olanağı 

sağlar 

 Laboratuvarın müĢterilere karĢı güven vermesini sağlar 
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Ġç  Kalite Kotrol 
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Laboratuvar Performansının Sürekliliği 

(Kalite Kontrol) 

 Laboratuvar performansının sürdürülmesi için test 

ve analiz sürecinin belli noktalarında kalite kontrol 

iĢlemleri yapılmalıdır. 

 Laboratuvar içinde yapılan bu kontrol iĢlemlerine Ġç 

Kalite Kontrol  denir. 

Planlanan Ġç kalite Kontrol iĢlemleri yapılan  test ve 

analiz iĢinin kapsamına uygun ve yeterli olmalıdır. 



57 

İç Kalite Kontrol Planı 

 Ġç kalite kontrol iki ana baĢlık altında yapılmalıdır. 

 1-Analizin sürecinin değiĢik aĢamalarında  yapılan 

kontroller  

 2-Son analiz sonucunun  kontrolü 

Tekrarlanabilirlik,  

  Tekrar üretilebilirlik, 

  Doğruluk 

LOQ 
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Analiz Aşamasında Yapılan Kontroller 

Cihazla yapılan analizlerde    Analitik sistemin uygun 

olduğunu kontrol için yapılan kontroller. 

  Başlangıçta  sistemin  kontrolü ( Sistem Uygunluğu 

Kontrolü - System Suitability Check) 

Hassasiyet  Kontrolü 

Spesifiklik Kontrolü  ( GiriĢim  veya kromatografik 

ayırım) 

Kalibrasyon grafiği  lineerlik kontrolü 

Analiz süresince yapılan ara kontroller: 

Kalibrasyon  kontrolü, (kayma ) 
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Analiz Sonucu İzlenerek Kontrol 

Analiz sonucu hesaplandıktan sonra sonuçların 

karĢılaĢtırılarak kontrol edilmesi. 

Tekrarlanabilirlik kontrolü 

Tekrar Üretilebilirlik Kontrolü 

Doğruluk Kontrolü ( Hata Kontrolü, Geri Kazanım) 

 LOQ  Kontrol 
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