
 
 
 
 

Belirsizlik 5N+1K 
 

Nedir? 
 
Ölçüm belirsizli�i ölçüm sonucu ile birlikte verilen ve ölçüm de�erlerinin da�ılımını gösteren 
bir özelliktir. Ölçüm sonucunun kalitesinin bir göstergesidir. 
 
Metroloji sözlü�ündeki tanımı; “ölçüm sonucu ile beraber yer alan ve ölçülen büyüklü�e 
makul bir �ekilde kar�ılık gelebilecek de�erlerin da�ılımını karakterize eden parametredir. “  
 
Neden? 
 
Ölçüm sonuçlarının bulunabilece�i aralı�ı do�ru olarak belirlemek ölçüm sonucunun güvenilirli�i 
açısından önemlidir. Ölçüm belirsizli�i olarak ifade edilen bu aralık, ölçüm sonuçlarının kalitesini ve 
güvenilirli�ini gösteren en önemli parametredir.  
 
Ölçüm belirsizli�i: 
 
��Ölçüm sonuçlarının da�ılımını gösteren bir de�erdir. 
��Ölçüm sonucuna göre karar olu�tururken önemlidir. 
��Ölçüm sonuçlarını kar�ıla�tırırken önemlidir. 
��Limitlere uygunlu�a karar verirken çok önemlidir. 
 
 Belirsizlik sonuçların �üpheli oldu�unu mu gösterir? 
 
��Belirsizlik sonuçların do�rulu�unun �üpheli oldu�unu göstermez. 
��Tam tersine ölçümün valide edilmi� metotla yapıldı�ını ve güvenilirlik düzeyini gösterir.  
 
Ne zaman? 
 
Bir ölçüm metodu ile yapılan ölçüm sonucunun raporlanmasından önce ölçüm sistemi ile yapılan 
ölçüm sonucunun belirsizli�i. Hesaplanmalıdır. Kalibrasyon yapan laboratuar kalibrasyon sonunda 
kalibrasyon belisizli�ini hesaplamalıdır. Test ve analiz sonuçlarının belirsizli�i metodunun 
validasyonu tamamlandıktan sonra hesaplanmalıdır.  Hesaplanan belirsizli�in  do�rulu�u belli 
aralıklarla kalite kontrol sonuçları   de�erlendirilerek gözden geçirilmelidir. 
 
Nasıl? 
 
Analiz veya ölçüm sonucuna etki eden tüm belirsizlik faktörleri sistematik olarak incelenip de�erleri 
hesaplanıp veya tahmin edilerek hesaplanmalıdır.  Kimyasal analizlerde metot validasyonu sonucu 
elde edilen veriler ve analiz onucunu hesaplamada kullanılan tüm ölçüm sonuçlarından hesaplanır. 
Ölçüm belirsizli�i kaynaklarının do�ru olarak belirlenmesi ve hesaplanması belli bir deneyim 
gerektirmektedir.  
 
Ölçüm belirsizli�i konusunda e�itim almı� yeterli bilgi ve deneyime sahip personel 
tarafından tüm belirsizlik kaynakları sistematik olarak incelenip de�erlendirilerek 
hesaplanmalıdır. 
 
Laboratuarın ölçüm belirsizli�i hesaplamak için bir prosedürü olmalıdır. Belirsizli�e etki eden 
tüm faktörler sistematik olarak incelenmeli ve katkısı de�erlendirilmelidir 



 
 
Kim? 
 
�Metot Validasyonu ve Ölçüm belirsizli�i konusunda e�itim almı� yeterli bilgi ve deneyime 
sahip personel tarafından hesaplanmalıdır. 
�Ölçüm belirsizli�inin do�ru tahmin ve hesaplanması belli bir deneyim ve uzmanlık 
gerektirir. 
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