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Sunum İçeriği
✓Laboratuvar sonuçları ve önemi
✓Laboratuvar kalite sitemi ve teknik koşulların
oluşturulması
✓Karşılaştırma testleri (LAK)- Yeterlilik testi 5N+1K
✓LAK ın laboratuvar performansını ölçme kapasitesi ve
önemi
✓LAK türleri
✓LAK sonuçlarının eğitim işlevi
✓LAK uygulamaları ile ilgili soru, sorun ve öneriler
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5N+1K
Amaca uygun faaliyet planlayıp
gerçekleştirmek için kılavuz !
✓ Nedir ?
✓ Neden gereklidir?
✓ Ne zaman yapılmalıdır?
✓ Nasıl yapılır ?
✓ Nerede ?
✓ Kim ?
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5N +1K
✓ Nedir ?
✓ Planlanan faaliyetin amaca uygun olarak yapılmasını sağlayan
bir yöntem.
✓ Neden gereklidir?
✓ Bu yöntem uygulanmadığında yapılan faaliyet amacına
ulaşmayabilir. Problemlere sistematik yaklaşarak doğru çözüm
ve uygulama için gerekli ve zorunludur
✓ Sorgulama sonucu vereceğiniz, karar yapacağınız uygulama:
✓ Mantıklı, makul, bilimsel ve uygulanabilir olmalıdır !
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5N +1K
✓ Laboratuvar kalite sitemi oluştururken hangi faaliyetler için
uygulanmalıdır ?
✓ Laboratuvar Akreditasyonu
✓ Metot Validasyonu
✓ Kalibrasyon
✓ Ölçüm Belirsizliği
✓ İç Kalite Kontrol
✓ Dış Kalite Kontrol -Yeterlilik Testleri
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5N+1K ?
✓ Ne yapıyoruz?
✓ Ölçme
✓ Kalibrasyon
✓ Test
✓ Analiz

✓ Nasıl yapıyoruz?
✓
✓
✓
✓
✓

Standart metot ile
SOP
Talimat
Protokol
Valide edilmiş metot

✓ Neden yapıyoruz?
✓ Karar vermek için
✓ Hammadde
✓ Ürün
✓ Proses
✓ Kalite belirlemek
✓ Yasal kontrol

✓ Kim yapıyor?
✓ Eğitimli personel
✓ Deneyimli personel
✓ Yeterliliğini kanıtlanmış
personel ( Validasyon, KK)
✓ Yetkilendirilmiş personel
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Test Analiz ve Ölçmenin Amacı
✓ Test ve analizin amacı ölçüm sonucuna
dayanarak çeşitli konularda karar oluşturmaktır
Bu karar
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bir ürünün belli standartlara uygunluğu
Bir ürünün belli kalite kriterlerine uygunluğu
Bir üretim prosesin kontrolü
Kanuni kararlar için kriter
Gıda ve çevre kontrol
Sağlık tanı ve tedavi kontrol
İş güvenliği ve emniyet kontrol
Ürünlerin ticari olarak değerlendirilmesi, sınıflandırılması
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Test, Analiz ve Ölçüm Sonuçları
Güvenilir olmalı
✓Doğru
✓Tekrarlanabilir , Tekrar üretilebilir
✓Belirlenen amaca uygun kalitede olmalı
✓Karşılaştırılabilir olmalı ( LAK ile belirlenebilir)
✓Ulusal ve uluslararası boyutta karşılaştırılabilir olmalı
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Ölçüm Sonuçları Karşılaştırılabilirlik
Karşılaştırılabilir sonuçlar neden önemli?
Örnek: laboratuvar sonucu 8.82 mg/L
Tekrarlanan sonuç: 9.24 mg/L
Laboratuvar içi sonuçlar karşılaştırılabilir olmalı
Bu iki sonuç aynı mı? 9.24 mg/L=8.82 mg/L ??
Bunu kanıtlamak için ilk sonucun aralığının belirtilmesi gerekir.

8.82 mg/L ( 8.60-9.00 mg/L) VEYA 8.82±0.35 mg/L
Aralığın belirlenmesi için ölçüm sonuçlarının belirsizliğinin dağılımının belirlenmesi gerekir.
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Ölçüm Sonuçları Karşılaştırılabilirlik
İKİ LABORATUVAR SONUCU ARASINDA FARK VAR MI ??
Nasıl karar verilebilir?
A 8.9 mg/L
B 9.2 mg/L
Laboratuvarlar arası sonuçlar karşılaştırılabilir olmalı
Lab.A-Lab.B< R ise kabul edilebilir . R=2.83*SDR
R değeri yoksa:
A 8.9±0.2 mg/L B 9.3±0.3 mg/L
8.90.2

9.20.3

8.70.2

8.70.4

9.40.3

9.40.4
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Karşılaştırılabilirlik nasıl sağlanır ?
Laboratuvarlar kalite sistemi uygulayarak
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uygun Laboratuvar
Eğitimli ve deneyimli personel
Kalibrasyonu yapılmış cihazlar ( validasyon, kalibrasyon)
Valide edilmiş metotlar
İzlenebilirlik ve belirsizlik (referans madde)
İç kalite kontrol
Dış kalite kontrol (Yeterlilik testleri, laboratuvarlar arası karşılaştırma)
Etkin olarak uygulanan kalite yönetim sistemi
✓
✓
✓
✓
✓

Kalite politikası
Tanımlanmış prosesler
Yazılı prosedürler
Objektif kanıtlar (kayıtlar)
Gözetim ve denetim vs.
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Güvenilir Analiz için Gerekli Araçlar
➢
➢
➢
➢
➢

Personel
Laboratuvar
Analiz Metodu
Ölçüm cihazları
Kalite sistemi

✓
✓
✓
✓
✓

Eğitimi ve deneyimi
Uygun yerleşim koşulları
Standart ve Valide edilmiş metot
Kalibrasyon validasyon
Akreditasyon

Akreditasyon
Bu araçların etkin ve doğru kullanımı için:
✓Test ve ölçümün BİLİMSEL TEMELLERİ anlaşılmalı
✓METROLOJİ bilgisi
✓Sonuçların istatiksel analizi ve yorumlanması konusunda
yeterli İSTATİSTİK bilgisi
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Kalite Bileşenleri-Bilgi /Deneyim
Cihaz Validasyonu

Metot Validasyonu

Metrolji

Referans Maddeler
Ölçüm Belirsizliği
İstatistik

İzlenebilirlik
Kalite Kontrol

Yeterlilik Testleri
Personel Eğitimi ve Deneyimi
Belirleyici Faktör
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Siz konuşun biz anlarız!
Problem:

Babil kulesinden çıkış yolu* !

✓ Hepimiz “küresel bir köy"de yaşarız, fakat
iletişimde birçok farklı dil kullanırız.
✓ İnsanlar aynı dili konuşsa bile, aynı kelimeler
farklı anlamlarda kullanılabilir.
✓ Aynı faaliyet alanında bile, yanlış anlaşılmalar
zaman ve para kaybına ve yanlış
uygulamaların yapılmasına yol açabilir..

Çözüm: Ortak dil kullanmak

International vocabulary of metrology- VIM 3-JCGM 200:2012

https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi-metrolojisozlugu
Eurachem Guide : Terminology in Analytical Measurement - Introduction to
VIM3
*Eurachem_Leaflet_TAM_TR
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Ölçme-Kalibrasyon-Analiz-Test
✓ Ölçme: Bir büyüklüğün değerinin bulunmasına yönelik işlemler
dizisidir.

✓ Kalibrasyon: Belli koşullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği değer
ile referansın gösterdiği değer arasındaki ilişkiyi belirlemek için
yapılan işlemlerdir

✓ Analiz : Verilen bir maddeyi veya malzemeyi oluşturan yapı taşlarını
bulmak için yapılan işlemler dizisidir.( Kalitatif ve kantitatif analiz
olarak iki gruba ayrılır)

✓ Test : Bir ürün , cihazın veya prosesin bir veya birden fazla özelliğini
belirlemek için belli bir prosedüre göre yapılan teknik işlemlerdir. Test
sonuçları ölçme ve analizle veya görsel olarak değerlendirilerek
raporlanır. ( Örneğin çekme testi, sıcaklığa dayanım testi, çözünme
testi, stabilite testi )
✓ General Requirements For The Competence Of Testing And
Calibration Laboratories
✓ Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
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Karşılaştırma testleri 5N+1K ?

5N +1K
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nedir ?
Neden gereklidir?
Ne zaman yapılmalıdır?
Nasıl yapılmalıdır ?
Nerede
Kim
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Karşılaştırma testleri- Nedir ?
✓ Laboratuvarların performansı ( yeterliliğini) karşılaştırmalı
olarak ölçmeye yarayan bir çalışmadır.
✓ İki veya daha çok sayıda laboratuvarın aynı örnekte ölçüm
yaparak sonuçların karşılaştırılması çalışmasıdır.
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Karşılaştırma testleri- Neden ?
Laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri çeşitli amaçlarla
yapılan bir çalışmadır.
Karşılaştırma testleri düzenleme amaçları:
✓ Laboratuvarların performansının ölçülmesi
✓ Laboratuvarların sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini kontrol
etmek
✓ Laboratuvarlar arasındaki farklılıkların nedenlerini bulmak
✓ Laboratuvarların müşterilerine karşı güvenini sağlamak
✓ Metot performansının ölçülmesi
✓ Referans madde sertifikalandırılması
✓ Laboratuvarların belirsizlik beyanlarının doğrulanması
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Karşılaştırma testleri- Nasıl ?
Aynı örnek birden fazla laboratuvara gönderilir.
Laboratuvarlar test ve analiz yapar ve raporlar
Sonuçlar karşılaştırılır ve değerlendirilir.
Sonuçlar arasındaki farktan performans değerlendirilmesi
yapılır.
✓ Karşılaştırma testi iki veya daha fazla laboratuvar arasında
yapılabilir.
✓ Performans değerlendirmesi uygun yöntemlerle yapılmalıdır.
✓
✓
✓
✓
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Karşılaştırma Testleri Süreci
✓ Düzenleyici kuruluş tarafından aynı örnek ( Homojen
örnek) hazırlanarak laboratuvarlara gönderilir.
✓ Laboratuvarlar rutin kullandıkları metotla tarafsız bir şekilde
ve rutin performanslarını gösterecek koşullarda test veya
analiz ederek sonuçları raporlar,
✓ Laboratuvarlar farklı metotları kullanabilirler
✓ Düzenleyici kuruluş uygun istatiksel metotlarla performans
değerlendirmesi yaparak sonuçları katılımcı laboratuvarlara
gönderir.
✓ Laboratuvar kendi performansını değerlendirir
✓ Performansını iyileştirmek için geliştirme faaliyetleri planlar
ve uygular !!!. ( eğitim işlevi )
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Karşılaştırma Test Alanları
✓
✓
✓
✓
✓

Ölçüm
Kalibrasyon
Test
Analiz
LAK çalışmaları en çok analiz ve testler için gereklidir ve
uygulanabilir.
✓ Ölçüm ve kalibrasyon yeterliliği izlenebilir kalibrasyonla
sağlanacağı için ayrıca LAK çalışmasına gerek yoktur.
✓ Kalibrasyon kontrolü ve Kalibrasyon standartlarının kontrolükalibrasyonu.
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Karşılaştırma Test örnekleri
Kullanılacak Örnekler,
✓Gerçek durumu temsil eden matriks , mümkünse doğal
örnek olmalı
✓Homojenliği ve stabilitesi kontrol edilmeli
✓Analiz aralığı laboratuvarın çalışma aralığına uygun olmalı
✓Yasal limitler varsa bu limitlere uygun aralıkta olmalı
✓Mümkünse analiz tüm aşamalarını kapsayacak şekilde
planlanmalı
✓Doğal örnek temin edilemediğinde, doğal matrikse spike
yöntemi ile hazırlanabilir,
✓Metot spesifik analiz yapılıyorsa bu önceden belirlenmeli
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Performans Değerlendirme
Performans değerlendirme için
✓Test örneği referans değeri
✓Her laboratuvarın sonucu
✓İzin verilen max. hata.
✓X-Laboratuvar sonucu
✓µ: referans değer
✓e maksimum hata
✓X- µ<e

Farkları skor olarak sıralamak için
✓Test örneği referans değeri (Xref)
✓Her laboratuvarın sonucu(Xi)
✓Kabul edilebilir standart sapma

Z =

( xi − X ref )
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Performans Değerlendirme
✓Performans değerlendirme için HEDEF
ve HEDEF SD belirlenmelidir.

GERÇEK DEĞER

✓1- Önceden belirlenmiş referans değerlerle , CRM veya
formülasyon değeri ve hedef standart sapma
✓2-Katılımcı sonuçlarından referans ortalama ve önceden
belirlenmiş standart sapma
✓3-Katılmcı sonuçlarından ROBUST istatiksel yöntemle
referans ortalama ve standart sapma hesaplanarak
✓4-Katılmcı sonucu ve belirsizliğini de dikkate alarak
değerlendirmek.
✓ Bu durumda referans değer ve referans belirsizliğin nasıl
hesaplanacağı belirlenmelidir.
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Referans Değer-Atanmış Değer
Referans değer-atanmış değer belirleme metotları:
✓1-Formülasyon ( gravimetrik hazırlama)
✓2-Sertifikalı referans madde değeri (CRM)
✓3-Tek laboratuvar analiz sonucundan (referans laboratuvar)
✓4-Bir grup uzman laboratuvarların sonuçlarından elde edilen
(konsensüs değer)
✓5-Tüm katılımcıların sonuçlarından elde edilen ( konsensüs)
değer
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LGC Test Örnekleri
LGC karşılaştırma örnekleri üç farklı şekilde hazırlanmaktadır.
✓1-Doğal test örneği
✓2-Doğal Matriks + Spike örnek
✓3-Formülasyonla matriks içinde hazırlanmış örnek
✓Spike örneği ayrı olarak ve konsantre olarak gönderilir.
✓Matrikse spike edilecek konsantrasyon gerçek örnek
seviyelerinde belirlenir.
✓NOT: Sonuçlar bu seyreltme dikkate alınmadan
raporlanmalıdır !
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Referans SD
YT referans standart sapma belirleme metotları:

✓ YT sırasında elde edilen sonuçların dağılımından
✓ Önceden belirlenmiş değer ( Geçmiş YT sonuçlarından
hesaplanmış değer amaca uygunluk, yasal olarak
belirlenmiş)
✓ Genel model ( Horwithz Formülü)
✓ Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik sonuçlarından
✓ LGC programlarında HEDEF SD önceden belirlenmiş
ve tüm ayı programlarda aynı SD kullanılır.
✓ NOT: Farklı turlarda yapılan Z skorlarının
karşılaştırılabilir olması için zorunludur.
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Performans Hesaplama İstatistikleri
Temel performans ölçüleri:
✓ z-skoru
✓ z’-skoru
✓ Zeta-skoru (STD. belirsizlik skor hesabına girer)
✓ En sayısı (Genişletilmiş belirsizlik skor hesabına
girer)
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme
✓ Performans değerlendirme için:
✓ Test referans değeri belirlenir
✓ Test için referans standart sapma belirlenir.
✓ Laboratuvar sonucundan Z skoru hesaplanır.

Z =

( xi − X ref )



✓ Xi: Laboratuvar sonucu
✓ Xref: referans değer
✓  : Referans standart sapma
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme
✓ Katılımcı sonuçlarının belirsizliği hedef SD dan yüksek
olduğunda kullanılır.
✓ Ux> 0.3 * ise Z’ hesaplanır
✓ Xi: Laboratuvar sonucu
✓ Xref: referans değer
✓  : Referans standart sapma
✓ Ux: Referans değerin belirsizliği ( katılımcı sonuçlarından
hesaplanır)
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme
✓ Z test Z’ oranı hesaplanır
✓ İki SD oranı aşağıdaki eşitliği sağladığında Z ve Z’
skor karşılaştırılabilir

✓ Bu durumda hedef değer belirsizliği ihmal edilebilir.
✓ Z’ skoru her zaman Z skorundan daha düşük olacaktır.
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme
Z skoru değerlendirme:

✓ 8 den az katılımcı sonucundan referans değer
kullanılarak Z skor hesaplandığına renk kodu verilmez.
✓ Çok düşük konsantrasyonlarda ve sonuçların fazla
dağılım gösterdiği bazı durumlarda
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme
Z skoru değerlendirme:
✓Z < ±2 Performans yeterli
✓±2<Z< ±3 Performansı şüpheli
✓Z > ±3 performansı yetersiz

YEŞİL
SARI

KIRMIZI

hesaplandığında renk kodlaması yapılmaz.
Değerlendirme laboratuvara bırakılar
✓ TÜRKAK kuralı Z skoru <2 ise UYGUN
✓ Z>2 BAŞARISIZ
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x< Sonuç Performans Değerlendirme
Sonuç < X olarak verildiğinde
AV-2*SDPA <X<AV+2*SDPA YEŞİL
X<AV-3*SDPA ise KIRMIZI
AV-2*SDPA <X<AV-3*SDPA, X> AV+2*SDPA TURUNCU
Örnek: AV= 100 SDPA= 10

AV
SDPA

100
10

A
B
C
D
E
F

<50
<100
<90
<10
<125
<75

2XSDPA 3XSDPA
120
130
80
70

<70

70

80

100
AV

120

>120
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Diğer Performans Değerlendirme
✓ Zeta skoru: Laboratuvar standart belirsizliği de hesaba
katılır. ( Z skorla aynı kriter)
✓ Zeta skor laboratuvarın belirsizliğini de performans
hesabına kattığı için daha güvenilir bir değerlendirme
yöntemidir.
x: lab sonucu
Xpt : referans değer
u(Xi): Lab. Standart belirsizliği
u(Xpt): Referans değer standart belirsizliği u(CRM)
u(Xi)min=u(Xpt)
u(Xi)max=pt

u(Xi)<u(Xpt) Düşük belirsizlik
(Xi)> pt
Yüksek belirsizlik
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Diğer Performans Değerlendirme
✓En sayısı: laboratuvar genişletilmiş belirsizliği
hesaba katılarak değerlendirilir.
✓Metroloji Enstitüleri arasındaki Anahtar
Karşılaştırma testlerinde kullanılır.
✓(En<1 olmalı)

✓x: lab sonucu
✓ X : referans değer
✓U(Xi): Lab. Genişletilmiş Belirsizlik
✓U(Xpt): Referans değer genişletilmiş Belirsizlik
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Karşılaştırma Testleri Performans
Değerlendirme (Split sample)
✓ PT olmadığı durumlarda uygulanır
✓ Aynı örnek iki laboratuvar tarafından tekrarlı olarak
çalışılır
✓ İki sonuç karşılaştırmak için iki sonuç arasındaki mutlak
fark veya rölatif fark hesaplanarak değerlendirilir.
✓ Fark standart metotta verilen tekrar üretilebilirlik limiti ( R)
ile değerlendirilir X1-X2<R olmalıdır.
✓ Veya fark amaca uygunluk kriterine göre belirlenir.

Di = x1 − x2

x1 − x2
% Di =
*100
X ort
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Performans Hesaplama İstatistikler
✓ Laboratuvar sonucu X±U olarak raporlanmaktadır.
✓ Laboratuvar sonucunun güvenilirliğinde belirsizlik önemli bir
ölçüttür.
✓ Kullanılan performans ölçütleri sadece sonuca göre
hesaplanmaktadır.
✓ Ölçüm sonucuna göre karar verirken belirsizlik önemli bir
parametredir.
✓ Laboratuvarların belirsizliğini karşılaştıran bir performans
hesaplama yöntemi tanımlanmamıştır.
✓ Zeta skor ve En sayısı belirsizliği de hesaba katan bir
ölçüm yöntemidir.
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Karşılaştırma Test Seçenekleri
➢ 1. Seçenek: ISO 17043 akredite düzenleyici kuruluşlar
tarafından düzenlenen testlere katılım
➢ Test bulunamadığında:
➢ 2 . Seçenek: Bir grup laboratuvarın kendi aralarında test
düzenlemesi
➢ Bu durumumda örnek hazırlama ve proformans değerlendirmeyi kim
yapmalı ?
➢ Çalışmanın güvenilirliği ve tarafsızlığı sağlanmalı
➢ Performans değerlendirme tarafsız ve profesyonel bir kişi tarafından
yapılmalı

➢ 3 . Seçenek: Aynı testi yapan yeterli laboratuvar
bulunmadığında iki laboratuvar arasında karşılaştırma
yapılabilir.
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PT bulunmadığında ne yapılmalı?
➢ Laboratuvarlar kendi aralarında LAK düzenleyebilirler.
Bu durumda sorunlar:
➢ Yeterli katılımcı bulma
➢ LAK tarafsızlığı
➢ LAK Program yönetimi ve raporlanması
➢ Bağımsız istatiksel değerlendirme ve raporlama
➢ Az sayıda katılımcı ile düzenlenen karşılaştırmanın
güvenilirliği !!
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Türkiye’de LAK Kısa Tarihçe
➢ İlk ulusal düzeyde YT UME Kimya grubu tarafından 2001
yılında başlatılmıştır.
➢ ODTÜ PAL LabKAR programı yakıt testleri ile ilgili LAK
testlerini 2006 yılından itibaren düzenlemektedir.
➢ Türkiye’de LAK düzenlemesi ile ilgili MEDA programı
kapsamında düzenleyici aday kurumlara 19 Ay süreli
eğitimler verilmiştir. (2006-2007)
➢ 17043 Akredite olmuş 12 Adet kuruluş mevcut
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17025 Madde 7.7.2
Laboratuvar, mümkün ve uygun olduğu durumlarda sonuçlarını
diğer laboratuvarların sonuçlarıyla karşılaştırarak kendi
performansını izlemelidir.
Aşağıdakilerden bir veya ikisini (bunlarla sınırlı kalmamak üzere) içermelidir:
a) Yeterlilik testlerine katılımı,
b) Yeterlilik testleri dışında laboratuvarlar arası karşılaştırmalara katılımı.
•NOT ISO/IEC 17043 yeterlilik testleri ve yeterlilik test sağlayıcılarıyla ilgili ek
bilgiler içermektedir.
•ISO/IEC 17043’ün gerekliliklerini karşılayan yeterlilik test sağlayıcılarının
yetkin olduğu değerlendirilir.
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TÜRKAK Prosedür
(Yeterlilik testleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma
Programları Prosedürü )
➢Yeterlilik testi ya da laboratuvarlar arası karşılaştırma programı mevcut ve
uygun olduğunda kreditasyonun verilmesinden önce alınan sonuç/sonuçlar
“F704-001 Yeterlilik Testleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Katılım Listesi”
doldurularak ekinde kanıtlarıyla birlikte sunulmalıdır.
➢Akreditasyonun verilmesi için en az bir başarılı sonuç gerekmektedir.
➢Her bir belirlenen alt alan için 48 ayda en az 1 defa yeterlilik testlerine
katılım sağlanmalıdır.
➢EA-4/18: 2010 Yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin kılavuz
➢TÜRKAK YT KILAVUZ, LAK-YT BİLGİLENDİRME KILAVUZU-2019
•Katılım Düzeyi ve Sıklığı ??
•Laboratuvarların atması gereken ilk adım akredite oldukları
testler/kalibrasyonlara ilişkin alt disiplinleri belirlemektir.
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LAK ?? 5N+1 K
✓
✓
✓
✓

Standart ne istiyor ?
TÜRKAK ne istiyor?
Yetkilendiren kurum ne istiyor ?
Denetçi ne istiyor?

LAK laboratuvar performansını ölçen tek araç veya en son kontrol aracı mı ?
LAK laboratuvar performansını doğru ölçüyor mu ???

Laboratuvar ne yapmalı ?
NE YAPTIĞINI , NEDEN YAPTIĞINI, YAPTIĞININ YETERLİLİĞİNİ
KANITLAYABİLMELİ !!! ( VE SAVUNABİLMELİ )
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LAK ?? 5N+1 K
✓ Standart uygulanabilir ve mümkünse katılmalıdır diyor.
Buna kim karar verecek??
✓ LAK laboratuvar performansını ölçen tek kontrol aracı
DEĞİL.
✓ Sadece bir andaki performansını ve genellikle GÜVENİLİR
OLMAYAN bir yöntemle ve eksik ölçen bir araç.!!!
✓ Bu nedenle etkin bir İÇ KALİTE KONTROL SÜRECİ
uygulanmalıdır.
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ETKİN İÇ KALİTE KONTROL SÜRECİ
İç kalite kontrol sürecini belirlemek için öncelikle yapılan
ölçüm, test, analiz ve kalibrasyonun belirlenmesi gerekir.
Ölçüm metotları için QC parametreleri
✓Doğruluk kontrolü ( ölçüm cihazı kalibrasyon kontrolü)
✓Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik kontrolü

Test Metotları için QC parametreleri
✓Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik kontrolü

Analiz Metotları için QC parametreleri
✓Doğruluk kontrolü
✓Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik kontrolü
✓Sistem Uygunluğu kontrolü ( analiz süresince)
✓LOQ kontrolü
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ETKİN LAK KATILIM PLANI
DIŞ Kalite kontrol sürecini belirlemek için öncelikle yapılan ölçüm, test,
analiz ve kalibrasyonun belirlenmesi gerekir.
Ölçüm metotları için LAK planı
✓İç QC yeterli
✓Belli aralıklarla farklı laboratuvarla ikili karşılaştırma veya çoklu
karşılaştırma ( yılda 2-4 defa )
Test Metotları için LAK parametreleri
✓Belli aralıklarla farklı laboratuvarla ikili karşılaştırma veya çoklu
karşılaştırma ( yılda 4-6 defa )
✓4 Yılda bir defa LAK katılım
Analiz Metotları için LAK parametreleri
✓Belli aralıklarla farklı laboratuvarla ikili karşılaştırma veya çoklu
karşılaştırma ( yılda 4-6 defa )
✓Yılda EN AZ bir defa seçilmiş kritik analizler için LAK katılım
✓Kolay yapılan analizler için 4 Yılda bir defa LAK katılım
47

ETKİN LAK SÜRECİ ( LABORATUVAR İÇİN)
✓ LAK planı laboratuvar KYT tarafından yapılmalı ve tüm
süreç KYT tarafından yönetilmeli
✓ LAK planı RİSK analizi yapılarak yapılmalı
✓ LAK çalışmasında tarafsızlık sağlanmalı !!
✓ LAK sonuçları (olumsuz ) iyileştirme fırsatı olarak ve eğitim
aracı olarak kullanılmalı
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ETKİN LAK SÜRECİ
( LAK DEĞERLENDİRME)
✓ LAK performans skoru genellikle Z skoru hesaplanarak
yapılmaktadır.
✓ ISO 17043 ve ISO 13528 kriteri
✓ Z < ±2 Performans yeterli
✓ ±2<Z< ±3 Performansı şüpheli
✓ Z > ±3 Performansı yetersiz

TÜRKAK kuralı

!! 4 yılda en az bir katılım

Z < ±2 Performans yeterli
Z > ±2 Performans yetersiz
Laboratuvar sonucu 1.99 UYGUN
✓ Laboratuvar sonucu: 2.00, 2.03, 2.34, 3.43 UYGUN DEĞİL !!
✓ Karar kuralı belirsizlik hesaba katılarak gözden geçirilmeli !!
✓ Karar kriteri için % 5 belirsizlik ve karar kuralı laboratuvar lehine
belirlenerek karar kriteri 2.00+0.1=2.10 Z<2.10 olarak uygulanabilir.
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Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri
( 20 yıllık deneyimden !!)
LAK çalışması ve sıklığı RİSK analizi yaparak belirlenmeli
LAK analizleri tarafsızlığı ve etkinliği sağlanmalı
LAK süreci laboratuvar KYT tarafından yönetilmeli
Analizle üç risk grubuna ayrılarak LAK planlaması yapılmalı
Her grup için ayrı LAK planı yapılmalı
LAK planı yapılan ölçüm, analiz, test metotlarına göre
planlanmalı
➢ LAK sonuçları iyileştirme için fırsat olarak kullanılmalı, LAK
eğitim işlevi kullanılmalı
➢ Üç farklı LAK uygulanabilir-uygulanmalı !!!
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri
( 20 yıllık deneyimden !!)
➢ LAK -1 İki laboratuvar arasında ( ücretsiz)
➢ LAK-2 Bir grup laboratuvar arasında düzenlenen çalışma (
düşük maliyetli
➢ LAK-3 Bağımsız firmalar tarafından düzenlenen çalışma (
ücretli)
➢ Bu üç LAK birbirine alternatif değildir !!!
➢ Birbirini tamamlayıcıdır.
➢ LAK-1 Dört farklı laboratuvarla düzenlenebilir.
Değerlendirme X1-Xx<R veya YT SD
➢ LAK-2 Örnekler bir laboratuvar tarafından hazırlanır.
➢ Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması tarafsız
" profesyonel" bir kişi tarafından yapılmalıdır.
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Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri
( 20 yıllık deneyimden !!)
➢ LAK

Planlama aşağıdaki şekilde olabilir.
ANALİZ METOTLARI İÇİN
YILLIK LAK PLANI
LAK-1

LAK-2

LAK-3

RİSK-1 (YÜKSEK)

6

4

1

RİSK-2 (ORTA)

4

2

2 YILDA BİR

RİSK-3 (DÜŞÜK)

2

1

4 YILDA BİR

TEST VE ÖLÇME METOTLARI İÇİN
YILLIK LAK PLANI
LAK-1
LAK-2
LAK-3
RİSK-1 (YÜKSEK)
4
2
2 YILDA BİR
RİSK-2 (ORTA)
4
1
3 YILDA BİR
RİSK-3 (DÜŞÜK)
2
1
4 YILDA BİR
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Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri
( 20 yıllık deneyimden !!)
➢ Eğitim amaçlı LAK planlanmalı
➢ LAK çalışmalarının önemli bir amacı da laboratuvarın
eğitimidir.
➢ Laboratuvar LAK sonuçlarını ( olumlu ve olumsuz)
değerlendirerek iyileştirme fırsatı olarak kullanmalıdır.
➢ Analizi analiz amaçlı LAK programı analiz metotları için
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
➢ Katılımcı laboratuvarlara üç farklı örnek gönderilir.
➢
➢
➢
➢
➢

1-Kalibrasyon standardı
2-Cihaza verilecek şekilde hazırlanmış sıvı örnek
3-Homjen katı örnek
Bu çalışma ile analizin üç aşaması da kontrol edilebilir.
(Örnek gıdada pestisit analiz, aflatoksin analizi gibi)
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Karşılaştırma Testleri
➢ CCQM Interlaboratory Comparison ( Key comparison) BIPM
tarafından organize edilir. Metroloji Enstitüleri katılabilir.
➢ IMEP ( International Measurement Evaluation Program)
IRMM tarafından organize edilir.
➢ Yeterlilik Testleri (Proficiency test)
➢ Round-Robin test daha dar kapsamlı karşılaştırma testi (
Aynı firmanın laboratuvarları arasında)
➢ EQA karşılaştırma programı, klinik laboratuvarlar için
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Referans Kaynaklar
✓ ISO13528-2015 Statistical Methods For Use In Proficiency Testing By
Interlaboratory Comparisons Of Proficiency Testing Schemes
✓ Eurachem Guide On Selection, Use And Interpretation Of Pt Schemes Edition
3.0 – 2021
✓ ILAC G13:2000 Guidelines For The Requirements For The Competence Of
Providers Of Proficiency Testing Schemes
✓ ISO/IEC 17043-2010 Conformity Assessment - General Requirements For
Proficiency Testing
✓ EA-4/18: 2010 Yeterlilik testi katılım düzeyi ve sıklığına ilişkin kılavuz
✓ Guidelines for the assessment of the appropriateness of small Interlaboratory
comparisons within the process of laboratory accreditation EA-4/21 INF: 2018
✓ EPTIS Yeterlilik Test Bilgi Bankası
✓ www.eptis.bam.de
✓ YEBTİS ( TÜRKAK bilgi bankası)
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UME Kjeldahl Azot Tayini YT Çalışması
Sonuçları-2001
1
2
46.45
46.8
48.1505 48.1310
46.4
46.7
60.2677 60.2253
46.656
46.599

3
46.49
48.1423
46.4
60.3890
46.699

4
46.52
48.3388
46.7
60.2310
46.766

5
46.73
48.2295
46.7
60.2232
46.752

%N
46.598
48.1984
46.58
60.2712
46.6944

9.48
9.38
9.3
9.28
9.3
9.35
300.9406 300.8190 300.8895 302.1179 301.4343 301.2401
11.1449 11.8948 11.6928 11.8084 11.3765
11.739
3.34
3.36
3.19
3.29
3.295

SD
0.156
0.1643
0.0684
0.069
0.083
0.3141
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LAK Sonuçları Ölçüm Analiz
Çevre Labortauvarları

LAK Sonuçları

pH

Nitrat

KOİ

Çözünmüş O2

Yağ- gres

pH/°C

mgN/L

mgO2/L

mg/L

mg/L

1
2
3
4
5
6
7
8

6.76
6.82
6.93
6.95
6.97
6.98
7.06
7.2

13.6
27.5
46.4
52.3
58.09
61.3
62
66.45

77
109.688
130
140
141.1
177
185
208
241.6

7.7
7.98
8.2
8.6
8.9
8.94
9.18
9.7

50.88
52.72
95
104
109.2
110
155
206.2

ORT
SD
%RSD

6.96
0.14

48.46
18.66
39

156.60
51.05
33

8.65
0.66
8

110.38
51.15
46

1.1

4.9

2.7

1.3

4.1

MAX/MİN

Zeta Skor değerlendirme örnek
IMEP-114: Determination of total Cd, Pb, As, Hg and Sn in feed pre-mixes
a : umin ≤ ulab ≤ umax; b : ulab < umin; and c : ulab > umax
Belirsizlik yorum: a Uygun b.Düşük c Yüksek belirsizlik
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IMEP-114: Determination
of
total Cd, Pb, As, Hg and
Sn in feed premixes

X
Max
Min
Max/Min
Ondalık
Basamak
Max
Min

3.33
1.95
1.71

U(X)
1.5
0.001
1500

4
1

4
1
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IMEP-119 Total As
in Premix

MAX

X
0.35
3.675
6

1.63

MAX/MİN

11

16

ONDALIK

1-4

1-4

MİN

U
0.1
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Sorular ???
Sorular ??
Sorular?
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