
P.1/75

Konusunda 20+10+ yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için ! 

METOT VALİDASYONU 

(5N+1K)

İbrahim AKDAĞ

E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com
Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com

3.ULUSAL LABORATUVAR 

AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ

SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

11-12-13  Mayıs 2016



P.2/75

Akreditasyon teknik koşullar

Metot Validasyonu  ve önemi 

Kavramlar  ve tanımlar

Metot  Validasyonu (5N+1K)

 Metot  Validasyonu   Planlama

Metot  Validasyonu   Yapılması

Metot  Validasyonu Raporlama

Validasyon sonuçlarının kalite kontrolde kullanımı

Sunum İçeriği
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5N+1K

Nedir  ?

Neden gereklidir?

Ne zaman yapılmalıdır?

Nasıl  yapılmalıdır ?

Nerede ?

Kim ?
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Metot Validasyonu- Kavramlar

 Validasyon: Bir sistemin belirlenen   özel amaçlara  uygunluğunun  

objektif olarak test edilerek onaylanmasıdır. 

 Doğrulama ( Verifikasyon):Bir sistemin belirlenen kriterle 

uygunluğunun objektif kanıtlarla doğrulanmasıdır.

 Confirmation-(Onay-Teyit): Elde edilen sonuçların amaca 

uygunluğunun değerlendirilmesi ve  kabul   edilebilirliğinin 

onaylanması.

 Ara  kontrol-doğrulama: Belli aralıklarla validasyon 

parametrelerinin kontrolü. 

 Kalibrasyonu yapılmış cihazın kalibrasyon durumunun kontrolü.
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Validasyon /Kualifikasyon

 Validasyon bir cihazın veya sistemin belirlenen spesifik  

koşulları yerine getirdiğinin test edilerek onaylanmasıdır.

 Verifikasyon ( Doğrulama)  bir cihazın veya sistemin belirli  

koşulları yerine getirdiğinin doğrulanması.

 Kalifikasyon ise validasyon sürecinin belli bir bölümünü 

oluşturan  kısmının performansını ölçmek için  yapılan 

testlerdir.

 Kalibrasyon:  Belli  koşullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği 

değer ile  değeri bilinen ölçülen büyüklük arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için yapılan işlemlerdir.

 Test: Bir ürün , cihazın veya  prosesin bir veya birden fazla 

özelliğini belirlemek için belli bir prosedüre göre  yapılan 

teknik işlemlerdir.
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Laboratuvar Akreditasyonu
Teknik  Koşullar

5.1. Genel

5.2.Personel Yeterliliği

5.3.Yerleşim ve çevre koşulları

5.4.Test ve Analiz  Metotları

5.5.Cihazlar

5.6.İzlenebilirlik

5.7.Örnek alma 

5.8.Örneklerin  taşınması ve saklanması

5.9. Test ve kalibrasyon sonuçlarının 

kalitesinin temini

5.10.Raporlama
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Laboratuvar Akreditasyonu

Teknik Koşulların Sağlanması ve Bilimsellik

Akreditasyonun istenen kaliteyi sağlanması için teknik 

koşulların bilimsel yöntemle yerine getirilmesi 

gereklidir..

Akreditasyon yeterli   bilgi ve  deneyim  sahibi kişilerce 

uygulandığında istenen kalite artışını sağlar.

Bilimsel  yöntemlerin uygulanması  insan faktörüne 

bağlıdır.

Konunun tarafları  kişiler:

Laboratuvar  Personeli- Eğitim ve Danışmanlık-

TÜRKAK Denetçisi  

(  Etkili  iletişim ve bilgi   paylaşımı !!)
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YETERLİ EĞİTİM-DENEYİM

 Yapılan test, ölçüm, analizin bilimsel prensipleri anlaşılmalı ( 

Olmazsa olmaz)

 Yeterli istatistik bilgi ( Olmazsa olmaz)

 Metroloji bilgisi (  Kalibrasyon, İzlenebilirlik,  Belirsizlik için)

KİM  ?

Akreditasyon ve diğer denetçiler (BELİRLEYİCİ !!)

Eğitim veren kişiler (ÖNEMLİ…)
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5.4.Test ve Analiz  Metotları

Metotların Seçimi

Metot validasyonunun planlanması

Validasyon çalışmalarının yapılması

Validasyon sonuçlarının hesaplanması ve raporlanması

Validasyon raporunun değerlendirilip onaylanması

Metodun rutin kullanımı sırasında  kontrol altında tutulması 

( KK  )

Raporlanan sonucun belirsizliğinin hesaplanması

Sonuçlarının doğru   ve anlamlı raporlanması

Güvenilir sonuç elde edilmesi süreci
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5.4 Metot  validasyonu

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

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

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

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

 Validasyon sonuçlarının onaylanması
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5.4 Metot  validasyonu

5.4.5.2 

Not 1 - Geçerli kılma, numune alma, taşıma ve nakil ile ilgili prosedürleri 

içerebilir.

Not 2 - Bir metodun performansının (çalışmasının) belirlenmesi için 

kullanılan teknikler, aşağıdakilerden biri veya bunların birlikte 

uygulanması olmalıdır:

Referans standartlar veya referans malzemeler kullanarak 

kalibrasyon,

Diğer metotlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırma,

Laboratuvarlar arası karşılaştırma,

 Sonucu etkileyen faktörlerin sistematik bir değerlendirmesi,

Metodun teorik prensiplerinin bilimsel olarak anlaşılması ve uygulama 

sırasında elde edilen deneyime dayanılarak sonuçların belirsizliğinin 

değerlendirilmesi..
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5.4 Metot  validasyonu

 5.4.5.3 Valide edilmiş metotların validasyon sonuçları planlanan
kullanım amacına uygun değerlerde olmalıdır.

 Metodun doğruluğu, tekrarlanabilirliği, ölçüm aralığı, sonuçların
belirsizliği, algılama sınırı, metodun seçiciliği, lineerlik, tekrar
üretilebilirliği, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

 (Validasyon sonuçlarının kontrolü ve onaylanması)

 NOT 1: Validasyon şartların belirtilmesini, metotların karakteristik
özelliklerinin belirlenmesini, şartların ilgili metot kullanılarak yerine
getirip getiremeyeceğine ilişkin kontrolü ve geçerliliğe ilişkin bir
beyanı içerir.

 NOT 3: Validasyon daima maliyetler, riskler ve teknik olasılıklar
arasında bir dengedir.
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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 işlemleridir.

Neden ?

 Bir metotla yapılan ölçümün  sonuçları bir çok faktöre  

bağlıdır.(Laboratuvar koşulları, cihaz, kullanılan kimyasal 

madde , standart,  operatör deneyimi)

 Bu nedenle   laboratuvar kendi koşullarında 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 değişiklik yapıldığı zaman ( 

değişiklik kapsamında)

 Valide edilmiş bir metot başka bir laboratuvarda 

kullanılacağı zaman veya  farklı bir kişi veya farklı bir 

cihazla kullanılacağı zaman;

 Kalite kontrol testleri sonunda metodun performansında 

zamanla bir  değişme olduğu anlaşıldığında 

 Bir analiz için yeni metot geliştirildiği zaman
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Metot Validasyonu-Nasıl ? 

(Validasyon Planı)

 Validasyon parametrelerinin ve kapsamının belirlenmesi

 Metot validasyon strateji planı yapılması

 Validasyon deneylerinin  yapılması

 Validasyon raporunun hazırlanması

 Sonuçların uygun ve yeterliliğinin kontrolü (Onay)

 Kalite kontrol ( istatiksel  kalite  kontrol)
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Metot Validasyonu Kim ? 

 Validasyon   çalışmalarını yürütecek kişi bu konuda yeterli ve 

gerekli bilgi ve deneyime  sahip olmalıdır.

 Yapılan test, ölçüm ve analizin bilimsel   prensibini anlamış 

olmalıdır.

 Validasyon sonuçlarının hesaplanması, yorumlanması 

konusunda   yeterli istatistik bilgisine sahip olmalıdır.

 Metroloji konusunda   yeterli temel bilgiye sahip olmalıdır.

 Validasyon  çalışmalarını bir laboratuvarda bu konularda yeterli 

olan kişiler  tarafından  planlanıp  yürütülmelidir.

 Validasyon çalışmalarının   raporlanması ve yorumlanması için 

gerekiyorsa dışarıdan hizmet  alınmalıdır.
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Metot  Validasyon Planı

Metot   Validasyon planı:

 Metodun türüne göre,

 Ölçüm aralığına göre

 Kullanılan cihazlara

 Metodu uygulayan kişi  sayısına göre

 Metot sonucu istenen kaliteye göre 

 Analiz hızı

 Analiz maliyetine göre belirlenmelidir.



P.19/75

Metot  Validasyon Planı

Metot   Türü ( Metrolojik prensibi-Fiziksel-Kimyasal)

 Kalibrasyon

 Ölçüm Metodu

 Analiz  Metodu

 Test   Metodu

Metot Türü (  Metodun geçmişine-kaynağına göre)

 Standart Metot

 Tek laboratuvarda geliştirilmiş metot ( In-House Metot)

 Değiştirilmiş Standart veya Valide edilmil Metot ( Add-
Hoc metot)

 Deneysel Metot ( Empirical  Metot)
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Metot  Validasyon Planı

Analiz  Metotları   (  Konsantrasyona göre)

 Kalitatif Tanımlama (var-Yok)

 Saflık-Limit

 Saflık- Miktar

 Miktar –Assay

Analiz  Metot Türü ( Kullanım amacına göre)

 Tarama ( Screening) 
 Kalitatif

 Kantitatif

 Doğrulama ( Cofirmation)
 Kalitatif

 Kantitatif
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Metot  Validasyon Planı

Metot   Türü ( Metrolojik  prensibi-Fiziksel-Kimyasal)

Validasyon Parametreleri Kalibrasyon
Ölçüm  

Metodu

Analiz  

Metodu

Test   

Metodu

Spesifiklik/ Seçicilik  -  -  +  -

Doğruluk  +  +  +  -

Tekrarlanabilirlik  +  +  +  +

Tekrar Üretilebilirlik  -  +  +  +

LOD  -  -  +  -

LOQ  -  -  +  -

Lineer Aralık  -  -  +  -

Geri Kazanım  -  -  +  -
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Metot  Validasyon Planı

Metot Türü (  Metodun geçmişine-kaynağına göre)

Validasyon Parametreleri
Standart  

Metot

Laboratuvarda 

geliştirilmiş 

metot ( In-

House Metot)

Değiştirilmiş 

Standart veya 

Valide edilmil 

Metot  ( Add-

Hoc metot)

Deneysel  

Metot  ( 

Empirical  

Metot)

Spesifiklik/ Seçicilik  -  +  -  -

Doğruluk  +  +  +  -

Tekrarlanabilirlik  +  +  +  +

Tekrar Üretilebilirlik  +  +  +  +

LOD  (  Eser  analiz  için)  +  +  -  -

LOQ  ( Eser  analiz için)  +  +  -  -

Lineer Aralık  -  +  -  -

 Geri Kazanım  +  +  +  -
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Metot  Validasyon Planı

Analiz  Metot Türü  ( Kullanım amacına göre)

Validasyon Parametreleri
          Tarama            

      ( Screening)

       Doğrulama         

      ( Cofirmation)

      Tarama       

   ( Screening)

       Doğrulama        

   ( Cofirmation)

Spesifiklik/ Seçicilik  +  +  +  +

Doğruluk  -  -  -  +

Tekrarlanabilirlik  -  -  +  +

Tekrar Üretilebilirlik  -  -  +  +

LOD  Detection limit   CCß    +  +  +  +

LOQ  Karar Limiti (desicion) CCa   -  +  -  +

Lineer Aralık  -  -  -  +

 Geri Kazanım  -  -  -  +

Uygulanabilirlik -Stabilite  -  -  +  +

KALİTATİF KANTİTATİF
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Metot  Validasyon Planı

Analiz  Metotları   (  Konsantrasyona göre)

Validasyon Parametreleri

Kalitatif 

Tanımlama 

(var-Yok)

Saflık-Limit
Saflık- 

Miktar
Assay

Spesifiklik/ Seçicilik  +  +  +  +

Doğruluk  -  -  +  +

Tekrarlanabilirlik  -  -  +  +

Tekrar Üretilebilirlik  -  -  +  +

LOD  -  +  -  -

LOQ  -  -  +  -

Lineer Aralık  -  -  +  +

 Geri Kazanım  -  -  +  +
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Metot  Validasyon Planı

Metot   Validasyon planı:

 Parametrelerin seçimi

 Kapsamının belirlenmesi

 Kullanılacak örnek ve referansların seçimi

 Kaç kişi validasyon yapacak

 Tekrar sayısının belirlenmesi
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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

 Karşılaştırılabilirlik (Doğruluk  ?)



P.27/75

Metot  Validasyon Parametreleri

Analiz Metotları
 Spesifiklik(Specifity)

 Seçicilik (Selectivity)

 Tekrarlanabilirlik(Repeatability)

 Tekrar Üretilebilirlik (Reproducibility)

 Doğruluk (Accuracy)

 Geri Kazanım ( Recovery)

 Lineerlik (Linearity)

 Ölçüm Aralığı (Range)

 Tayin Limiti( Limit of detection, LOD)

 Ölçüm Limiti( Limit of quantitation, LOQ)

 Sağlamlık (Robustness/Ruggedness)

 Homojenite ( Homogenity)
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Metot  Validasyon Planı

Ölçüm Metodu   Validasyon planı:

 Validasyon Parametreleri:
 Doğruluk (Accuracy)

 Tekrarlanabilirlik (Repeatability)

 Tekrar Üretilebilirlik

 Ölçüm Aralığı (Range)

Bu  ölçümlerde genellikle kişi  ve örnek etkisi ihmal edilecek kadar 
azdır.
Belirleyici olan ölçüm cihazı  kalibrasyonu ve kararlılığıdır.
Dolayısyla validasyon çalışmalarını farklı kişilerin yapmasına gerek 
yoktur.
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Metot  Validasyon Planı

Test  Metodu   Validasyon planı:

 Validasyon Parametreleri:
 Tekrarlanabilirlik

 Tekrar Üretilebilirlik

Tekrarlanabilirlik :Aynı örnekte   belli sayıda   test yapılarak SD 

hesaplanır.

Tekrar Üretilebilirlik:Tekrar üretilebilirlik koşullarını kapsayan aynı 

örnekte tekrar üretilebilirlik koşullarında test yapılır.  Ve  SD hesaplanır.

Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik   faklı örnekler için yapılmalıdır.
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Metot  Validasyonu-Örnek

Analiz Metodu   Validasyon planı:

Validasyon Tekrarlanabilirlik

No A

1 14.93

2 12.11

3 14.99

4 14.82

5 15.40

6 14.91

7 14.86

8 16.30

9 14.82

10 13.80

Ortalama 14.69

SD 1.096

%RSD 7.46

Değerlendirme ( Verification)

Val  . Sonuç %RSD 7.5

Standart Metot %RSD 11

Standart Metoda göre uygun

Onay -Teyit ( Confirmation)

Validasyon sonuçları amaca uygundur.
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Metot  Validasyonu-Örnek

Analiz Metodu   Validasyon planı:

Validasyon Doğruluk

Onay -Teyit ( Confirmation)

Doğruluk  sonuçları amaca uygundur.

CRM 14.6±1.2

No A

1 14.93

2 12.11

3 14.99

4 13.40

5 15.40

Ortalama 14.2

SD 1.4

%RSD 9.7

CRMCCmm 

2
(CRM)

2u*2)( muu 

)( um
Değerlendirme ( Verification)

m -0.4

Um 0.62

UCRM 0.60
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Metot  Validasyonu-Örnek

Analiz Metodu   Validasyon planı:

Validasyon LOQ

No PPB

1 0.807

2 0.999

3 0.988

4 1.027

5 0.994

6 0.991

7 1.087

8 0.988

9 0.920

10 0.991

SD 0.0729

LOQ 0.7294

LOQ  (ppb) 1

LOQ

Validasyon

Değerlendirme ( Verification)

Yasal  Limit  max. 10 ppb

Lab. Sonuç 1  ppb

Onay -Teyit ( Confirmation)

1<10/5=2 UYGUN

Hedef  LOQ    min Limit//5
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Metot  Validasyonu-Örnek-2
Tayin Metodu   Validasyon planı:

Kömürde Kül Tyaini ASTM  D 3174

Aralık %

Validasyon Parametreleri:

 Tekrarlanabilirlik

 Tekrar Ürertilebilirlik
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Metot  Validasyonu-Örnek-2
Tayin Metodu  Validasyon planı:

Validasyon
Tekrarlanabilirlik

Tekrar  Üretilebilirlik

No %  Kül % Kül

1 5.93 5.96

2 5.94 5.92

3 5.95 6.11

4 6.06 5.96

5 5.96 5.94

6 5.96 6.02

7 5.94 5.93

8 6.02 5.94

9 5.93 5.95

10 5.92 6.06

Ortalama 5.96 5.98

SD 0.044 0.063

%RSD 0.74 1.05

Değerlendirme ( Verification)

Val  . Sonuç %RSD 0.74

Standart Metot %RSD

r  % 5.03

%RSD 1.78

Val  . Sonuç %RSD  074<1.78

Standart Metoda göre uygun

NOT:  Deneysel  metot olduğundan   mutlak doğruluk   
belirlenemez. Sabit tartıma kadar yakıldığında 
bulunan sonuç doğrudur.
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Tayin Limiti Ölçüm Limiti (LOD-LOQ)

 Tayin limiti  örnekte ölçülebilen fakat kesin olarak miktarı 

belirlenemeyen  en düşük miktardır.

 Örneğin sinyal olarak okunabildiği düşük derişimdir. 

 XL= Xb1+ksb1      Xb1  blank ortalaması sb1 blank ölçümlerinin 

standart sapması , k  çarpan faktörü

 K genellikle  3 alınır.

 Tayin limiti (XL ) genellikle sinyal/gürültü oranını 3 katı 

olarak alınır.

 Ölçüm limiti sonucun belirli bir güvenilirlikle raporlanabildiği 

en küçük değerdir.   Blank SD nin 10 katı alınarak 

hesaplanır.

 Tayin limiti gerçek matriks örnekle yapılmalıdır.
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Tayin Limiti Ölçüm Limiti (LOD-LOQ)

LOD Hesaplama
 Okumaların standart 

sapması hesaplanır.

 Tayin limiti 0+ 3s  veya kör 

örnek derişimi  C0+ 3s  

olarak hesaplanır.

Analiz
 Kör örnek   10 kere ölçülür.

veya

 Kör örneğe tayin limitine 

yakın derişimde örnek 

ilave edilir ve 10 okuma 

yapılır.

LOQ Hesaplama
 Tayin limiti 0+ 10s  veya 

kör örnek derişimi  C0+ 10s  

olarak hesaplanır.
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Gerçeklik  testi(Trueness)

 Bir metodun  sistematik hatasını belirlemek için analizi 
bilinen matriks referans madde( CRM) kullanılarak  analiz 
yapılır. 

 Bulunan sonuçtan metodun sistematik hatası hesaplanır.

 Sistematik hata analiz edilerek (t-testi) düzeltme uygulanıp 
uygulanamayacağına karar verilir.

 Düzeltme uygulanacaksa düzeltme faktörü hesaplanır.

 Referans madde mevcut değilse metot sonucu  sistematik 
hatası bilinen ( sıfır sistematik hatalı) referans metot 
sonuçları ile karşılaştırarak veya belirlenmiş konvansiyonel 
gerçek değerle karşılaştırılarak sistematik hata hesaplanır.



Gerçeklik (Trueness)

 Hesaplanan  sistematik hata için düzeltme   yapılıp 
yapılmayacağına karar  vermek için t  testi yapılır.

 Düzeltme yapılması gerekiyorsa düzeltme faktörü hesaplanır.

 Örnek: referans madde sertifika değeri 2.14 mg/L

 5 tekrar sonucu bulunan ortalama sonuç 2.03 mg/l

 Standart sapma 0.05 mg/L ise

 Tcrt   n-1 için 2.77   t>tcrt  olduğu için düzeltme yapılmalıdır.

 DF=2.14/2.03=1.054

9.4
5/05.0

14.203.2

/

)(








ns

x
t
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Gerçeklik(Trueness)

 Sertifikalı referans madde ile yapılan  gerçeklik sonucunun  

değerlendirilmesi:

CRMCCmm 
2

(CRM)
2u)( muu )( um

Gerçek Değer:29.5±1.30) 29.5

Ortalama değer 30.24

Fark 0.74

u(CRM) 0.65

u(T) 0.16

U(T) k=2 1.34

fark <U(T) 0.74<1.34



Analiz Doğruluğu

Geri Kazanım Spesifiklik-

Doğruluk

DOĞRU
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Geri Kazanım (Recovery)

 Kimyasal ölçümde gerçek değerin ölçülmesi uygulanan 

metoda bağımlı olarak değişim gösterir.

 Deneysel  işlemler esnasında çeşitli nedenlerle bir kayıp 

oluşur. 

 Bu kayıp miktarının oranını  ve belirsizliğini hesaplamak 

gerekir.

 Kayıp miktarı metodun geri kazanım oranı olarak ifade edilir.
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Geri Kazanım Belirleme Yöntemleri

 Sertifikalı referans madde ile  geri kazanım  belirleme

 “SPİKE” yöntemi ile  geri kazanım  belirleme

Kör  matriks madde ile

Gerçek örnek ile 

 Referans metotla analiz ederek geri kazanım belirleme

100*%
C
C

CRM

obs
mR  100*%

C
C

spike

obs
mR 

100*%
C

C
spike

sampobs
m

C
R
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Tekrarlanabilirlik

Bir metodun;

Aynı laboratuvarda

Aynı cihazla

Aynı kişi tarafından

Kısa zaman aralığında  yaptığı ölçüm sonuçlarının  

biri birine  yakınlığının ölçüsüdür.
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Tekrar  Üretilebilirlik

Bir metodun;

Farklı laboratuvarlarda

Farklı cihazla

Farklı kişi tarafından

Farklı kimyasallar kullanarak

Farklı günlerde yaptığı ölçüm sonuçlarının biri 

birine  yakınlığının ölçüsüdür.



P.45/75

Tekrarlanabilirlik Kesinliği :Aynı analizi yapan, aynı cihaz, aynı 

laboratuvarda  kısa zaman aralığında yapılan ölçüm  sonuçlarının 
standart sapması hesaplanır.

 Ölçüm aralığında  farklı derişimlerde ( en az üç farklı derişimde) 
yapılmalıdır.

 Her derişim için standart sapma  veya rölatif standart sapma olarak 
(%RSD) hesaplanır

Tekrar Üretilebilirlik Kesinliği Analizi yapan farklı kişi, farklı cihaz, 
farklı Laboratuar ve farklı günlerde elde edilen sonuçların standart 
sapması olarak hesaplanır.

 Tekrar üretilebilirlik hangi değişken için yapılıyorsa o değişken için 
hesaplanır.

 Laboratuvar tekrar üretilebilirlik koşulları belirlenerek ( kişi, gün cihaz 
gibi ) tekrar üretilebilirlik testleri planlanıp yapılmalıdır.

 Her derişim için standart sapma  veya rölatif standart sapma olarak 
(%RSD) hesaplanır
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Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Üretilebilirlik 

Deneyleri

 Tekrarlanabilirlik için yapılan  çalışma deneysel işlemin tamamını 
kapsamalıdır. 

 Sadece  cihazla okuma tekrarlanabilirliği eksik bilgi verecektir. ( 
Enjeksiyon tekrarlanabilirliği, okuma tekrarlanabilirliği gibi)

 Deneysel tekrarlanabilirlik  deneysel işlemin başlangıç noktasından 
son noktasına kadar  tüm işlemleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

 Deneysel işlemlerin belli bir aşamasının tekrarlanabilirlik bilgisi de   
belirlenip deneysel  prosedürün o aşamasını günlük çalışmalarda 
kontrol altında tutmak için ( Sistem uygunluğu testleri için) 
kullanılmalıdır.

 Örneğin enjeksiyon tekrarlanabilirliği, alan tekrarlanabilirliği, RT 
tekrarlanabilirliği belirlenip  her gün analiz  yaparken  belli değerlerde 
olduğu kontrol edilmelidir.

 Deneysel prosedürün ara işlemlerin tekrarlanabilirliği tüm deneysel 
tekrarlanabilirliği belirler.
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Tekrarlanabilirlik -Tekrar Üretilebilirlik 

Çalışması Planlama

 Laboratuvar  tekrarlanabilirlik koşullarına göre 

belirlenmelidir. 

 Metot tekrarlanabilirlik  koşulları

 Ürün cinsi ( matriks )

 Konsantrasyon 

 Kişi

Laboratuvar  tekrar  üretilebilirlik   koşullarına göre 

belirlenmelidir. 

 Metot tekrar  üretilebilirlik   koşulları

 Ürün cinsi ( matriks )

 Konsantrasyon 

 Farklı kişi

 Farklı gün
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Validasyon Sonuçlarının Hesaplanması ve Raporlanması

 Validasyon sonuçları istatiksel yöntemlerle hesaplanması, 
yorumlanmalıdır.

1. Tekrarlanabilirlik koşullarında analiz yapılarak sonuçlar 

hesaplanır.

2. Sonuçların dağılımının NORMAL dağılım olup olmadığı 

kontrol edilir. Sapan değerler varsa atılır.  (OUTLIER 

TEST ASTM E-178)

3. Her iki kişinin sonuçlarının ortalaması standart sapması ve 

% RSD değerleri hesaplanır.

4. F testi yapılarak tekrarlanabilirlikleri kontrol edilir.

5. t  Testi yapılarak ortalamalar arasında fark olup olmadığı 

kontrol eldir.
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Validasyon Sonuçlarının Hesaplanması ve Raporlanması

6. F ve t testi uygunsa ortak tekrarlanabilirlik ( POOLED   % 

RSD  , RSD ler  yakınsa aritmetik ortalamada olabilir)  % 

RSD olarak hesaplanır.

7. Validasyon sonuçları standart metotta verilen  değerlerle 

karşılaştırılır. ( tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik 

değerleri)  Sonuçların kullanım amacına uygunluğu 

değerlendirilir.

8. Rutin analiz sırasında performans kontrolü için planlama 

yapılır.

9. Tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik ve doğruluk kontrolü 

limitleri hesaplanır.
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Valide Edilmiş Metodun Kullanımı

 Valide edilmiş metodun belirlenen analitik amaca  uygun olup 
olmadığı  değil, metodu kullanan  kişinin   metodu uygulama 
performansının  belirlenen analitik amaca uygun olup 
olmadığı   kontrol edilmelidir.

 Valide edilmiş metodu kullanan her kişinin metodu uygulama 
performansı,  validasyon bilgileri ile karşılaştırılmalıdır. 

 Kişinin metodu uygulama performansı metodun geçmişte 
validasyon sırasında elde edilen performansından daha 
önemlidir.

 Bu nedenle amaca uygun kalite kontrol prosedürünün  
uygulanması büyük önem taşır.
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Validasyon Verilerinin Kalite Kontrolde 

Kullanımı

 Metot validasyonu  metodun performansını ölçer ve 

metodun  rutin kullanım koşullarındaki  performansını ve  

bu performansın gerçekleşmesi koşullarını ve sınırlarını 

belirler.

 Metodun rutin kullanım sırasında kontrol altında tutmak 

için  belirli bir kalite kontrol işleminin uygulanması gerekir.

 Uygun kontrol aracı olarak  bilinen bileşimdeki kontrol 

örneği belirli aralıklarla normal örnek gibi analiz edilir ve 

bulunan sonuç grafiksel olarak kaydedilir. ( Kalite kontrol 

örneği)
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İç Kalite Kontrol Planı

 İç kalite kontrol iki ana başlık altında yapılmalıdır.

 1-Analizin sürecinin değişik aşamalarında  yapılan 

kontroller 

 2-Analiz sonucu ile kontrol

Tekrarlanabilirlik, 

 Tekrar üretilebilirlik,

 Doğruluk

LOQ
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