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✓ Metroloji  nedir? (5N+1K)

✓ Metrolojinin Amacı

✓ Metroloji ve Kalibrasyon

✓ İzlenebilirlik

✓ Kalibrasyon 5N+1 K

✓ Kalibrasyon sertifika bilgileri yorumu

✓ Cihaz kalibrasyonu- Analitik kalibrasyon

Eğitim İçeriği
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✓ Metroloji  nedir? (5N+1K)

✓ Metrolojinin Amacı

✓ Metroloji ve Kalibrasyon

✓ İzlenebilirlik

✓ Kalibrasyon 5N+1 K

✓ Kalibrasyon sertifika bilgileri yorumu

✓ Cihaz kalibrasyonu- Analitik kalibrasyon

Eğitim İçeriği



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

✓Meslek İçi Eğitim

✓Metot Validasyonu

✓Kalibrasyon

✓Ölçüm Belirsizliği

✓ İç  Kalite Kontrol

✓Dış  Kalite Kontrol- Yeterlilik Testleri
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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.

Konunun tarafları  kişiler:

✓Laboratuvar  Personeli

✓Eğitim ve Danışmanlık

✓Denetçiler
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Teknik faaliyetler

✓ Laboratuvar  teknik faaliyetlerin doğru olarak planlanıp 

yapılması için gereken yetkinlik:  

✓ Metot validasyonu

✓ Kalibrasyon

✓ Ölçüm belirsizliği

✓ Metroloji  bilgisi

✓ Ölçümün prensibini anlamalı

✓ İstatistik bilgisi 

✓ Belirsizlik hesaplamada deneyimli  olmalı !!
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Nedir ?

Neden ölçüyoruz ?

Nasıl ölçüyoruz ?

Nerede ölçüyoruz?

Ne  zaman?

Kim ?

Ölçme ve Önemi
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5N+1K ?

✓Ne  yapıyoruz?
✓ Ölçme 

✓ Kalibrasyon

✓ Test 

✓ Analiz 

✓Neden  yapıyoruz?
✓ Karar vermek için

✓ Hammadde

✓ Ürün

✓ Proses

✓ Kalite  belirlemek

✓ Yasal kontrol

✓Nasıl   yapıyoruz?
✓ Standart  metot ile

✓ SOP

✓ Talimat 

✓ Protokol

✓ Valide edilmiş metot

✓Kim yapıyor?
✓ Eğitimli personel

✓ Deneyimli personel

✓ Yeterliliğini  kanıtlanmış 
personel ( Validasyon, KK)

✓ Yetkilendirilmiş personel
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Ölçmenin  Amacı

✓Ölçüm sonucuna dayanarak  karar vermektir.

Bu karar
✓ Bir ürünün standartlara uygunluğunu kontrol etmek

✓ Ürün kalite kontrol

✓ Bir üretim prosesin kontrolü

✓ Yasal kurallara uygunluğu belirlemek ( adli kararlar için)

✓ Gıda ve çevre kontrol

✓ Sağlık tanı ve tedavi kontrol 

✓ İş güvenliği ve emniyet

✓ Ürünlerin ticari olarak değerlendirilmesi, sınıflandırılması
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Üretim Tesislerinde Ölçme ve Önemi

Üretim   tesislerinde ölçme amaçları:
✓Hammadde Kontrol (Fiziksel ve kimyasal  ölçümler)

✓Üretim   Proses Kontrol ( Fiziksel  ve Kimyasl Ölçümler)

✓Ürün   Kontrol ( Fiziksel ölçümler)

✓Ürün Kalite Kontrolü ( Fiziksel ve kimyasal  ölçümler)

✓İş Güvenliği ve Emniyet Kontrol (Fiziksel ve kimyasal  

ölçümler)
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Üretim Tesislerinde Ölçme ve Önemi

✓ Hammadde Kontrol   Ölçümleri

Fiziksel  Ölçümler

Miktar Ölçümleri Birim Cihaz Ölçüm Aralık

Kütle-Ağırlık g,kg, Ton Terazi g-Ton

Hacim L,m3 Akış Ölçer L-m3

Boyutsal µm, mm, cm, m
Mikrometre, 

Kumpas, Cetvel
µm-m

Mekanik  ölçümler Çekme mukavemeti, sertlik, darbe mukavemeti

Kimyasal Ölçümler

Kimyasal  Analizler % OES,XRF,ICP,AAS ppm-%
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Üretim Tesislerinde Ölçme ve Önemi

✓ Proses Kontrol Ölçümleri

Fiziksel 
Ölçümler

Birim Cihaz Ölçüm Aralık

Sıcaklık C Termometre, - C… 1500 C

Basınç Bar, Pascal Manometre 0 …  100

Akış L/dak Akış ölçerler

Nem % Higrometre 10-100
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Üretim Tesislerinde Ölçme ve Önemi

✓ İSG ve Emniyet  Ölçümleri

Ölçüm   Büyüklük Birim Cihaz
Ölçüm 
Aralık

Sıcaklık C Termometre 0… 40 C
Gaz-Solvent Buharı ppm Gaz ölçer 0… 100 
Aydınlanma Lux Lux-metre
Gürültü dB Gürültü Ölçer
Titreşim dB Titreşim Ölçer
Toz mg/m3 Toz ölçer-Grav.
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Üretim Tesislerinde Ölçme ve Önemi

✓ Ürün Kalite Kontrolü

Miktar Ölçümleri Birim Cihaz Ölçüm Aralık
Kütle-Ağırlık g,kg, Ton Terazi g-Ton
Hacim L,m3 Akış Ölçer L-m3

Boyutsal um, mm,m
mikrometre-

kumpas-cetvel
Kimyasal  Analiz ppm % OES,XRF,ICP,AAS ppm  %
Mekanik    Sertlik HV,HBW, HRC SERTLİK CİHAZI
Mekanik    Çekme 
Dayanım

Mpa , kg/cm2 ÇEKME TEST CİH.

Mekanik    Darbe 
Dayanım

Joul DARPE TEST CİH
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Nasıl ?  Amaca Uygun Ölçme Sistemi  

Oluşturulması

✓ Ölçüm amacı ve kapsamı belirlenmelidir

✓ Ölçüm aralığı ve ölçüm hassasiyeti belirlenmelidir

✓ Uygun  cihaz belirlenmelidir

✓ Cihazın   kullanım talimatı oluşturulmalıdır

✓ Ölçme talimatı oluşturulmalıdır

✓ Cihaz bakım   kalibrasyon ve kalibrasyon kontrol ( ara 

kontrol-kalibrasyon doğrulama planı ve talimatı 

oluşturulmalıdır)

✓ Cihaz kullanıcıya yeterli eğitim verilmelidir

✓ Cihaz kalibrasyonu ve/veya ara kontrolü için izlenebilir 

kalibrasyon standardı alınmalıdır
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Ölçüm Sonuçları

Güvenilir olmalı  

✓Doğru 

✓Tekrarlanabilir 

✓Belirlenen amaca uygun  kalitede olmalı

✓Karşılaştırılabilir olmalı

✓Ulusal ve uluslararası  boyutta karşılaştırılabilir olmalı
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Güvenilir   Ölçüm Nasıl ?

✓ Uygun   aralıkta ve hassasiyete cihaz olmalı

✓ Cihazın kalibrasyonu  yapılmış olmalı

✓ Ölçüm koşullarının uygun olması

✓ Cihazın kullanım talimatı oluşturulmalı

✓ Cihaz kullanıcısının yeterli eğitim ve deneyimi olmalı

✓ Cihaz kullanım süresince  düzenli olarak bakımı-

kalibrasyonu ve ara kontrolleri   yapılmalı

✓ Ölçüm sonuçlarının doğru raporlanması (    anlamlı 

basamakta ve  uygun  belirsizlikle raporlanmalı)
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Siz konuşun biz anlarız!    Babil kulesinden çıkış yolu*  !

Problem:
✓ 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-metroloji-

sozlugu
Eurachem Guide : Terminology in Analytical Measurement - Introduction to
VIM3
*Eurachem_Leaflet_TAM_TR

https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi-metroloji-sozlugu


JCGM 200:2012  International vocabulary of metrology —

Basic and general concepts and associated terms (VIM)

In some definitions, the use of non-defined concepts 

(also called “primitives”) is unavoidable. In this

Vocabulary, such non-defined concepts include: 

system, component, phenomenon, body, substance,

property, reference, experiment, examination, 

magnitude, material, device, and signal.
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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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Metroloji  5N +1K
✓ Nedir  ?

✓ Neden gereklidir?

✓ Ne zaman ?

✓ Nasıl   yararlanılır?

✓ Nerede ?

✓ Kim ?
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Metroloji  Nedir?

✓Metroloji : Ölçüm bilimidir.

✓Amacı :Doğru ölçüm yapabilmek için gerekli 
araçları sağlar.

✓Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimlerin (SI 
ve türevleri) tanımlayarak bilim ve teknolojinin 
kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin 
güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır.
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Metrolojinin Amacı

✓ Bir ülkede yapılan  ölçümlerin güvenilirliğini ve 
doğrululuğunu sağlamak.

✓ Endüstrinin güvenilir fiziksel ve kimyasal   ölçümler 
yapabilmeleri  için gerekli araçları  endüstriye sağlamaktır.

✓ Ölçümün amaca uygun doğrulukta ve belirsizlikte   
yapılmasını sağlamak

✓ Ölçüm sonucunun ulusal ve uluslar arası izlenebilirliğini 
sağlamak

✓ Ölçüm için gereken standartları ve referans maddeleri 
üreterek  endüstrinin kullanımına sunmaktır
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Metrolojinin Amacı (Nasıl?)

✓ Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliğini sağlayarak.

✓ Ulusal ve ulusal ve uluslar arası izlenebilirlik zincirini 
oluşturup   kontrol altında tutarak

✓ Ölçüm için gereken standartları ve referans maddeleri 
üreterek  endüstrinin kullanımına sunmaktır

✓ Kalibrasyon laboratuvarları aracılığıyla

✓ Akreditasyon  kalibrasyon ve diğer  tüm raporlarının ölçüm 
ve testlerin kalite  sistemi kurallarına uygun yapılmasını , 
sürekliliğini kontrol  ederek ve sürekli izleyerek 
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Metroloji  Sınıflandırma (Kim?)

BİLİMSEL METROLOJİ- UME  (  Ulusal Metroloji Enstitüsü)

ENDÜSTRİYEL METROLOJİ- Kalibrasyon Laboratuvarları

YASAL METROLOJİ- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve 
Standartlar Genel Müdürlüğü (ÖSGM)
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Metroloji  Sınıflandırma –Ölçüm türüne göre

Yapılan ölçümleri özelliğine göre iki ana grupta sınıflandırılabilir.

✓ Fiziksel Ölçümler

✓ Kimyasal Ölçümler ( Madde miktarı ölçümü)

✓ Fiziksel metroloji: Fiziksel ölçüm birimlerinin oluşturulmasını 
sağlar  ve  tüm ölçüm yapan laboratuvarların kullanımına 
sunar.

✓ Kimyasal Metroloji: Kimyasal test ve analizlerin  güvenilirliğini 
sağlamak için gerekli araçları üretir ve tüm ölçüm yapan 
laboratuvarların kullanımına sunar.
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SI Birim Sistemi

Büyüklük Sembol SI Birim SI sembolü

Uzunluk l metre M

Kütle m kilogram Kg

Zaman t saniye S

Elektrik Akımı I amper A

Sıcaklık T kelvin K

Madde  Miktarı n mol Mol

Işık Şiddeti Iv kandela Cd

➢Ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için  ortak kabul 

edilmiş  bir birimle ifade edilmesi gerekir.

➢Uluslar arası  kabul edilmiş ortak  birim sistemi SI birim 

sistemidir. 
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İzlenebilirlik 4N

✓ Nedir  ?

✓ Neden gereklidir?

✓ Nasıl  sağlanır ?

✓ Neler gerekir?
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Nedir ?

✓ İzlenebilirlik bir ölçüm sonucunun veya bir standardın 

değerinin belirli referanslarla, genellikle ulusal veya 

uluslar arası  standartlarla, tamamının ölçüm belirsizliği 

belirlenmiş olan kesintisiz bir karşılaştırmalı bir ölçüm 

zinciri ile ilişkilendirilebilmesi özelliğidir.
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✓ Herhangi bir ülkede yapılan bir ölçüm sonucunun diğer bir 

ülkede tekrarına gerek kalmadan güvenilir olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir.

✓ Farklı yerlerde ve zamanlarda yapılan ölçüm suçları 

karşılaştırılabilir olması zorunludur.

✓ Bu amacı gerçekleştirmek ancak  yapılan ölçümlerin  ortak 

bir referansa karşı izlenebilir olması ile mümkündür.

✓ İzlenebilirlik ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilir olmasını 

sağlamak için gerekli bir araçtır.

Neden ?

Ölçüm  Sonuçları/Karşılaştırılabilirlik
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Primer Standart

Sekonder Standart

Ölçüm Cihazı

Ölçüm sonucu

Nasıl?

Fiziksel Ölçümler İzlenebilirlik Zinciri
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Kimyasal Ölçümlerde  İzlenebilirlik

İzlenebilirlik   nasıl sağlanır ?

✓ Primer metotlar kullanarak  ( Gravimetrik  ve Volumetrik 

metotlar)

✓ Kimyasal referanslar  kullanarak

✓ Referans metot kullanarak
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Kalibrasyon 5N+1K
✓ Nedir  ?

✓ Neden gereklidir?

✓ Ne zaman yapılmalıdır?

✓ Nasıl  yapılmalıdır ?

✓ Nerede ?

✓ Kim ?

Kalibrasyon
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Kalibrasyon  Nedir ?

Nedir ?
✓ Belli  koşullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile  

referansın  gösterdiği değer  arasındaki  ilişkiyi belirlemek için 
yapılan işlemlerdir.

✓ Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdiği değerin 
referans değerle farkı belirlenir. 

✓ Ölçüm cihazının  kalibrasyon belirsizliği  belirlenir. 

✓ Kalibrasyon aslında bir gözlemdir ve ayar işlemi içermez ???
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Kalibrasyon Nedir ?

Nedir ?  Kalibrasyon, ayar, düzeltme faktörü

✓ Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdiği değer  ile 
referans değer  belirlenir ve karşılaştırılır.

✓ Aradaki fark ölçüm cihazının hata sınırları içerisinde ise cihaz 
doğrudan kullanılabilir.

✓ Hata sınırları dışında ise ;

✓ 1-Ölçüm cihazı ayar yapılır

✓ 2-Düzeltme faktörü  hesaplanır ve ölçüm sonucu düzeltme  
faktörü ile düzeltilerek kullanılır.
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Neden?

✓Bir ölçüm cihazı ile yapılan ölçüm sonucunun doğruluğu  ölçüm 

cihazının izlenebilir referanslara (standartlara)  karşı 

kalibrasyonunun yapılması ile mümkündür.

✓Cihazların kullanım süresi içerisinde zamanla kalibrasyonunda 

sapmalar olmaktadır.

✓Cihazların kalibrasyon kararlılığı bir çok faktöre bağlı olarak 

farklılıklar göstermektedir.

✓ Bu nedenle ölçüm cihazları kullanım süresince periyodik olarak 

yeniden kalibre edilmeleri gerekmektedir.

✓ Ölçüm cihazlarının ölçüm amacına uygun doğrulukta ölçüm 

yapması, uygun aralıklarla kalibrasyon yaparak sağlanabilir. 

Kalibrasyon  Neden ?



39

Kalibrasyon Periyodu  ?
✓Ölçüm cihazlarının ölçüm amacına uygun doğrulukta 

ölçüm yapması uygun aralıklarla kalibrasyon yaparak 
sağlanabilir.

✓Kalibrasyon periyodu:

✓Cihazın tipine ve modeline  ??

✓Cihazın kullanım süresine ve sıklığına ?

✓Cihazın kararlılığına  !!

✓Kalibrasyon periyodunu belirlerken en önemli kriter, bir 
sonraki kalibrasyon yapıldığında,    en az % 95   olasılıkla  

cihaz belirlenen sınırlar içinde olmalıdır.

Kalibrasyon   Ne zaman ?
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✓ Cihaz için izin   verilen sapma miktarı ( oranı)  belirlenir.

✓ Bunu için cihazın tekrarlanabilirliği SD olarak hesaplanır.

✓ Kalibrasyon sapma limit  2XSD  veya max. 3SD olarak 
belirlenir.

✓ Cihazın     hangi sürede bu sapma limitine ulaştığı belirlenir.

✓ Bu  süre  kalibrasyon periyodu olarak belirlenir.

✓ Bu kalibrasyon kontrol  periyodunda kontrol yapıldığında % 95    
olasılıkla sapma bu değer içinde kalmalıdır.

✓ Kontrol sonucunda sapma limit dışında   kalıyorsa kalibrasyon 
periyodu kısaltılır.

✓ Arka arkaya yapılan kontroller sonucunda  uygun çıktığında  
kontrol periyodu kontrollü olarak uzatılabilir.

Kalibrasyon   Periyodu Belirleme
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Nasıl ?

✓Kalibrasyon ölçüm koşullarında cihazın izlenebilir referans 

standartlarla karşılaştırmalı ölçümle yapılır.

Kalibrasyon için;

✓Kalibrasyon prosedürü olmalıdır

✓Uygun kalibrasyon şartları

✓İzlenebilir kalibrasyon standardı olmalıdır,

✓Kalibrasyon yapan kişi yeterli kalibrasyon bilgi ve deneyime 

sahip olmalıdır,

✓Kalibrasyon sonuçları kalibrasyon sertifikası düzenlenerek 

kayıt  edilmelidir.

Kalibrasyon  ,  Nasıl ?
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Nerede ?
✓Kalibrasyonu yapılan cihaz kullanım koşullarında kalibre 

edilmelidir.

✓Veya kalibrasyon değeri kullanım koşullarında da geçerli 

olmalıdır.

Kalibrasyon  Nerede ?
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✓Kalibrasyon için yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler 

tarafından yapılmalıdır.

✓Kalibrasyon konusunda akredite olmuş kalibrasyon 

laboratuvarı

✓Kalibrasyon koşullarını sağlayan laboratuvarda yeterliliği 

olan kişi

✓Kalibrasyonu kalibrasyon laboratuvarlarının yapması ile ilgili 

bir zorunluluk yoktur  !!

✓Test ve analiz laboratuvarı kullandığı cihazların 

kalibrasyonunu  yapabilir. 

✓ Birçok cihazın kalibrasyonunu mutlaka kendisi yapmalıdır.

(Tüm analiz cihazlarının kalibrasyonu, pH, iletkenlik, viskozite, 

yoğunluk, hacim  ölçüm   cihaz kalibrasyonları)

Kalibrasyon  Kim ?
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Laboratuvarda kullanılan cihazlar üç ana gruba ayrılır

1-Ölçüm Cihazları

2-Analizde kullanılan cihazlar

–Ölçüm cihazalar

–Analiz sürecinde deneysel  işlemler için kullanılan cihazlar

3-Test cihazları

– Test koşullarının sabit tutmak için kullanılan cihazalar

–Test sonucunu ölçmek için kullanılan cihazlar

Kalibrasyon gerektiren cihazlar
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1-Ölçüm Cihazları

Ölçüm prosedüründe belirtilen ölçüm aralığında ve 

hassasiyetinde olmalı ve mutlaka izlenebilir standartlarla 

belirlenen periyotlarla kalibre edilmelidir.

Örnek: 

Tüm fiziksel ölçümler  ( kütle, uzunluk, sıcaklık  )

✓Tartım için terazi

✓Standart çözelti hazırlarken kullanılan balon hacmi

✓Titrasyonda alınan örnek hacmi, titrasyon sarfiyat  hacmi

Kalibrasyon
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2-Analizde kullanılan  Cihazları

✓ Ölçüm cihazları ;  belirtilen ölçüm aralığında ve 

hassasiyetinde olmalı ve mutlaka izlenebilir standartlarla 

belirlenen periyotlarla kalibre edilmelidir.

✓Tartım için kullanılan terazi,  hacim ölçümleri

✓Analiz sürecinde deneysel  işlemler için kullanılan cihazlar

✓Kurutma için kullanılan etüv

✓Örnek çözmek için kullanılan su banyosu

✓Kül fırını, ısıtıcı tabla, santrifüj 

Kalibrasyon
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3-Test Cihazları

✓ Testte   sabit  test koşullarını sağlamak amacıyla kullanılan 
cihazlar testte belirtilen şartları sağlayacak şekilde kalibre 
edilmelidir.  Bu şartlar test tekrarlanabilirliğini etkiler.

✓Dissolüsyon testinde banyo sıcaklığı,  devir hızı

✓Mikrobiyolojik testte inkübatör sıcaklığı, süresi

✓ Testte ölçüm   amacıyla kullanılıyorsa belirtilen ölçüm 
aralığında ve hassasiyetinde olmalı ve mutlaka izlenebilir 
standartlarla belirlenen periyotlarla kalibre edilmelidir.

✓Çekme testinde çekme mukavemeti 

✓Boyut ölçümü

✓Test sonucunu ölçmek için kullanılan tüm ölçümler ( boyut, 
hacim, kütle)

Kalibrasyon
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Kalibrasyon sertifikası bilgileri:

Kalibrasyon sertifikasında iki tür bilgi bunmaktadır.

1-Doğruluk ile ilgili bilgiler( sapma, hata)

✓Kalibrasyonu yapılan cihazın gösterdiği değerle referansın 
gösterdiği değer arasındaki ilişki belirlenir.

✓ Cihazın gösterdiği değerle referansın değeri arasındaki fark cihazın 
teknik özelliklerinde belirtilen toleransın dışında ise cihaz 
ayarlanmalıdır.

✓ Analog cihazlarda bu ayarlama bir ayar vidası yardımı ile 
yapılmaktadır.

✓ Dijital ve mikro-prosesörlü cihazlarda genellikle bu ayar kalibrasyon 
fonksiyonu ile yapılmaktadır.

Kalibrasyon  Sertifikası
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Kalibrasyon sertifikası bilgileri:

Kalibrasyon sertifikasında iki tür bilgi bunmaktadır. 

2- Belirsizlik Bilgisi ( tekrarlanabilirlik )

✓Kalibrasyon belirsizliği, tolerans içinde olan cihazın 

kalibrasyon belirsizliği hesaplanır.

✓Kalibrasyon laboratuvarları genellikle kalibrasyon sonucu 

cihazın gösterdiği değerin cihazın tolerans değerleri içinde 

olup olmadığının kontrolünü yapmamaktadırlar. 

✓Bu değerlendirmeyi cihazı kullanan laboratuvarın yapması 

gerekmektedir.

Kalibrasyon  Sertifikası
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Kalibrasyon  Sonucunun Değerlendirilmesi
Kalibrasyonu    yapılan cihazın kalibrasyon sonuçları  

kullanılan amaca    ve cihazın kataloğunda üreticinin verdiği 

değerlere uygun olmalıdır.

✓ Referansın   değeri ile cihazın gösterge değeri arasındaki 

fark –sapma değeri  verilen tolerans değeri içinde  olmalıdır.

✓Verilen tolerans değeri dışında ise ayar yapılmalıdır.

✓Cihazın kalibrasyon   belirsizliği  kataloğunda verilen  

belirsizlik   değeri içinde olmalıdır.

Set  Sıcaklığı 
°C

Ref. Değeri  
°C

Sapma 
°C

Belirsizlik  
°C   k=2

80 83.4 +3.4 1
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Kalibrasyon  Sertifikası
Kalibrasyon, ayar, düzeltme faktörü

✓ Örnek:

Hacim  kalibrasyon    sertifika bilgileri

Nominal Hacim 
(ml)

Ölçülen 
Hacim (ml)

Sapma (ml)
Ölçüm Bel. 

(ml,k=2)
100 99.55 -0.45 0.05
100 99.96 -0.04 0.05

Nominal Hacim 
(ml)

Tolerans (ml) Sapma (ml) Yorum

100 0.1 -0.45 UYGUN değil
0.1 -0.04 UYGUN
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Kalibrasyon
Kalibrasyon, ayar, düzeltme faktörü

✓ Örnek:

Etüv  kalibrasyon    sertifika bilgileri

Set  Sıcaklığı  
°C

Ref. 
Değeri  

°C

Sapma  
°C

Belirsizlik  °C 
k=2

Yorum

80 83.4 +3.4 1 AYAR YAPILMALI
80 80.4 +0.4 1 Ayar yapmadan 

kullanılır.
80 81.8 +1.8 1 AYAR YAPILMALI

Sapma miktarı   cihazın sapma toleransı  dışına ve /veya   

cihazın yuvarlama hatası  dışında  ise ayar  yapılır.
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Kalibrasyon  Sertifikası

Pipet  kataloğunda   izin verilen sapma  ±x   ( Accuracy)   ve 

Precision ±x  olarak verilen değer  belirsizlikle karşılaştırılır. 

Nominal 

Hacim Ölçüm Sapma u(V)
CV  ul Acc ul

100 111 11 0.8 0.4 0.6

500 508 8 0.18 0.2 3

1000 996 -4 0.18 0.2 6
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Kalibrasyon  Sertifikası Bilgileri

Kalibrasyonu   sertifikasında bulunan bilgiler 

✓ Kalibrasyon yapılan cihazla ilgili gerekli bilgiler

✓ Kalibrasyon için kullanılan referans standartlarla ilgili 

bilgiler

✓ Kalibrasyon sonucu ile ilgili bilgiler

✓ Kalibrasyonu yapan laboratuvarla ilgili bilgiler.
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Kalibrasyon  Sertifikası Bilgileri

Kalibrasyonu   yapılan  cihazla ilgili bilgiler

✓ Cihazın Adı

✓ Üreticisi  tip 

✓ Seri numarası

✓ Cihazın ölçüm aralığı ve hassasiyeti

Kalibrasyonda kullanılan referans standart veya cihazla ilgili 

bilgiler

✓ Referansın adı

✓ Kalibrasyon tarihi

✓ İzlenebilirliği

✓ Belirsizliği
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Kalibrasyon  Sertifikası Bilgileri

Kalibrasyonu    yapılan cihazın kalibrasyon sonuçları; 

✓ Referansın   değeri

✓ Cihazın set  veya gösterge değeri

✓ Referansla   cihaz değeri arasındaki fark (sapma değeri)

✓ Cihazın kalibrasyon   belirsizliği ve güven aralığı

✓ Gerekiyorsa uygunluk beyanı
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Kalibrasyon ?

✓ Cihaz kalibrasyonu: Ölçüm cihazının fiziksel

parametrelerinin kalibrasyonu ( örneğin dalga boyu,

absorbans, akış hızı gibi)

(Direct calibration-Fiziksel kalibrasyon)

✓ Analitik kalibrasyon: Analiz edilen kimyasal madde 

konsantrasyonu  ile ölçüm cihazından elde edilen  sinyal  

arasındaki bağıntıyı belirleme işlemi 

(Indirect Calibration- Proses kalibrasyonu-Kimyasal  

kalibrasyon)
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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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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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Analitik Kalibrasyon  Nasıl ?
✓ Enstrümental cihazlarla miktar ölçümü için madde miktarı ile cihazın

verdiği sinyal arasındaki ilişki belirlenmelidir.

✓ Bu kalibrasyona analitik kalibrasyon olarak tanımlanır.

✓ En basit kalibrasyon tek nokta kalibrasyondur.

✓ Bu durumda miktar aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

✓ Bu yöntemde her örnekten sonra standart sinyali ölçülerek

kalibrasyon sapma önlenebilir.

✓ Kalibrasyon belli bir süre kullanılmak istendiğinde sapma oranı

belirlenerek belli aralıklarla kontrol edilerek kullanılır.

✓ Örnek: Cihaz sinyal tekrarlanabilirlik SD 10 ppm için 0.2 ppm ise.

✓ Kalibrasyon sapma 0.2x2= 0.4 ppm 10 ppm ± 0.4 ppm sapma

kriterine göre kalibrasyon periyodu belirlenir.

Ax:  Örnek sinyal değeri

Ac:  Standart sinyal değeri

C: Standart miktarı
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Analitik Kalibrasyon çok nokta  kalibrasyon?
✓ Enstrümental cihazlarla yapılan analizlerde derişim aralığı geniş

olduğu durumlarda geniş aralıkta çok noktalı kalibrasyon yapılır.

✓ Miktar-sinyal ilişkisiniz lineer olduğu aralık tercih edilir.

✓ ( Lineer korelasyon en az iki nokta ile sağlanabilir)

✓ Daha geniş bir aralıkta kalibrasyon için ve korelasyon hatasını

azaltmak için deha fazla nokta ( 5-6 nokta) ile kalibrasyon doğrusu

oluşturulur

✓ Lineer kalibrasyon için:

✓ Lineer aralık belirlenir,

✓ Kalibrasyon aralığı belirlenir. Kalibrasyon aralığı max 10X olmalıdır.

✓ Kalibrasyon nokta sayısı belirlenir

✓ Kalibrasyon noktaları eşit aralıklarda olacak şekilde belirlenir.

✓ Örnek: Cihaz lineer aralığı max. 100 mg/L

✓ Beklenen örnek derişimi max. 20 mg/L
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Analitik Kalibrasyon çok nokta  kalibrasyon?
✓ Kalibrasyon aralığı max 20 veya 25 mg/L

✓ Kalibrasyon nokta sayası 5 , kalibrasyon noktaları

5,10,15,20,25

✓ Kalibrasyon kontrol için kullanılacak standart: 10 mg/L

✓ 10 mg/ L tekrarlanabilirlik SD 0.2 mg/L

✓ 10 mg/ L kontrol aralığı 9.6-10.4 mg/L

✓ İlk kontrol 10 örnek okuma sonrası 10 mg/L kontrol sonucu

10.2 mg/L.

✓ İkinci kontrol sonucu 10.6 mg/L ise kalibrasyon 10 okumada bir

tekrarlanmalı.
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Analitik Kalibrasyon   Belirsizliği
✓ Kalibrasyon belirsizliği aşağıdaki formülle hesaplanır.

S:  Residual Standart Sapma ( kalibrasyon eğrisinden S) 

B1: Eğim 

p:  Örnek ölçümü  için  okuma sayısı 

n: Kalibrasyon için yapılan ölçüm sayısı 

C0 :Tayin edilen çözelti  derişimi 

Cort. :farklı kalibrasyon standartlarının ortalaması 
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Analitik Kalibrasyon   Belirsizliği

Linear Fit:  
y=a+bx C  mg/L ABS. x(Ci) (ci-Cort)
Coefficient 
Data: 5 0.124 5.048 -9.952
a = -0.0014 10 0.246 9.960 -5.040
b = 0.02484 15 0.372 15.032 0.032

Cort.= 15 20 0.492 19.863 4.863
S= 0.0026 25 0.622 25.097 10.097
X= 0.344

C0= 13.90 Sxx= 250.033

S = 0.00260768

r = 0.99993388

mg/L

A
b

s
.

3.0 7.0 11.0 15.0 19.0 23.0 27.0
0.07

0.17

0.27

0.37

0.47

0.57

0.67

S 0.0026

B1 0.0248

p 2

n 5

C0 13.90

Cort 15.0

Sxx 250.03

(C0-Cort)*2 0.00480

1/p 0.500

1/n 0.200

1/p+1/n+(Cx

-Cort)/Sxx 0.840

S/B1 0.10

U(C0) 0.0879
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Cihaz Validasyonu-Kalibrasyonu

(Performans Testleri) 
✓ DQ- Design Qual.

✓ SQ-Spesifikasyon Qual.

✓ IQ- Installation  Qual.

✓ OQ-Operational Qual.

✓ PQ- Performance Qual.

✓ MQ-Maintenance Qual.
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Cihaz Validasyonu 5N+1K
✓ Nedir  ?

✓ Neden gereklidir?

✓ Ne zaman yapılmalıdır?

✓ Nasıl  yapılmalıdır ?

✓ Nerede ?

✓ Kim ?
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✓Teknik Özellikler (Specification Qualification (SQ)

✓Montaj (Installation Qualification (IQ) 

✓Çalışma –fonksiyon test (Operational Qualification (OQ)

✓Performans Testleri (Performance Qualification (PQ)

✓Bakım testleri (MQ)

✓SQ—IQ---OQ---PQ---MQ---PQ……. MQ—PQ……

Cihaz Validasyonu 5N+1K
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Kimyasal analizlerde analitik cihazının  

işlevi

Analitik  Cihazların Performans Özellikleri

✓Tekrarlanabilirlik

✓Hassasiyet

✓Spesifiklik

✓Ölçüm  Aralığı (Lineer Aralık)

✓ Cihazların özelliğine göre tekrarlanabilirliğini ve 

hassasiyetini belirleyen fiziksel parametrelerin 

performans kontrolü  yapılır  ( doğruluk , tekrarlanabilirlik)
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Spektrofotometre Kalibrasyonu 

✓Dalga boyu  doğruluğu kalibrasyonu

✓Absorbans   doğruluğu

✓Rezolüsyon (Bandwidth)

✓Kaçak ışık (Stray Light)

✓Gürültü (Noise)

✓Kayma (Drift)
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AAS Performans Parametreleri

✓ Dalga boyu doğruluğu

✓ Dalga boyu tekrarlanabilirliği

✓ Fotometrik  doğruluk  ( absorbans doğruluğu) ve 

tekrarlanabilirlik  testi

✓ Fotometrik kararlılık ( drift) testi

✓ Photometric noise
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PQ: Performans Paramtreleri

OTO-SAMPLER

Cu elementi ile yapılır.

✓Enjeksiyon hacmi  doğruluğu( 10, 25, 50 l)

✓Enjeksiyon hacmi tekrarlanabilirliği 

✓Enjeksiyon hacmi  lineerliği ( 10, 20, 30, 40, 50 l)

Spesifikasyon:

Presicion: Sapma:

10 l için   (%) <0.3 olmalıdır.  10  0.1 l

20 l için     (%) <0.2 olmalıdır. 20 0.2l

50 l için     (%) <0.1 olmalıdır. 50 0.2l
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PQ: Performans Parametrelri

FAAS ( hava -Asetilen)

✓ Cu elementi ile yapılır

✓Alev   atomizasyon performans testi

✓Analitik hassasiyet testi 

✓Analitik kesinlik testi

Spesifikasyon: 5 ppm Cu için

-Sensitivity (Abs) >0.750

-Precision (%) <0.5  olmalıdır.
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AAS Alev sistem performansı

Ölçüm Cu( 5 ppm)

1 0.760

2 0.765

3 0.758

4 0.760

5 0.758

6 0.762

7 0.765

8 0.762

9 0.763

10 0.764

Ortalama 0.762

%RSD 0.34

Spesifikasyon

Absorbans >0.750

%RSD <0.50



Ölçüm –Kalibrasyon sonucu ve belirsizlik  

raporlama

Sonuçların raporlama ondalık basamağının belirlenmesi

✓ Önce belirsizlik hesaplanır.

✓ Hesaplanan belirsizlik EN FAZLA  İKİ ANLAMLI BASAMAĞA  ( veya 

TEK ANLAMLI BASAMAĞA)  yuvarlanır.  

✓ Sonucun ondalık basamağı belirsizliğin ondalık basamağına göre 

yuvarlanarak raporlanır.
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Sonuçların belirsizlik ile birlikte raporlanması

✓ Belirsizlik raporlama örnekleri:

Belirsizlik hesaplama formülü: X±0.04X

Hesaplanan Analiz Sonucuna göre aşağıdaki şekilde raporlanır.

%  U 4

Sonuç    (mgL) U(X) Raporlama

0.3116 0.012464 0.31±0.01

3.456 0.13824 3.46±0.14

13.456 0.53824 13.46±0.54

24.856 0.97824 25±1

Anlamlı Basamak:

Virgülün yerini dikkate almadan sonuçtaki sıfırdan farklı rakam sayısı,

Son rakamdan sonraki sıfır anlamlı basamaktır.

0.00234 1.23 ÜÇ 0.72, 1.2 İKİ, 2.30 0.0300 ÜÇ
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Sorular ???
Sorular ??

Sorular?


