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BAŞLANGIÇ
Bu rehber dünya çapındaki deney ve kalibrasyon laboratuvarlarına nicel ölçüm spesifikasyonlarına
uygunluk beyanında ve raporlamasında yardımcı olmak için hazırlanmıştır. ISO/IEC 17025 şartlarını
karşılamak için laboratuvarlar, müşterilere bu rehber uyarınca ölçüm sonuç beyanları ile birlikte talep
edilmesi halinde belirsizliklerini ve spesifikasyonlara uygunluk değerlendirmesini de sağlamalıdır.
Hem genel durumlar hem de kompleks durumlarda; uygunluk beyanı için, belirsizliğin detaylı
değerlendirilmesinde ve hesaplamalarında kullanılabilecek başka uluslararası kabul görmüş belgeler de
mevcuttur. 4. bölümdeki Kaynaklara bakınız.
Bu belgede sunulan rehberlik, ölçüm sonucunun büyük ölçüde normal dağılıma sahip olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Bazı deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde bu varsayım geçerli olmayabilir.
Böyle durumlarda burada verilen rehberlik uygun olmayabilir ve laboratuvar spesifikasyona uygunluk
hesaplamaları için diğer rehberlere başvurmalıdır. 4. bölümdeki Kaynaklara bakınız.
AMAÇ
Bu belge, belirtilen gerekliliklere uygunluk veya uygunsuzluğun kararlaştırılması ve raporlanması ile
ilgili olarak deney ve kalibrasyon laboratuvarları (ve müşterileri) için rehberlik sağlar. Uygunluk
bildiriminin yasal veya düzenleyici gerekleri bu rehberi geçersiz kılar.
MÜELLİFLİK
Bu rehber ILAC Akreditasyon Komitesi tarafından hazırlanmıştır.
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1.

2.

ISO/IEC 17025'e GÖRE UYGUNLUK BEYANLARI
1.1

Deney laboratuvarları için, ISO/IEC 17025:2005 (madde 5.10.3.1 b) şunu zorunlu kılar:
"Deney raporu, gerektiğinde deney sonuçlarının yorumlanması için…, ilgili olduğunda,
şartlara ve/veya spesifikasyonlara uygunluk/uygunsuzluk beyanı içerecektir".

1.2

Kalibrasyon laboratuvarları için, ISO/IEC 17025:2005 (madde 5.10.4.2) şunu zorunlu
kılar:
“Bir spesifikasyona uygunluk hakkında beyan yapıldığında, bu beyan
spesifikasyonun hangi maddelerinin sağlanıp hangilerinin sağlanmadığını belirtmelidir.”
Ölçüm sonuçlarını ve belirsizliklerini, gelecekteki muhtemel referanslar için muhafaza
edildikleri sürece, rapora dâhil etmemek mümkündür.

TEK BİR NİCELİK İÇİN SPESİFİKASYONA UYGUNLUK BEYANI
2.1

Spesifikasyon üst ve alt sınırı olan bir aralık tanımladığında, uygunluk veya uygunsuzluk
beyanı sadece genişletilmiş belirsizlik aralığının belirtilen aralığa oranı makul derecede
küçük ve amaç için uygun olduğunda yapılmalıdır (laboratuvarın müşterinin ihtiyaçlarını
karşılaması gerektiği anlamına gelir).

2.2

Spesifikasyona uygunluk beyanı yapılırsa, genişletilmiş belirsizlik için hangi kapsama
olasılığının kullanıldığı müşteriye açıkça belirtilmelidir. Genel olarak kapsama olasılığı
%95 olacaktır ve rapor, “Uygunluk beyanı, genişletilmiş belirsizlik için %95 kapsama
olasılığına dayanmaktadır.” şeklinde bir açıklama içerecektir. Bu, ölçümün spesifikasyon
üst sınırının altında olma ihtimalinin %95'ten yüksek olduğu anlamına gelir, örn. simetrik
dağılımlar için yaklaşık %97,5. Alt sınır da benzer şekilde ele alınır. Genişletilmiş
belirsizliğin kapsama olasılığı için diğer değerler konusunda laboratuvar ve müşteri
arasında mutabakata varılmalıdır. Genişletilmiş belirsizlikler için %95'ten yüksek kapsama
olasılıkları seçilebilir, fakat daha düşük değerlerden kaçınılmalıdır.

2.3

Belirli bir üst spesifikasyon sınırı için aşağıdaki yaklaşım önerilir (Alt sınır benzer şekilde
ele alınır):
(a)

Uygunluk: Spesifikasyon sınırı, ölçüm sonucu artı %95'lik kapsama olasılığı ile
genişletilmiş belirsizlik tarafından ihlal edilmemişse, spesifikasyona uygunluk beyan
edilebilir (bkz. Şekil 1’deki Durum 1). Bu, şu şekilde raporlanabilir: “Uygunluk" veya
"Uygunluk - Ölçüm belirsizliği hesaba katıldığında, ölçüm sonucu spesifikasyon sınırı
içindedir (veya altındadır).” Kalibrasyonda bu sıklıkla "Kabul" olarak bildirilir;

(b)

Uygunsuzluk: Spesifikasyon sınırı, ölçüm sonucu eksi %95'lik kapsama olasılığı ile
genişletilmiş belirsizlik tarafından aşılıyorsa, spesifikasyona uygunsuzluk beyan edilebilir.
(bkz. Şekil 1’deki Durum 4). Bu, şu şekilde raporlanabilir: “Uygunsuzluk” veya
“Uygunsuzluk – Ölçüm belirsizliği hesaba katıldığında, ölçüm sonucu spesifikasyon sınırı
dışındadır (veya üstündedir).” Kalibrasyonda bu sıklıkla “Ret” olarak bildirilir;

(c)

Ölçüm sonucu artı/eksi %95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik spesifikasyon
sınırı ile çakışıyorsa (bkz. Şekil 1’deki Durum 2 ve 3), "Uygunluk" veya "Uygunsuzluk"
beyan etmek mümkün değildir. Bu durumda, ölçüm sonucu ve %95 kapsama olasılığı ile
genişletilmiş belirsizlik, ne "Uygunluk" ne de "Uygunsuzluk"
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gösterilemediğini belirten bir ifade ile birlikte bildirilmelidir. Bu durumları
kapsayan uygun bir ifade şudur: "Uygunluk belirtmek mümkün değildir." Şekil
1’deki Durum 2’de ölçümün sınırın altında olduğunu belirtmek mümkündür, bu da
benzer bir ifade kullanarak yapılabilir:
“Ölçüm sonucu sınırın altında olmasına rağmen genişletilmiş belirsizlik için %95
kapsama olasılığı kullanarak ‘Uygunluk’ belirtmek mümkün değildir”. Daha kısa
ifadeler bildirilirse, sonucun spesifikasyona uygun olduğu izlenimi verilmemelidir.

Üst sınır

Durum 1

Durum 2

Durum 3

Durum 4

Şekil 1. Bir üst sınır için spesifikasyona uygunluk. Uygunluk beyanları %95
kapsama olasılığı kullanılarak, uygunluğun spesifikasyonun üst mü yoksa alt
sınırı ile mi ilgili olduğunu açık bir şekilde belirtmek için genişletilebilir.

2.4 Uygunluk beyanı, muayene veya ürün belgelendirmesi ile karıştırılabilecek bir şekilde
bildirilmemelidir. Bu amaçla şöyle bir ifade eklenebilir:
“Bu raporda yer alan test sonuçları ve spesifikasyona uygunluk beyanı, test numunesinin
alındığı numune/madde ile değil, sadece analiz/test edilen test numunesi ile ilgilidir.”
Kalibrasyonda benzer bir ifade şöyle olabilir: “Ölçüm sonuçları ve spesifikasyona
uygunluk beyanı sadece kalibre edilmiş cihazla ilgilidir.”
2.5 Spesifikasyona uygunluk (üst limit için) ölçülen değerin spesifikasyon sınırından düşük
olması olarak tanımlanırsa ve ölçüm sonucu spesifikasyon limitine eşitse bu durumda
uymazlık beyan edilecektir. Alt sınır da benzer şekilde ele alınır.
2.6 Kalibrasyonda, spesifikasyona uygunluk yapıldığında ölçüm belirsizliği her zaman dikkate
alınacaktır. Testte, bir spesifikasyon veya dokümante edilmiş bir uygulama kuralı, test
raporunda ölçüm belirsizliğinin etkisini dikkate almayan bir spesifikasyona uygunluk
beyanı gerektirebilir.
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Bu durumda spesifikasyon, genellikle mutabık kalınan ölçüm yönteminin belirsizliğinin
değişmediği yönünde üstü kapalı bir varsayımda bulunur. (örn. test sırasında kullanılan
ekipmanların öngörülen sınıfları nedeniyle). Standart veya spesifikasyonda, sınırlar
belirlenirken ölçüm belirsizliğinin dikkate alındığı açıkça belirtilmelidir. Spesifikasyon,
makul miktarda ölçüm belirsizliğini barındırmak için, ulusal düzenlemelerle de
ayarlanabilir (bkz. 2.7). Ölçüm belirsizliği dikkate alınmadığında, raporlamada özel dikkat
gösterilmelidir. Laboratuvarlar kesin raporlamayı sağlamak için notlar ve açıklamalar
eklemelidir.
2.7 Ret ya da onay ile ilgili, ulusal ya da başka yönetmelikler bir karar almayı zorunlu kılıyorsa,
Şekil 1'deki Durum 2 spesifikasyon sınırı ile "Uygunluk" ve Şekil 1'deki Durum 3 ise
spesifikasyon sınırı ile "Uygunsuzluk" olarak beyan edilebilir.
3.

BİRDEN ÇOK NİCELİK İÇİN ŞARTLARA VEYA SPESİFİKASYONA UYGUNLUK
BEYANI
3.1

Spesifikasyona uygunluk değerlendirmesi birden çok nicelik (ve/veya ölçülen büyüklük)
içeriyorsa, her ölçüm değeri bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Her değerlendirmenin
sonucu 2.3’te tarif edildiği gibi raporlanmalıdır.

3.2

Şartlara veya spesifikasyona uygunluğun genel bir değerlendirmesi aşağıdaki 3 yoldan
biriyle veya bunları birleştirerek formüle edilebilir ve müşteriye aşağıdakilere göre bir özet
olarak bildirilebilir:
(a)

(b)

(c)

“Ölçülen tüm değerler spesifikasyon sınır(larına) uygundur" veya "Madde/numune
şartlara uygundur.” Bu, tüm ölçümlerin spesifikasyona uyduğu durumları kapsar
(Şekil 1'deki Durum 1).
“Ölçülen bazı değerler için spesifikasyona uygunluk beyanı yapmak mümkün
değildir.” Bu, bazı ölçümlerin spesifikasyona ne uygunluk ne de uygunsuzluk
göstermediği durumları kapsar (Şekil 1’deki Durum 2 ve 3).
“Ölçülen bazı değerler spesifikasyona uygun değildir" veya "Madde/numune
şartlara uygun değil.” Bu, bir veya daha fazla ölçümün spesifikasyona uygunsuzluk
gösterdiği durumları kapsar (Şekil 1’deki Durum 4).

Genel bir değerlendirme yapılırsa bu genişletilmiş belirsizlik için kapsama olasılığı ile
ilgili şu şekilde bir ifade içermelidir: “Spesifikasyona (veya şartlara) uygunluk beyan(lar)ı,
uygunluk kararının dayandığı ölçüm sonuçlarının genişletilmiş belirsizliği için %95
kapsama olasılığına dayanmaktadır.” Açıklamada, bölüm 2.2'de tarif edildiği gibi
genişletilmiş belirsizlik için kapsama olasılığına dair başka değerler üzerinde laboratuvar
ve müşteri arasında mutabakata varılıp varılmadığı, veya bölüm 2.6'da tarif edildiği gibi
ilgili yönetmeliklere veya uygulama kurallarına atıfta bulunulup bulunulmadığını açıkça
belirtilmelidir.
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