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ISO/IEC 17025:2017 Standardına Göre Laboratuvarlarda İç Tetk�k

İç tetk�kler deney ve kal�brasyon laboratuvarları tarafından ISO/IEC 17025 standardı gere-
ğ�nce planlı aralıklarla ve laboratuvarca bel�rlenm�ş program çerçeves�nde planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. İç tetk�k kapsamında laboratuvarın kal�te yönet�m s�stem�n�n, ISO/IEC 
17025:2017 standardı gerekl�l�kler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n�n ve kal�te s�stem�nde tanım-
lanmış olan �sterler�n uygulanab�l�rl�ğ� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n denetlenmes� esastır.

İç tetk�k� gerçekleşt�recek personel�n n�tel�kler�n�n Standardın 6.2.2 maddes�ne göre; “Labo-
ratuvar, faal�yetler�n�n sonuçlarını etk�leyen her b�r �şlev �ç�n öğren�m, n�tel�k, eğ�t�m, tekn�k 
b�lg�, becer� ve tecrübe gerekl�l�kler� dâh�l, yetk�nl�k gerekl�l�kler�n� yazılı hâle get�rmel�d�r”  
gereğ�ne �st�naden bel�rlenm�ş, dokümante ed�lm�ş olması beklenmekted�r. İç tetk�k bel�rlen-
m�ş n�tel�kler� taşıyan tek b�r personel tarafından gerçekleşt�r�leb�leceğ� g�b� laboratuvarın 
kapsamı karmaşıklığı ve büyüklüğüne göre değ�ş�m göstereb�lecek b�r denet�m ek�b� tarafın-
dan da gerçekleşt�r�leb�l�r. İç kaynakların yeterl� olmadığı durumlarda veya terc�h ed�lmes� 
hal�nde dış kaynaklardan yararlanılarak da �ç tetk�k faal�yet� yer�ne get�r�leb�l�r. Bu g�b� 
durumlarda ISO/IEC 17025:2017 standardının Tarafsızlık ve G�zl�l�k �le �lg�l� hususlarının �hlal 
ed�lmed�ğ� güvence altına alınmalıdır.

Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından hazırlanmış pol�t�ka dokümanına göre 
ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında �lk akred�tasyon �ç�n başvuran laboratuvarlar 
s�stem�n tamamına yönel�k �ç tetk�k ve yönet�m�n gözden geç�rmes�n� yapar ve kayıtlarını 
TÜRKAK’a sunar.  Bununla b�rl�kte akred�te b�r laboratuvar s�stem�n bütününe yönel�k olarak 
en fazla 12 aylık per�yotlarda �ç tetk�k planlamalı ve gerçekleşt�rmel�d�r. Laboratuvar �sterse 
tüm kal�te yönet�m s�stem�n�n tüm unsurlarını 12 ay �çer�s�nde tetk�k edecek şek�lde program 
yapab�l�r veya 12 ay �çer�s�nde en az b�r kez denetlenecek şek�lde laboratuvarın farklı b�r�m-
ler�ne her ay tetk�k gerçekleşt�r�lmes�n� planlayab�l�r.

İç tetk�k önces�nde laboratuvar; b�r �ç tetk�k programı planlamalıdır. Bu program; “�lg�l� labora-
tuvar faal�yetler�n�n önem�n�, laboratuvarı etk�leyen değ�ş�kl�kler� ve öncek� tetk�kler�n sonuç-
larını göz önünde bulundurması gereken; sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama gerekl�-
l�kler� ve raporlama “ hususlarını �çermel�d�r. Laboratuvar, “her tetk�k �ç�n kr�terler� ve kapsamı 
bel�rlemel�d�r.”

Tetk�k� gerçekleşt�rmek üzere görevlend�r�lm�ş personel programa uygun olarak denetleye-
ceğ� alanlardak� laboratuvarın dokümantasyon s�stem�ne, öncek� �ç tetk�k bulgularına ve 
laboratuvarın personel b�lg�s�ne hak�m olacak şek�lde hazırlanmalıdır.

Laboratuvarın yer�nde gerçekleşt�r�len �ç tetk�k� laboratuvarın kayıtlarının ve dokümantasyo-
nun (prosedürler, tal�matlar vb.) �ncelenmes�n�, uygulama hususunda personelle karşılıklı 
görüşmeler yapmayı, laboratuvar faal�yet� �crasını gözlemlemey�, deney/kal�brasyon/numu-
ne alma uygulamalarının laboratuvar personel�nce gerçekleşt�r�lmes� ve �ç tetk�k ek�b�nce 
değerlend�r�lmes�n� kapsayab�l�r. İç tetk�k faal�yet� tesp�t ed�len uygunsuzlukların kayıt altına 
alınması, laboratuvar �le paylaşılması ve düzelt�c� faal�yetlere yönel�k olarak zaman progra-
mında anlaşılması �le sonlandırılır.
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ISO/IEC 17025:2017 Standardına Göre Laboratuvarlarda İç Tetk�k

İç tetk�k sonrasında laboratuvar; tetk�k sonuçlarını raporlayarak �lg�l� yönet�me �let�lmes�n� 
sağlamalıdır ve tesp�t ed�len uygunsuzluklara yönel�k olarak “düzeltme ve düzelt�c� faal�yet-
ler� çok fazla gec�kme olmadan uygulamalıdır.” Böylel�kle �ç tetk�kte tesp�t ed�len herhang� b�r 
uygunsuzluğun laboratuvarın kal�te yönet�m s�stem�ne katkı sağlaması güvence altına alına-
b�l�r.

Laboratuvar ISO/IEC 17025:2017 Standardı gereğ� olarak “tetk�k programı ve tetk�k sonuç-
larının uygulaması kanıt olarak kayıtlarda muhafaza ed�lmes�nden" sorumludur.
Laboratuvar �ç tetk�k sürec�n�n planlanması ve yönet�lmes� hususunda ISO/IEC 17025:2017 
standardının da kılavuz olarak önerd�ğ� ISO 19011 Standardından faydalanab�l�r.

Tablo 1. ISO/IEC 17025:2005 �le ISO/IEC 17025:2017’�n İç Tetk�k Maddes� Karşılaştırılması

ISO/IEC 17025:2005 4.14. İç Tetk�kler ISO/IEC 17025:2017 8.8. İç Tetk�kler 
4.14.1 8.8.1. 
4.14.1 8.8.1 a 

- YENİ: 8.8.1 b 
- 8.8.2 

4.14.1 8.8.2 a 
4.14.1 8.8.2 b 
4.15.1 8.8.2 c 
4.14.2 8.8.2 d 
4.14.3 8.8.2 e 

 

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017 
Madde 4.14. İç Tetk�kler Madde 8.8. İç Tetk�kler 

Prosedür Tetk�k Programı 
Önceden bel�rlenm�ş program Planlı aralıklar 
Kal�te Yönet�c�s� (sorumluluğunda) Yetk�n ve N�tel�kl� Personel 
Düzelt�c� faal�yetlere zamanında 
başlanmalı 

Düzeltme ve düzelt�c� faal�yetler çok fazla 
gec�kme olmadan uygulanmalıdır. 

Standart ve Yönet�m S�stem� Gerekler�ne 
Uygunluk 

Yönet�m S�stem�n�n Etk�l� B�r Şek�lde 
Uygulanması Ve Sürekl�l�ğ� 

 YENİ: Öncek� İç tetk�kler�n Sonuçları 
 YENİ: Tetk�kler�n Sonuçlarının İlg�l� 

Yönet�me Raporlanmasını Güvence 
Altına Alınması 
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ISO/IEC 17025:2017 Standardına Göre Laboratuvarlarda Yönet�m�n Gözden Geç�rme-
s�

Laboratuvarlarda Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� laboratuvarın kal�te yönet�m s�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes�ne ve �lerlemes�ne katkı sağlaması amacıyla aynı �ç tetk�kler g�b� planlı aralıklar-
la gerçekleşt�r�l�r. Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� süreçler� de TÜRKAK Pol�t�kası gereğ� en 
fazla 12 aylık per�yotlarda planlanmalı ve gerçekleşt�r�lmel�d�r. Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� 
faal�yet� kapsamında kal�te pol�t�kası ve hedefler değerlend�r�lmel� ve eğer gerekl� �se �y�leşt�-
r�lmel�d�r. Hedefler ve bu hedeflere nasıl ulaşılab�leceğ� açık ve kes�n olarak �fade ed�lmel�d�r.

Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� toplantılarının katılımcı sayısı laboratuvarın büyüklüğe bağlı 
olarak değ�şkenl�k göstereb�l�r. Küçük kuruluşlarda tüm personel�n katılımıyla gerçekleşt�r�le-
b�leceğ� g�b� en az yönet�c� ve kal�te s�stem�nden sorumlu b�r personel arasında gerçekleşt�r�-
l�r, daha büyük kuruluşlarda yönet�m özel�nde b�r toplantı olarak gerçekleşt�r�leb�l�r.

Tablo 2. ISO/IEC 17025:2005 �le ISO/IEC 17025:2017’�n Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� Mad-
des� Karşılaştırılması

ISO/IEC 17025:2005 
4.15.Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� 

ISO/IEC 17025:2017 
8.9. Yönet�m�n Gözden Geç�rmeler� 

4.15.1 8.9.1. 
4.15.1 8.9.2 

- YENİ: 8.9.2 a 
4.2.2 8.9.2 b 

4.15.1 8.9.2 c 
- YENİ: 8.9.2 d 

4.15.1 8.9.2 e 
4.15.1 8.9.2 f 
4.15.1 8.9.2 g 
4.15.1 8.9.2 h 
4.15.1 8.9.2 ı 
4.15.1 8.9.2 j 
4.15.1 8.9.2 k 
4.15.1 8.9.2 l 

- YENİ: 8.9.2 m 
4.15.1 8.9.2 n 
4.15.1 8.9.2 o 
4.15.2 8.9.3 

- YENİ: 8.9.3 a 
- YENİ: 8.9.3 b 
- YENİ: 8.9.3 c 
- YENİ: 8.9.3 d 
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• ISO/IEC 17025:2017 Standardı Gereğ� YGG Toplantısı G�rd�ler� aşağıdak� b�lg�ler� 
�çermel�d�r ve kayded�lmel�d�r:

- laboratuvarla ilgili iç ve dış meselelerdeki değişiklikler, 
- hedeflerin yerine getirilmesi, 
- politika ve prosedürlerin uygunluğu, 
- önceki yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin durumu, 
- son yapılan iç tetkiklerin sonucu, 
- düzeltici faaliyetler, 
- dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler, 
- işin hacmi ve tipinde veya laboratuvar faaliyetlerinin aralığındaki değişiklikler, 
- müşteri ve personel geri bildirimleri, 
- şikâyetler, 
- uygulanan her türlü iyileştirmelerin etkililiği, 
- kaynakların yeterliliği, 
- risk tanımlamasının sonuçları, 
- sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınmasının çıktıları, 
- izleme faaliyetleri ve eğitim gibi diğer ilgili faktörler. 

• Yönet�m�n Gözden Geç�rmes� çıktıları asgar� olarak aşağıdak�lerle �lg�l� tüm kararları 
ve faal�yetler� kayıt altına almalıdır:

- yönetim sistemi ve proseslerinin etkililiği, 
- bu standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesiyle ilgili laboratuvar faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 
- gerekli kaynakların temini, 
- her türlü değişim ihtiyacı. 
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Yararlanılan Kaynaklar

•TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney Ve Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yetk�nl�ğ� İç�n Genel 
Gerekl�l�kler

•TS EN ISO/IEC 17025:2005  Deney Ve Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yeterl�l�ğ� İç�n Genel 
Şartlar

•APLAC TC 002 Internal Aud�ts For Laborator�es And Inspect�on Bod�es, Mayıs 2006

•EUROLAB COOKBOOK DOC NO:07, Management Rev�ews, 2017

•EUROLAB COOKBOOK DOC NO:09, Internal Aud�ts, 2017

•SWEDAC DOC 05:6 Internal Aud�ts And Management Rev�ews - Gu�dance For Laborato-
r�es And Inspect�on Bod�es, Vers�on 2, 27 Eylül 2011

•HKAS Supplemantary Cr�ter�a No 5, Internal Aud�ts and Management Rev�ews, Kasım 
2017


