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1. ÖNSÖZ 

TÜRKAK tarafından akredite olmak isteyen ve verilmiş olan akreditasyonu sürdürmek isteyen 

laboratuvarlar teknik yeterliliklerini göstermek ve bu yeterliliği izlemek için gerekli çalışmaları 

yapmaktan sorumludur. Yeterlilik testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar, test ve ölçüm 

yapan laboratuvarların performansının belirlenmesinde önemli bir araçtır ve laboratuvarın 

kendi performansını diğer laboratuvarlarla karşılaştırma olanağı sağlar. Laboratuvar 

akreditasyonu sırasında laboratuvarın yeterlilik testlerinden elde ettiği sonuçlar da 

değerlendirmelerde kullanılmaktadırlar. 

TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı Madde 7.7 “Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına 

Alınması” kapsamında; laboratuvarın, sonuçların geçerliliğini izlemek için bir prosedüre sahip 

olması, mümkün ve uygun olduğu durumlarda sonuçlarını diğer laboratuvarların sonuçlarıyla 

karşılaştırarak kendi performansını izlemesi ve bu izlemenin planlanması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu izlemenin aşağıdakilerden bir veya ikisini (bunlarla sınırlı kalmamak 

üzere) içermesi gerektiği belirtilmiştir:  

a) Yeterlilik testlerine katılımı, 

b) Yeterlilik testi dışında laboratuvarlar arası karşılaştırmalara katılımı. 

TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında 

yeterlilik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Denetimler sırasında ayrıca 

laboratuvarın katıldığı yeterlilik test programının uygunluğu ve yeterlilik test sağlayıcısının 

performans değerlendirme metodu, sonuç raporunun içeriği vb. de değerlendirilmektedir.  

Akreditasyon denetimlerinde görev alan denetçi/teknik uzmanların yeterlilik test ve ölçümleri 

ile ilgili aldıkları kararlarda birbirleri ile tutarlı olmaları, hem laboratuvarların akreditasyon 

sürecinin değerlendirilmesi hem de denetim sırasında ve sonrasında yaşanabilecek problemleri 

ortadan kaldırmak açısından önem arz etmektedir. 

Bu kılavuzda yeterlilik testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırmaları kapsayan bilgiler 

verilmiştir. Türkçe hazırlanmış olan bu kılavuz zorunlu doküman değildir. İlk olarak 13 Mayıs 

2019 tarihinde yayımlanan bu kılavuzun (v.1) tüm hakları TÜRKAK’ a aittir. 
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2. KISALTMALAR  

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation): Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon 

Birliği 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): Uluslararası Temel ve Uygulamalı 

Kimya Birliği 

EA (European Cooperation for Accreditation): Avrupa Akreditasyon Birliği 

APAC (The Asia Pacific Accreditation Cooperation): Asya Pasifik Akreditasyon Birliği 

LAK (Interlaboratory comparison/ILC): Laboratuvarlar arası karşılaştırma 

YT (Proficiency Testing/PT): Yeterlilik testi 

Az (Sayıda) Katılımcılı LAK (Small ILC): 7 veya daha az sayıda katılımcı arasında düzenlenen 

laboratuvarlar arası karşılaştırma 

RM (Reference material): Referans malzeme 

SRM (Certified reference material): Sertifikalı referans malzeme 
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3. AMAÇ 

Bu kılavuzun amacı, denetimlerde görev alan denetçi/teknik uzmanlar ile akredite olmak 

isteyen veya akreditasyonlarını devam ettirmek isteyen laboratuvarlar için laboratuvarlar arası 

karşılaştırma ve yeterlilik testleri ile ilgili bilgilendirme yapmaktır. 

4. KAPSAM 

Bu kılavuz, denetim ekibinin akredite olmak ve akreditasyonunu sürdürmek isteyen deney 

laboratuvarlarının ilgili laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testlerine ilişkin 

denetimini, test laboratuvarlarının bu konuyla ilgili çalışmalarını ve TÜRKAK’ın bu 

çalışmalara ilişkin değerlendirmesini kapsar. 

Bu dokümanda bundan sonra; TS EN ISO/IEC 17043 standardının amaçları bakımından, 

“laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testleri” yerine "yeterlilik testi" terimi veya 

“YT” kısaltması kullanılacaktır. 

 

5. TANIMLAR 

Laboratuvarlar arası karşılaştırma: İki veya daha fazla sayıda laboratuvar tarafından önceden 

belirlenmiş şartlara uygun olarak aynı veya benzer numuneler üzerinde yapılan ölçüm veya testlerin 

düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi.  

Yeterlilik testi: Laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla daha önceden belirlenmiş bir kritere göre 

katılımcı performansının değerlendirilmesi.  

Katılımcı: Yeterlilik testi numunesini alan ve test veya ölçümden elde edilen sonuçları gözden 

geçirilmesi için yeterlilik testini sağlayıcısı kuruluşa bildiren laboratuvar, kurum, kuruluş veya kişi. 

Yeterlilik testi sağlayıcısı: Yeterlilik test programının geliştirilmesi ve uygulanmasında yer alan tüm 

görevler için sorumluluğu yüklenen kurum veya kuruluş. 

Yeterlilik testi programı (Proficiency testing scheme): Belirli bir test, ölçme veya kalibrasyon için 

bir veya daha fazla çevrim olarak tasarlanan ve uygulanan yeterlilik testi. 
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Yeterlilik testi çevrimi (Proficiency testing round): Yeterlilik test numunelerinin dağıtılması, test 

veya ölçüm sonuçlarının katılımcılardan alınarak değerlendirilmesi ve değerlendirmelerin 

katılımcılara bildirilmesinden oluşan tek bir tam döngü. 

YT numunesi: Örnek, ürün, yapay madde, cihaz parçası, referans malzeme, ölçüm standardı veri 

kümesi veya yeterlilik testi için kullanılacak başka bilgi. 

Referans Malzeme (RM): Nominal özelliklerin ölçümü veya kontrolünde kullanım amacına uygun 

olarak oluşturulan, belirli özelliklere göre kararlı ve yeterince homojen malzeme. 

Örnekler: 

 Matriks esaslı malzemeler (Örn: Dioksin içeren balık numunesi),  

 Sadece bir ölçüm kesinliği kontrol malzemesi olarak kullanılan, doğal kolesterol madde 

miktarı derişimi için büyüklük değeri bilinmeyen insan serumu. 

Sertifikalı referans malzeme (SRM): Geçerli prosedürler kullanılarak ilgili belirsizlik değerleri ve 

izlenebilirlikleriyle beraber bir veya daha fazla belirli özellik değerlerini sağlayan ve yetkili bir kurum 

tarafından belgelendirilmiş referans malzeme. 

Örnek:  

Kalibratör veya ölçüm gerçekliği kontrol malzemesi olarak kullanılan, kolestrol derişimi için atanmış 

büyüklük değerleri ve ilgili ölçüm belirsizliği beraberindeki sertifikada beyan edilmiş insan serumu. 

Atanmış değer: Yeterlilik test numunesinin belirli bir özelliği için belirlenmiş değer. 

6. GENEL KURALLAR 

Akreditasyon kuruluşu tarafından akredite olmak isteyen ve verilmiş olan akreditasyonu 

sürdürmek isteyen laboratuvarlar teknik yeterliliklerini göstermek ve bu yeterliliği izlemek için 

gerekli çalışmaları yapmaktan sorumludur.   

Teknik yeterliliği göstermenin bir yolu laboratuvarların YT’lere mevcut ve uygun oldukları 

durumlarda katılımı ve başarılı sonuçlar elde etmesidir.  

Laboratuvarların YT’lere katılımı ve performanslarının göz önünde bulundurulması 

akreditasyon kuruluşları için bir gerekliliktir.  
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Laboratuvarlar tarafından akreditasyon kapsamında yer alan bütün metotlar ve matrisler temsil 

edilecek şekilde alt alanlar belirlenmeli ve oluşturulmuş alt alanlarda farklı parametrelerde 

katılım sağlanmalıdır. Her bir belirlenen alt alan için 48 ayda en az 1 defa yeterlilik deneylerine 

katılım sağlanmalı ve başarılı sonuçlar elde edilmelidir. Laboratuvarlar tarafından hazırlanan 

katılım planlarının uygunluğu, denetimlerde denetim ekipleri tarafından değerlendirilmelidir. 

Teknik yeterliliği göstermenin diğer yolları; referans malzemelerin düzenli kullanımı ve aynı 

veya farklı metotları kullanarak test ya da kalibrasyonların tekrar yapılması vb. uygulamalardır. 

YT için TÜRKAK kriterleri “P704 Yeterlilik Testleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma 

Programları Prosedürü”nde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

7. KİMLER SAĞLAYICI OLABİLİR 

TÜRKAK, YT programlarına ya da bu programlarla ilgili veri tabanlarına erişim için çeşitli 

yöntemlerle rehberlik sağlar.  

Ayrıca YT sağlayıcıları ile YT katılımcılarını bir araya getirerek hizmete erişimi kolaylaştırmak 

amacıyla TÜRKAK tarafından Yeterlilik Testleri Bilgi Sistemi (YETBİS) (http://yetbis.turkak.org.tr) 

veri tabanı sistemi oluşturulmuştur. 

YT sağlayıcıları: 

a.  Uluslararası Organizasyonlar: EA/APAC gibi bölgesel birlikler tarafından YT düzenlenebilir. 

Bu tür organizasyonlarda YT düzenleyen kuruluş ile katılımcı laboratuvar arasındaki koordinasyonu 

TÜRKAK sağlar. 

b. Düzenleyici Kamu Yetkili Kurumları, Sanayi ve Meslek Birlikleri: Kendi alanlarıyla ilgili 

olarak YT düzenleyebilir ve bu programlara katılımı zorunlu tutabilirler. 

c. Bağımsız Kuruluşlar: TS EN ISO/IEC 17043 Standardına göre akredite olan ve/veya TS EN 

ISO/IEC 17043 Standardına uygun olarak faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız tüzel kişilerdir.  

YT sağlayıcısının veya YT programı ile ilgili test veya ölçümleri gerçekleştirecek taşeron 

laboratuvarların yeterliliklerini kanıtlamak için TS EN ISO/IEC 17025 standardı kullanılabilir.  

d. Laboratuvarların Kendi Aralarında Düzenledikleri Programlar: Yukarıda belirtilen 

programların mevcut olmadığı ve alternatif kalite kontrol yöntemlerinin uygulanmasının mümkün 

http://yetbis.turkak.org.tr/
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olmadığı durumlarda, bu tür YT programları bu kılavuzun onuncu maddesindeki şartların sağlanması 

durumunda kabul edilebilir. 

8. SEÇİLEN YT ÇEVRİMİNİN AMACA UYGUNLUĞUNA KARAR VERİLMESİ 

Seçilen YT çevriminin amaca uygunluğunu değerlendirmek katılımcı laboratuvarın 

sorumluluğundadır. YT çevriminin amaca uygunluğu değerlendirilirken aşağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır:  

a. Seçilen yeterlilik testinin amaca uygun olması: YT çevrimi kapsamında sunulan testler, 

numuneler, matriksler ve/veya seviyeler katılımcı laboratuvarın faaliyet alanına, yaptığı test 

veya ölçümlere ve test veya ölçümlerin ölçme aralıklarına uygun mudur? 

b. YT sağlayıcısının yetkin olması: YT sağlayıcısı TS EN ISO/IEC 17043 Standardına göre 

akredite ve/veya TS EN ISO/IEC 17043 Standardına uygun olarak faaliyet göstermekte 

midir? 

Eğer YT sağlayıcısı TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite ise; katılımcı, 

akreditasyon sertifikasını inceleyerek, YT programının kendi amaçlarına uygun olduğunu 

doğrulamalıdır. 

c. İstatistiksel tasarım: İstatistiksel tasarım tanımlanmış mıdır? Katılımcılar tarafından farklı 

test/ölçüm metotları kullanılması durumunda uygulanacak olan istatistiksel tasarım 

tanımlanmış mıdır?  

İstatistiksel tasarım; YT programı verilerinin planlanması, toplanması, analizi ve 

raporlanması sürecini kapsamaktadır. Birçok YT sağlayıcısının web sitelerinde YT protokolü 

ve örnek YT raporları mevcuttur.  

d. Katılım durumu: YT çevrimindeki katılımcı sayısı uygun mudur? 

e. Özel numuneler: Özel tip YT numuneleri konusunda uzmanlık mevcut mudur? 

f. Kalite yönetimi: YT sağlayıcısı tarafından başka bir kalite yönetim standardı uygulanmakta 

mıdır?  

Katılımcı laboratuvarların YT sağlayıcısını seçerken kullanabileceği değerlendirme kriterleri 

bilgilendirme amacıyla Ek A’da verilmiştir. 
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9. AKREDİTASYON DENETİMLERİNDE LABORATUVARLAR ARASI 

KARŞILAŞTIRMA VEYA YETERLİLİK TESTİ KATILIMLARI 

BAKIMINDAN DENETÇİ/TEKNİK UZMANLARIN DİKKAT ETMESİ 

GEREKEN KONULAR 

 Laboratuvarlar tarafından öncelikle TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite, ulusal 

ve/veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yeterlilik deneyi sağlayıcılarının programları 

seçilmelidir. Laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite yeterlilik testi 

sağlayıcısının programına katılmışsa program hakkında denetim ekibi tarafından ilave 

doğrulamaya ihtiyaç duyulmayabilir. 

 Bu tür programların mevcut olmaması halinde TS EN ISO/IEC 17043 standardı şartlarını 

karşılayan kuruluşlarca organize edilen yeterlilik deneyi programları tercih edilmelidir. 

Denetçilerin, laboratuvarların katıldığı YT/LAK çevrimleri hakkında genel bir değerlendirme 

yapabilmesi için inceleyebilecekleri kriterler Ek B’de verilmiştir. Ayrıca, TS EN ISO/IEC 

17043 standardına uygun olarak düzenlenen YT programlarında, YT sağlayıcısı tarafından 

hazırlanan sonuç raporunda yer alması gereken bilgiler denetçilere bilgi sağlamak amacıyla 

Ek C’de verilmiştir. 

 Yukarıda bahsi geçen programların mevcut olmadığı ve alternatif kalite kontrol yöntemlerinin 

uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda laboratuvarlar, kendi aralarında 

düzenledikleri karşılaştırma programlarına yönelebilirler. Bu tür programların da TS EN 

ISO/IEC 17043 standardı şartlarını sağlaması gereklidir. Laboratuvarlar, katıldıkları yeterlilik 

deneyleri programlarının TS EN ISO/IEC 17043 standardı şartlarını karşıladığına dair 

kanıtlarını TÜRKAK denetim ekibine sunmalıdır. Sunulan kanıtların uygunluğu denetim 

ekipleri tarafından değerlendirilmelidir. Değerlendirme yapılırken Ek B’de yer alan 

bilgilerden faydalanılabilir.  

 Denetimlerde sıklıkla laboratuvarların az sayıda katılımcıyla kendi aralarında düzenledikleri 

programlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür programların değerlendirilmesine yönelik bilgiler 

Madde 10’da verilmiştir. 
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10. AZ SAYIDA KATILIMCIYLA DÜZENLENEN LABORATUVARLAR ARASI 

KARŞILAŞTIRMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 

10.1. Genel 

Laboratuvarlar YT yerine az sayıda katılımcının dâhil olduğu kendi aralarında düzenledikleri 

LAK’lara katılabilmektedirler. Bu uygulamaların olası nedenleri katılım sağlamak için uygun YT 

programının mevcut olmaması, sektördeki mevcut laboratuvar sayısının azlığı vb. durumlar olabilir. 

Bu gibi durumlarda, bir laboratuvar ya da laboratuvarlar grubu LAK düzenlemeye karar verebilir. Bu 

laboratuvarlar grubu aynı kuruluşun şubelerinden ya da farklı kuruluşların laboratuvarlarından 

oluşabilir. Bununla birlikte, LAK’a katılım kararının mevcut YT programlarının dikkatlice 

değerlendirilmesinden sonra alınması gerekmektedir. 

Ayrıca LAK çevriminin uygunluğunu değerlendirmek katılımcı laboratuvarın sorumluluğundadır. 

10.2. Denetçilerin Az Katılımcılı LAK Çevrimlerinde Dikkat Etmesi Gereken 

Hususlar 

Bir laboratuvarın az katılımcılı bir LAK açısından denetlenmesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle 

karşılaşıldığına göre değişir: 

1. Denetlenen laboratuvar az katılımcılı LAK düzenlemiş ve bu karşılaştırmaya 

katılmıştır. 

2. Denetlenen laboratuvar yalnızca az katılımcılı bir LAK’a katılmıştır. 

Birinci durumda denetçi, az katılımcılı LAK’ın organizasyonuyla birlikte planı ve raporu da 

değerlendirerek uygunluğa karar verecektir. 

1.a Plana dâhil edilmesi veya planda açıklanması gereken asgari bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Ana irtibat kişisi 

• Ortak düzenleniyorsa ilgili kişiler veya laboratuvarlar 

• Katılımcıların listesi 

• Belirlenecek ölçü veya özellik 

• LAK numunesi için gereklilikler (üretim, homojenite, kararlılık) 
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• LAK numunesinin kullanımı ve hazırlanmasına dair bilgiler (uygun olduğunda, 

hazırlamanın tarifi) 

• Programın zaman çerçevesi 

• Kullanılacak metoda/metotlara dair bilgiler 

• Sonuçların karşılaştırılabilirliğinin değerlendirilmesi için kullanılan metodun tanımı, 

uygulanabilir ise istatistiksel analiz ve performansın değerlendirilmesi için kullanılan 

kriterler 

• Katılımcılar ve düzenleyici için raporlama formatının açıklaması 

1.b Laboratuvarların az sayıda katılımcıyla kendi aralarında düzenledikleri karşılaştırmalarda 

hazırlanan sonuç raporunda asgari olarak yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Az katılımcılı LAK’ın tarihi 

• İrtibat kişisi 

• LAK organizasyonunda yer alan kişiler veya laboratuvarlar 

• LAK programının belirlenmesi 

• LAK numunesinin tarifi 

• Katılımcıların sonuçları 

• Sonuçların karşılaştırılabilirliğinin değerlendirilmesi için kullanılan yöntem (atanmış 

değer ve ilişkili ölçüm belirsizliği, standart sapmanın belirlenmesi, sonuçların aralığı, 

grafiksel gösterimler) 

• Katılımcıların sonuçlarının ve/veya katılımcıların performanslarının 

karşılaştırılabilirliği 

• LAK programının sonucuna dayalı yorumlar ve öneriler 

2. İkinci durumda laboratuvar, az katılımcılı LAK’ın ne şekilde değerlendirilerek amaca uygunluğuna 

nasıl karar verildiğine dair detayları denetçiye sunmalıdır. Denetçi bu detayları değerlendirerek 

uygunluğa karar verecektir. Ek B’de yer alan YT Sağlayıcısının Denetçiler Tarafından 

Değerlendirilmesi tablosundaki bilgilerden faydalanılabilir.    
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10.3. Laboratuvarın Az Katılımcılı LAK Çevrimlerine Katılması Durumunda 

Düzenleyicide Bulunduğunu Doğrulaması Gereken Hususlar 

a. Düzenleyicinin TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite veya TS EN ISO/IEC 17043 

standardına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor olması gerekmektedir.  

b. Çevrim ile ilgili test veya ölçümleri gerçekleştirecek laboratuvarın yeterliliklerini kanıtlamak 

için TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması (veya akreditasyon sürecinde 

olması)  veya bu standarda uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor olması gerekmektedir. 

c. Düzenleyicinin aynı zamanda katılımcı olması durumunda, TS EN ISO/IEC 17043 Standardı 

Madde 4.4.5.5 gereğince “YT sağlayıcısı, atanmış değerlerin açıklanması ile ilgili bir politikaya 

sahip olmalıdır. Bu politika, katılımcıların erken açıklama nedeni ile avantaj elde etmemesini 

sağlamalıdır.” 

d. Düzenleyici tarafından çevrim kapsamında yapılacak faaliyetler (Örn: numune hazırlama) ve 

istatistiki hesaplamalar (atanmış değer, atanmış değere ait ölçüm belirsizliği ve standart sapma 

belirleme yöntemi) ile ilgili olarak çevrim öncesinde katılımcıyı bilgilendirmelidir.  

10.4. Az Katılımcılı LAK Düzenlemede Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Katılımcı sayısına göre uygulanabilecek istatistiki yöntemler Ek D’de denetçilere bilgi sağlamak 

amacıyla verilmiştir. LAK’larda katılımcı sayısı azaldıkça sonuçların dağılımını belirlemek, aykırı 

değerleri güvenilir şekilde tespit etmek veya sağlam (robust) istatistiksel analizler uygulamak giderek 

zorlaşmaktadır.  

Atanmış değer ve standart sapmanın katılımcı sonuçlarına göre belirlenmesi az sayıda katılımcı 

olduğunda genel olarak tavsiye edilmez. Eğer bu şekilde belirlenmesi düşünülüyorsa en azından 

büyük dikkat ve uzmanlık ile belirlenmelidir. 

a. Atanmış değerin ve standart sapmanın çevrim öncesinde belirlenmesi 

İdeal olarak atanmış değerin metrolojik izlenebilirliği olmalıdır.  

Katılımcı sayısı az olduğunda atanmış değer aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak belirlenebilir: 

- Referans metodun kullanımı 

- Formülasyon değerinin kullanımı 
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- SRM kullanımı  

- Referans laboratuvarın kullanımı (Az sayıda katılımcı olması durumunda, katılımcılardan 

birisinin, referans yöntem ve daha gelişmiş cihaz kullanımı veya benzer nedenlerden dolayı 

daha yüksek metrolojik düzeye (Örn: daha düşük ölçüm belirsizliğine) sahip olması gerekir. Bu 

katılımcının sonuçları, atanmış değer olarak kabul edilebilir ve diğer katılımcı/katılımcıların 

sonuçları ile karşılaştırılır.) 

Standart sapma da, aşağıda belirtilen dış kriterlerden amaca uygun olan biri kullanılarak belirlenebilir: 

a) Öngörülen değer: Standart sapmanın uzman değerlendirmeleri veya yasal gerekliliklerle 

belirlenmesi, 

b) YT programının önceki çevrimlerinden edinilen deneyimlere ve verilere göre belirlenmesi, 

c) Genel modelleme: Standart sapmanın Horwitz eşitliği kullanılarak belirlenmesi, 

d) Kollaboratif çalışma: Daha önce metodun kesinliğiyle ilgili yapılan kollaboratif çalışma 

sonuçlarından elde edilen tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik standart sapmalarının 

kullanılması.  

Bu ideal koşullar altında önceden belirlenen atanmış değer ve standart sapma söz konusuysa, sadece 

bir katılımcıyla bile karşılaştırma düzenlenebilir.  

b. Atanmış değerin ve standart sapmanın çevrim öncesinde belirlenememesi 

Azalan katılımcı sayısı ile sonuçların dağılımını belirlemek, aykırı değerleri güvenilir bir şekilde 

tespit etmek veya robust istatistiksel yöntemler uygulamak zorlaşmaktadır. Katılımcılar tarafından 

elde edilen sonuçlardan atanmış değer ve standart sapmanın türetilmesi genellikle tavsiye edilmez 

veya en azından bu büyük bir özen ve uzmanlıkla yapılmalıdır.  

Atanmış değerin ve standart sapmanın önceden belirlendiği ideal koşullar sağlanamaz ise katılımcı 

sonuçlarının kullanılması gerekebilir. 

Denetim sırasında denetçi/teknik uzman, az katılımcılı LAK’ın teknik uygunluğunu ve sonucunu 

incelerken yukarıda belirtilen konulara gereken özeni göstermelidir. Buna yardımcı olmak için, 

aşağıdaki üç örnek verilmiştir.  
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Uygulamada hangi örneğin uygulanabileceği; çevrim öncesinde atanmış değerin belirlenmesine ve 

güvenilirliğine, veri setinin kalitesine, katılımcıların tecrübesine ve az katılımcılı LAK 

düzenleyicisinin yetkinliğine ve tecrübesine bağlıdır. 

Örnek 1: Atanmış değerin ve standart sapmanın çevrim öncesinde belirlenmiş olması  

Atanmış değer ve standart sapma, katılımcılar tarafından raporlanan sonuçlardan ayrı olarak 

hesaplanmıştır.  

Atanmış değer ve standart sapma Ek D’de tanımlanmış olan seçeneklerden birisi ile belirlenebilir. 

Sonuç olarak performans değerlendirmesi yapılabilir.  

Örnek 2: Katılımcı sonuçlarının atanmış değer olarak kullanması 

Eğer çevrim öncesinde atanmış değer mevcut değilse, uygulanması genellikle tavsiye edilmez. Ancak 

aşağıdaki istisnalar göz önüne alınmalıdır. 

a) Katılımcılar tecrübeli laboratuvarlar olabilir.  

b) Katılımcılardan biri yüksek metrolojik düzeye sahip olabilir. Örneğin, katılımcılardan biri, 

referans yöntem ve daha gelişmiş cihaz kullanımı veya daha düşük ölçüm belirsizliğine sahip 

olabilir. Bu katılımcının sonucu atanmış değer olarak kullanılabilir. 

Standart sapma çevrim öncesinde belirlenebilir.  

Sonuç olarak performans değerlendirmesi yapılabilir.  

Örnek 3: YT sağlayıcısı tarafından performans değerlendirmesi yapılmaması 

Eğer çevrim öncesinde atanmış değer mevcut değil ve elde edilen veri kümesinden güvenilir bir 

atanmış değer hesaplanamıyorsa, performans değerlendirmesi yapılmaz. Katılımcının uygun başka 

bir çevrime katılması önerilir. 

Raporlanan sonuçlar grafiksel olarak gösterilebilir. Sonuçların tekrar üretilebilirliği (katılımcılar 

arasındaki standart sapma), tekrarlanabilirliği (eğer katılımcılardan tekrarlanabilir koşullar altında 

birden fazla sonuç isteniyorsa), dağılım tipi, aykırı değer olup olmadığı ve katılımcılar tarafından 

raporlanan ölçüm belirsizliği değerlerini içeren bireysel değerlendirmeler yapılabilir. 
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11. KATILIMCI PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Laboratuvarların performanslarını belirlemek için bir yeterlilik testinin düzenleyicisi tarafından 

kullanılan hesaplamaların amaca uygun olması gerekmektedir. 

11.1. Kantitatif (Nicel) Sonuç Elde Edilen Analizlere İlişkin Performans 

Değerlendirme Yöntemleri 

En yaygın kullanılan performans değerlendirme kriterleri aşağıda listelenmiştir: 

a. z skorları

 x  : Katılımcının sonucu 

X   : Atanmış değer 

:YT değerlendirmesi için standart sapma 

b. z’ skoru

xi   : Katılımcının sonucu 

xpt   : Atanmış değer 

  σpt  : YT değerlendirmesi için standart sapma 

   u(xpt) : Atanmış değerin belirsizliği 

c. Zeta skoru

 x : Katılımcının sonucu 

 X: Atanmış değer 

 ulab: Katılımcının sonucunun birleştirilmiş standart belirsizliği 

  uav: Atanmış değerin standart belirsizliği 

d. En sayısı

x : Katılımcının sonucu 

 X: Atanmış değer 

 Ulab: Katılımcının sonucunun genişletilmiş belirsizliği 

  Uref: Referans laboratuvarın atanmış değerinin genişletilmiş belirsizliği 
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11.2. Kalitatif Yeterlilik Testi Programları için Performans Değerlendirme 

Yöntemleri 

Kalitatif yeterlilik testleri için skor hesaplaması yapılmamaktadır.  Bu testlerde sonuçlar esas olarak 

“evet/hayır” veya “tespit edilmiş/tespit edilmemiş” veya “başarılı/başarısız” şeklinde olacaktır. Bu 

tür sonuçlar için, şu anda tanınmış bir ortak yaklaşım mevcut değildir. Genel yaklaşım, laboratuvarın 

ilgili YT için beklenen sonucu bulması yönündedir. 

12. UYGUN OLMAYAN PERFORMANS ELDE EDİLMESİ

| z, z’ ve zeta | ≤ 2,0 limiti dışında kalan z, z’ ve zeta skorları ve |En| ≤ 1 limiti dışında kalan En skorları 

başarısız sonuçlar olarak değerlendirilmektedir. Katılımcı laboratuvarın uygun olmayan/başarısız 

performans elde etmesi durumunda, katılımcı laboratuvarın derhal düzeltici faaliyet başlatması 

ve/veya durumun kontrol altına alındığının gösterilmesi beklenmektedir. Düzeltici faaliyetler 

incelenirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 

a. Ham veri kayıtları irdelenmelidir.

b. Sebep analizinin gerçekçi bir şekilde yapılıp yapılmadığı irdelenmelidir.

c. Uygun olmayan performansın deneysel hatadan mı kaynaklandığı yoksa yazım hatası, birim

hatası vb. hatalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı irdelenmelidir. Bu iki durum için yapılması

gereken düzeltici faaliyetler farklılık gösterecektir.

d. YT’ye ait analizin/ölçümün yapıldığı tarihten bir önceki iç/dış kalite kontrol çalışmasından

itibaren müşteriye raporlanan sonuçların gözden geçirilip geçirilmediği irdelenmelidir.

e. Gerektiği durumlarda deney tekrarı ve/veya deney durdurma işleminin yapılıp yapılmadığı

irdelenmelidir.

f. Uygun olmayan performans elde edildiğinde “yeni bir YT çevrimine katılım sağlamanın” tek

başına bir düzeltici faaliyet olmadığı göz ardı edilmemelidir.

Az sayıda katılımcıyla düzenlenen LAK’lardan alınan her başarısız sonucun laboratuvar tarafından 

“uygun olmayan iş” olarak ele alınması beklenmektedir ve yukarıda belirtilenlere göre düzeltici 

faaliyetler değerlendirilmelidir.  
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13. DENETÇİ/TEKNİK UZMANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR, KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

a)  Denetimden önce Denetçi/Teknik uzmanların laboratuvara ait “F704-001 Yeterlilik Deneyleri 

ve Karşılaştırma Ölçümleri Katılım Listesi”ni incelemeleri gerekmektedir. Listede 

laboratuvarın performans değerlendirmesi yanında YT sağlayıcısının da yetkin olup olmadığını 

değerlendirmesi gerekmektedir. Özellikle az katılımcılı LAK’a katılımın söz konusu olduğu 

durumlarda bu kılavuza göre YT organizasyonunun ve sonuç raporunun irdelenmesi 

gerekmektedir. 

b)  Denetçi/Teknik uzmanların karşılaştıkları en önemli sorun az sayıda katılımcı olması veya 

uygun YT çevrimine katılım sağlanmamış olması durumudur. Bu konu ile ilgili seçenekler 

Madde 9’da tanımlanmıştır. 

c)  YT sağlayıcısının aynı zamanda katılımcı olması durumu, TS EN ISO/IEC 17043 Madde 

4.4.5.5’te “YT sağlayıcısı, atanmış değerin açıklanması ile ilgili bir politikaya sahip olmalıdır. 

Bu politika, katılımcıların erken açıklama nedeni ile avantaj elde etmemesini sağlamalıdır.” 

olarak açıklanmıştır. 

YT sağlayıcısı homojenitenin ve kararlılığın kontrol edilmesi amacıyla çok sayıda ölçüm 

yapmaktadır. Bu durum, aynı zamanda katılımcı olan YT sağlayıcısı için önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. 

Katılımcının avantajlı duruma geçmemesi için gereken önlemlerin alındığı kontrol edilmelidir. Olası 

önlemler aşağıda açıklanmıştır: 

- Çok sayıda personel istihdam eden laboratuvarlar için homojenizasyon testlerini yapan 

personel ile YT numunesini analiz eden personelin ayrılması, 

- Sonuç hesaplaması yapmadan önce ham veri kayıtlarının koordinatör tarafından toplanarak 

değerlendirmenin koordinatör tarafından yapılması, 

- Eğer sağlamlık (robust) tekniği kullanılacaksa diğer katılımcılardan önce sonuç gönderilmesi, 

- Homojenizasyon testlerinin taşeron laboratuvarda yaptırılması. 

d) Çok özel ölçümler yapan az sayıda laboratuvarın bulunduğu alanlarda uygun bir YT programı 

mevcut olmayabilir.  



 

S19 
TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON DENETİMLERİNDE LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA 

VE YETERLİLİK TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU 
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

2019 
 

Bu durumda, katılımcının TS EN ISO/IEC 17025 standardı Madde 7.7 “Sonuçların geçerliliğinin 

güvence altına alınması” kapsamında tanımlanan faaliyetlerden uygun olanlardan en az birisinin 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilmelidir. 

 

14. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

EA-4/18 INF: Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation 

EA-4/21 INF: Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory 

comparisons within the process of laboratory accreditation  

TS EN ISO/IEC 17043: Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik testi için genel kurallar 

ISO 13528: Laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik testinde kullanılan istatistiksel 

yöntemler 

ISO 22117: Microbiology of food and animal feeding stuffs- Specific requirements and 

guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison 

TS EN ISO /IEC 17025:2017: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel 

gereklilikler 

TS 5822-1 ISO 5725-1: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 1: Genel prensipler ve tarifler 

TS 5822-2 ISO 5725-2: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 2: Standart bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel 

metot 

TS 5822-3 ISO 5725-3: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 3:  Standart bir ölçme metodunun kesinliğinin ara ölçmeleri 

TS 5822-4 ISO 5725-4: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 4:  Standart bir ölçme metodunun gerçekliğini belirlemek için temel metotlar 
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TS 5822-5 ISO 5725-5: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 5: Standart bir ölçme metodunun kesinliğini belirlemek için alternatif metotlar 

TS 5822-6 ISO 5725-6: Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (Gerçeklik ve kesinlik)-

Bölüm 6: Doğruluk değerlerinin pratikte kullanılması 

ISO 17034: Referans malzeme üreticilerinin yetkinliği için genel gerekler 

ISO Guide 35: Reference materials - General and statistical principles for certification 

I.Mann and B. Brookman (eds.) Eurachem Guide: Selection, Use and Interpretation of 

Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories (2nd ed. 2011) 

JCGM 200: International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and 

associated terms (VIM, 3rd edition)  

Thompson M., Ellison S.L.R., Wood R., "The International Harmonized Protocol for the 

proficiency testing of analytical chemistry laboratories" (IUPAC Technical Report), in Pure 

and Applied Chemistry, Vol. 78, No. 1, pp. 145-196, 2006 

P704 Yeterlilik Testleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü 

T501-04 TÜRKAK Dokümantasyonunda Kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatı 
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Ek A: YT Sağlayıcısının Laboratuvar Tarafından Değerlendirilmesi 

Ölçüm Parametresi: 

YT Numunesi: 

YT Sağlayıcısı: 

YT Çevriminin Değerlendirilmesi: 

 Seçim Kriterleri Y YD UD Açıklama 

1 YT sağlayıcısı TS EN ISO/IEC 17043 standardına 

göre akredite mi / uygun olarak faaliyetlerini 

gerçekleştirdiğini beyan ediyor mu? 

    

2 YT sağlayıcısı tarafından numune hazırlanması ile 

ilgili bilgi veriliyor mu?  
    

3 Katılımcı için kritik bir parametre mi?     

4 Parametreler rutinde test edilenlere benzer veya 

eşdeğer midir? 
    

5 YT numunesi rutinde test edilenlere benzer veya 

eşit midir? 
    

6 Parametre katılımcının çalışma aralığına uygun 

mudur? 
    

7 YT sağlayıcısı sonuçların değerlendirilmesinde 

farklı metotları dikkate alıyor mu? 
    

8 Katılımcı sayısı uygun mu?      

9 YT program sıklığı yeterli midir?     

10 Sonuçların belirsizliği raporlanıyor mu?     

11 Sonuçların belirsizliği raporlanıyorsa, YT 

sağlayıcısı tarafından katılımcıların bildirdiği 

ölçüm belirsizlikleri dikkate alınıyor mu? 

    

12 YT sağlayıcısı tarafından atanmış değerin ölçüm 

belirsizliği raporlanıyor mu?  
    

13 Atanmış değerin metrolojik izIenebilirliği 

veriliyor mu? 
    

14 YT sağlayıcısı tarafından istatistiksel tasarım 

hakkında bilgi veriliyor mu? 
    

15 Performans istatistikleri hakkında bilgi veriliyor 

mu? (Örn: z-skoru) 
    

16 YT sağlayıcısı uygun olmayan sonuç alındığı 

durumda destek veriyor mu? 
    

17 YT raporları sonuçların analizini ve düzeltici 

faaliyetlerle ilgili bilgileri içeriyor mu? 
    

18 YT sağlayıcısı düzeltici faaliyetleri yerine 

getirebilmek için “ilave numune” sağlayabiliyor 

mu? 

    

Y:Yeterli YD: Yeterli Değil UD: Uygulanabilir Değil 

(Bilgilendirme amaçlıdır. Bkz: I.Mann and B. Brookman (eds.) Eurachem Guide) 

Sonuç: YT Çevrimi Katılımcı için uygun mu?  ☐ Evet  ☐ Hayır   
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Ek B:  YT/LAK Sağlayıcısının Denetçiler Tarafından Değerlendirilmesi 

 

YT/LAK Sağlayıcısı: 

Seçim Kriterleri Açıklama 

YT/LAK sağlayıcısı tedarikçi/dış sağlayıcı olarak 

değerlendirilmiş midir? 

Nasıl değerlendirildiği açıklanmalıdır. 
 

 

 
 

YT/LAK sağlayıcısı TS EN ISO/IEC 17043 

standardına uygun olarak faaliyetlerini 

gerçekleştirdiğini beyan etmekte midir? 

Sağlayıcının TS EN ISO/IEC 17043’e göre akreditasyon durumu 

veya beyanı karşılayacak kayıtlar ve evrakların laboratuvar 
tarafından muhafaza edilip edilmediği incelenmelidir. 

 

 
 

 

YT/LAK sağlayıcısı tarafından program hakkında 

yeterli bilgi verilmiş midir?  

Programın genel işleyişi hakkında doküman(lar) olup olmadığına 

bakılmalıdır. 

 

 
 

 

YT/LAK sağlayıcısı tarafından numune ile ilgili 

talimatlar verilmiş midir?  

Hazırlama, muhafaza vb. talimatlarının mevcut olup olmadığına 

bakılmalıdır. 
 

 

 
 

İstatistiksel hesaplamalar (atanmış değer, standart 

sapma, performans skoru hesaplaması, gerektiğinde 

ölçüm belirsizliğinin hesaplanması) ile ilgili 

bilgilendirme yapılmış mıdır? 

Program veya çevrim bazında istatistik hesaplamaları açıklayan 

doküman(lar)ın varlığına ve içeriğine bakılmalıdır. Eksik olması 
durumu TÜRKAK P704’e göre uygunsuzluk olarak ifade edilebilir. 

 

 
 

 

Hazırlanan YT/LAK raporu bu kılavuzda 

tanımlanan asgari bilgileri içermekte midir? 

Eksik olması durumunda TÜRKAK P704’e göre uygunsuzluk 

olarak ifade edilebilir. 
 

 
 

 

YT/LAK katılımlarının kuruluş için uygun olup olmadığına bu soruların denetim raporu içerisinde 

değerlendirilmesi yoluyla karar verilebilir. 

 

Sonuç: YT/LAK Programı uygun mu?  ☐ Evet  ☐ Hayır 
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Ek C: TS EN ISO/IEC 17043 Standardına göre Yeterlilik Testi Sonuç Raporlarında Yer Alması 

Gereken Bilgiler 

 

TS EN ISO/IEC 17043 standardının şartlarını sağlayan YT programlarının sonuç raporlarında 

bulunması gereken bilgiler aşağıdadır: 

a) Yeterlilik deneyi düzenleyicisinin adı ve detaylı iletişim bilgileri, 

b) Koordinatörün adı ve detaylı iletişim bilgileri, 

c) Raporu hazırlayan yetkililerin adları, görevleri ve imzaları veya eş değer tanıtımları, 

d) Yeterlilik deneyi düzenleyicisi tarafından hangi faaliyetlerin taşerona devredildiğine yönelik bir 

belirteç, 

e) Raporun düzenleme tarihi ve durumu (Örneğin; hazırlık, geçici veya nihai), 

f ) Sayfa numaraları ve raporun sonucunun açık bir şekilde belirtilmesi, 

g) Sonuçların gizliliği kapsamı ile ilgili beyan, 

h) Rapor numarası ve yeterlilik deney programının açık şekilde tanımlaması, 

i) Kullanılan yeterlilik deney numunesinin; hazırlanması, homojenliği ve kararlılık 

değerlendirmesinin gerekli ayrıntıları dâhil olmak üzere açık bir şekilde tarifi, 

j) Katılımcıların sonuçları, 

k) Atanmış değerleri ve kabul edilebilir sonuç aralığını ve grafiksel görüntüleri içerecek şekilde 

istatistiksel veri ve özetler, 

l) Herhangi bir atanmış değerin belirlenmesi için kullanılan prosedürler, 

m) Herhangi bir atanmış değerin metrolojik izlenebilirliği ve ölçüm belirsizliğinin detayları, 

n) Yeterlilik değerlendirmesi için standart sapmanın belirlenmesinde kullanılan prosedürler veya 

hesaplama için gerekli diğer ölçütler, 

o) Her bir katılımcı grubu tarafından (Farklı grupta yer alan katılımcılar tarafından farklı yöntemlerin 

kullanılması durumunda) kullanılan deney yöntemleri/prosedürleri için özet istatistikler ve atanmış 

değerler, 

p) Yeterlilik deneyi düzenleyicisi ve teknik danışmanlar tarafından yapılan katılımcı performansları 

ile ilgili yorumlar, 

q) Yeterlilik deney programının tasarımı ve uygulanması ile ilgili bilgi, 

r) Verilerin istatistiksel analizi için kullanılan prosedürler, 

s) İstatistiksel analizlerin yorumlanması ile ilgili tavsiyeler ve 

t) Yeterlilik deney turunun sonuçları hakkında yorumlar ve öneriler.
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Ek D: Katılımcı Sayısına Göre Uygulanabilecek İstatistiki Yöntemler 

YT sonuç raporu Madde 8’de tanımlanan bilgileri içerse de; Denetçi/Teknik Uzmanların YT sonuç 

raporunda verilmiş olan atanmış değer, atanmış değere ait ölçüm belirsizliği ve standart sapma 

belirleme yöntemlerine de dikkat etmesi gerekmektedir. 

YT sağlayıcısının sorumluluğunda olan atanmış değer ve YT değerlendirmesi için kullanılan standart 

sapmanın belirlenmesi için öncelikli olarak ISO 13528 standardı esas alınmalıdır. Ayrıca TS 5822 

ISO 5725 standartları gibi diğer güvenilir dokümanlar da tanımlanmış olan atanmış değer ve standart 

sapma hesaplama yöntemleri de kullanılabilir. 

Atanmış değerin belirlenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur.  Bu yöntemler aşağıda verilmiştir. 

a) Formülasyon değeri: YT numunesi olarak hazırlanmak istenen malzemeye bilinen miktar 

ve özellikteki madde eklenerek veya belirli özelliklere sahip malzemeleri belirli oranlarda 

karıştırılmasıyla veya seyreltme yapılarak hazırlanabilir. 

b) SRM değeri: Doğrudan SRM’ye ait değer kullanılır. 

c) Tek laboratuvardan elde edilen değer: Atanmış değer, referans yöntem kullanılarak tek 

bir laboratuvar tarafından belirlenebilir. 

d) Uzman laboratuvarlardan elde edilen mutabık kalınmış değer: Atanmış değerler, bir 

SRM karakterize etmek için laboratuvarlar arası karşılaştırmaların kullanılması için ISO 

Guide 35’te açıklandığı gibi uzman laboratuvarlarla yapılan bir laboratuvarlar arası 

karşılaştırma çalışması kullanılarak belirlenebilir.  

e) Katılımcı sonuçları: Atanmış değer, TS ISO 13528 ve IUPAC Uluslararası Uyumlaştırılmış 

Protokolde belirtilen istatistiksel yöntemlerin kullanılması ve aykırı değerlerin etkilerinin 

göz önünde bulundurulması ile belirlenir.  

Yeterlilik testi değerlendirmesi için standart sapma değeri belirlenmesinde için çeşitli yöntemler 

mevcuttur. Bu yöntemler aşağıda verilmiştir. 

a) Öngörülen değer: Yeterlilik testi değerlendirmesi için standart sapma değerinin uzman 

değerlendirmeleri veya yasal gerekliliklerle belirlenmesi, 

b)  YT programının önceki çevrimlerinden edinilen deneyimlerine ve verilere göre belirlenmesi, 
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c)  Genel modelleme: Yeterlilik testi değerlendirmesi için standart sapma değeri genel bir 

modelden belirlenebilir. Ör: Kimyasal uygulamalar için genel bir model Horwitz tarafından 

açıklanan ve Thompson tarafından modifiye edilen modeldir. 

d)  Kollaboratif çalışma: Daha önce metodun kesinliğiyle ilgili yapılan kollaboratif çalışma 

sonuçlarından elde edilen tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik standart sapmalarının 

kullanılması,  

e)  Katılımcı sonuçları: Aynı YT çevriminde elde edilen verilerin kullanılmasıyla sağlamlık 

(robust) tekniklerinden birini kullanarak standart sapmanın belirlenmesi 

Katılımcı sayısı; atanmış değerin ve YT değerlendirmesi için kullanılan standart sapmanın 

belirlenmesindeki en önemli kriterdir.  

Tablo 1. İdeal katılımcı sayısının belirlenmesi: 

İstatistiki Yöntem 
Hesaplanan 

Parametre 

Minimum 

Katılımcı Sayısı 

İzin Verilen Sapan 

Değer Sayısı 

Katılımcıların aritmetik 

ortalaması 
Ortalama 12 (sapan 

değerler çıktıktan 

sonra) 

Bir adet 
Katılımcıların standart 

sapması 
Standart sapma 

Katılımcıların ortanca değeri Ortalama 

18 (sapan 

değerler çıktıktan 

sonra) 

% 20 küçük olmalı 

R
o
b
u
st

 Y
ö
n
te

m
le

ri
 

T
em

el
 

nIQR Standart sapma 

12’den daha fazla 

% 20 küçük olmalı 

MADe Standart sapma % 20 küçük olmalı 

Algoritma A 
Ortalama ve standart 

sapma 
% 20 küçük olmalı 

Algoritma S 
Ortalama ve standart 

sapma 
% 20 küçük olmalı 

K
o
m

p
le

k
s 

Qn ve Q Standart sapma 
% 20 den fazla 

olabilir 
Q/Hampel 

Ortalama ve standart 

sapma 

ISO 13528 standardına göre atanmış değerin standart ölçüm belirsizliğine sınırlama getirilmiştir. 

(Madde 9.2.1). Eğer atanmış değerin standart ölçüm belirsizliği u(xpt), YT standart sapmasından 

büyükse, bazı katılımcılar için risk oluşturacaktır. Bu nedenle atanmış değerin standart ölçüm 

belirsizliği belirlenerek katılımcılara bildirilmelidir. 
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Eğer u(xpt)<0,3σpt   

Koşulu sağlanıyor ise, atanmış değerin belirsizliği ihmal edilebilir ve YT çevrim sonuçlarının 

yorumlanmasında atanmış değer belirsizliğinin kullanılmasına gerek yoktur.  

Eğer u(xpt)<0,3σpt koşulu sağlanamıyor ise; 

TS ISO 13528 standardında bulunan madde 9.2.2’de belirtilen yollardan biri kullanılmalıdır. Bunlar 

şöyle sıralanmıştır; 

a. u(xpt)<0,3σpt koşulunu sağlayabilmek için standart sapma ya da standart ölçüm belirsizliği

değerlerinin seçimleri göz önüne alınmalıdır. Daha yüksek standart sapmaya sahip değerin

seçilmesi durumunda katılımcı performanslarına etkisi değerlendirilmelidir ya da TS ISO

13528 standardı madde 5.5.1 de belirtilen standart ölçüm belirsizliği hesaplama yöntemlerinden

en küçük olan seçilerek u(xpt)<0,3σpt şartı sağlanabilir. Seçilen her değer katılımcı performans

raporlarında belirtilmelidir.

b. Atanmış belirsizlik değerinin yeterlilik testinde katılımcılara herhangi bir olumsuzluk

oluşturmaması için z′ skoru kullanılmalıdır.

Tablo 2. Atanmış değerin ve standart sapmanın önceden belirlenemediği ve katılımcı sayısının 

çok az olduğu durumlar için tavsiyeler: 

Katılımcı 

Sayısı 
Atanmış değer Standart sapma 

2 Ortalama |𝑥1 − 𝑥2|/√2

3 

Ortanca 

- MADe

- Ortalama mutlak sapma (özellikle yuvarlama ile

birbirinin aynı iki değer mevcut ise)

p≥4 

- Logaritmik ağırlık fonksiyonunun esas

alındığı “M-estimator” yöntemi

- Ortanca değerden mutlak farkların standart

sapmasının hesaplanması:

𝐬∗ =
𝟏

𝟎,𝟕𝟗𝟖𝐱𝐩
∑ |𝒙𝒊 −𝒎𝒆𝒅(𝒙)|
𝒑
𝒊=𝟏


