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AMAÇ
Bu dokümanın amacı, laboratuvarlar ile akreditasyon ve belgelendirme kuruluşları için kısa, basit ve kullanıcı dostu bir kılavuz
sağlamaktır. Esas olarak, ISO ve VIM tanımlarını kullanır ve diğer daha kapsamlı ve uzman metinlere referans sağlar. Uzman
kişilerden ziyade deneyimsiz kişilere yöneliktir ve bazı konuları basite indirger. Yanlış anlaşılan bazı konuların tartışılması ve açıklığa
kavuşturulmasını içerir. Her ne kadar kimyasal ölçüm gerekliliklerine dayansa da, diğer ölçüm alanlarında da kullanılması
amaçlanmıştır.

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman
paydaşlarla paylaşılmak amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda
TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
Tespit edilen hataları lütfen lab@turkak.org.tr‘ye bildiriniz.
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Yayın hakkında daha fazla bilgi için ulusal EA üyeniz ile veya EA Sekreteryası ile secretariat@european-accreditation.org üzerinden
temas kurunuz. Güncel bilgiler için lütfen internet sitemizi ziyaret edin: http://www.european-accreditation.org
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Geçiş Dönemi :

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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ŞEKİL 1: Ölçüm İzlenebilirliği ve Analitik Kalite ile ilişkili işlevler arasındaki örtüşme
ŞEKİL 2: Bir Referans Malzemenin uygunluğunun değerlendirilmesi

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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REFERANS MALZEMELERİN SEÇİMİ VE KULLANIMI
LABORATUVARLAR VE AKREDİTASYON KURULUŞLARI İÇİN TEMEL KILAVUZ
ÖZET
Bu dokümanın amacı, laboratuvarlar ile akreditasyon ve belgelendirme kuruluşları için kısa, basit ve kullanıcı dostu bir kılavuz
sağlamaktır. Esas olarak, ISO ve VIM tanımlarını kullanır ve diğer daha kapsamlı ve uzman metinlere referans sağlar. Uzman
kişilerden ziyade deneyimsiz kişilere yöneliktir ve bazı konuları basite indirger. Yanlış anblaşılan bazı konuların tartışılması ve
açıklığa kavuşturulmasını içerir. Her ne kadar kimyasal ölçüm gerekliliklerine dayansa da, diğer ölçüm alanlarında da kullanılması
amaçlanmıştır.
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GİRİŞ
Referans malzemelerin çeşitli yönleri üzerine birkaç yetkili ve ayrıntılı metin bulunmaktadır ve bunlar, bazı uluslararası kabul gören
tanımlar (1-4) ile birlikte, bu dokümanın sonunda listelenmiştir. Bu doküman, referans malzemelerin (RM’ler) daha geniş bir kalite
programı içerisinde kullanımına yönelik, basit bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Referans malzemeler, ölçüm kalitesinin birkaç
yönünün gerçekleştirilmesinde önemli bir araçtır ve metot geçerli kılma, kalibrasyon, ölçüm belirsizliğinin tahmini, eğitim ve iç QC ve
dış QA (yeterlilik testleri) amaçları için kullanılır.
Daha geniş anlamda, ölçümlerin geçerliliği, şu durumlarda güvence altına alınabilir:
İş, açıkça tanımlanmış müşteri gereksinimine göre gerçekleştirildiğinde



Geçerli kılınmış yöntemler ve cihazlar kullanıldığında



İşi nitelikli ve yetkin kişi üstlendiğinde



Diğer laboratuvarlarda yapılan ölçümlerle karşılaştırılabilirlik sağlandığında (izlenebilirlik ve ölçüm belirsizliği)



Performansın bağımsız kanıtı mevcut olduğunda (yeterlilik testi)



Tercihen üçüncü taraf akreditasyonunu kapsayan, iyi tanımlanmış QC ve QA prosedürleri kullanıldığında
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Genellikle, bir ölçüm faaliyeti birden fazla kalite amacına hizmet eder ve Şekil 1’de gösterildiği gibi, işlev örtüşmesi olabilir. Farklı
işlevler için farklı türde referans malzemeler gereklidir. Örneğin, metot geçerli kılmak için sertifikalı referans malzeme istenebilir, fakat
QC için çalışma düzeyinde bir referans malzeme yeterli olacaktır.

ta

Referans malzemeler, kalibrasyon, QC ve geçerli kılmayı da içeren, kimyasal ölçümlerde QA üzerine daha ayrıntılı rehberlik, CITAC
Eurachem ortak kılavuzunda (5) sağlanmıştır.
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REFERANS MALZEMELERİN TÜRLERİ
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RM’ler, kimyasal bileşim, biyolojik, klinik, fiziksel, mühendislik özellikleri ile tat ve koku gibi çeşitli alanlarla ilgili ölçümleri desteklemek
için kullanılır. ‘Kimlik’ (örneğin, kimyasal yapı, lif türü, mikrobiyolojik türler vb.) veya ‘özellik değerleri’ne (örneğin, belirtilen kimyasal
maddenin miktarı, sertlik vb.) göre nitelendirilebilirler. Referans malzemelerin, yaygın olarak karşılaşılan bazı türleri aşağıdaki gibidir:
1. Kimyasal saflık ve/veya eser safsızlığına göre nitelendirilen saf maddeler.
2. Genellikle gravimetrik olarak saf maddelerden hazırlanan ve kalibrasyon amacı için kullanılan standart çözeltiler ve gaz
karışımları.
3. Belirlenmiş, çok, az ya da eser miktardaki kimyasal yapıtaşlarının bileşimlerine göre nitelendirilen matriks referans
malzemeler. Bu tür malzemeler, ilgilenilen bileşenleri içeren matrikslerden ya da sentetik karışımlardan hazırlanabilir.
4. Erime noktası, akışmazlık (viskozite) ve optik yoğunluk gibi özelliklere göre nitelendirilen fizikokimyasal referans
malzemeler.
5. Tat, koku, oktan sayısı, parlama noktası ve sertlik gibi işlevsel özelliklere göre nitelendirilen referans nesneler veya insan
yapımı cisimler. Bu tür, aynı zamanda, elyaf türünden mikrobiyolojik örneklere uzanan özelliklere göre nitelendirilen
mikroskopi numunelerini de içerir.

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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2.

REFERANS MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI

“Sertifikalı referans malzemeler” (CRM) ve “referans malzemeler” (RM’ler) olarak adlandırılan iki sınıf malzeme, ISO tarafından
tanınmaktadır. CRM’ler, tanımı gereği, özellik değerlerinin ifade edildiği birimin doğru gerçekleştirilmesine göre izlenebilir olmalıdır.
Her özellik değerine, belirtilen güvenilirlik seviyesinde bir belirsizlik eşlik etmelidir. RM’ler, bir aparatın kalibrasyonu, bir ölçüm
yönteminin değerlendirilmesi ya da malzemelere değer atanması için kullanılmak üzere, özellik değerleri yeterince homojen ve iyi
belirlenmiş olan malzemelerdir.
1990’ların sonlarından önce üretilmiş kimyasal referans malzemelerin çoğu için, üreticiler tarafından verilen ölçüm belirsizliği
değerlerinin, günümüzde tavsiye edilen ISO prosedürleri (6,7) kullanılarak tahmin edilmiş olması olası değildir. Gerçek belirsizliğin,
sadece laboratuvar içi kesinlik ölçümlerinin kullanıldığı yerlerde 2-3 kat, belgelendirmenin bir dizi geçerli kılınmış yöntem ve birkaç
laboratuvarı kapsadığı yerlerde ise bundan daha küçük oranda belirtilen değerden daha büyük olması beklenebilir. Ayrıca CRM
olarak satılan bazı malzemelerin belirtilmiş bir izlenebilirliği de yoktur.
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Referans malzemelerin, aşağıda belirtilen sınıflarına da rastlanmaktadır:
Birincil referans malzeme

İşletme içi veya çalışma referans malzemesi

Azalan belirsizlik
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İkincil referans malzemeler
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NIST Standart Referans Malzemeler (SRM’ler) gibi diğer terimler de kullanılmaktadır ve SI’ya göre izlenebilirliğin derecesine dayalı
olarak bir sınıflandırma (O – V sınıfı) önerilmiştir (8). Ayrıca, Pan (9) bu konu hakkında faydalı bir makale yayımlamıştır.
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REFERANS MALZEMELERİN İZLENEBİLİRLİĞİ
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Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği içerisinde, RM üreticilerinin yeterliliğinin güvence altına alınmasına yönelik uluslararası
kabul görmüş bir kalite onay sistemi (ISO Guide 34 ve 10. Referansa dayalı olarak) değerlendirilmektedi, ancak herhangi bir sistemin
piyasada önemli bir etki yaratması birkaç yıl sürecektir. Bu nedenle, kullanıcılar, tedbirli olmalı ve aşağıda açıkça belirtildiği gibi,
tedarikçilerin malzemelerinin özellik değerlerinin kalitesinin ve izlenebilirliğinin açık delilini aramalıdır.
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Kimyasal ölçümlerdeki izlenebilirlik kavramı ve uygulamasının kısa bir değerlendirmesi 5. Referansta bulunabilir. Referans
malzemeler, ölçüm doğruluğunun laboratuvarlar arasındaki transferi için önemli araçlardır ve özellik değerleri,
uygulanabilir olduğu yerlerde SI’ya izlenebilir olmalıdır. Ancak izlenebilirlik, kimyasal ölçüm alanında nispeten yeni bir
kavramdır ve bu nedenle çok az sayıda kimyasal referans malzeme açık bir şekilde SI’ya izlenebilirdir. Bununla birlikte,
yöntemlerin hiyerarşisi malzemelere özellik değeri atamak için kullanılır ve belirtilmemiş olsa bile, izlenebilirlikleri aşağıdaki
gibi tanımlanabilir:

Birincil yöntem

TÜ

Ölçüm Yöntemi

İzlenebilirlik
SI

Sapması bilinen yöntem

SI / Uluslar arası standart

Bağımsız yöntem(ler)

Belirtilen yöntemlerin sonuçları

Laboratuvarlar arası karşılaştırma

Belirtilen yöntemlerin sonuçları

Bazen, birincil yöntemlerin kullanıldığı laboratuvarlar arası karşılaştırmadan elde edilen, bir konsensüs değer gibi, “belgelendirme
prosedürleri”nin birleşimi kullanılır. Resmi olarak belirtilen izlenebilirliğin olmaması durumunda, kullanıcının, raporlarda ve teknik
literatürde mevcut olan ‘belgelendirme’ verisine dayalı olarak, ima edilen (tam) izlenebilirlik hakkında yargıya varması gerekecektir.,
Belgelendirilmiş değer ve ona ait belirsizliğin hesaplanmasında kimyasal etkenler ve matriks etkilerine yeteri kadar değinildiğinden
emin olunması önemlidir. Bilinmeyen yanlılık(bias-sapma) seviyeleri nadir bir durum değildir ve ölçümlerde mutabakat olmama

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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durumuna etki eder.
Ölçüm sürecinde kullanılan bir referans malzemenin özellik değerindeki ölçüm belirsizliği, nihai ölçüm belirsizliğine katkıda
bulunacaktır, fakat toplam ölçüm belirsizliğinin üçte birinden daha az bir katkıda bulunmalıdır. RM özellik değerinin belirsizliğine dair
her türlü eksik tahmin, elbette, RM’nin kullanıldığı ölçümlere taşınacaktır.
4.

REFERANS MALZEMELERİN TEMİNİ VE SEÇİMİ

Genel olarak, referans malzemelere olan talep, malzemelerin çeşitliliği ve ulaşılabilirliği bakımından arzı aşar. Alternatif RM
seçeneğinin olması nadirdir ve kullanıcı, ulaşılabilinen en uygun malzemeyi seçmelidir. Bu sebepten dolayı, kullanıcıların ve
akreditasyon kuruluşlarının, kullanılan referans malzemelerle ilgili her türlü kısıtlamaları anlamaları önemlidir.
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Bununla birlikte, dünya çapında, on binlerce referans malzemeyi üreten yüzlerce kuruluş vardır. Üreticiler, NIST gibi uluslar arası üne
sahip kurumları; EU BCR programı gibi kamu destekli işbirliği programlarını, Amerikan Petrol Kimyasalları Birliği gibi yarı ticari
sektörel veya ticaret birliklerini ve giderek artan sayıdaki ticari kuruluşları içermektedir. Devlet kurumları ve ticari işletmeler arasındaki
fark, birtakım ulusal laboratuvarların özelleştirilmesi ile gözden kaybolmaktadır.
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Referans malzemeler olarak kullanılan malzemelerin tamamı bu şekilde tanımlanmazlar. Piyasadan temin edilebilen değişik saflıktaki
kimyasallar, ticari matriks malzemeler ve araştırma programları ürünleri, genellikle standartlar veya referans malzemeler olarak
kullanılırlar. Tedarikçi tarafından sağlanan ‘belgelendirme’ verisinin olmaması durumunda, mevcut bilgiyi, değerlendirmek ve uygun
şekilde daha ileri düzeyde karakterizasyonu üstlenmek kullanıcının sorumluluğundadır. Referans malzemelerin hazırlanması
hakkındaki rehberlik, ISO Guide 31, 34 ve 35’te verilmiştir, ayrıca çalışma seviyesinde referans malzemelerin hazırlanmasına yönelik
kılavuzlar da mevcuttur (12, 13).
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Referans malzemeler hakkında bilgiler, birtakım kaynaklardan temin edilebilir. COMAR veri tabanı, doğrudan veya bir danışmanlık
hizmeti sağlayan kurumlar üzerinden erişilebilen, 10,000’den fazla sayıdaki RM/CRM hakkında bilgi içerir. İlave bilgi, COMAR Merkez
Sekreteryası’ndan (comar@BAM.de) alınabilir. Danışmanlık hizmetleri, kullanıcılara, kendi işleriyle ilgili gerekli malzemenin türünü
belirlemelerinde ve tedarikçiyi belirlemelerinde yardımcı olur. Hali hazırda geliştirilme aşamasında olan referans malzemeleri
kapsayan bir veri tabanı, CITAC ve ISO REMCO tarafından hazırlanmıştır (14). Birtakım tedarikçiler, diğer kuruluşlar tarafından
üretilen malzemeleri de içeren, kapsamlı bir malzeme çeşitliliği sunarlar ve kullanıcılar için tek bir noktadan satış hizmeti sağlamayı
amaçlarlar. RM’lerin seçilmesine yönelik ilk internet veri tabanı, yakın zamanda ortaya çıkmıştır ve muhtemelen diğerleri tarafından
takip edilecektir (http://www.iaea.org/programmes/nahunet/e4/nmrm/index.htm).
REFERANS MALZEMELERİN KULLANIMLARI

RM’lerin kullanımına dair daha ayrıntılı açıklama, ISO Guide 32 ve 33’te mevcuttur.
Metot Geçerli Kılma ve Ölçüm Belirsizliği
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Sapmanın (ölçülen değer ve gerçek değer arasındaki fark) tahmini, yöntem geçerli kılmanın en zor unsurlarından biridir, fakat uygun
RM’ler, RM’lerin sertifika değer(ler)inin belirsizliği ve geçerli kılınan yöntemin belirsizlilik değerinin sınırları dahilinde, değerli bilgiler
sağlayabilirler. İzlenebilir sertifika değerleri büyük ölçüde arzulanmakla beraber, iki ya da daha fazla yöntem arasındaki sapma
farklarının tahmini, daha az titizlikle sertifikalandırılmış RM’ler kullanılarak tespit edilebilir. Şüphesiz, RM’ler, matriks türü ve analit
derişimi vb. bakımından metot kapsamına uygun olmalıdır ve ideal olarak, yöntem aralığının tümünü kapsayan belli sayıdaki RM’ler
test edilmelidir. İyi kurulmuş (köklü) bir yöntemde yapılacak küçük değişikliklerin değerlendirildiği yerlerde, daha az titiz sapma
çalışmaları kullanılabilir.
Geçerli kılınan yöntem tarafından izin verilen değişkenlerin tüm aralığını kapsayacak şekilde RM’nin tekrarlı ölçümü, normalde
düzeltilmesi gereken herhangi bir sapma üzerindeki belirsizliği tahmin etmek için kullanılabilir (15).
RM üzerindeki belirsizlik, numune ölçümündeki belirsizliğin üçte birinden daha büyük olmamalıdır.
5.2

Bir Yöntemin Doğru Kullanımının Doğrulanması

Geçerli bir yöntemin başarılı şekilde uygulanması, onun hem operatör becerilerine hem de ekipman, reaktiflerin ve standartların
uygunluğuna göre doğru kullanımına bağlıdır. RM’ler, eğitim için, seyrekçe kullanılan yöntemleri kontrol etmek için ve beklenmedik
sonuçlar elde edildiği durumlarda sorun çözmek için kullanılabilir.
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5.3

Kalibrasyon

Normalde bir saf madde RM, bir metodun ölçüm aşamasının kalibrasyonu için kullanılır. Numune sindirme, ayırma ve türevlendirme
gibi test yönteminin diğer bileşenlerini, elbette kapsanmaz ve analit kaybı, kirlenme (kontaminasyon) ve karışmalar ve onlarla ilişkili
belirsizlikler, metot geçerli kılmanın bir parçası olarak ele alınmalıdır. RM saflığı üzerindeki belirsizlik, ölçümün toplam belirsizliğine
katkıda bulunacaktır. Örneğin, %0,1 genişletilmiş belirsizlik U (k=2) ile %99,9 saf olarak belgelendirilmiş bir RM, genel ölçüm
belirsizliği bütçesine %0,1’lik bir belirsizlik bileşeni katkısı yapacaktır. Eser analizler söz konusu olduğunda, bu seviyede bir belirsizlik
nadiren önemli olacaktır fakat çözümleme/tahlil çalışması için bunun önemli olması beklenebilir.
XRF analizi gibi diğer bazı metotlarda, bütün analitik sürecin kalibrasyonu için matriks RM’ler kullanılır. Yakın matriks eşleşmesine ek
olarak, analit formu, numunelerde ve RM’lerde aynı olmalıdır ve RM’lerin analitik derişimleri numunelerinkini kapsamalıdır (12).
ISO Guide 32 ve 7. referans faydalı ek bilgiler sağlar.
5.4

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence (QC & QA)
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RM’ler, homojenlik kararlılık ve sertifikalandırılmış özellik değer(ler)i bakımından nitelendirilmelidirler. Ancak, işletme içi QC için,
sonuncu gereklilik gevşetilebilir fakat yeterli seviyede homojenlik ve kararlılık gereklidir. Benzer gereklilikler, farklı laboratuvarlarda
yapılan ölçümlerin, ne kadar iyi ya da kötü uyuştuğunun tespiti için kullanılan numunelerde de geçerlidir. Yeterlilik testleri söz konusu
olduğunda, homojenlik önemlidir ve numunenin kararlılığı uygulama süresince değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Arzulanmasına
rağmen, çoğu kez, yeterlilik deneyi numunelerinin özellik değerlerinin sertifikalandırılmasına yönelik maliyet bunun yapılmasını
engeller ve genellikle bunun yerine üzerinde uzlaşılan ortalama değerler kullanılır. Bunun neticesi olarak, çoğu durumda, yeterlilik
testi programında kullanılan atanmış değerlerin güvenilirliğine ilişkin bir miktar şüphe kalır. İşte bu nedenle, bir grup verinin üzerinde
uzlaşılan ortalama değeri olmasına rağmen, ‘çoğunluğun’ mutlaka doğru olması şart değildir ve bunun sonucu olarak, değerler
birtakım açıklanmamış (gizli) belirsizlik unsuru taşırlar. Bu yüzden, yeterlilik test verilerinin yorumlanmasının dikkatlice yapılması
gerekir.
REFERANS MALZEMELERİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Daha önce de belirtildiği gibi, anahtar kalite parametresi, sertifikalandırılmış değer üzerindeki belirsizlik ve belirsizlik tahmininin
güvenilirliğidir. Belirsizlik bütçeleri, ISO yaklaşımı (6, 7) kullanılarak elde edilmelidir. ‘Belgelendirme’ verisi, yaklaşık %95’lik bir
güvenilirlik seviyesi veren k=2’lik bir kapsam faktörü kullanılarak elde edilen genişletilmiş belirsizlik (U) ile birlikte belirtilmelidir.

ra
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Bununla birlikte, tüm belirsizlik verileri çoğu durumlarda ulaşılabilir değildir ve diğer kalite kriterlerini değerlendirmek gerekmektedir.
Ayrıca, uzman olmayan kişiler, ‘belgelendirme’ verisini tam olarak değerlendirmek durumunda da olmayabilirler ve bir kalite kontrol
listesi veya bir üçüncü taraf kalite onay sistemi arzu edilir. Bu tür sistemler geliştirilme aşamasında olmakla birlikte, tam olarak
kurulmaları biraz zaman alabilir.
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RM’lerin uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik bir protokol, ayrıntılı olarak Şekil 2’de verilmiş ve aşağıda ele alınmıştır. Kullanıcı,
müşteri ve analitik gerekliliklere dayanarak, her RM’nin uygunluğunu (doğruluğunu) ve aynı zamanda amaca uygunluğunu
değerlendirmelidir. Dikkate alınacak faktörler aşağıdakileri içerir:









TÜ

RK

1. Bir referans malzemenin uygunluğu, analitik tanımlamanın detaylarına bağlıdır. Matriks etkileri ve derişim(konsantrasyon) aralığı
gibi diğer faktörler, (11)’de de açıkça belirtildiği gibi, sertifika değerinin belirsizliğinden daha önemli olabilir. Dikkate alınacak
faktörler şunları içerir:
Analit dahil ölçülen büyüklük
Ölçüm aralığı (derişim/konsantrasyon)
Matriks eşleşmesi ve potansiyel girişimler
Numune büyüklüğü/miktarı
Homojenlik ve kararlılık
Ölçüm belirsizliği
Değer atama prosedürleri (ölçüm ve istatistiksel)

2. Temel prosedürlerin, ISO Guide 35 ve diğer ISO gereklilikleri ile uygunluğunu içeren, ‘belgelendirme’ ve belirsizlik verilerinin
geçerliliği (6,7).
3. Hem üreticinin hem de malzemenin sicili. Örneğin, kullanılan bir RM, laboratuvarlar arası karşılaştırmaya tabi olduğunda, farklı
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yöntemlerin kullanılmasıyla çapraz şekilde kontrol edildiğinde, ya da yıllar boyunca birtakım laboratuvarlarda kullanım deneyimi
olduğu durumlarda.
4. ISO Guide 31’e uygun bir sertifika ya da raporun mevcudiyeti.
5. Referans malzemelerin üretiminin, ISO Guide 34 ya da ILAC gereklilikleri (10) gibi kalite standartları ile uygunluğunun, veya
özellik değerlerinin ölçümünün, ISO/IEC 17025 (16) gerekliliklerinin sağlanarak yerine getirildiğinin gösterilmesi.
Gerekliliklerin tümü ya da bazıları, müşteri şartnamesinde ve analitik şartnamede tanımlanabilir fakat çoğu durumda, analizi
gerçekleştirenin mesleki yargısını kullanması gerekli olacaktır. Son olarak, kalite daha küçük belirsizliğe denklik demek değildir ve
amaca uygunluk kriterlerinin kullanılması gerekir.
6.1

Sertifikalar ve Destekleyici Raporlar

Referans Malzemelerin Uygunluğunun Değerlendirilmesi

do
kü
m

6.2
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İdeal olarak, ISO Guide 31 şartlarına uygun bir sertifika ve karakterizasyon, belgelendirme ve istatistiksel analiz prosedürlerini
kapsayan, ISO Guide 35 şartlarına uygun bir rapor mevcut olacaktır. Fakat, birçok RM, özellikle eski malzemeler ve özellikle RM
olmak amacıyla üretilmeyen malzemeler, ISO Guide 31 ve 35 şartlarına tam olarak uymayabilirler. Uygunluğun güvenilir kanıtını
sağlayan alternatifler, eşdeğer bilgi, her ne şekilde mevcut olursa olsun, kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Örnekler şunları
içerir: teknik raporlar, ticari şartnameler, dergilerdeki makaleler ya da bilimsel toplantılarının raporları ve tedarikçiler ile olan
yazışmalar.

7.
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Laboratuvarlar, bütün RM’lerin seçiminin dayanağını ve tabi ki bir RM kullanmamakla ilgili her kararı açıklayabilmeli ve haklı
gerekçelere dayandırabilmelidir. Özel bilginin olmaması durumunda, bir RM’nin kalitesini değerlendirmek mümkün değildir. Bir
denetimin yapılması sırasında gereken özen, ölçümün kritikliğine, teknik gerekliliğin seviyesine ve belirli bir RM’nin, ölçümün
geçerliliği üzerinde beklenen etkisine bağlıdır. Sadece, RM seçiminin ölçüm sonuçlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklenebileceği
yerlerde, resmi bir uygunluk değerlendirmesi gereklidir.
REFERANS MALZEMELERİN İŞLETME İÇİNDE HAZIRLANMASI

TANIMLAR
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Yüksek kaliteli RM’lerin üretimi zahmetli ve masraflıdır ve eğer malzemeler diğer kaynaklardan temin edilebilir ise, normalde,
laboratuvarların bunları bizzat yapmaları maliyet etkin (uygun maliyetli) değildir. Ancak gerekli olması halinde, uzman olmayan
laboratuvarlara kendi RM’lerini hazırlamalarında yardımcı olması için kılavuzlar mevcuttur (12, 13). Değerlendirilmesi gereken bazı
temel konular şunlardır: malzemelerin seçimi (uygunluk, doğal malzemeye karşılık ekleme yapılmışlar, malzeme hazırlama vb.),
homojenlik testi, hazırlama ve ambalajlama (homojenlik, kirlenme/kontaminasyon, kararlılık vb.), kararlılık testi, belgelendirme
çalışmaları, belirsizlik tahmini, dokümantasyon ve QA, belgelendirme onayı, depolama, dağıtım ve güvenceye alma/tekrar
canlandırma.

RK

A

Kalibrasyon (1): Bir ölçüm cihazı veya ölçüm sistemi tarafından belirtilen niceliklerin değerleri ya da bir malzeme ölçümü veya bir
referans malzeme tarafından temsil edilen değerler ile standartlar tarafından uygulanan, karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi,
belirlenmiş koşullar altında, tespit eden faaliyetler dizisi.

TÜ

Sertifikalı Referans Malzeme (1): Bir sertifikanın eşlik ettiği, özellik değerlerinin ifade edildiği birimin, doğru gerçekleştirilmesine göre
izlenebilirlik sağlayan, özellik değerlerinin bir ya da daha fazlası, bir prosedür ile belgelendirilmiş, ve her belgelendirilmiş değere,
belirtilen güvenilirlik seviyesinde bir belirsizliğin eşlik ettiği, referans malzeme.
Birincil Yöntem (2): Bir birincil yöntem, en yüksek metrolojik niteliklere sahip, faaliyeti tam olarak tanımlanabilen ve anlaşılabilen ve
SI birimleri cinsinden, tam bir belirsizlik beyanı yazılabilen bir yöntemdir. Bir birincil doğrudan yöntem, bir bilinmeyenin değerini, aynı
niceliğin standardına bağlı olmaksızın ölçer. Bir birincil orantı yöntemi, bir bilinmeyenin oranını, aynı niceliğin standardına göre ölçer;
faaliyeti bir ölçüm denklemi ile tam olarak tanımlanmalıdır. Birincil yöntem olma potansiyeline sahip oldukları belirlenen yöntemler
şunlardır: izotop seyreltme kütle spektrometrisi: gravimetri: gravimetrik karışımları ve “gravimetrik analizi” kapsayan; titrimetri;
kulometri; donma noktası alçalmasının belirlenmesi; diferansiyel tarama kalorimetrisi ve nükleer manyetik rezonans spektroskopisi.
Kromatografi gibi, organik kimyasal analizde geniş uygulamaları olan diğer yöntemler de önerilmiştir.
Referans Malzeme (RM) (1): Bir cihazın kalibrasyonu, bir ölçüm yönteminin denetimi ya da malzemelere değer atanması için
kullanılmak üzere, özellik değerlerinin biri ya da daha fazlası, yeterince homojen ve iyi yapılandırılmış olan malzeme veya madde.
Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
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İzlenebilirlik (1): Sayesinde, hepsi de belirtilen belirsizliklere sahip, kesintisiz bir karşılaştırmalar zinciri yoluyla, belirtilen
referanslarla, genellikle ulusal veya uluslararası standartlar, ilgili olabilen, bir ölçüm sonucunun veya bir standart değerinin özelliği.
Ölçüm belirsizliği (1): Makul bir şekilde, ölçülen büyüklüğe atfedilebilen değerlerin dağılımını niteleyen, bir ölçüm sonucu ile ilişkili
parametre.
Validasyon (3): İnceleme ve belirtilen bir kullanım amacına yönelik belirli gereklerin yerine getirildiğine dair nesnel kanıtın sunulması
ile teyid edilmesi. Yöntem validasyonu, resmi olarak tanımlanmamıştır fakat konuyla ilgili bir Kılavuz mevcuttur (4).
9.

TEMEL REFERANS MALZEME YAYINLARI

Aşağıdaki kılavuzlar, referans malzeme konularını yöneten uluslararası komite olan ISO REMCO tarafından hazırlanmıştır:

an
ıd
ır

ISO Guide 30:1992 Referans malzemeler ile bağlantılı olarak kullanılan terimler ve tanımlar
ISO Guide 31:2000 Referans Malzemelerin sertifikalarının içeriği
ISO Guide 32:1997 Kimyasal analizin kalibrasyonu ve sertifikalı referans malzemelerin kullanımı
ISO Guide 33:2000 Sertifikalı referans malzemelerin kullanımı
ISO Guide 34:2000 Referans malzeme üreticilerinin yeterliliğine yönelik genel gerekler
ISO Guide 35:1989 Referans malzemelerin belgelendirilmesi-Genel ve istatistiksel ilkeler
ISO/REMCO Doküman N 330 Sertifikalı referans malzemeleri üreticilerinin listesi, Görev Grubu 3 “Tanıtım” tarafından
bilgi.

do
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m









Diğer kılavuzlar şunları içerir:
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Avrupa Komisyonu Dokümanı, BCR/48/93 (Aralık 1994): BCR referans malzemelerin üretimi ve belgelendirilmesine
yönelik rehber
NIST Yayını 260-100 (1993): Standart Referans Malzemeler - SRM Kullanıcı Elkitabı (SRM Kullanıcılarına yönelik
Elkitabı)
IUPAC ‘Orange Book’: Fiziko kimyasal Özelliklerin Gerçekleştirilmesine yönelik Tavsiye Edilen Referans Malzemeler,
Editör K N Marsh, Blackwell Scientific Publications, 1987
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası ve diğer Standartların ve Biyolojik Maddelere yönelik Referans Reajanların
Hazırlanması ve Karakterizasyonu ile Oluşturulmasına yönelik Rehberi, Teknik Rapor Serisi No 800 (1990).

çe
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EEE-RM çalışma grubu adına ve yardımı ile Bernard King tarafından hazırlanmıştır.
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ŞEKİL 1: Ölçüm İzlenebilirliği ve Analitik Kalite ile ilişkili işlevler arasındaki örtüşme

İzlenebilir
Kalibrasyon
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Validasyon

Ölçüm
Belirsizliği /
İzlenebilirlik
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QC/QA

Geçerli Ölçüm

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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EA-4/14 Referans Malzemelerin Seçimi ve Kullanımı

ŞEKİL 2: Bir Referans Malzemenin uygunluğunun denetimi

Aday RM’nin seçilmesi
ve destekleyici bilginin
elde edilmesi (Not 2)

Analitik gereğin
tanımlanması (Not 1)

an
ıd
ır

Bildirilen RM özelliklerinin analitik gereklere
tam olarak uyması

do
kü
m

Sınırlamalar vardır
fakat RM mevcut
olanların en iyisidir ve
asgari gerekleri
karşılar

Evet

Hayır

Hayır

çe

vr
ilm

Kaliteye ilişkin destekleyici kanıtın
yeterli olması (Not 3)

iş
E

A

Evet

Hayır

ta

ra
fın
da

n

Evet

Evet

Sınırlamalar vardır
fakat RM mevcut
olanların en iyisidir ve
asgari gerekleri
karşılar

RM UYGUN DEĞİLSE, ALTERNATİF
VEYA ALT SEVİYE GEREK ARANMASI

Şekil 2 için Notlar:

TÜ

RK

A

K

REFERANS MALZEME UYGUNDUR

Not 1: Analitik gerekler spesifikasyonu, ölçülen büyüklük, konsantrasyon, izlenebilirlik, ölçüm belirsizliği, vb.’ne ilişkin detayları
içermelidir.
Not 2: Temel özellikler, RM Sertifikası’nda mevcut olmalıdır. Ayrıca, ek bilgiler, örneğin, değer atama için kullanılan yöntem(ler)in
detayları ve tam ölçüm belirsizliği bütçesi de, Sertifika’da veya bir destekleyici raporda yer almalıdır.
Not 3: Bakınız s4 ve s5

Bu doküman Avrupa Akreditasyon Birliği (European Co-operation for Accreditation, EA) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın Türkçe çevirisidir. Bu doküman paydaşlarla paylaşılmak
amacıyla çevrilmiş olup TÜRKAK’ın herhangi bir ek görüşünü içermemektedir. Çeviri hataları, yanlış anlaşılmalar veya editoryal hatalar durumunda TÜRKAK’ın ve Avrupa Akreditasyon Birliği EA’nın
herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çelişkili hususlar konusunda orijinal EA dokümanı dikkate alınmalıdır.
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