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LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (LIMS)
* Bu kılavuz b�lg�lend�rme amaçlıdır, bu b�lg�ler�n kullanımından
kaynaklanab�lecek hatalardan ve yükümlülüklerden TÜRKAK sorumlu değ�ld�r.

1. Laboratuvar B�lg� Yönet�m S�stem� Ned�r?
Ver�ler�n toplanması, �şlenmes�, kayded�lmes�, raporlanması, depolanması veya tekrar
ulaşılması �ç�n kullanılan hem b�lg�sayarlı hem de b�lg�sayarsız s�stemler TS EN ISO/IEC
17025:2017 standardı gereğ� “laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�” olarak adlandırılmaktadır.
2. Standart Ne D�yor?
TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı aşağıda yer alan maddelerde laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�nden bahsetmekted�r:
“7.11.1 Laboratuvarın, faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n �ht�yaç duyduğu b�lg� ve ver�lere
er�ş�m� bulunmalıdır.”
“7.11.2 Ver�ler�n toplanması, �şlenmes�, kayded�lmes�, raporlanması, depolanması veya
ver�ye tekrar ulaşılması �ç�n kullanılan laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�/s�stemler�; arayüzler�n laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�nde/s�stemler�nde düzgün �şley�ş� de dâh�l, kullanım
önces� fonks�yonell�k açısından geçerl� kılınmalıdır. Laboratuvar yazılım yapılandırması
veya hazır t�car� yazılımlardak� değ�ş�kl�kler de dâh�l, herhang� b�r değ�ş�kl�k olduğunda, bu
değ�ş�kl�kler uygulanmadan önce onaylanmalı, dokümante ed�lmel� ve geçerl� kılınmalıdır.”
NOT 1
Bu standartta “laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�/s�stemler�” hem b�lg�sayarlı hem de b�lg�sayarsız s�stemler� kapsayacak şek�lde ver� ve b�lg�ler�n yönet�m�n� �çermekted�r. Gerekl�l�kler�n
bazıları, b�lg�sayarlı s�stemler �ç�n b�lg�sayarlı olmayan s�stemlere göre daha uygulanab�l�r
olab�l�r.
NOT 2
Genel olarak kullanılan hazır t�car� yazılımların tasarlandığı uygulama kapsamında yeterl�
ölçüde geçerl� kılındığı değerlend�r�leb�l�r.
“7.11.3 Laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�/s�stemler�;
a) yetk�s�z er�ş�mlerden korunmalı,
b) müdahalelere ve kayıplara karşı korunmalı,
c) tedar�kç� veya laboratuvar şartnameler�ne uygun b�r ortamda çalıştırılmalı; b�lg�sayarlı
olmayan s�stemler olması durumunda �se, manuel kayıt ve kopyanın doğruluğunu koruma
koşullarını sağlamalı,
d) ver�ler�n ve b�lg�ler�n bütünlüğünü güvence altına alacak şek�lde sürekl�l�ğ�n� sağlamalı,
e) s�stem arızalarının kayıt altına alınmasını, uygun ac�l ve düzelt�c� faal�yetler� �çermel�d�r.”
“7.11.4 Laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�, dışarıdan veya dış tedar�kç� tarafından yönet�l�p
sürdürüldüğünde laboratuvar, tedar�kç�n�n veya s�stem� �şleten�n bu standartta geçerl� gerekl�l�kler�ne uygun olduğunu güvence altına almalıdır.”
“7.11.5 Laboratuvar; tal�matların, kılavuzların ve laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�yle/s�stemler�yle �lg�l� referans ver�ler�n personel �ç�n kolaylıkla er�şeb�l�r olmasını güvence altına almalıdır.”
“7.11.6 Hesaplamalar ve ver� transferler� uygun ve s�stemat�k b�r şek�lde kontrol ed�lmel�d�r.”
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3. Uygulama Nasıl Olur?
Laboratuvar b�lg� yönet�m s�stemler� TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardında hem b�lg�sayarlı hem de b�lg�sayarsız s�stemler� kapsamaktadır. Yalnız, standardın 7.11.2 maddes� NOT
1’de �fade ed�ld�ğ� üzere gerekl�l�kler�n bazıları b�lg�sayarlı s�stemler �ç�n daha uygulanab�l�r
durumdadır.
Standardın b�r öncek� vers�yonu (2005) üzer�nden geçen zaman �çer�s�nde teknoloj�dek�
gel�şmeler ve yen�l�kler b�lg�sayarlı s�stemler� de etk�lem�ş olup, laboratuvarlar �ç�n gerekl�
olan ver�ler�n toplanması, �şlenmes�, kayded�lmes�, raporlanması, depolanması veya tekrar
ulaşılması g�b� görevler� yer�ne get�ren b�lg� yönet�m s�stemler�nde de büyük gel�şmeler kayded�lm�şt�r. Bunun gereğ� olarak standardın yen� vers�yonu �le b�rl�kte (2017) b�lg�sayarlı
s�stemler üzer�nde b�lg� yönet�m�ne yönel�k detaylar ağırlık kazanmıştır.
Bu kılavuz, laboratuvarda kullanılan yazılım ve b�lg�sayarların aşağıdak� çeş�tl� uygulamalarda kullanılması hal�nde TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardının 7.11 maddes�n�n nasıl ele
alınması gerekt�ğ�ne yönel�k olarak hazırlanmıştır:
- Bas�t b�r yazım aracı olarak her türlü basılı ve saklanmış kayıtların oluşturulmasında,
- Yönet�m el k�tabı, standart çalışma prosedürler�, organ�zasyonun yapısal şeması,
personel ver�ler� ve eğ�t�m vb. kayıtların oluşturulmasında ve yönet�m�nde,
- Intranet yoluyla doküman dağıtımında,
- Dokümanların arş�vlenmes�nde
- Müşter� ver� tabanlarının oluşturulması ve yönet�m�nde
- Yazılım kontrolünde veya yazılıma bağlı olarak çeş�tl� �şlevler� yer�ne get�rmes�nde
- Deney ve kal�brasyon sonuçlarının değerlend�r�lmes�nde
- Kal�te kontrol graf�kler�n�n ve kal�brasyon eğr�ler�n�n muhafazasında
- Laboratuvar �ç� b�lg� ve yönet�m s�stem� olarak
- Deney ve kal�brasyon raporlarının hazırlanmasında
- Dış b�lg� kaynağı olarak �nternete er�ş�mde
- Müşter�lerle �let�ş�mde (ör. e-posta yoluyla).
Bu tür gen�ş b�r faal�yet yelpazes�ne uygulanab�lmes� �ç�n, laboratuvarın b�lg�sayarlarını ve
yazılımlarını kontrol etmeye yönel�k eylemler�, kullanılan b�l�ş�m teknoloj�s� sev�yes� ve
onunla �l�şk�l� r�sk dereces�ne göre bel�rlenmel� ve değerlend�r�lmel�d�r.
Yazılımlar üç ana başlıkta aşağıdak� g�b� sınıflandırılab�l�r:
a) Hazır T�carî Yazılımlar: Herhang� b�r değ�ş�kl�ğe uğramadan satın alınan, laboratuvar
tarafından değ�şt�r�lmeyen veya değ�şt�r�lemeyecek yazılımlar hazır t�car� yazılımlardır. Herhang� b�r teknoloj� market�n�n rafından alınarak kurulumu gerçekleşt�r�len yazılımlar olarak
da �fade ed�leb�lecek bu tür yazılımlar TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardının 7.11.2 maddes�n�n NOT 2’s�nde �fade ed�len yazılımlardır.
B�lg�sayar �şlet�m s�stemler�, c�hazlara gömülü veya yerleş�k olarak gelen yazılımlar, e-posta
programları ve kel�me �şlemc�ler hazır t�car� yazılımlara örnek olarak ver�leb�l�r.

ISO/IEC 17025 STANDART REVİZYONU BİLGİLENDİRME KILAVUZU
LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ (LIMS)
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
2018

S2

b) Değ�şt�r�lm�ş Hazır T�car� Yazılımlar: Bel�rl� uygulamalar �ç�n değ�şt�r�lm�ş, uyarlanmış
veya özelleşt�r�lm�ş t�car� yazılımlar olarak �fade ed�lmekted�r. Formüller oluşturularak bel�rl�
amaca, hesaplamaya yönel�k değ�şt�r�len çalışma tabloları da bu kapsamda değerlend�r�lmekted�r. Bu nedenle standardın 7.11.2 maddes� uyarınca geçerl� kılma �şlem�ne tab� tutulmaları gerekmekted�r.
TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardının 7.11.2 maddes�n�n NOT 2’s�nde yer alan �fade;
laboratuvar dışında başka b�r kuruluş tarafından gel�şt�r�ld�ğ� takd�rde yazılımın, herhang� b�r
kontrol / doğrulama olmaksızın kullanımına �z�n ver�ld�ğ� şekl�nde yorumlanmamalıdır.
Madde 7.11.2 gereğ�nce kullanım önces�nde bu tür yazılımların kontrol / geçerl� kılma /
kabul testler�n�n gerçekleşt�r�lmes� beklenmekted�r.
c) Özel, Amaca uygun veya Ismarlama Yazılımlar: Programlama yazılımları kullanılarak,
laboratuvar veya satıcı tarafından hazırlanan yazılımlardır. Kel�me �şlemc� yazılımlarda
hazırlanmış ve makro kodlar �çeren çalışma tabloları da bu gruba g�rmekted�r. Bu tür yazılımlar da standardın 7.11.2 maddes� uyarınca geçerl� kılınmalıdır.
B�r laboratuvarda b�lg�sayar, b�lg�sayar s�stemler� ve yazılımların kullanılması �le bağlantılı
r�sk, TS EN ISO/IEC 17025:2017'de özell�kle bel�rt�lmem�şt�r. Bununla b�rl�kte, r�sk sev�yes�,
geçerl� kılma sürec�n�n kapsamını ve �çer�ğ�n� etk�lemekted�r.
Yen� yazılımlar, b�lg�sayarlar, b�lg�sayar �çeren c�hazlar vb. b�r laboratuvarda kullanılmadan
önce, böyle b�r kullanım �le bağlantılı r�sk değerlend�r�lmel�d�r. Geçerl� kılmanın kapsamını ve
�çer�ğ�n� bel�rlemek üzere b�r r�sk değerlend�rmes� yapılmalıdır.
Yazılımın geçerl� kılınması sürec� satın alınmasına veya özel oluşturulmasına bağlı olarak
değ�şecekt�r. Geçerl� kılma �ç�n gerekl� çalışmaların kapsamı r�sk değerlend�rmes�ne dayanmalıdır. Satın alınan yazılım, kullanıcı ortamında kullanılab�l�rl�ğ�n� doğrulamak �ç�n kontrol
ed�lmel�d�r. Bu, t�p�k olarak �malatçının tekn�k özell�kler�ne ve/veya kullanıcı gereks�n�mler�ne
karşı kabul test� �le sağlanab�lecekt�r. Özel olarak oluşturulmuş veya değ�şt�r�lm�ş yazılımlar
�se daha üst sev�yede b�r çalışma �le geçerl� kılınmalıdır.
Laboratuvar b�lg� yönet�m s�stemler� kullanıma alınmadan önce arayüzler�n laboratuvar b�lg�
yönet�m s�stem�nde düzgün �şley�ş� de dâh�l, kullanım önces� fonks�yonell�k açısından geçerl�
kılınmalıdır. Laboratuvara özgü yazılım yapılandırması veya hazır t�car� yazılımlardak� değ�ş�kl�kler de dâh�l, herhang� b�r değ�ş�kl�k olduğunda, bu değ�ş�kl�kler uygulanmadan önce
onaylanmalı, dokümante ed�lmel� ve kullanım alanlarının r�sk sev�yes�ne göre b�r değerlend�rmen�n ardından en az aşağıdak� başlıklar �ç�n geçerl� kılınmalıdır:
a) yetk�s�z er�ş�mlerden korunmalı,
b) müdahalelere ve kayıplara karşı korunmalı,
c) tedar�kç� veya laboratuvar şartnameler�ne uygun b�r ortamda çalıştırılmalı; b�lg�sayarlı
olmayan s�stemler olması durumunda �se, elle yapılan kayıt ve kopyanın doğruluğunu
koruma koşullarını sağlamalı,
d) ver�ler�n ve b�lg�ler�n bütünlüğünü güvence altına alacak şek�lde sürekl�l�ğ�n� sağlamalı,
e) s�stem arızalarının kayıt altına alınmasını, uygun ac�l ve düzelt�c� faal�yetler� �çermel�d�r.
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Laboratuvar b�lg� yönet�m s�stem�, dışarıdan veya dış tedar�kç� tarafından yönet�l�p sürdürüldüğünde laboratuvar; tedar�kç�n�n veya s�stem� �şleten�n TS EN ISO/IEC 17025:2017’de
geçerl� gerekl�l�kler�ne uygun olduğunu güvence altına almalıdır. Tedar�kç�n�n veya s�stem�
�şleten�n standardın �lg�l� maddeler�n�n gerekl�l�kler�ne uygun olduğunu dokümante etmel� ve
talep ed�ld�ğ�nde bu kayıtları sunab�lmel�d�r.
Çoğu laboratuvar günlük çalışmalarında formüller �çeren tablolar �le çalışmaktadır. Her ne
kadar bu tablolar hazır t�car� yazılımlar aracılığıyla hazırlansa da formül ve ver� g�r�şler� kullanıcı tarafından yapıldığı �ç�n aşağıdak� konularda tablolara a�t geçerl� kılma çalışmalarının
dokümante ed�lmes� ve kayıtlarının tutulması beklen�r:
Formüller aracılığı �le yaptırılan hesaplamanın doğru sonuçlar ürett�ğ�,
Tekrarlı olarak yaptırılan aynı ve farklı hesaplamaların doğru sonuçlar ürett�ğ�,
Hesaplamalarda yaptırılan yuvarlamaların uygun olduğu,
Standart veya referans ver�ler kullanılarak sonuçların doğruluğunun tey�d�,
Ölçüm aralığının �ç�nde ve dışında kalan sınır değerlerde formüller�n doğru çalıştığının ve referans değerlere uygun sonuçlar ürett�ğ�n�n tey�d�,
Kal�brasyon laboratuvarları �ç�n beyan ed�len en �y� ölçüm bel�rs�zl�ğ�n�n altında b�r
ölçüm bel�rs�zl�ğ�n�n raporlanmasını engelleyecek önlemler
Bu tür çalışmalarda güvenl�ğ� artırmak ve hataların önüne geçmek �ç�n aşağıda yer alan
faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� tavs�ye ed�l�r:
Formüller�, ver�ler� ayırt etmek �ç�n renklend�rme ve gölgelend�rmelerden faydalanmak,
Ver� g�r�ş� yapılmayacak formüller�n ve hücreler�n k�l�tlenmes�,
Çalışma sayfalarının ş�fre �le k�l�tlenmes�
Çalışma sayfasına kullanıcıyı yönlend�recek ve hata olasılığını düşürecek yönlend�r�c� tal�matlar eklenmes�
Hücreler�n boyutlarının ve formatının �ç�nde yer alan ver�ler�n doğru görüneceğ� şek�lde ayarlanması
Formül tabloları ve/veya d�ğer yöntemlerle gerçekleşt�r�len hesaplamalar ve ver� aktarımlarının doğru yapıldığı uygun ve s�stemat�k olarak kontrole tab� tutulmalıdır. Bu kontroller�n nasıl
yapılacağını �l�şk�n süreçler dokümante ed�lmel� ve kayıtlar muhafaza ed�lmel�d�r.
İlg�l� personel�n b�lg� yönet�m s�stem� �le �lg�l� referans ver�lere, prosedürlere, tal�matlara ve
rehberlere er�ş�m� güvence altına alınmalıdır. Oryantasyon eğ�t�mler� ve mevcut personele
yönel�k eğ�t�mler her b�r personele b�l�ş�m teknoloj�ler� güvenl�ğ� konularını da �çermel� ve
personel sorumluluklarının b�l�nc�nde olmalıdır.
Deney ve kal�brasyon sonuçlarının elektron�k ortamda �let�lmes� hal�nde gereken güvenl�k
sev�yes� sözleşmeler�n gözden geç�r�lmes� aşamasında müşter� �le ele alınmalıdır.
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Referans ve daha fazla b�lg� �ç�n bakınız;
1. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kal�brasyon Laboratuvarlarının Yetk�nl�ğ� İç�n Genel
Gerekl�l�kler
2. Tagger, B.2005 An Introduct�on and Gu�de to Successfully Implement�ng a LIMS.
Cered�g�on: Un�vers�ty of Wales Computer Sc�ence Department
3. EUROLAB “Cook Book” – Doc No. 12 - Use of Excel For Data Handl�ng �n Laborator�es
4. Eurolab Techn�cal Report No.02/ 2006
5. Gogates, G.D. 2012, Software Val�dat�on �n Accred�ted Laborator�es A Pract�cal Gu�de.
Landsdale: FASOR Techn�cal Serv�ces Inc.
6. Torp, C. E. (2003). NT Techn�cal Report 535 - Method of Software Val�dat�on. Tekn��kant�e 12 FIN-02150 ESPOO F�nland: NORDTEST
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