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*

R�sk Temell� Düşünce
ISO/IEC 17025’�n 3.baskısındak� en temel değ�ş�kl�k r�sk temell� düşünced�r. ISO
17025:2005 de yer alan potans�yel uygunsuzlukları önlenmes� amacıyla gerçekleşt�r�len
önley�c� faal�yet olgusu yen� rev�zyon �le kal�te yönet�m s�stem� gerekl�l�kler� kurgulanırken
r�sk temell� düşünme vasıtasıyla �fade ed�lmekted�r.
R�sk temell� düşünce yapısı, hem r�skler� hem de fırsatları ele alarak laboratuvara kal�te
yönet�m s�stem�ndek� sapmaya yol açan faktörler�n tay�n�n�, olumsuz etk�ler� asgar� sev�yeye
�nd�recek önley�c� faal�yetler� uygulamayı ve daha �y� sonuçlar elde etme potans�yel�n� ortaya
çıkarmaktadır. Böylel�kle ISO/IEC 17025:2017’de r�sk ve fırsatlara yönel�k faal�yetler�n
gerçekleşt�r�lmes� �le etk�n b�r yönet�m s�stem�n�n oluşturulmasına �mkân sağlamakta, kuruluşun performansına dayalı gerekl�l�kler�n ön plana çıkmasına ves�le olmaktadır.
R�sk, ISO 9000 standardında “bel�rs�zl�k etk�s�” olarak �fade ed�l�rken, TS ISO 31000 standardında �se “hedefler üzer�ndek� bel�rs�zl�k etk�s�” olarak tanımlanmıştır. R�sk�n genell�kle
yalnızca olumsuz sonuçlara sah�p olduğu anlaşılır; ancak r�sk�n etk�ler� olumsuz veya olumlu
olab�l�r. Fırsat, r�sk�n olumlu yanları ve sağlayab�leceğ� olası kazançlar �ken tehd�t r�sk�n
olumsuz yanları ve neden olab�leceğ� olası kayıplardır.
Bel�rs�zl�ğ�n etk�s�, laboratuvardan laboratuvara farklılık göstermes�n�n yanı sıra laboratuvarın kend� �ç�nde de laboratuvarın amaçlarına er�şmes� açısından aynı düzeyde değ�ld�r.
ISO/IEC 17025:2017’de r�sk ve fırsatların ele alınması, faal�yetler�n planlanması ve uygulanması �ç�n laboratuvarlar sorumlu tutulmuş, laboratuvarın hang� r�sk ve fırsatı ele alacağını
kend�s�n�n karar vereceğ� bel�rt�lm�şt�r. R�skler� bel�rlemes� �ç�n faal�yetler� planlaması bel�rt�l�rken, standartta r�sk yönet�m� �ç�n formal b�r yöntem veya dokümante ed�lm�ş b�r r�sk yönet�m�
proses� �le �lg�l� b�r şart ya da zorlama bulunmamaktadır. Laboratuvar, standartta �stenenden
daha gen�ş kapsamlı b�r r�sk yöntem� gel�şt�r�p gel�şt�rmemeye karar vereb�l�r. Akred�tasyon
kuruluşu, laboratuvarlarda laboratuvarın r�skler ve fırsatlarla baş etmek �ç�n uygun faal�yetler� bel�rley�p bel�rlemed�ğ�n� denetleyerek değerlend�rmekted�r.
ISO/IEC 17025:2017 standardında aşağıdak� maddelerde r�sk ter�m�ne açıkça değ�n�lmekted�r:
• Madde 4.1.4 ve 4.1.5 Tarafsızlık
• Madde 7.8.6.1 Raporlarda kullanılan karar kuralının r�sk sev�yes�ne dayandırılması
• Madde 7.10.1 Uygun olmayan �şler�n yönet�m�
• Madde 8.5 R�skler� ve fırsatları ele alınmasına yönel�k faal�yetler
• Madde 8.6 �y�leşt�rme
• Madde 8.7 Düzelt�c� faal�yet
• Madde 8.9 Yönet�m�n Gözden Geç�rmes�
ISO/IEC 17025:2017 de r�sk olgusu �lk defa standardın tarafsızlık maddes�nde karşılaşılmaktadır. Madde 4.1’de de �fade ed�ld�ğ� üzere laboratuvar faal�yetler�n�n tarafsızlığını sağlaması �ç�n devam eden süreçte sürekl� olarak r�skler� tanımlamalı, nasıl ortadan kaldıracağını
ve azaltacağını göstermel�d�r.
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Madde 7.8.6.1’de karar kuralı, �lg�l� kuralın r�sk sev�yes� d�kkate alınarak uygulanması gerekl�l�ğ� açıklanırken madde 7.10.1’de uygun olmayan �şle karşılaşıldığında gerçekleşt�r�lecek
faal�yetler�n laboratuvar tarafından oluşturulmuş r�sk sev�yeler�ne dayandırılması gerekl�l�ğ�
bel�rt�lmekted�r. Düzelt�c� faal�yet maddes�nde gerekt�ğ� durumlarda bel�rlenen r�sk ve fırsatların güncellenmes�, yönet�m�n gözden geç�rmes� sırasında �se gündem maddes� olarak
r�sk�n görüşülmes� �fade ed�lmekted�r.
Madde 8.5, r�skler� ve fırsatları ele alınmasına yönel�k faal�yetler maddes� laboratuvarlar �ç�n
asgar� gerekl�l�kler� bel�rtmekted�r. R�sk ve fırsatları ele almak �ç�n yapılan faal�yetler�n laboratuvar sonuçlarının geçerl�l�ğ� üzer�ndek� etk�s� �le doğru orantılı olacak şek�lde laboratuvarın
hedef ve amacına uygun, �stenmeyen etk�ler ve olası başarısızlıkları önleme/azaltma ve
�y�leşt�rme potans�yel�n� ortaya çıkaracak şek�lde yapılmalıdır.
Standardın genel�nde bazı kel�meler, gerekl�l�kler�n uygulanmasına yardımcı olmak �ç�n �lg�l�
r�skler�n değerlend�r�lmes�n� teşv�k edeb�l�r. Örneğ�n;
•
•
•
•
•

yeterl� (madde 7.2.1.2, madde 7.5.1),
uygun (madde 6.3.1, 8.3.2),
önlemek-engellemek (madde 5.6.c, 6.3.4, 6.4.3, 6.4.9, 6.4.12, 7.7.3, 8.3.2, 8.5.1.c),
sağlamak (madde 5.5.c,)
kr�t�k (madde 7.6.3, 7.8.2.1)

Standardın yen� vers�yonunda r�sk temell� yaklaşım ve r�skler�n farkındalığının vurgulanması
amaçlanmakta, olumsuz etk�ler�n�n önlenmes� ve daha �y� sonuç elde ed�lmes� �ç�n laboratuvarlarda r�sk temell� düşünce yaklaşımı teşv�k ed�lmekted�r. Standardın genel�nde s�stemat�k
b�r yaklaşım �le kuruluşa özgü uygulanab�l�r maddelerde laboratuvarın r�sk ve fırsatları ele
alması beklen�lmekted�r.
R�sk yönet�m�; r�ske �l�şk�n olarak b�r laboratuvarın yönlend�r�lmes� ve kontrolü �ç�n koord�nel�
faal�yetlerd�r. R�sk yönet�m� çerçeves�; �se laboratuvar çapında r�sk yönet�m�n� tasarımlama,
gerçekleme, �zleme, gözden geç�rme ve sürekl� olarak �y�leşt�rme �le �lg�l� temel yapılar ve
laboratuvara �l�şk�n düzenlemeler� sağlayan b�leşenler kümes�d�r.
Laboratuvarda r�sk temell� yaklaşımın gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n tüm b�r�mler�n katkısı çok
öneml� olup r�sk temell� düşünce laboratuvarda görev alan herkes�n �ş�d�r. R�sk temell�
düşünce aslında rut�n önley�c� faal�yet�n gerçekleşt�r�lmes�, yönet�m�n gözden geç�rmes�n�n
g�rd�s� ve sürekl� �y�leşt�rme sürec�n�n b�r g�rd�s�d�r.
Laboratuvar r�sk ve fırsatları bel�rlemede hang� g�rd�ler� kullanab�l�r?
R�sk, b�r kal�te yönet�m s�stem�n�n her yönünden kaynaklanab�l�r. Tüm s�stemler, süreçler ve
�şlevlerde r�sk ve fırsat vardır. R�sk ve fırsatlar bel�rlen�rken aşağıdak� g�rd�ler kullanılab�l�r:
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- İç ve dış kaynakların anal�z�
- Laboratuvarın faal�yetler�n�n kapsamı
- Laboratuvarın stratej�k yönü
- Ger� beslemeler
- İlg�l� b�r�mler�n kend� �çer�s�ndek� kal�te yönet�m s�stem�ne ve genel kal�te yönet�m s�stem�ne
katkıları
- Yasal ve düzenley�c� gerekl�l�kler�
- Müşter� gerekl�l�kler�
*Laboratuvar r�sk ve fırsatları nasıl tesp�t edeb�l�r?
R�sk ve fırsatlar bel�rlen�rken aşağıdak� yöntemler kullanılab�l�r:
- Buluşma dak�kaları
- SWOT Anal�zler�
- Müşter� ger� beslemeler� �le �lg�l� raporlar
- Bey�n fırtınası akt�v�teler�
- Hata Ağacı Anal�z� (Fault Tree Analys�s -FTA),
- Hata Modu ve Etk� Anal�z� (Fa�lure Mode and Effects Analys�s FMEA)
- Hata Modu ve Etk�s�n�n Kr�t�kl�k Anal�z� (Fa�lure Mode and Cr�t�cally Effects Analys�sFMECA),
- Neden - Sonuç Anal�z� (Cause and Consequence Analys�s),
- Neden - Etk� Anal�z� (Cause and Effect Analys�s) vb.
Örneğ�n:
SWOT anal�z�, b�r kurumun güçlü yönler�n�, zayıf yönler�n�, fırsatlarını ve tehd�tler�n� tanımlayan b�r süreçt�r. Bey�n fırtınası �ç�n kullanılab�l�r.
Güçlü yönler�n l�stes�

Zayıf yönler�n l�stes�

(�ç olumlu faktörler)

(�ç olumsuz faktörler)

Fırsatların l�stes�

Tehd�tler�n l�stes�

(dış olumlu faktörler)

(dış olumsuz faktörler)

Daha ayrıntılı b�lg� �ç�n TS EN 31010 standardından faydalanılab�l�r. Standart r�sk yönet�m�
�ç�n spes�f�k/resm� b�r metot ya da dokümante r�sk yönet�m proses� �stememekted�r.
*Laboratuvar r�sk ve fırsatları tesp�t ett�ğ� nasıl göstereb�l�r?
R�skler� ve fırsatları ele almalı, değerlend�rmel� ve dokümante etmel�d�r. Laboratuvarın
alması gereken önlemler aşağıdak�lerle sınırlı olmamak koşuluyla şunlar olab�l�r:
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- Tesp�t ed�len r�sk ve fırsatlarla �lg�l� olarak yen� doküman oluşturulması veya mevcut dokümanının güncellemes�
- Aks�yon Planları
- İş eğ�t�m�
- Yen� çalışma tal�matlarının oluşturulması/var olanların güncellenmes�
- Performans değerlend�rme faal�yetler�
- Gel�ş�m Hedefler� ve projeler� vb.
Standartta da �fade ed�ld�ğ� üzere r�sk ve fırsatları ele almak �ç�n yapılan faal�yetler laboratuvar sonuçlarının geçerl�l�ğ� üzer�ndek� olası etk�s�yle orantılı olmalıdır.
Laboratuvarın r�skler� ele alma seçenekler�; tehd�tler� tanıma ve kaçınma, fırsat kovalarken
r�sk alma, r�sk kaynağını ortadan kaldırma, r�ske neden olan faal�yete başlamama, devam
etmemeye karar verme, r�sk� paylaşma veya r�sk� sürdürme g�b� seçenekler� olab�l�r.
*Laboratuvar r�sk ve fırsatları ne kadar sıklıkta değerlend�reb�l�r?
Laboratuvarın değerlend�rme sıklığı aşağıdak� şek�lde olab�l�r:
- ISO/IEC 17025 Madde 4.1.4. laboratuvarın tarafsızlığı etk�leyecek r�skler� sürekl� olarak
tanımlamasını gerekt�rmekted�r. Örneğ�n; tarafsızlığı etk�leyecek yen� durumlar meydana
geld�ğ�nde bazı personeller �ç�n r�skler�n sürekl� ele alınması; çıkar çatışmasının yeterl�l�k
beyanı, her yıl güncelleme yükümlülüğü �le gözden geç�rme yoluyla sağlanab�l�r.
- Gerek duyulduğu zamanlarda örneğ�n müşter� ve laboratuvar prosedürler�nde değ�ş�kl�k
olduğunda veya yönet�m s�stem� hedefler�n� başarmaya yardımcı olacaksa, laboratuvarın
r�sk değerlend�rme sıklığı düzenl� aralıklarla olab�l�r.
- Aslında laboratuvar başarısızlık, kayıp, zarar g�b� r�sklerle (örneğ�n varlığını, tarafsızlığını,
sonuçların geçerl�l�ğ�n� vb) karşı karşıya kalab�l�r ve bu r�skler� b�r R�sk Yönet�m S�stem� veya
d�ğer önlemler� bel�rleyerek uygun b�r tutumla etk�s�z hale get�reb�l�r.
Yen� rev�zyon �le b�rl�kte r�sk temell� düşüncen�n �şlet�lmes� sayes�nde bel�rt�len hedeflere
ulaşma olasılığının �y�leşmes�, tutarlı çıktıya ulaşılması, �stenmeyen etk�ler�n erken tanımlanması, faal�yet yoluyla önleme veya azaltma sağlanarak kal�te yönet�m s�stem�n�n reakt�f
olmaktan çok proakt�f b�r yaklaşım �ç�nde olmasına olanak sağlamaktadır.
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R�sk temell� düşünce �le �lg�l� b�rkaç örnek aşağıda ver�lm�şt�r:*
*Örnekler b�lg�lend�rme amaçlıdır. (https://�ncompl�ancemag.com/art�cle/the-future-rev�s�on-of-�so�ec-17025-and-�ts-�mpact-on-emc-and-rad�o-test�ng-laborator�es/)

Deney� Gerçekleşt�r�len Personel�n Müşter� İle Tanışıklığı
/ Müşter� Tarafından F�nansal Baskı
Deney Personel� (varsa Taşeronlar dah�l) Laboratuvar
R�sk Kaynağı
Yönet�m�
R�sk�n Meydana Gelme
Nad�ren
Olasılığı
R�sk�n Etk�s� Kr�t�k
R�sk�n Değerlend�rmes� Kabul Ed�lemez R�sk
• Laboratuvar personeller�, çıkar çatışması b�ld�r�s�
�mzalar ve son 3 yıldak� �ş b�rl�kler�n� bel�rler.
(Buradak� 3 yıl laboratuvar tarafından farklı olarak
da tanımlanab�l�r.)
• Çıkar çatışması pol�t�kasının yıllık olarak
onaylanması.
R�sk�n Oluşma
• Test personel� maaşı test sonucundan bağımsız
İht�mal�ne Karşı
olarak bel�rlen�r.
Alınacak Önlemler
• F�nansal ortaklar, müşter� ve laboratuvar
faal�yetler�nden sözleşme yoluyla ayrı tutulur.
• Laboratuvar personel�n�n dış baskıya maruz
kalınab�lecek
durumlarda
üst
yönet�me
b�ld�r�lmes�ne olanak sağlanması.
• …
• Çıkar çatışması b�ld�r�s�n�n güncellenmes� ve
sonuçların gözden geç�r�lmes�.
R�sk�n İzlenmes�
• F�nansal tekl�fler ve uygunsuz hed�yeler �le �lg�l�
personel ger� b�ld�r�mler�n�n gözden geç�r�lmes�.
• …
Potans�yel R�sk
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*Örnekler b�lg�lend�rme amaçlıdır. (https://�ncompl�ancemag.com/art�cle/the-future-rev�s�on-of-�so�ec-17025-and-�ts-�mpact-on-emc-and-rad�o-test�ng-laborator�es/)

Deney Sonuçlarına Etk� Eden Hesaplama ve Ver�
Potans�yel R�sk Aktarımı Hatası / B�lg�sayar S�stemler�nde Oluşab�lecek
Sorunlar
R�sk Kaynağı Deney Personel�, Raporlama Personel�, Yazılım
R�sk�n Meydana Gelme
Nad�ren
Olasılığı
R�sk�n Etk�s� Kr�t�k
R�sk�n Değerlend�rmes� Kabul Ed�lemez R�sk
• Deney ver�ler�n�n aktarılmasının �k�nc� b�r k�ş�
tarafından kontrol ed�lmes�.
• Ger�ye dönük düzeltme yapılab�lmes� adına
ver�ler�n kopyalanması.
• Ver�ler�n/kayıtların farklı b�r c�haza ve/veya
R�sk�n Oluşma
taşınab�l�r belleğe kopyalanması.
İht�mal�ne Karşı
• Hesaplama aşamasında yazılım kullanılıyor �se
Alınacak Önlemler
düzenl� aralıklarla yazılımın doğrulanmasının
gerçekleşt�r�lmes�.
• Elle hesaplama yapılması durumunda farklı b�r
personel tarafından rastgele b�r ver� çek�lerek
doğrulanmasının gerçekleşt�r�lmes�.
• …
• Deney sonuçlarının hesaplanmasına yönel�k
olarak
kullanılan
yazılımların
doğrulama
per�yotlarının gözden geç�r�lmes�.
R�sk�n İzlenmes�
• Ver�ler�n/kayıtların yedeklenmes�n�n per�yod�k
kontrolü.
• …
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Yararlanılan Kaynaklar:
- ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kal�brasyon laboratuvarlarının yetk�nl�ğ� �ç�n genel gerekl�l�kler
- ISO 9000 Kal�te Yönet�m S�stemler� - Temel Esaslar, Ter�mler Ve Tar�fler
- ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stemler� – Şartlar
- ISO 31000:2009 R�sk Yönet�m� - Prens�pler Ve Kılavuzlar
- TS EN 31010:2010 R�sk Yönet�m� - R�sk değerlend�rme tekn�kler�
- EUROLAB Cookbook No 18 An Introduct�on To R�sk Cons�derat�on (2018)
- TC 176 R�sk-Based Th�nk�ng �n ISO 9001:2015
- ISO 9001 Aud�t�ng Pract�ces Group R�sk Based Th�nk�ng (2016)
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