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KONTROLSÜZ DAĞITIM 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu talimatın amacı; laboratuvarımızda yasal gereklilik ve müşteri talebine bağlı olarak, son raporda 

deney sonuçlarına verilen uygunluk beyanı için kullanılan karar kuralı uygulamasını anlatmaktır. 

Bu talimat, tüm deney sonuçlarındaki uygunluk beyanları için kullanılan, karar kuralı uygulamalarını 

kapsar. 

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Karar Kuralı: Belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba 

katılacağını açıklayan kuraldır. 

3. UYGULAMA 

Müşteri, deney sonuçları için bir şartnameye veya standarda uygunluk beyanı talep ettiğinde ve yasal 

gereklilik durumlarında; deney sonucu için karar kuralı uygulanır ve deney raporunda uygulanan 

şartname/standart ve karar kuralı açıkça tanımlanır. 

Seçilen karar kuralı, SGS-PR.012 Teklif Hazırlama ve Sözleşme Prosedürü’ ne uygun olarak 

hazırlanan ve müşteriye sunulan SGS-FR.043 Ölçüm ve Analiz Teklif Formu ile müşteriye beyan 

edilerek, onayı alınır. Uygulanan karar kuralı, talep edilen şartname veya standartta yer almıyorsa 

müşteriye yazılı bilgi verilerek, müşterinin yazılı onayı alınır. Müşterinin talep etmesi durumunda; 

müşteri limitleri ve numuneye ait içerik belgesi de uygunluk beyanı verilmesinde kullanılabilir. 

Müşteri; deney sonucu için karar kuralına göre uygunluk beyanı talep ettiğini; SGS-FR.043 Ölçüm ve 

Analiz Teklif Formu’ nda ilgili kısmı işaretleyerek belirtmektedir. 

3.1. Uygunluk Beyanı Verilen Durumlar 

Deney sonuçlarına; “uygun/uygun değil”, “geçti/kaldı”, “tolerans içi/tolerans dışı” gibi uygunluk beyanı; 

özel istek numuneleri için sadece müşteri talep ettiği durumlarda, resmi numuneler için ise yasal olarak 

zorunluluk olması durumunda verilir. 

3.2. Uygunluk Beyanı Verilen Kaynaklar 

Uygunluk beyanı için; deney sonucunun değerlendirmesini ile ilgili yasa, yönetmelik ve tebliğ vb. yasal 

mevzuatlarda belirtilen limit ve gereklilikler, analiz çalışması ve değerlendirmesinde referans olarak 

kullanılan çalışma metodu, bilimsel makaleler, TS, ISO, vb. ulusal ve uluslararası metotlarda belirtilen 

limit ve gereklilikler kullanılır. Müşterinin talep etmesi durumunda; müşteri limitleri ve numuneye ait içerik 

belgesi de uygunluk beyanı verilmesinde kullanılabilir. 
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Karar kuralı vermek için, bunlar dışında bir kaynak kullanılacaksa; yanlış kabul, yanlış red ve istatiksel 

varsayımlar gibi risklerin değerlendirmesi yapılarak uygunluk beyanı verilmeli ve yapılan risk analizi ve 

sonucu deney raporunda belirtilmelidir. 

 

3.3. Karar Kuralı Uygulaması 

 

Deney sonuçları için karar kuralına göre uygunluk beyanı verilirken, deneye ait metot 

validasyon/verifikasyon ve ölçüm belirsizliği raporunda, %95 güven aralığında hesaplanmış olan ölçüm 

belirsizliği değeri kullanılır. Laboratuvarımızda tüm belirsizlik hesaplamaları, %95 güven aralığında 

yapılmış olup, uygunluk beyanı bu güven aralığında verilmektedir. 

Yasal olarak uygunluk değerlendirmesi istendiğinde, talebe göre uygunluk değerlendirmesi yapılacaktır. 

Uygunluk değerlendirmesi yapılan ölçüm belirsizliği güven aralığı deney raporlarında “Uygunluk beyanı 

genişletilmiş belirsizlik için; k=2 %95 kapsama olasılığına dayanmaktadır.” ifadesi ile belirtilmektedir. 

Karar Kuralına göre uygunluk değerlendirmesi yapılırken; kaynakta belirtilen limit değerlere göre, deney 

sonucunun, aşağıdaki durumları ortaya çıkabilir ve bu durumlarda yapılan değerlendirme işlemi, deney 

raporunda aşağıdaki gibi tanımlanır. 

: Ölçüm sonucunu 

: Belirsizlik aralığını, 

: Alt ve üst limit değeri göstermektedir. 

İlk 5 durum üst limit değerler için olup; aşağıdaki gibi değerlendirme yapılabilir: 

Durum 1: 

   

 

Durum 2: 

 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısı kadar yukarıya doğru uzatıldığında bile üst 

limitin altında kaldığı için; uygundur. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısından az bir pay ile üst limitin altında olduğu için; 

uygunluk belirtmek mümkün değildir. 
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Not: Bu durumda %95’in altında bir güvenilirlik seviyesi kullanılıyorsa; “sonuç uygundur” denilebilir. 

Fakat yasal zorunluluklar dışında, laboratuvarımızda sadece %95 güven aralığında karar kuralı 

uygulaması yapılmaktadır. 

 

Durum 3: 

 

Bununla birlikte; yasal taleplerde olduğu gibi; güvenilirlik seviyesine bakılmaksızın bir karar vermek 

zorunlu ise; 

Gereklilik; ölçülen değer ≤ üst sınır olması durumunda; sonuç uygundur. 

Gereklilik; ölçülen değer < üst sınır olması durumunda; sonuç uygun değildir. 

 

Durum 4: 

 

Not: Bu durumda %95’in altında bir güvenilirlik seviyesi kullanılıyorsa; “sonuç uygun değildir” denilebilir. 

Fakat yasal zorunluluklar dışında, laboratuvarımızda sadece %95 güven aralığında karar kuralı 

uygulaması yapılmaktadır. 

 

Durum 5: 

 

 

Son 5 durum alt limit değerler için olup; aşağıdaki gibi değerlendirme yapılabilir: 

Durum 6:  

 
 

 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısı kadar aşağı doğru uzatılsa bile, üst limitin 

dışında kaldığı için; uygun değildir. 

Sonuç, üst limitin tam üzerinde olduğu için; herhangi bir güvenilirlik seviyesinde 

uygunluk belirtmek mümkün değildir. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısından az bir pay ile üst limitin üstünde olduğu 

için; uygunluk belirtmek mümkün değildir. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısı kadar aşağı doğru uzatılsa bile, üst limitin 

dışında kaldığı için; uygun değildir. 
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Durum 7:  

 

Not: Bu durumda %95’in altında bir güvenilirlik seviyesi kullanılıyorsa; “sonuç uygundur” denilebilir. 

Fakat yasal zorunluluklar dışında, laboratuvarımızda sadece %95 güven aralığında karar kuralı 

uygulaması yapılmaktadır. 

 

Durum 8:  

  

Bununla birlikte; yasal taleplerde olduğu gibi; güvenilirlik seviyesine bakılmaksızın bir karar vermek 

zorunlu ise; 

Gereklilik; ölçülen değer ≥ üst sınır olması durumunda; sonuç uygundur. 

Gereklilik; ölçülen değer > üst sınır olması durumunda; sonuç uygun değildir. 

 

Durum 9: 

 

Not: Bu durumda %95’in altında bir güvenilirlik seviyesi kullanılıyorsa; “sonuç uygun değildir” denilebilir. 

Fakat yasal zorunluluklar dışında, laboratuvarımızda sadece %95 güven aralığında karar kuralı 

uygulaması yapılmaktadır. 

 

Durum 10: 

 

Karar kuralına göre uygunluk değerlendirmesi yapılırken; genel olarak yukarıda yer alan 10 durum 

kullanılmakla beraber, değerlendirme konusunda yasal gereklilikler vb. özel durumları olan alanlar da 

bulunmaktadır. Laboratuvarımızdaki analiz birimlerine göre Karar Kuralı uygulaması bilgileri aşağıdaki 

gibidir: 

Sonuç, alt limitin tam üzerinde olduğu için; herhangi bir güvenilirlik seviyesinde 

uygunluk belirtmek mümkün değildir. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısından az bir pay ile alt limitin üstünde olduğu 

için; uygunluk belirtmek mümkün değildir. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısından az bir pay ile alt limitin altında olduğu için; 

uygunluk belirtmek mümkün değildir. 

Sonuç, belirsizlik aralığının yarısı kadar yukarı doğru uzatılsa bile, alt limitin 

dışında kaldığı için; uygun değildir. 
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İmisyon, Akustik-Gürültü ve Titreşim analizleri için; “Uygunluk Beyanı Verilen Kaynaklarda” bulunan limit 

değerler temel alınarak, yukarıda tanımlanan 10 duruma göre uygunluk değerlendirmesi yapılır. 

 

Emisyon, parametreleri için; numune almadan gelen belirsizlik, emisyon kaynağının numune alma işlemi 

esnasındaki şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden, “Deney, Ölçüm ve Analiz Belirsizliğinin 

İfadesi Bütçe Tablosu” ile her ölçüm için ayrı bir belirsizlik değeri hesaplanıp, yukarıda tanımlanan 10 

duruma göre uygunluk değerlendirmesi yapılır. 

 

İş hijyeni ölçüm ve analiz sonuçlarında; yukarıda belirtilen durumlardan Durum 2, Durum 3, Durum 4, 

Durum 7, Durum 8 ve Durum 9 için değerlendirme “Uygun Değildir” olarak yapılır. Ölçüm yapılan 

işyerindeki çalışanın lehine değerlendirme yapılır. 

3.4. Karar Kuralının Raporlanması 

Deney sonuçları için uygunluk değerlendirmesi yapılırken kullanılan karar kuralı; deney raporunda 

açıkça belirtilir. Değerlendirmeyi yapan personel tarafından deney yanına girilen, karar kuralı durum 

numarası ile birlikte, uygunluk değerlendirmesinin hangi karar kuralına göre yapıldığının raporun 

açıklama kısmında belirtilmesi sağlanır. 

 

Müşteri limitlerine göre uygunluğun değerlendirilmesi durumunda; müşteri ile yapılan anlaşma şartları, 

yasal şartlar ile çelişmemelidir. Ayrıca deney raporunda paylaşılan riske ait değerlendirme yapılarak, 

“Müşteri tarafından belirtilen limitlere göre, uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.” olarak beyan 

edilmelidir. 

Müşteri deney raporunda; ölçüm belirsizliğine göre uygunluk beyanı istememesi durumunda, uygunluk 

beyanı karar kuralı sonuçlarına uygulanmaz ve raporda da yer verilmez. 

 

4. KAYNAKÇA 

• TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Gereklilikler 
• ILAC G8 Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanlarına İlişkin Rehber 
• TÜRKAK, ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - Karar Kuralı 

 


