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1. AMAÇ 

 Hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan izleme ve ölçme donanımlarının uygun referans 

aralıklarında çalışıp çalışmadığının kontrolünün sağlanması amacı ile periyodik olarak yapılacak işlemleri 

tanımlamaktır. 

  

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 --- 

           

3.KAPSAM VE SORUMLULUKLAR 

 Bu Talimat İl Müdürlüklerinde kullanılan izleme ve ölçme donanımlarının kalibrasyon işlemlerini kapsar. 

Yıllık Kalibrasyon Planının oluşturulması ve takibi İlgili Şube Müdürlüğünün, kalibrasyonu yapılan 

cihazların korunması ve muhafazası ise cihazı kullanan şube personelinin sorumluluğundadır. 

 

4.UYGULAMA 

4.1. Ürün/Hizmetin belirlenen şartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kullanılan tüm ölçme ve test 

ekipmanlarının listesi İlgili Şube Müdürlüğünün tarafından Kalibrasyon Planı olarak hazırlanır. Kalibrasyon 

sıklığı; cihazın kullanım sıklığı ile kullanım şartları ve üretici veya kalibrasyon yapan kuruluşun tavsiyeleri 

göz önüne alınarak belirlenir.  

4.2. Kalibrasyon Planı hazırlanırken, kalibrasyonun gerekliliği konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde, 

Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren yetkili kurumdan üst yazı ile görüş 

ister. Görüş olumlu ise cihaz kalibre ettirilerek Kalibrasyon Planına işlenir. Görüşün olumsuz olması 

durumunda yetkili kurumdan gelen görüş kalibrasyon kayıtları arasında muhafaza edilir. 

4.3. Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü belirlenen cihaz listesi doğrultusunda ölçme ve test ekipmanlarının 

kalibrasyonunu, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan kuruluşlara yaptırılmasını sağlar. Kalite Yönetim 

Temsilcisi, ölçüm alet ve cihazların kalibrasyon tarihlerinin planlanmasını Kalibrasyon Planı üzerinde yapar 

ve kalibrasyon sonucunu buraya işler.  

4.4. Kalibrasyon zamanı geçmiş ölçüm alet ve cihazlar hizmet süreçleri uygulanırken kullanılamaz. Bakanlık 

Kalite Koordinatörlüğü, kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon sertifikalarını kontrol ederek, kullanıma 

uygun olmadığı belirlenen cihazları kullanımdan çıkararak kullanımının engellenmesini sağlar. Bakanlık 

Kalite Koordinatörlüğü, kalibrasyonu yapılan ve yapılacak ölçümler için uygun gördüğü cihazların 

kullanımını sağlar. 

4.5. Bir cihazın kalibrasyonunun bozulduğu belirlendiğinde; düzeltici faaliyet başlatarak bu cihazla yapılmış 

tüm ölçümlerin uygunluğunu kontrol eder. Cihaz ölçüm sonuçlarının şüpheli sonuç vermesi durumunda 

Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılır. 

4.6. Kalibrasyon kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. 

 

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

- KYS-PRD-102 Kayıtların Kontrolü Prosedürü            

- KYS-PRD-105 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü   

- KYS-PRD-106 Düzeltici Faaliyet Prosedürü   

- KYS-PLN-106 Kalibrasyon Planı 
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