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Kalibrasyon kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ölçümleme anlamına gelir. Kalibrasyon işlemlerinde, kontrolü sağ-
lanması istenen cihaz aracılığıyla, ölçüm değeri bilinen referans malzemeden ölçümler alınır. Ardından, ölçüme etki 
edebilecek belirsizlikler de hesaba katılarak aradaki sapmalar hesaplanır. Prosedürlere göre bu sapmanın kabul 
edilebilir olup olmadığına karar verilir ve sertifikasyon süreci başlar.

Kalibrasyon işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulun-
makla birlikte, en öne çıkan iki bilgi bulunmaktadır. Bunlardan biri kalib-
rasyon sertifikasının hangi standarda uygun olarak hazırlanacağının seçimidir. 
Sertifikanın akredite bir kuruluşun sertifikasyon sürecine göre mi yoksa ISO 
standartlarına göre izlenebilir sertifikasyon sürecine göre mi hazırlanacağı, 
kalibrasyon işleminin güvenilirliğine önemli bir referans oluşturur. TSE EN ISO/
IEC 17025 standardı dünya çapında uygulanabilirliğiyle kalibrasyon laboratu-
varları arasında denklik sağlar. 

Bu standarda göre akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarların süreçleri ve 
ölçüm sonuçları lisanslı ve bağımsız otoriteler tarafından resmi olarak onay-
lanır. Türkiye‘de bu otorite TÜRKAK kurumudur. Bu sebeple, TÜRKAK onaylı 
sertifikaların güvenilirliği dünyanın her yerinde geçerlidir. ISO 9001 stan-
dardına göre izlenebilir sertifika oluşturmak isteyen laboratuvarlar ise bu konu 
hakkında özel bir denetimden geçmez. Testo Kalibrasyon Laboratuvarı sıcak-
lık, nem, hız, elektriksel, spektrofotometre, frekans, hız ve basınç parametre-
leri ile gaz analiz cihazlarının kalibrasyonları kapsamında TÜRKAK‘tan akredite 
olmuştur. Bu standarda uygun olarak hazırlanan sertifikalar için yapılan ölçüm-
lerde, kontrol edilen her ölçüm noktası başına 10 ayrı ölçüm alınır. Ölçümlerin 
tekrarlanmasından dolayı cihazların kararlılığı daha doğru ölçülür. ISO 9001’e 
göre yapılan kalibrasyon işlemlerinde ise her nokta için yalnızca 1 ölçüm 
alınması yeterlidir. Ayrıca, sertifikaların saklanma süreçleri de bu iki stan-
dartta farklılıklar göstermektedir. İkinci önemli konu ise cihazın kalibrasyon 
yapılacağı ölçüm noktalarının doğru belirlenmesidir. Kalibrasyonun, sıklıkla 
ölçüm yapılan değerlerde yapılması çok önemlidir. 
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Kullandığımız ölçüm cihazları düzgün çalışıyormuş gibi görünebilir. Fakat ci-
hazlarımızdan doğru ölçümler aldığımızı nasıl bilebiliriz? Maruz kaldığı ortam 
şartları, kullanım sırasındaki yıpranma durumu ve gördüğü darbeler, yapılması 
gereken bakımların atlanması gibi sebeplerden dolayı ölçüm cihazlarından 
alınan ölçümlerde zamanla sapmalar görülebilir. Doğruluğundan şüphe edilen 
ölçümlerle yapılan kontroller ciddi sonuçlara yol açabileceğinden dolayı, cihazın 
ölçümlerinin doğru olduğunun kontrol edilmesi büyük bir önem taşır.
Kalibrasyon ve ayar kavramları ise burada devreye girer.
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Yazımızda anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi başarılı bir kalibrasyon sürecinden geçen cihazlar, doğru ölçüm 
yapan cihazlar anlamına gelmemektedir. Kalibrasyon işlemi sonucunda, cihazın ne kadar doğru ölçümler aldığı 
belirlenmektedir. Peki, ölçümleri doğru olmayan ve sapması belirlenmiş bir cihaza hangi işlem yapılmalıdır? 
Burada karşımıza ayar işlemleri gelir. 

Ayar işlemi, cihaza doğrudan müdahale edilerek cihazın sapmasının olabilecek en küçük sapmaya ayarlanması 
işlemidir. Bu işlem sayesinde ölçüm cihazının aldığı veriler, kabul edilen sapma aralığına çekilmiş olur. Ayar 
işlemi yapılırken cihazın sapmasına yapılması gereken müdahale, kalibrasyon işlemi sonucunda elde edilen veri-
lere dayandırılır. Bu sebeple, ayar işleminin doğru sonuç vermesi için doğru kalibrasyon verileri ile işlem yapmak 
gerekmektedir. Kalibrasyon işlemi, tüm ölçüm cihazları için yapılabilirken, ayar işlemi yalnızca teknik olarak bu 
işleme uygun cihazlara yapılabilmektedir.
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