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1. AMAC

Bu prosedtir, kaliteyi etkileyen parametreleri Olcmek icin kullandan ekipmanlan tespit etmek
ve dogru alctim yapabilirligini saglamak 1cm sorumluluk, yetki ye yuntemleri tammlamaknr.

2. UYGULAMA ALANI

Kaliteyi etkileyen parametreleri Olcmek icin kullantlan Olcme ye test ekipmanlan lie

dogrulama ekipmanlart

3. TANIMLAR

4. KAYITLAR

Cihaz Kalibrasyon Tablosu

5. REFERANSLAR

6. SORUMLULUKLAR

GM-FR-BA K-04

Uludag eniversitesi Gida Muhendisiicii BE-541mi) kalite yonetim sistemi kapsammda yer akin

"Bakun — Kalibrasyon Stireci" hizmetin RektOrttik 'dad teskilan tarafindan saglanmast

nedeniyle dis kaynakh sureclerde yer almaktadu. Bu stirec lie itgill gereklilikter bu

prosedurde actklanmisur.

L:iboratuvar Gfivenligi y e Alik Yonetimi Komisyonu Baskan Yarilimeisi

• BEiltim laboratuvarlarmda kullamtan cthazIarm kalibrasyonlarmin Rektorliik Idari
Teskilan tarafindan yaptirdmasmi saglamak,

• Kayalartm tutmak.

HAZIRLAYAN
	

ONAYLAYAN

YONETIM TEMSiLCiSi
	

BOLOM BASKANI

2007. Du dolohnon U.O.Guda	 BturThiline	 Baskalart 011 .(ilinelan kiellandainaz ve
cogaltilamor.



DOKOMAN NO: GM-PR-08
YAYIN TARiHi : 02.07.2007
REVIZYON NO: 02
SAYFA NO	 :2/3

KAL11312ASYON PROSEDURC

GIDA
MCJIIENDISLIOI

BOLCMC

7. UYGULANIA

Laboratu yarda kullamlan olcum ye test ekipmanlarnun listesi Laboratu yar GuvenIiçi ve Attk
Yanetimi Komisyonu tarafindan hazirlamr ye "Cihaz Kalibrasyon Tablas!' (GM-FR-BAK-
04)"na kaydedilir ye guncel otarak tutulur. Listede cihazlarm adt, numarast, kalibrasyon
tarihi, bir sonraki kalibrasyon tarihi, olcUm arallgt ye toterans degerlerini gdsteren bilgiler
meycuttur.

Cibaziar yalmzea hizmet ahnan yetkili personel tarafindan aerekli durumlarda
ayarlanabilirler. Kalibre eciihnis yeya dogrulamms cihazIara, kalibras yon ye dogrulama
iieinieriicin hizmet alman yetkili personel haricinde mtidahale edilmez.

llo grulamada kullandan ekipmanlarm kalibrasyonlan, belli periyodlarda, izlenebilir
utusal/uluslararast kalibrasyon sirketine yaptirdtr. Dogruktma‘ ekipmanlarmm kalibrasyon
periyodu, imalatct Merited Ye kullamm sartlartna gore belirlenir ye "Cihaz Kalibrasyon
Tablosu (G41-FR-1L4K-04)" kaydedilir ye guneel olarak tutulur. Kalibrasyonn yamlan
do grulama ekipmantannin tizerine, kalibrasyon sirketi tarafindan kalibre edildi gine dair etiket
yamsfirthr.

Kalibrasyonn yapan firmatar tarafindan verilen "Kalibrasyon Senifikalart" calisma
arahklarma Ore kontrol edilir. Yaptlan kontrol neticesinde tolerans dist olan eihazIar, tamir
ettinilin ya da kullamm dist tutulur. Kay/Mar Laboratuvar Guvenligi ye Ank Yonetimi
Komisyonu Baskan Yarchmost tarafindan muhafaza edilir.

Cierekli cihazlar kalibre ettirildiginden dolayt dogrulama faaliyeti yaptImamaktadu.

7.1. Yedek / Yeni Ekipmantann Kullandmasr

Kullandan cihazlarm bozulmast durumunda veya baska bin necienle yedek/yeni eihaziarm
kullandmast durumunda, eihazm kalibrasyon sertilikast me yeut ye 'actin gecerhyse
kalibrasyon kayillan Laboratuvar Gilvenligi ye Auk Ydnetimi Komisyonu Baskan Yardunctst
tarafindan dosyalamr. Kalibrasyon tarihi gecmis ye kalibrasyonlan bozulmus olan eihazIar,

HAZIRLAYAN
	

ONAYLAYAN

YONETIM TEMS1L.CiSi
	

SOLOM BASKANI

© 2007. The doldimem U.U.Geda 	 Boliinthice (Out Baykolari iorgfuld(117 kullandamaz
pgaltdamaz.
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Laboratuvar Gilvenligi ye Ank Yonetimi Komisyonu tarafindan kalibre edilmek uzere RiT
aracthgiyla kalibrasyon sirketlerine Onderilir. Bulunan sonuclar Kalibrasyon
Tablost( (GM-11R-BAK-04)"na islenir.

Aynca cloCuuluk ye hassasiyetin bozuk olduCm tespit edilmeden Onceki orneklerden
Laboratuvar GU\'enligi Ye Ank Yonetimi Komisyonu tarafindan numuneler ahnarak
drneklerin istenilen spesifikasyonlar icinde olup olmadigi kontrol edilir. istenilen
spesifikasyonlara uygun olmayan Ornekler icin, "Uygunsuzlnklarm "Contrail Prosediirii
(GM-PR-14) The Ore islem yapthr.

Bu prosedarde kullandan formlar kalite kaydi olarak "Kalite "Copilot? Prosediirfi
(GM-PR-02)"ne gore muhafaza edilir.

HAZIRLAYAN
	 ONAYLAYAN

YONETIM TEMSILCISI
	

BOUM BASKANI

2007. Bit clokiirnan UlaGeda Afhihendisligi B011innine	 targfiliclan kullanilannc. ve
cogaltilamaz.
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