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Yaşamın her alanına Laboratuvar hizmetleri gereksinimi kaçınılmaz biçimde karşımıza çıkıyor. Çevre 
Güvenliği, yenilen gıdaların kontrolü, sağlık ve daha bir çok alanda üretim-hizmet sürecinde yapılan 
test ve Kalibrasyon işlemleri. Kuruluşlar kendi bünyelerinde, gereksinimleri doğrultusunda Laboratuvar 
birimleri oluşturabildikleri gibi dışarıdan hizmet satın alabilmektedirler. Bağımsız test ve deney 
kuruluşları ise gerek tüketiciye gerekse üreticiye her aşamada analiz hizmeti sunmaktadır. Yine 
ihtiyaca göre yasal gereksinimlerin karşılanması amacına yönelik çalışmalarda söz konusu olmaktadır. 
Özellikle ithalat ve ihracat aşamalarında kamu-özel kuruluş laboratuvarları analiz  hizmeti 
sunmaktadır. 
 
Laboratuvarlar, test ve kalibrasyon hizmetleri sunarak  uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan 
(Conformity Assesment) kuruluşlardır. Ürün ve hizmetlerin belirlenmiş kriterlere, standartlara veya alıcı 
firma isteklerine uygunluğu  Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarında yapılacak test ve incelemeler 
sonucunda belgelenebilir. 
 
Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ülkemizde Laboratuvar hizmetleri giderek artan biçimde önem 
kazanmaktadır. Diğer dünya ülkeleri ile yapılan ticaret konusunda da bu kavram geçerlidir. Geleceğin 
ticaret dünyasında ve günlük yaşamda laboratuvar hizmetleri daha  kapsamlı şekilde yer alacaktır. 
 
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı için Temel Gereksinimler 
 

• Avrupa’da yapılan ticaret esas alınarak üye ülkelerde yapılan uygulama kurallarının 
bütünselleştirilmesi, 

• Teknolojik altyapının benzer düzeye gelmesinin sağlanması, Harmonizasyon, 
• En genel kural olarak; “ Bir kez test edildiğinde her ülkede kabul görür ” sloganının tüm 

ülkelerde kabul edilmesi, 
• Yeni Yaklaşım Direktifinde belirli zorunlu şartlara uyulması 
• CE Markası Ürün güvenliği konusunda ilgili AB direktifleriyle uyumlu olunduğunun üretici 

tarafından beyan edilmesi           
 
AB üyesi ülkelerde üretilen ya da pazara sürülen ürünler ilke olarak, Avrupa  Topluluğu genelinde 
serbest dolaşıma girmektedir.  Avrupa Birliği, birlik ülkelerinde malların serbest dolaşımının önündeki 
engelleri kaldırmak için yenilikçi ve özgün araçlar geliştirdi. Bu araçların arasında Yeni Yaklaşım 
Direktifleri ve Uygunluk Değerlendirmesine Küresel Yaklaşım kavramlarını sayabiliriz. Direktif ve 
yaklaşım arasındaki ortak nokta, ikisinin de gerekliliklerle ilgili kamu müdahalesini sınırlaması, 
işletmelere ve sanayiye yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda azami ölçüde seçme 
hakkı tanımasıdır.  
 
Uygunluk Değerlendirmesi, Laboratuvar Hizmetleri 
 
Uygunluk Değerlendirmesi (Conformity Assesment), ilgili mevzuat şartlarının yerine getirildiğini 
açıklığa kavuşturan bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Bir ürün, Avrupa Topluluk pazarına arz 
edilmeden önce, üretici tarafından CE işareti ile etiketlenmesi amacıyla ilgili yönergede belirtilen 
uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmak zorundadır. Gerekli test ve değerlendirmeleri 
yaptıran üretici veya tedarikçi, Uygunluk Beyanı yoluyla ürününün yönergede yer alan zorunlu şartları 
sağladığını beyan edebilir.  
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Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Rusya, ABD, ve bir çok dünya ülkesi kendi ülkelerine ithal edilecek 
ürünlere ait teknik kriterleri  belirlemiştir. Ülke kriterlerine ek olarak bir çok firma ithal edilecek ürünün 
kendi özel firma kriterlerine de uygun olup olmadığının test edilmesini talep etmektedir. 
 
Bir ürünün zorunlu şartları sağladığının beyan edilebilmesi için ürünün belirlenmiş kriterlere göre 
uygunluğunun test edilmesi gereklidir. Söz konusu testlerin yeterlik ve yetkinliğini kanıtlamış, 
Akredite Laboratuvarlarda yapılması üreticinin, ihracatçının ve ülkemizin zarar görmemesi 
açısından önemlidir.  
 
ISO-EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu, test hizmeti sunan Laboratuvar kuruluşunun uluslararası 
düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirliğinin güvencesidir. Üreticiler ürün güvenliğinden emin olabilmek 
için testlerini Akredite Laboratuvarlarda yaptırırlar. Ürünü satın alan müşteri de kendi güvenliği için test 
sonuçlarının Akredite Laboratuvardan alınmış raporla doğrulanmasını talep eder. 
 
Üreticilerin, Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği (ILAC) 
ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) anlaşmalarına göre tanınmış ulusal akreditasyon 
kuruluşları tarafından akredite edilmiş Laboratuvarlar/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından hizmet 
almaları, öncelikle kendi güvenlikleri ve müşterilerinin taleplerinin sorunsuz karşılanması açısından 
önem taşır. 
 
 
Laboratuvar Akreditasyonu 
 
Akreditasyon kavramının literatür tanımı “Yetkili bir kurum tarafından bir kuruluş veya kişinin spesifik 
uygulamaları yapabilmek konusunda yetkin olduğunun tanımlanmasına yönelik prosedür” şeklinde 
ifade edilmektedir. Laboratuvar akreditasyonu, spesifik parametrelerin analizinde laboratuvarın 
yetkinlik ve yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesidir. Laboratuvar Hizmeti alan kuruluşlar 
açısından “doğru ve güvenilir sonuç” anlamını taşıyan bu kavram, hizmeti sunan Laboratuvar 
açısından da “hizmet kalitesinin güvencesini” oluşturmaktadır. Akreditasyon, bir dizi uygulama ve 
performans ölçümü, geliştirilmesi, sürekli eğitim kavramlarından oluşan ilişkili süreçler bütünüdür. 
Laboratuvar Akreditasyonu kavramının temeli, kimyasal ve fiziksel analizler yapan endüstriyel analiz 
laboratuvarlarındaki gereksinimlerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bazı ülkelerde birden 
fazla organizasyon uzmanlık alanlarına göre Laboratuvar Akreditasyonundan sorumlu olarak görev 
yapmaktadırlar. Söz konusu yetkili kuruluşlar ISO/IEC 17025 dokümanını uluslar arası bir rehber, 
standart olarak kabul etmektedirler. Uluslar arası bir standardın referans seçilmesi ülkeler arasında 
üniform uygulama imkanı sağlamakta ve akredite laboratuvarların uluslar arası tanınılırlığına imkan 
tanımaktadır. 
 
 
Akreditasyonun Yararları 
 
Akreditasyon, Laboratuvarların hizmet kalitesini geliştirme, maliyetleri düşürme, güvenilirliğini 
kanıtlama gibi faydalarının yanı sıra  gelecek adına elde edilecek bir çok avantaj için de imkan 
sağlamaktadır.  Akredite edilen bir Laboratuvar, uluslar arası düzeyde önemli bir güvenilirlik ve kabul 
edilebilirlik sağlamaktadır. Yüksek kalite standartlarına ulaşma konusundaki kararlılık 
kanıtlanmaktadır.  
 
Akreditasyon Kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde tarafsız uzman kişilerin yaptığı 
değerlendirmeler kurumun gelişmesine imkan sağlamaktadır. Laboratuvar hizmetleri alanında 
deneyimli, yetkin ve uzman denetçilerin birinci elden deneyimlerini paylaşmaları, eksiklikleri 
saptamaları , bilimsel ve teknik gelişmeler hakkında bilgi vermeleri, süreçlerin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi için önemli bir fırsattır. Tüm Laboratuvar çalışanlarının yüksek kalite hedeflerine 
odaklanmaları ve bunun hesabını verir olmaları, Laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması 
açısından diğer faktörlerden daha fazla önem taşımaktadır. 
 
Yazılı prosedür ve talimatları olmayan, bir kalite yönetim sistemi bulunmayan kuruluşlara başlangıçta 
Akreditasyon prosedürü çok zor ve zahmetli gelecektir. Ancak sistem tam anlamıyla algılanarak 
hayata geçirildikten sonra Laboratuvarın çok önemli kazanımları olacaktır. Dünya genelindeki 
uygulamalar hep böyle sonuç vermiştir. 
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Türk Akreditasyon Kurumu, TÜRKAK. 
  
27.10.1999 tarihinde 4457 nolu kanunla kuruluşu tamamlanmış, Haziran 2001 tarihinden itibaren 
faaliyete geçmiş olan Ulusal Akreditasyon Kurumumuzdur. 2006 yılında EA tarafından Uluslar arası 
tanınırlık süreci tamamlanmıştır. Ülkemizde bulunan ve teknik düzenlemelere konu olan ürün 
güvenliği, kalite, deney, muayene ve belgelendirme çalışmaları yapan laboratuvarlar ve belgelendirme 
kuruluşlarının yeterliliklerini tescil etmek ve uluslar arası geçerliliklerini sağlamak TÜRKAK’ın hizmet 
alanıdır. 

 
TÜRKAK’ın görev tanımı;  Akredite edilmek için başvuran Laboratuvar, ürün, hizmet, sistem ve 
personel belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili 
standartlara ve kriterlere göre  değerlendirmesini yapmak, değerlendirme sonucunda akredite edilip 
edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak, gerektiğinde akreditasyonu 
geçici olarak askıya almak veya tamamen geri çekmek, bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. 
 
 
EUROLAB 

 
Avrupa Birliğinin oluşumuna paralel olarak laboratuvarların   işbirliği ortamını sağlamak amacıyla 
EUROLAB kurulmuştur.  
Eurolab 27 Nisan 1990 tarihinde Brüksel’de yasal statü kazandı. Avrupa ve dünya genelinde, Avrupa 
ülkelerinde kurulmuş laboratuvarları politik ve teknik açıdan temsil eder. 
 
Temel amaçlardan birisi, laboratuvarların kaliteli hizmet üretebilmeleri için doğrudan katkı sağlamaktır. 
Avrupa Birliği yapısında yer alan ülke kuruluşlarının (Eurolab Germany, Belab, Austrolab, vb.) 
üyelerine katkı sağlayacak koordinasyonu gerçekleştirir. Laboratuvarların ihtiyacı olan bilgi ve deneyim 
paylaşımını yayınlar, teknik raporlar, haber bültenleri, seminerler ve çalışma grupları vasıtasıyla 
sağlar. Laboratuvar müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere maliyet etkili hizmet sunumu, 
kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri konularında destek olur.  

  
TURKLAB’ın EUROLAB üyeliği, ülke laboratuvarlarımızın uluslar arası deneyim, bilgi paylaşımı ve AB 
ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm 
laboratuvarları TURKLAB üyesi olmaya davet ediyoruz. 
 
TURKLAB 

 
Türkiye’de Laboratuvar sektöründe hizmet sunan tüm kuruluşları çatısı altında buluşturmayı 
hedefleyen ulusal nitelikli bir sivil toplum kuruluşudur.   
 
26.10.2004 tarihinde Bratislava’da yapılan üye ülkeler toplantısında EUROLAB üyeliğine Kabul 
edilmiştir. 
 
Globalleşen günümüz koşullarında üyelerimiz ve üyelerimizin müşterilerinin gereksinimleri sürekli 
gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Gerek Deney Laboratuvarları gerekse de Kalibrasyon Laboratuvarları 
özellikle ihracat açısından kritik önem taşımaktadırlar. Bu nedenle akreditasyon çalışmaları ve 
TÜRKAK ile ilişkiler , derneğimizin gündeminde yer alan önemli konuların başında gelmektedir. 

 
Değişen pazar koşulları müşteri ilişkilerine daha fazla özen gösterilmesi ve gelişmekte olan ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik özel dikkat sarf edilmesini gerektirmektedir. 
 
Çevresel koşullara özen gösterilmesi, atıkların doğru biçim de proses edilmesi, çalışan teknik 
kadroların teknik yeterlilik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması 
Laboratuvarlar açısından önem taşıyan konulardır. 
 
Ulusal kalite kontrol programlarının oluşturulması ve sonuç güvenilirliğinde kriterlerin oluşturulmaları 
konuları da derneğimizin faaliyet konuları arasında yer almaktadır. 
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Yetkinlik ve Yeterlilik Programları 
  
Test veya Kalibrasyon hizmeti sunan laboratuvarların akredite olabilmesi için önemli  koşullardan birisi 
verilen hizmetin kalitesinin kanıtlanmasıdır. Laboratuvarlar test bulgularının güvenliğini sağlamak için 
İç ve Dış Kalite Kontrol çalışmaları yaparlar. İç kalite kontrol çalışmaları günlük performansın 
güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanır. Ulusal veya uluslar arası düzeyde dış kalite kontrol 
programlarına katılım ise laboratuvarın yaptığı işin doğruluğu ve güvenilirliğinin kanıtıdır.  
 
Türkiye’de  hizmet kalitesine önem veren laboratuvarlar uluslar arası yeterlik ve yetkinlik programlarına 
katılmaktadırlar. Bu konuda Ulusal düzeyde yapılmış kısıtlı sayıda çalışma mevcut olup henüz 
yaygınlık ve süreklilik kazanmamıştır. TURKLAB- TURKAK işbirliği ile ortak çalışma yürüttüğümüz bir 
AB projesi mevcuttur. Gıda, Sağlık, Yakıt, Kalibrasyon, Çevre, Çimento, Tekstil ve diğer alanlarda 
ulusal düzeyde programlar oluşturulabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.  2006-2007 döneminde 
pilot çalışmalar yapılıp elde edilen sonuçlar ulusal düzeyde paylaşılacaktır. Yerel deneyimlerimizi 
Eurolab platformunda da paylaşmayı hedefliyoruz. 
 
TURKLAB, ülkemizde test ve kalibrasyon hizmetleri sunan Laboratuvar kuruluşlarını bir araya 
getirmek adına önemli bir görev üstlenmiş bulunuyor. Sektörel sorunların çözümüne katkının yanı sıra 
hizmet sunulan üretici, tedarikçi ve ihracatçı firmaların sorunları ve çözüm yolları bizler için önem 
taşımaktadır. Tüm ülke kuruluşları olarak hedefimiz ülke ihracatımızın artırılabilmesi, AB ülke 
normlarına uygun ürünlerin kalitesinden emin olunarak müşteriye ulaştırılabilmesidir.  
 
İmalat, ithalat, ihracat yapan ve hizmet sunan tüm özel ve kamu kuruluşlarına sektörel sorunların 
çözümü ve gelecek stratejilerinin belirlenmesi aşamalarında uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
temsilcisi olan TÜRKLAB her türlü katkıyı sağlayacaktır. 
 
 


