Laboratuvar Akreditasyonu (5N+1K)
Nedir?
Laboratuar akreditasyonu bir laboratuarın yaptı ı belli test /analiz ve/veya kalibrasyonların
laboratuar tarafından belirtilen güvenilirlikte (belirsizlikte ) yaptı ının ba ımsız yetkili
kurulu lar tarafından onaylanması i lemidir.
Neden?
Laboratuarların yaptıkları test ve analiz sonuçlarının üçüncü

ahıs kurumlar tarafından

güvenilir olarak kullanılmalarını sa lama için gereklidir. Bir laboratuarın yaptı ı test ve analiz
sonucunun ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul edilebilmesi için uluslararası tanınmı
akreditasyon kurumları tarafından akredite olmaları gereklidir. Akreditasyon gönüllü bir
i lemdir. Devletler veya yetkili kurumlar önemli bazı alanlarda faaliyet gösteren
laboratuarların akredite olmalarını zorunlu kılabilir. (Örne in gıda ve çevre analiz
laboratuarları ülkemizde zorunlu olarak akredite olmaları gerekmektedir).
Nasıl?
Uluslar arası laboratuar akreditasyon standardı ISO 17025 standardıdır. Laboratuarlar bu
standardın gerekliliklerini yerine getirdikten sonra uluslar arası tanınmı

bir akreditasyon

kurumuna ba vurarak akredite olurlar. Akreditasyon kurumu Avrupa Birli i içerisinde
tanınması için Avrupa Akreditasyon Konseyi EA’ ya üye olması gerekmektedir. Laboratuarlar
EA’ ya üye herhangi bir ülkenin akreditasyon kurumundun akreditasyon belgesi alabilirler.
Ulusal akreditasyon kurumundan akredite olmaları gibi bir zorunluluk yoktur.
ISO 17025 Standardı artları
17025 Laboratuvar akreditasyon standardının akreditasyon

artları genel olarak iki ana

bölüm altında toplanmı tır. 4. bölüm altındaki 14 maddeden (Mayıs 2005 te yayınlana son
standartta 15 madde ) kalite yönetim artları ve 5. bölüm altında 10 maddeden olu an teknik
artlar. 4. bölüm altındaki
sistemine benzer

artlar ISO 9000 kalite standardında belirtilen kalite yönetim

artların laboratuar için uyarlanmı

eklidir. Yapılan faaliyetlerin

prosedürlerin olu turulması, kayıtların dokümantasyonu, yetki ve sorumluluklar, kalite
yönetim sisteminin sürdürülmesi ile ilgili artları tanımlamaktadır. ISO 9000 standardına göre
kalite sistemi uygulayan kurum veya laboratuarlar kolaylıkla bu artları sa layabilirler. ISO
9000 standardı uygulanması konusunda deneyimli olan veya bu standardın uygulanması
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konusunda e itim ve danı manlık veren firmalardan e itim ve danı manlık deste i alarak bu
artları yerine getirebilirler.
17025 Laboratuar akreditasyon standardının 5. bölümündeki

artların yerine getirilmesi

teknik ko ullar oldu undan bu ko ulların yerine getirilmesi laboratuarın yaptı ı test ve
analizler konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip ki iler tarafından sa lanabilir. Ayrıca
standardın teknik ko ullarından Metot Validasyonu, Ölçün Belirsizli i Hesaplanması ve
izlenebilirli in sa lanması konularında metroloji bilgi ve deneyimi olan ki iler tarafından
e itim ve destek alınması gerekir.
Kim ?
Laboratuvar akreditasyonu uluslar arası kabul gören akreditasyon kurumu tarafından
yapılmalıdır. Avrupa Birli i ülkelerinde Avrupa Akreditasyon Konseyi (EA)

ülkelerin

akreditasyon kurulu larının kar ılıklı tanınmasını sa layan bir kurulu tur. Uluslar arası di er
üst kurulu ILAC ‘tır. ( uluslar arası akreditasyon forumu ) AB ülkelerinden herhangi birinden
alınanlaboratuvar akreditasyon belgesinin di er ülkeler tarafından tanınması için o ülkenin
akreditasyon kurumu ( genel olarak yasal olarak belirlenmi tek kurumdur) EA’ya üye ve
tanınma anla masını imzalamı olmalıdır.
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