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TANIMLAR 
 
Akreditasyon Birimi: ISO/IEC 17011 standardına uygun faaliyet gösteren ve 
ISO/IEC 17025 standardından yararlanarak deney laboratuvarlarını akredite etmeye 
teknik anlamda yeterli, bağımsız bir kuruluştur.  
 
Denetim: Kalite faaliyetleri ve ilgili sonuçların planlanan düzenlemelere uygun olup 
olmadığını, bu düzenlemelerin etkin biçimde yürütülüp yürütülmediğini ve hedeflere 
ulaşmaya uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik sistemli ve bağımsız bir 
incelemedir.   
 
Kalibrasyon: Bilinen bir doğruluk standardıyla yapılan karşılaştırma ve bu standarda 
uyumdur. Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade 
ettiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında 
oluşturan işlemler dizisidir. 
 
Sertifikalı Referans Malzeme (SRM): Belirlenen bir veya daha fazla sayıda özelliği 
metrolojik olarak geçerli bir prosedürle karakterize edilen ve beraberinde belirtilen 
özelliğin, ilişkili belirsizliğin değerini belirten ve metrolojik izlenebilirlik bildiriminin yer 
aldığı bir sertifikanın bulunduğu referans malzeme. 
  
Uygunluk: Gerekli koşullara uygunluk.  
 
Belgelendirme: Kayıt altına alınan bilgiler.  
 
EA: Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), (uygunluk değerlendirme hizmetleri olarak 
da bilinen) sertifikalandırma, doğrulama, denetim, test ve kalibrasyon gibi 
değerlendirme hizmetleri yürüten kuruluşları, uluslararası standartlara göre 
değerlendirmek ve doğrulamak üzere ulusal hükümetler tarafından resmen tanınan 
Avrupa’nın ulusal akreditasyon birimleri birliğidir.   
 
Gıda Test Laboratuvarı: Gıda ürünleri, içerikleri, işlenmekte olan numuneler ve 
kimyasal, mikrobiyolojik parametreler, fiziksel ve organoleptik parametreler için 
bağlantılı çevresel numuneler üzerinde test yapan laboratuvar.     
 
IAF: IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), dünyadaki Uygunluk Değerlendirme 
Akreditasyon kurumları ve yönetim sistemleri, ürün, hizmet, personel alanlarında 
uygunluk değerlendirmesiyle ilgilenen diğer kurumlar ve diğer benzer uygunluk 
değerlendirme programları birliğidir. IAF, “bir kez belgelendirilen, her yerde kabul 
edilir” hedefine ulaşmak için tek bir sistem oluşturmak için en etkili yolu bulmaya 
çalışmaktadır.   
 
IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, tüm elektroteknoloji alanlarına yönelik 
uluslararası standart ve uygunluk değerlendirme birimidir.   
 
ILAC (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği): ISO 17025’ın ulusal 
akreditasyon kurumları tarafından aynı yorumlanması ve uygulanmasını sağlamaya 
çalışan uluslararası forumdur. 
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Denetim: Bir ürün ya da hizmetin bir ya da daha fazla özelliğini ölçme, test etme ve 
inceleme ve bunları, uygunluklarını tespit etmek için belirli koşullarla karşılaştırma 
gibi faaliyetlerdir.  
   
İç Denetim: İncelenen laboratuvar ya da birim dışından laboratuvar personeli 
tarafından gerçekleştirilen bir yönetim sistemi performansının resmi olarak 
incelenmesi.   
 
ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatı, uluslararası standartlar geliştirmekte ve 
yayınlamaktadır. ISO, 162 ulusal standart kurumu üyesi bulunan bağımsız, sivil bir 
uluslararası kuruluştur.    

ISO, üyeleri aracılığıyla, bilgilerini paylaşmak için uzmanları bir araya getirmekte ve 
inovasyonu destekleyen ve küresel zorluklara çözüm bulan gönüllü, mutabakata 
dayalı, piyasaya ilişkin uluslararası standartlar geliştirmektedir.    

ISO 17025: laboratuvarların akreditasyonunda dayanak olarak kullanılan, test ve 
kalibrasyon laboratuvarlarının kalite sistemlerine yönelik uluslararası standarttır.   
 
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS): Tespit, programlama, önceliklendirme 
ve hesaplama yapma, rapor hazırlama, sonuçları muhafaza etme ve laboratuvar 
aracılığıyla numune akışını kontrol etmek için gerekli diğer görevleri yerine getirmek 
için kullanılan bilgisayar ve yazılım sistemidir.  
 
MLA: MLA (Çok Taraflı Tanıma Anlaşması), MLA tarafları arasında akredite 
sertifikalandırmanın karşılıklı olarak tanınmasını ve bir akreditasyona dayalı çoğu 
pazarda akredite sertifikalandırmanın kabul edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
MLA, teknik engelleri kaldırarak dünya ticaretinin serbestleşmesine katkı 
yapmaktadır.  
 
Kalite Güvencesi: bir ürün ya da hizmetin istenen kalite koşullarını sağlayacağına 
dair yeterince güven vermesine yönelik gerekli tüm planlı ve sistemli eylemlerdir.  
 
Kalite Kontrolü: Kalite gerekliliklerini yerine getirmek için kullanılan operasyonel 
teknik ve faaliyetler. 
 
Kalite Sistemi: Kalite yönetimini uygulamaya yönelik organizasyonel yapı, 
sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynaklar. 
 
Yeterlilik Deneyi: Gerektiğinde istatistik analiz kullanılarak iyileşme yeterliliğini 
belirlemek amacıyla birçok laboratuvar tarafından düzenli aralıklarla test edilen 
deney materyalleri (bölünmüş numuneler). 
 
Tanıma: Tanıma ya da tanınma eylemi ya da sürecidir. Standart ya da teknik bir 
yeterlilik gibi bir unsurun varlığının, geçerliliğinin ya da meşruiyetinin kabul 
edilmesidir. 
 
Özdenetim: Alanda yetkili personel tarafından, sınırlı bir alandaki yönetim sisteminin 
performansının incelenmesidir.   
 



Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezine yönelik ÇAYMER Akreditasyon Süreci Rehberi  Sayfa 4 
 

Standart İşletim Prosedürü: Bir faaliyetin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini 
belirleyen ve açıklayan bir belgedir. Kullanılacak yöntemleri ve faaliyet dizisini 
içerebilmektedir.  
 
Çay Araştırma Laboratuvarı: Çay Araştırma Laboratuvarı, ISO 17025 
standartlarına göre, verimliliği artırmak için çay sektörünün işleyişindeki sorunları 
araştırmada ve tarladan bardağa çay kökleri, çay yaprakları, toprak, siyah, yeşil ve 
diğer çay çeşitlerinin analizinde ve çay sektörü ve ilgili müşteriler için yeni çay 
ürünlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmaktadır.    
 
Çay Araştırma Laboratuvarı, ayrıca Türk Çay Sektörünün rekabet edebilirliğinin 
arttırılması amacıyla, çay üreticilerine, imalatçılara, tüccarlara, ihracatçılara ve 
müşterilere yetiştiricilik, hasat, işleme, kalite, ambalajlama, inovasyon, teknoloji, 
yatırım, yeni ürün geliştirme, pazarlama ve tanıtım alanlarında yeni teknikler 
konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.   
 
İzlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, her biri ölçüm belirsizliğine katkıda bulunan 
kalibrasyonlardan oluşan belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığı ile belirli bir 
referansa ilişkilendirilebilme özelliği (örn, tüm medya, ölçüler ve teçhizat bir sonuca 
ve uygun Sertifikalı Referans Malzemesine, Sertifikalı Referans Kültürüne, Referans 
Kültürüne ya da Referans Malzemesine ilişkilendirilebilir olmalıdır). 

TÜRKAK: TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Türkiye’de akreditasyondan 
sorumlu yetkili tek kurumdur.   

TÜRKAK, IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laboratuvar 
Akreditasyon Birliği), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb. gibi uluslararası ve 
bölgesel akreditasyon kuruluşlarıyla çok taraflı tanıma anlaşmaları (MLA) yapmıştır. 
TÜRKAK, 2001 yılında akreditasyon hizmetlerini sunmaya başlamış; 2008 yılında 
mevcut tüm akreditasyon programlarına yönelik EA ile çok taraflı tanıma anlaşmasını 
imzalamıştır. Şu anda, TÜRKAK EA, IAF ve ILAC’a tam üyedir.   

Valide edilmiş yöntem: Performans özellikleri (seçicilik ve özgüllük, çeşitlilik, 
doğrusallık, duyarlılık, sağlamlık, doğruluk ve kesinlik ile  ), planlanan kullanımla ilgili 
özellikleri karşılayan yöntem. Gıda test laboratuvarlarının ISO/IEC 17025’e 
akreditasyonu için gerekli koşuldur.   
 
Validasyon: Belirli koşulların planlanan bir kullanıma uygunluğunun doğrulanması. 
 
Doğrulama: Bir öğenin belirtilen şartları sağladığını gösteren açık kanıtların elde edilmesi. 
 
 
GİRİŞ 
 
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TRAC) Kurulmasına yönelik Teknik 
Destek Projesi, Project Group öncülüğündeki Konsorsiyumun teknik desteğiyle Rize 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.    
 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), projenin nihai faydalanıcısıdır. Projenin 
amacı, hedef bölgenin bölgesel rekabet edebilirliğinin arttırılması ve sosyoekonomik 
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kalkınmasına katkı yapılması; Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
(ÇAYMER) verimli ve etkin yönetimi için, ÇAYMER kurumsal ve operasyonel 
kapasitesinin geliştirilmesidir.    
 
ÇAYMER’in sunduğu hizmetlerde kalitenin sağlanması ve başarılı faaliyet 
göstermesi için aşağıdaki bileşenler büyük önem taşımaktadır:  

 Kapsamlı bir İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Sisteminin kurulması, 
 İ&D destek stratejisi ve yaklaşımının oluşturulması, 
 ÇAYMER yönetiminin eğitilmesi, 
 Etkili bir Kalite Yönetim Sistemi, 
 Laboratuvar Donanımları ve Makinelerinin verimliliği, 
 Araştırma, analiz, verimlilik, kalite, tanıtım, yeni ürün geliştirme, teknoloji, 

iyi tarım uygulamaları ve yetiştiricilik, çay atığı yönetimi gibi çay 
sektörünün başlıca alanlarında, çay müşterilerine, yetiştiricilere, 
imalatçılara, tüccarlara ve ihracatçılara danışmanlık desteği verilmesi.  

Laboratuvar Akreditasyon Sürecine yönelik ÇAYMER Rehberi, Uluslararası 
Standartlar Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (ISO/IEC) 17025, Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği (29 Aralık 2011-2857) ve Türk Akreditasyon Kurumunun 
laboratuvar akreditasyon gerekliliklerini karşılamak ve TÜRKAK’tan akreditasyon 
almak için yol haritası ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.       
 
TÜRKAK, EA (Avrupa Akreditasyon Birliği), IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) 
ve ILAC’a (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği) tam üyedir. Bu nedenle, 
TÜRKAK Akreditasyonu ÇAYMER laboratuvar hizmetlerine uluslararası tanınırlık 
kazandıracaktır. 
 
Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Rize Çay Araştırma ve 
Uygulama Merkezini (ÇAYMER) tanıyacak idari organdır. GTHB tanıma kılavuzu 
(Gıda Test Laboratuvarı Kuruluş Yönetmeliği, 29 Aralık 2011) gıda test 
laboratuvarlarının kuruluşu ve yönetimine yönelik yasal koşulları belirlemektedir. 
ÇAYMER Laboratuvarı GTHB ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
tanınmak için ilgili bu yasal gereklilikleri sağlamalıdır.        
 
İşbu belge, ÇAYMER laboratuvarında ISO/IEC 17025 testi için akreditasyon 
gerekliliklerini ve sürecini tanımlamaktadır.  
 
Belgenin amacı, çay ve çay ürünlerinin analizi ve diğer müşteri ihtiyaçlarına yönelik 
akreditasyon almak için ISO/IEC 17025 standartlarını uygulamak üzere ÇAYMER 
laboratuvarına içerik ve rehberlik sunmaktır.    
 
ÇAYMER Laboratuvarı, ilgili ISO/IEC 17025 standardına uygunluğu sağlayarak 
akreditasyona hazır hale gelecek ve akreditasyon onayı için TÜRKAK’a 
başvuracaktır.   
 
İşbu Laboratuvar Akreditasyon Süreci Rehberi için, çalışmalar Kıdemli Tarımsal Gıda 
Sektörü Uzmanı Sayın Yusuf Tokdemir ve TDE tarafından yürütülmüş ve Rehber 
Ocak 2018 tarihinde hazır hale getirilmiştir.   
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KAPSAM 
 
İşbu belge, Türk Standartlar Enstitüsü, AOAC International, ABD Gıda ve İlaç 
İdaresi, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Standartları, Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi (EFSA) ve diğer güvenilir kaynaklar tarafından ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanınan çay ve çay ürünlerini test etmeye yönelik akreditasyon süreç ve 
yöntemlerini uygulamayı amaçlayan ÇAYMER laboratuvarına yöneliktir.   
 
Türk Gıda Kodeksi, Gıda Standartları ve AOAC ilkeleri, kalite güvencesini sağlamak 
ve yüksek performansa sahip bir laboratuvar oluşturmak için ÇAYMER laboratuvar 
yönetiminin kilit başvuru kaynağı olacaktır.   
 
ÇAYMER laboratuvarı, duyusal, fiziki, mikrobiyoloji, bileşim, besleyicilik, mikro toksin, 
haşere ilacı ve diğer kimyasal kalıntılar, toksik metaller, katkı maddeleri ve ambalaj 
malzemeleri gibi çeşitli bakımlardan çay ve çay ürünleri ile müşteri ihtiyaçlarını analiz 
etmeye ve çay bahçesi toprağını ve bitki dokusunu test etmeye yönelik tanınan 
yöntemler kullanacaktır.      
 
Akreditasyon, laboratuvar ve müşterilerine gıda test laboratuvarındaki numunelerin 
mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerine yönelik güvence vermektedir. 
Değerlendirmede kullanılan kontrol listesi, ISO/IEC 17025 ilkelerinden yararlanmakta 
ve gıda test laboratuvarlarının sahip olması gereken koşulları değerlendirmeye 
yardımcı olacak ayrıntılı kriterler sunmaktadır.    
 
SERTİFİKALANDIRMA, KAYIT VE AKREDİTASYON KAVRAMLARININ TANIMI  
 
"Sertifikalandırma", "kayıt" ve "akreditasyon" ISO standardı başvurusunda 
kullanılacak üç kavramdır.  

1. ISO 9001:2000 ya da ISO 14001:2004 bağlamında değerlendirildiğinde, 
“sertifikalandırma”, bir kuruluşun yönetim sistemini denetlemiş ve standartta 
belirtilen koşullara uygunluğunu doğrulamış bağımsı, harici bir birim tarafından yazılı 
bir güvence verilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, “sertifikalandırma”, 
bir ürün, süreç ya da hizmetin belirli koşullara uygun olduğuna dair yazılı güvence 
verilmesi prosedürüdür.    

2. "Kayıt", denetim biriminin sertifikalandırmayı müşteri siciline kaydetmesidir.   
 
3. Böylece, kuruluşun yönetim sistemi hem sertifikalandırılmakta hem de sicile 
kaydedilmektedir. “Sertifikalandırmanın” dünya çapında en yaygın kullanılan bir 
terim olduğu görülmektedir. 

4. "Akreditasyon", otoriter bir kurum (bu bağlamda, TÜRKAK) tarafından bir kişi ya 
da birimin belirli görevleri (bu bağlamda, laboratuvar test ve analizleri) yerine 
getirmeye yetkin olduğunun resmen tanınması sürecidir. TÜRKAK Akreditasyonu, 
tamamen gönüllülüğe dayalı olup sertifikalandırma birimlerinin katılmaları zorunlu 
değildir. Akreditasyon sayesinde, ÇAYMER, müşterileri nezdinde, ulusal ve 
uluslararası düzeyde, güvenilirlik ve bütünlüğüne katkı yapacaktır.     

ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONUNUN FAYDALARI 
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Akreditasyondan sonra, ÇAYMER laboratuvarı, kaliteye bağlılığı, yeterliliği ve 
güvenilir sonuçlarıyla uluslararası tanınırlık kazanacaktır. Sağlanacak avantajlar 
genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 Uluslararası tanınırlık 

 Sağlam bir Kalite Güvence Yönetim Sistemi  

 Hataların önlenmesi 
 Netliğin artması  

 Maliyet tasarrufu 

 Atık azaltımı 
 Küresel pazara erişim 

 Müşteri sadakatinin artması. 

AKREDİTE BİR LABORATUVAR OLMANIN ÇAYMER İÇİN AVANTAJLARI  
 
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türk çay sektörü ve yetiştiriciliğinde 
verimliliği, kaliteyi, kazancı ve rekabet edebilirliği arttırmak için çay ve çay ürünlerini 
test etme ve geliştirme faaliyetleri yürütecektir.   
 
ÇAYMER laboratuvarının teknik yeterliliği, birçok etkene dayanmaktadır. Bunlar 
arasında: 

 Doğru nitelik, bilgi, beceri, deneyim ve profesyonel değerlendirme 
kapasitesine sahip personel,   

 Gerektiği şekilde kalibre edilen ve bakımı yapılan doğru donanım,  

 Uygun test etme ortamı,  

 Uygun örnekleme, elleçleme ve ulaştırma uygulamaları, 
 Sağlıklı test/denetim prosedürleri, 

 Verilerin doğru kaydedilmesi ve raporlanması, 

 Yeterli kalite güvencesi ve kalite kontrol prosedürleri yer almaktadır. 

Bu nedenle, ÇAYMER Laboratuvarı yönetimi, tüm bu etkenleri göz önünde 
bulundurmalıdır. ÇAYMER Akreditasyonu, güvenilir bir teknik yeterlilik göstergesi 
olarak, ulusal ve uluslararası saygınlığı temsil edecektir. Laboratuvar akreditasyonu, 
laboratuvar yetkinliğinin resmen tanınmasını sağlayarak güvenilir test ve analiz 
hizmetlerini belirleyip seçmelerinde yurtiçi ve yurtdışı müşterilere kolay bir yol 
sunmaktadır.    
 
Uygunluk değerlendirme süreçlerini güvence altına alan temel araç akreditasyondur. 
Bu süreç, Türkiye’de TÜRKAK’ın tarafından yönetilmektedir. 
 
ÇAYMER laboratuvarının ISO/IEC 17025 koşullarını yerine getirmesi; laboratuvarın 
teknik olarak geçerli test sonuçlarını verebilmesi ve Türkiye ve dünyadaki çay tedarik 
zincirlerinde çay güvenliği, kalitesi, rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini arttırmak 
için gereken teknik yeterlilik ve yönetim sistemi koşullarını karşılaması anlamına 
gelmektedir.  
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TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu alındıktan sonra, ÇAYMER’in 
raporlarının uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olacaktır.    
 
ISO 9001 VE ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMLERİ 
 
ÇAYMER laboratuvarı, yeni 17025:2017 için ilgili tüm koşulları sağlayan yönetim 
sistemine yönelik ISO 9001 koşullarını karşılamayı göz önünde bulundurmalıdır. 
ÇAYMER laboratuvarı, 17025 için ayrı belgelere gereksinim duymaksızın 9001’e 
uygun süreç ve belgeleri kullanarak yönetim sistemi koşullarının çoğunu 
kapsayacaktır.   
 
ISO 9001, ürün ya da hizmet kalitesinin yönetimine yönelik kalite sisteminin 
değerlendirilmesinde kullanılan genel bir standarttır. 
 
Akredite ISO 9001 sertifikalandırması ve ISO/IEC 17025 akreditasyonu, ÇAYMER 
laboratuvarının sunduğu hizmetlere güven duyulmasını sağlamakla birlikte, aynı 
işleve sahip değildir. Akredite ISO 9001 sertifikasına sahip olmak, laboratuvarın 
doğru ve güvenilir test edebildiğini göstermeye tek başına yeterli bir kanıt değildir. Bu 
nedenle, ÇAYMER laboratuvarı, hem Türkiye’deki çay yetiştiricileri, tüccarları, 
imalatçıları ve ihracatçılarının ihtiyaçlarını karşılayacak tutarlı ve güvenilir hizmetler 
sunabilmesi için gerekli kalite yönetim sistemi koşullarına yönelik hem de daha belirli 
teknik yeterlilik ve tarafsızlık koşullar gerektiren ISO/IEC 17025’e akredite olmalıdır.   
 
METROLOJİK İZLENEBİLİRLİK POLİTİKASI  
 

ÇAYMER laboratuvarı, görünürlüğe ve metrolojik izlenebilirliğe daha fazla önem 

vermelidir. Donanımlarını uygun şekilde kalibre etmeli ve uygun ölçüm referanslarını 

kullandıklarını ve tüm verileri kaydettiklerini ortaya koymalıdır.   

1. ÇAYMER laboratuvarı, analiz sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkileyen donanımın kalibrasyonu için belgelendirilmiş bir prosedüre sahip 

olmalıdır. Bu prosedür aşağıdakileri içermelidir:    

2. Kullanım koşulları ve üreticinin talimatları göz önünde bulundurulması, 

3. Kalibrasyon standardının metrolojik izlenebilirliğinin ve donanım ögesinin 

izlenebilir kalibrasyonunun kaydedilmesi, 

4. Gerekli ölçüm doğruluğunun ve tanımlanmış aralıklardaki ölçüm sisteminin 

işlevliğinin doğrulanması, 

5. Kalibrasyon durumu ve yeniden kalibrasyon tarihinin kaydedilmesi, 

6. Kalibrasyonun bir dizi düzeltme faktörlerine sebep olduğu durumda, önceki 

kalibrasyon faktörlerinin doğru bir şekilde güncelleştirildiğinin güvence altına 

alınması, 

7. Analiz sonuçlarını geçersiz kılabilen ayarlamaları veya onaysız değişiklikleri 

önlemek için tedbirler. 
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Laboratuvar, referans standartlarının kalibrasyonu için bir program ve prosedür 

benimseyecektir. Metrolojik izlenebilirlik, bir referans malzemeye veya mevcut daha 

yüksek metrolojik seviyedeki referans prosedüre göre olmalıdır. 

Bunun mümkün veya uygun olmadığı durumlarda, sonuçlardaki güvenirliği sağlamak 

için aşağıdakileri içeren diğer araçlar uygulanmalıdır. Bunlar arasında: 

 Sertifikalı referans malzemelerin kullanımı 

 Başka bir prosedür ile analiz veya kalibrasyon 
 İlgili tüm taraflarca açıkça oluşturulmuş, belirlenmiş, nitelendirilmiş ve karşılıklı 

olarak kararlaştırılmış olan ortak kabul görmüş standartlar veya yöntemler yer 
alabilmektedir. 

YETERLİLİK DENEYİ POLİTİKASI 

ÇAYMER Laboratuvarı, test sonuçlarının incelenmesine ve yorumlanmasına uygun 
Yeterlilik Deneyi programına (laboratuvarlar arası karşılaştırma programına) 
katılmalıdır. Laboratuvar, Yeterlilik Deneyi programı sonuçlarını izlemeli ve önceden 
belirlenmiş performans kriterleri karşılanmadığında düzeltici faaliyet uygulamalarına 
iştirak etmelidir. 

Laboratuvar, tanımlanmış sorumlulukları ve katılım talimatlarını içeren Yeterlilik 
Deneyi katılımı ve laboratuvarlar arası karşılaştırma programında kullanılan kriterden 
farklı herhangi bir performans kriteri için belgelendirilmiş bir prosedür oluşturmalıdır. 

REKLAM POLİTİKASI 

TÜRKAK akreditasyonunun onaylanmasının ardından, ÇAYMER, akreditasyon 
hizmetleri sonuç belgelerinde kullanılmak üzere Akreditasyon Sembolü/Markası 
vermektedir. 

TÜRKAK Akreditasyon Sembolü, akreditasyon alanı, akreditasyon standardı ve 
ÇAYMER’i ifade eden Akreditasyon Numarası bilgilerini içermektedir.  

 Reklam politikası TÜRKAK Akreditasyon logosunun kullanımına izin vermeli ve 
ÇAYMER laboratuvarı tarafından beraberinde kullanılacak alıntıyı belirtmesi 
gerekmektedir.  

TÜRKAK Akreditasyon sembolünün kullanımına ilişkin şartlar, TÜRKAK’ın R10-06 
ilkelerinde sunulmaktadır. ÇAYMER laboratuvarı, TÜRKAK’ın R10-06 ilkelerine 
uygun olarak, belge, reklam, tanıtım ve diğer görünürlük materyallerinde TÜRKAK 
logosunu kullanacaktır.  

 AKREDİTASYONA HAZIRLIK 
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ÇAYMER laboratuvarı, ISO/IEC 17025 yönetim sistemini hayata geçirdikten sonra 

akreditasyona hazır olacaktır. Bu nedenle, ÇAYMER, aşağıda belirtilen belgeleri 

hazırlayacaktır; 

 Kalite Rehberi: Laboratuvarın standarda nasıl uyum sağladığını 

açıklamaktadır.  

 Prosedürler: Laboratuvar kalite sisteminin nasıl işlediğini açıklamaktadır.  

 Çalışma Talimatları: test kalitesini etkileyen belirli iş faaliyetlerini 

tanımlamaktadır. 

 Kalite Belgeleri: Çay ve çay ürünlerinin analizinde kaliteye nasıl ulaşılacağını 

ve kalite yönetimini açıklayan belgelerdir.  

 Kalite Kayıtları: tablolar, dosyalar, denetim ve test kayıtları, değerlendirme 

sonuçları ve diğer tarafsız kanıt kayıtları dahil çeşitli kayıtlardır. 

 
ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU AŞAMALARI 
 
ÇAYMER laboratuvarı, akreditasyon değerlendirmesi öncesinde aşağıdaki belgeleri 
geliştirmeye ve uygulamaya başlayacaktır. Bu aşamalar aşağıda sıralanmaktadır:  

 

 ÇAYMER laboratuvar yönetimi, farklı alanlardaki belgelere yönelik uygulama 

ekipleri oluşturur.  

 Ekipler laboratuvar yöneticisinin gözetiminde prosedürler gibi belgeleri 

hazırlar. 

 Laboratuvar yönetimi personel eğitimi düzenler.  

 Kalite güvencesi iç denetim gerçekleştirir ve gerekli görülmesi halinde, 

düzeltici faaliyetleri başlatır.  

 TÜRKAK bir ön değerlendirme yapar.  

 Laboratuvar yönetimi düzeltici faaliyetleri başlatır.  

 TÜRKAK bir akreditasyon denetimi yapacaktır. 

 TÜRKAK akreditasyon sertifikasını verir. 

 
TÜRKAK AKREDİTASYON SÜRECİNE BAŞVURU 
 
ÇAYMER, TÜRKAK akreditasyon başvuru işlemlerini www.TÜRKAK.org.tr adresinde bulunan 
“R10.04 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Rehberi’ne” göre 
tamamlamalıdır. Akreditasyon süreci aşağıda verilen temel aşamalardan oluşmaktadır. 
ÇAYMER Laboratuvar yönetiminin yerine getirmesi gereken aşamalar şu şekildedir; 
 
 
1. TÜRKAK ile İrtibat 
 
ÇAYMER Laboratuvar yönetimi TÜRKAK ile temas kurmalı, gerekli belgeleri doldurmalı ve 
ücret tahmini talebini (RFQ) tamamlamalıdır. 
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2. TÜRKAK’a Başvuru 
 
ÇAYMER Akreditasyon işlemleri için TÜRKAK’a resmi olarak başvuruda bulunmalıdır. 
 
3. Tanıtım Ziyareti 
 
ÇAYMER gerekli tüm belgeleri hazırlamalıdır. İsteğe bağlı olarak TÜRKAK’tan değerlendirme 
faaliyetine yönelik bir ziyaret talebinde bulunabilir. Böylelikle değerlendirici akreditasyon 
şartları, değerlendirme süreci ve/veya formlar ile ilgili genel sorular ve cevaplarına ilişkin 
açıklamalarda bulunur. Bu gayri resmi, herhangi bir resmi rapor ya da belgeye dayalı bulguları 
içermeyen sadece öğrenme amaçlı bir ziyarettir. ÇAYMER’e yarım günlük bir ziyaret şeklinde 
gerçekleştirilebilir. 
 
4. Uygulama Değerlendirmesi 
 
TÜRKAK tarafından yapılacak Akreditasyon denetlemesinden önce uygulama 
değerlendirmesi yapılması ÇAYMER için önemli olabilir. Esas olarak gayri resmi bir 
Akreditasyon değerlendirmesi olmakla birlikte isteğe bağlı bir saha hizmetidir. Tüm süreç ile 
belgelerin sadece baş değerlendirici tarafından inceleneceği bir değerlendirme günü şeklinde 
planlanabilir. 
 
5. Ön Akreditasyon Değerlendirmesi 
 
Ön akreditasyon değerlendirmesi için çalışmaları yapan ÇAYMER’in, uygulanabilir 
Akreditasyon standardı ile TÜRKAK Akreditasyon şartlarını yerine getiren bir kalite sistemini 
etkin bir şekilde gerçekleştirmiş olması beklenmektedir. 
 
Ön değerlendirme öncesinde TÜRKAK belge incelemesi yapmaktadır. Belgelerin 
incelenmesi genellikle ön değerlendirme faaliyeti için görevlendirilen baş değerlendirici 
tarafından yapılmaktadır. Baş değerlendirici kalite sistemi belgelerini inceler ve müşterinin 
belgelerinin ön değerlendirme için hazır olup olmadığına karar verir. 
 
ÇAYMER teknik yeterliliği ile ISO/IEC 17025:2017 Akreditasyon kapsamında belirtilen tüm 
şartları etkin bir şekilde yerine getirebilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterebilmelidir. 
 
6. Akreditasyon Değerlendirmesi 
 
TÜRKAK mülakatlar yaparak, ilgili belge ve kayıtları inceleyerek ve Akreditasyon kapsamında 
tanıklık ile ÇAYMER sisteminin etkin bir şekilde uygulanıp geçerli şartları sağlayıp 
sağlamadığını belirlemektedir. 
  
 
7. Değerlendirme Sonuçları 
 
TÜRKAK değerlendiricileri ÇAYMER yönetimine değerlendirme özetini, uygunsuzlukları ve 
değerlendirme sonrası kapanış toplantısında Akreditasyon kapsamında kabul edilen gelişim 
olanaklarını sunacaktır. Akreditasyon kapsamı taslağı resmi olarak onaylanarak kapanış 
toplantısında sunulmaktadır. 
 
 
8. Değerlendirme Sonrası ve Akreditasyonun Verilmesi  
 
Akreditasyon değerlendirmesinden sonra TÜRKAK tarafından sistemin yeniden 
değerlendirilmesi gerekebilir. 
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9. Akreditasyon Kararı 
 
TÜRKAK tarafında teknik incelemenin tamamlanmasından sonra, ÇAYMER’in akredite 
edilmesi kararı değerlendirici tavsiyesi, uygulanabilir düzeltici faaliyet müdahaleleri ve 
Akreditasyon şartlarına uygunluğuna dayalı olarak TÜRKAK teknik ekibi tarafından 
verilmektedir. Akreditasyon onaylandıktan sonra TÜRKAK ÇAYMER’e onaylanmış 
Akreditasyon kapsamını içeren Akreditasyon sertifikasını gönderecektir.  
 
10. Denetim ve Tekrar Değerlendirme  
 
TÜRKAK şikayetler, yeterlilik deneyi performansı, yer değişiklikleri, örgütsel değişiklikler 
ve/veya ÇAYMER için Akreditasyon bütünlüğünü sağlamanın gerekli olduğu diğer durumlar 
sebebiyle genel değerlendirme döngüsünün dışında olağandışı değerlendirme çalışmaları 
yürütebilir. 
 
11. TÜRKAK Rehberinde Yayımlama 
 
TÜRKAK Akreditasyon sertifikasını hazırlayacak ve müşteriye gönderecektir. ÇAYMER 
TÜRKAK Web sitesinde akredite müşteriler listesine kaydedilecektir. 
 
12. Akreditasyon Değerlendirme Süreci Akış Tablosu 
 

 
 
                      Akred tasyon                                                

                                  
                                 Kalite Güvence Sistemi 
 
 
YETERLİLİK DENEYİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR  
 
Yeterlilik deneyi ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve 
ilgili ILAC ve EA rehberlerine göre deney sonuçlarının kalite güvencesi açısında oldukça 
önemli araçlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotation Application Optional 
Introductory 
Visit 

Document 
Review 

Optional 
Pratice 
Assessment 

Optional 
Planning 
Visit 

Accreditation 
Assessment 

Corrective 
Action 
and/or 
Follow-Up 
Visit 

Surveillance 
and 
Reassessment 

Accreditation 
Decision 

Yöntem Doğrulama, 
Eğitim, 

Laboratuvarlar Arası 
Karşılaştırma, 

Performans Testi

Örnekleme ve 
Ölçüm Sistemi Kalite Sonuçları
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Yeterlilik deneyi ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar laboratuvarlara önemli ölçüde yararlar 
sağlayabilir. Yeterlilik deneyinin temel amacı ÇAYMER laboratuvarına rutin ölçümlerin 
kalitesinin izlenmesi ve geliştirilmesi için gereken altyapıyı sağlamaktır. Bu ÇAYMER’in 
çıktıları ile özel olarak ilgilenen tek kalite ölçümüdür. 

 

Yeterlilik deneyi, ÇAYMER laboratuvarlarının teknik yeterliğinin değerlendirilmesi açısından 
önemli bir performans kriteri olarak görülmelidir. ÇAYMER laboratuvarları Akreditasyon için 
talep edilen ana ve alt disiplinler için yeterlilik deneyi programına ve/veya laboratuvarlar arası 
karşılaştırmaya katılmalı ve “TÜRKAK P704-Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar arası 
Karşılaştırma Programları Prosedüründe” belirlenen kriterlere göre tatminkar sonuçlar elde 
etmelidir. 

 

Ulusal ve uluslararası yeterlilik deneyi sağlayıcılarının irtibat bilgileri TÜRKAK web sitesinde 
verilmiştir. 

 
EĞİTİM TALEP FORMU 

Aşağıda gösterildiği gibi bir eğitim talep formu hazırlanmalı ve TÜRKAK’a gönderilmelidir; 

 

Eğitim Konuları Başvuru Tarihi:/../…. 

Eğitim 
No 

TÜRKAK tarafından düzenlenen eğitimler 

 

Talep Edilen 
Eğitim Tarihi  

Katılımcı 
Sayısı 

1 TS EN-ISO/IEC 17025 Eğitimi   

2 TS EN ISO/IEC 17025 İç Denetçi Eğitimi   

3 Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi   

4 Validasyon Eğitimi   

 
AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ 
 
Akreditasyon bedelini oluşturan kalemler TÜRKAK'ın verdiği akreditasyon hizmetlerinin çeşitli 
safhalarında yapılan sözleşmeler kapsamında tahakkuk ettirilir. Toplam akreditasyon bedeli, 
talep edilen kapsama göre oluşturulan denetim ekibi ve akreditasyon işlemi sırasında oluşan 
maliyetler göz önüne alınarak belirlenir.  
 
TÜRKAK tarafından verilen bütün hizmetlerle ilgili uygulanan ücretler yasal vergi oranları 
eklenmemiş ücretlerdir. Bu ücretlere yasal vergi oranları eklenmelidir. Akreditasyon bedeli 
temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur; 

 Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti 
 İdari Hizmet Bedeli 
 Denetim Ücreti 
 Akreditasyon Kullanım Ücreti 
 Belge Ücreti 
 Denetçi giderleri 

AKREDİTASYON ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 
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TÜRKAK Akreditasyon işlemi 2 denetçi tarafından (baş denetçi ve teknik denetçi/uzman) 2 ila 
4 gün içerisinde gerçekleştirilebilir. 
  
Aşağıda verilen örnek çalışmada TÜRKAK değerlendiricilerinin ulaşım, konaklama ve yiyecek 
giderleri dahil değildir; 

 Başvuru ücreti: 400 TL + KDV 
 Baş denetçi: Günlük ücret: 1600 TL. Toplam: 6400 TL + KDV 
 Teknik uzman/denetçi: 1600 TL. Toplam: 4800 TL + KDV 
 Teknik sorumlu: 800 TL. Toplam: 800 TL + KDV 
 Toplam Denetim Ücreti: 12,000 TL + KDV. 

TÜRKAK AKREDİTASYON SEMBOLÜ/MARKASI 
 
Akreditasyon işleminin tamamlanmasının ardından ÇAYMER tarafından sağlanacak akredite 
hizmetlerde yayınlanmak üzere sonuç dokümanlarında Akreditasyon sembolü 
kullanılmaktadır. TÜRKAK Akreditasyon Sembolü Akreditasyon alanı, standart sayı ve 
Akreditasyon sayısına ilişkin bilgileri içermektedir. TÜRKAK Akreditasyon Sembolü aşağıda 
gösterilmektedir: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRKAK AKREDİTASYONU İÇİN FAALİYET PLANI 

1. ÇAYMER laboratuvarının kurulması 

2. Laboratuvar deneyi ve analiz yöntemleri ile SOP’ların hazırlanması 

3. Fiziksel, kimyasal, mikrobik ve organoleptik analizlerin yapılması 

4. Kalite Güvencesi El Kitabı’nın hazırlanması ve yayımlanması 

5. TÜRKAK tarafından verilecek TS EN-ISO/IEC 17025 standardı eğitimi 

6. TÜRKAK tarafından verilecek TS EN ISO / IEC 17025 İç Denetçi eğitimi 

7. TÜRKAK tarafından verilecek Validasyon eğitimi 

8.  TÜRKAK tarafından verilecek İyi Laboratuvar Uygulamaları eğitimi 

9. TÜRKAK tarafından verilecek Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi  

10. En az bir yeterlilik deneyinde başarılı sonuçlar elde edilmesi. TS EN ISO/IEC 17043’e göre 
yeterlilik deneyi sağlayıcıları aracılığıyla uygulanmalıdır. 
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11. Kalite Güvencesi El Kitabı’nın yayımlanmasından 3 ay sonra ÇAYMER Akreditasyonu için 
TÜRKAK’a başvuruda bulunulması 

12. TÜRKAK’a başvuru yapılmasından 3 ay sonda Akreditasyonun değerlendirilmesi 

AKREDİTASYON İÇİN ÇAYMER’E BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER 
 
Türkiye’deki laboratuvarların akredite edilmesi görevi 4457 Sayılı Kanun ile TÜRKAK’a 
verilmiştir. 
 
Bugün, ISO / IEC 17025 standartları dünya çapında kabul edilmiştir ve laboratuvarların 
akredite edilmesinde esas alınmaktadır. Bu nedenle ÇAYMER laboratuvarı başarılı sonuçlar 
elde etmek ve Akreditasyon onayı almak için  
laboratuvarlar arası karşılaştırma ve yeterlilik deneyleri programlarına katılmalıdır 
 
ÇAYMER TÜRKAK’a Akreditasyon başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Söz konusu 
belgeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 

Belge No Belge Adı Dosya 

F701-001 Deney Laboratuvarları için Başvuru Formu F701-001 

F701-008 
Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen 
Belgeler (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için) 

F701-008 

F701-026 
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Kontrol Formu 
(TS EN ISO/IEC 17025: 2005’a göre) 

F701-026 

F701-071 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071 

F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) F701-039 

F704-001 
Yeterlilik Deneyi ve Laboratuvarlar arası Karşılaştırma 
Ölçümleri Listesi 

F704-001 

F704-002 
Yeterlilik Deneyi ve Laboratuvarlar arası Karşılaştırma 
Ölçümleri Listesi 

F704-002 

 
BAŞVURU SÜRECİ 
 
1. Dilekçe ekinde, tam olarak doldurulmuş ve ÇAYMER yetkilisi kişi tarafından imzalanmış 
“Başvuru Formu” (F701-001/F701-002)  

2. ÇAYMER laboratuvarının yasal statüsü ve ticari sicil kaydı hakkında bilgi 

3. Mali kayıp ve zararları kapsayan mali sorumluluk sigortası (saha denetimine kadar 
yaptırılmalıdır) 

4. Akreditasyon sürecinde ÇAYMER laboratuvarını temsil eden kişiye ait yetki belgesi ve yetkili 
imza sirküleri (üst yönetim tarafından onaylanmış) 

5. ÇAYMER kuruluşunun hizmetleri hakkında bilgi (Akreditasyon kapsamı dışındaki 
hizmetlerini de kapsayacak şekilde) 

6. ÇAYMER laboratuvar müdürü/kalite yöneticisi ile yardımcılarına ait eğitim belgeleri 

7.ÇAYMER laboratuvar ekibi hakkında bilgi (Personelin unvanını, mesleğini, yetki alanını, 
deneyim süresi ve imza sirkülerini kapsayan ve üst yönetim tarafından onaylanmış bir 
personel listesi) 
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8. Kalite Yönetim Sistemindeki başlıca belgelerin listesi (revizyonlar dahil) 

9. Kalite el kitabı (ISO/IEC 17025 ile uyumlu)  

10. ISO/IEC 17025’a göre hazırlanmış prosedür ve talimatlar. 

11. Akreditasyon kapsamındaki tüm deney talimatları (SOPlar) 

12. Başvurulan her Akreditasyon kapsamı için validasyon ya da doğrulama raporları  

13. Her Akreditasyon kapsamı için ölçüm belirsizliği hesaplamaları ile belirsizlik bütçesi 

14. Teçhizat listesi (kod veya seri numarası ile birlikte) ve bunların kalibrasyon programları  

15. Alt yüklenici listesi, sözleşmeler ve alt yüklenici laboratuvarlarında yapılan deneyler 
hakkında bilgi 

16. Başvurulan Akreditasyon kapsamına yönelik düzenlenen deney raporu ve kalibrasyon 
sertifikası örneği 

17.  Katılınan yeterlilik deneyi listesi ya da laboratuvarlar arası karşılaştırma sonuçları (F704-
001 formu kullanılacak) 

Not 1: Akreditasyon başvuru dosyası yukarıda verilen sıralamaya göre sunulmalıdır. 
Not 2: İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesine ilişkin kayıt ve raporlar TÜRKAK’a saha 
değerlendirmesinden önce sunulmalıdır. 
 
SONUÇ 
 
ÇAYMER Laboratuvar yönetimi ISO 17025 standartlarına başvurmalı ve TÜRKAK tarafından 
akredite olmalıdır. Akredite olmak hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda ÇAYMER’in 
deney, araştırma, danışmanlık ve pazarlama hizmetleri ile faaliyetlerine güven duyulmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde Türk Çay Endüstrisi’nin rekabet gücünü 
artıracaktır. 
 
Ekte sunulan belgeler TÜRKAK tarafından akredite olmak ve uluslararası anlamda tanınmak 
için belgelerin gözden geçirilmesi ve başvuru sürecinin kolaylaştırılması açısından faydalı 
olacaktır. 
 
 
KAYNAKLAR 

 ISO/IEC 17025:2017, “Deney ve Kalibrasyon. Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 
Şartlar”. 

 ISO/IEC 17025:2005, “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 
Şartlar", 

 TÜRKAK, Akreditasyon Kurumu web sayfası. 
 R10:06, TÜRKAK Akreditasyon Sembolü ’nün Kullanımına İlişkin Şartlar  

EKLER 

 Ek 1: F701-001- Deney Laboratuvarları için Başvuru Formu 
 Ek 2: F701-008- Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler (Deney ve 

Kalibrasyon Laboratuvarları için) 
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 Ek 3: F701-026- Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Kontrol Formu  
(TS EN ISO/IEC 17025: 2005’e göre) 

 Ek 4: F701-071- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Form 
 Ek 5: F701-039- Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) 
 Ek 6: F704-001- Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Katılım Listesi 
 Ek 7: F704-002- Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Katılım Planı 


