
 
 
 

TÜRKİYE’DE AKREDİTASYON VE BELGELENDİRME 
 

ACCREDITATION AND CERTIFICATION IN TURKEY 
 
 

Atakan Baştürk 

Türk Akreditasyon Kurumu-Genel Sekreteri, 
Ankara 

 
 
 

Özet 
 
Malların serbest dolaşımında en önemli konulardan biride ticarette teknik engellerin 
kaldırılması olarak gözükmektedir. Dünya’da malların serbest dolaşımı için ülkelerin 
mevzuat ve deney, belgelendirme ve muayene hizmetlerindeki farklılıkların azaltılması 
gerekmektedir. Uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren kuruluşların  teknik yeterliliği, 
kabiliyeti, tarafsızlığı ve dürüstlüğüne olan güven dünya pazarında büyük bir role 
sahiptir. Bu güven günümüzde akreditasyon ile sağlanmaktadır. 
 
Deney, belgelendirme (ürün, kalite sistemi ve personel) ve muayene hizmetlerini veren 
kuruluşların akreditasyonu endüstri ve kamu kuruluşları için giderek artan bir öneme 
kavuşmuştur. 
 
Bu amaçla ülkemizde 4457 sayılı kanun ile Türk Akreditasyon Kurumu kurulmuştur. 
TÜRKAK, laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve 
yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve 
uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, 
sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü 
temin etmek amacıyla özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiligi haiz, idarî ve malî 
özerklige sahip bir kurumdur. 
 
 

Abstract 
The most important topic in trade area seems as the elimination of technical barriers to 
trade. The reduction of differences in national regulations and testing, certification and 
inspection procedures to free movement of goods is becoming an indispensable 
necessity. Confidence in the technical competence, capability, impartiality and integrity 
of bodies performing conformity assessments is of great importance for the World 
market. This confidence is ensured by accreditation. 
 
The accreditation of bodies conducting examination, certification (of products, quality 
systems and personnel) and inspection is to be regarded as the main confidence-building 
measure for industry and public bodies.  
 



Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) was established by Law no. 4457 with this 
objective. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) subject to private legal provisions, 
with corporate personality, administrative and financial autonomy, aimed at accrediting 
domestic and foreign bodies that shall carry out laboratory, certification and assessment 
services, and providing that such bodies carry out their activities in conformity with 
established national and international standards and thus ensuring the acceptance of the 
product/service, system, personnel and laboratory certificates at national and 
international levels. 
 
 

1.GİRİŞ 
 
Bilgi çağı, daha esnek, dinamik ve yenilikçi bir yapıyı gerçekleştirmeyi, iletişim, 
rekabet ve işbirliğinin bilincinde olarak, daha çok sorumluluk sahibi olmayı, daha fazla 
yönetsel ve organizasyonel iş tatmini ve iş motivasyonu istemektedir. 
 
Bir toplumun gelişmişliğinde, o toplum insanına “mal ve hizmetlerin kaliteli, yeter 
sayıda ve zamanında arzı” ölçüt olarak kabul edilir. Elbetteki bu arzdan, o toplumda bu 
amaçla kurulmuş kamu ve özel kesim örgütleri birlikte sorumludurlar. 
 
Mal ve hizmetler, ülke insanlarına yeterince sunulamıyorsa, bu amaçla kurulmuş 
örgütlerin ve bunların işleyişlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir 
anlatımla toplum tarafından beklenen nitelikte mal ve hizmet sunumu çağın gelişmişlik 
ölçütlerinden geriye düşmüş ise, o toplumun örgütleri ve yönetimleri geri kalmış 
demektir. 
 
Özellikle sanayi devriminden sonra daha fazla üretim, insanların tüketim eğilimlerini 
değiştirmiştir. Günümüzde her toplum giderek daha fazla tüketim toplumu haline 
dönüşmektedir. Daha fazla tüketen insanın bu gereksinmelerini karşılamak üzere, 
örgütler daha fazla üretmek zorunda kalmışlardır. Bu durum ise, örgütlerin üretim ve 
yönetim yapılarında değişimi zorunlu kılmaktadır. 
 
Tüketici talebinde meydana gelen bu artışı sadece nicelik olarak değerlendirip, nitelik 
olarak dikkate almamak ise gelişmenin tüm boyutlarıyla kavranamaması demektir. 
Talepteki niteliksel değişiklik ise, kaliteli ürün ve hizmet beklentisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, tüm dünyada, ürünün ulusal menşei giderek daha az 
önemli hale gelmekte, buna karşılık uluslararası kanıtlanabilir kalitenin önemi 
artmaktadır. 
 
Ülkelerin ulusal boyutta uyguladıkları teknik düzenlemelerin uluslararası ticarette 
engel haline gelmemesi için standard ve uygunluk değerlendirmesi yöntemlerinin 
karşılıklı tanınması, gereksiz düzenleme ya da ayrımcı uygulama yapılmasından 
kaçınılması ve uygulamada şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
ülkelerin ürettikleri ürünlerin taşıması gereken şartları karşılayıp karşılamadığını 
kontrol eden, tarafsız ve bağımsız deney ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliği 
büyük önem arzetmektedir.  

 
 
 
 



2. TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 
 

Dünyadaki, kaliteli ürün ve hizmet üretimine yönelik bu hızlı değişime, ülkemizin özel 
ve kamu örgütlerinin geçmesi de elbetteki bir yaşam gereğidir. 
 
Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için 
yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri “uygunluk değerlendirmesi” 
kavramı içinde yer almaktadır. 
 
Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuvar, muayene ve belgelendirme 
kuruluşlarının nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda; ürünlerin, standartlara 
uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir belge ile 
uluslararası pazarlarda kabul edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve bölgesel 
ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir. 

 
Buna bağlı olarak, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların; ortak 
teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş uluslararası 
kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin, verdiği belge ve raporların karşılıklı 
tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke, uygunluk değerlendirmesi sahasını 
düzenleyen akreditasyon birimlerini oluşturmaktadır. 
 
Uluslararası ticareti kolaylaştırıcı gelişmelerin ve tedbirlerin hız kazandığı dünyamızda, 
ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, uygunluk değerlendirmesi hizmetlerine 
nitelik kazandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) 4 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
4457 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

 
Bu kanun ile; laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve 
yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve 
uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, 
sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü 
temin etme görevi TÜRKAK’a verilmiştir.  

 
TÜRKAK’ın gerçekleştirdiği akreditasyon işlemleri uluslararası standardlar esas 
alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu standardlar;  
 
Laboratuvar hizmeti veren kuruluşlar için : TS EN ISO/IEC 17025, 
Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için : TS EN 45012, 
Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi yapan kuruluşlar için : ISO/GUIDE 66 
Ürün Belgelendirme Kuruluşları için : TS EN 45011, 
Muayene kuruluşları için : TS EN 45004, 
Personel Belgelendirme Kuruluşları için : TS EN 45013’tür. 
 
 

3.LABORATUVAR AKREDİTASYONU 
 
Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterlilikleri, ilgili ulusal akreditasyon 
kuruluşları tarafından ISO/IEC 17025 Standardına göre denetlenerek 
gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar yeterliliğinin göstergesi olarak uluslararası düzeyde 
tek bir standardın kullanılmaya başlanması yoluyla dünyanın herhangi bir yerinde 



faaliyet gösteren deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının birbirleriyle aynı seviyede 
rekabet etmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, bu standarda uygun olarak çalışan bir 
laboratuvarın düzenlediği deney raporu veya kalibrasyon sertifikası yurtdışında da 
tanınabilmektedir. Ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yeniden teste tabi tutulması 
gereğinin azaltılması veya sıfıra indirilmesi hem zaman hem de masrafların azaltılmış 
olması sebebiyle üretici açısından çok yararlı olacaktır. Bu durum ISO/IEC 17025 
standardına göre akredite olan bir laboratuvara, düzenlediği kalibrasyon sertifikalarının 
veya deney raporlarının uluslararası geçerliliği olması sebebiyle daha geniş bir pazar 
diğer bir deyişle daha geniş bir müşteri kitlesi sağlamaktadır. 
 
DDeenneeyy  vvee  KKaalliibbrraassyyoonn  LLaabboorraattuuvvaarrllaarrıı  bbaaşşvvuurrdduukkllaarrıı  ttaakkddiirrddee  TTÜÜRRKKAAKK  ttaarraaffıınnddaann  TTSS  
EENN  IISSOO//IIEECC  1177002255::22000000  ““DDeenneeyy  vvee  KKaalliibbrraassyyoonn  LLaabboorraattuuvvaarrllaarrıınnıınn  YYeetteerrlliilliiğğii  iiççiinn  
GGeenneell  ŞŞaarrttllaarr””  ssttaannddaarrddıınnıı,,  AAvvrruuppaa  AAkkrreeddiittaassyyoonn  BBiirrlliiğğiinniinn  ((EEAA))  vvee  TTÜÜRRKKAAKK’’ıınn  
rreehhbbeerr  ddookküümmaannllaarrıınnıı  kkuullllaannaarraakk  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınn  bbuu  ssttaannddaarrtt  vvee  ddookküümmaannllaarrddaa  bbeelliirrttiilleenn  
kkrriitteerrlleerree  ggöörree  uuyygguunnlluuğğuunnuunn  ddeenneettlleennmmeessii  vvee  aakkrreeddiittee  eeddiillmmeessii  iişşlleemmlleerriinnii  
yyüürrüüttmmeekktteeddiirr..  AAkkrreeddiittaassyyoonn  ggöönnüüllllüü  bbiirr  kkoonnuudduurr..  BBaaşşvvuurruuddaa  bbuulluunnaann  llaabboorraattuuvvaarrllaarrıınn  
yyöönneettiimm  vvee  ççaallıışşaannllaarrıınnıınn  bbaağğıımmssıızzllıığğıınnıınn  ççookk  iiyyii  ddüüzzeennlleennmmeessii  vvee  iiddaarrii  yyaappııssıınnıınn  ggüüççllüü  
oollmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  ÜÜsstt  yyöönneettiicciilleerriinn  ddüüzzeennlleenneenn  ddeenneeyy  rraappoorrllaarrıınnaa,,  iiççeerriiğğiinnee,,  iişşiinn  
yyaappııllıışş  ddüüzzeenniinnee  kkeessiinnlliikkllee  mmüüddaahhaalleeddee  bbuulluunnmmaammaallaarrıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  AAyynnıı  zzaammaannddaa  
llaabboorraattuuvvaarrıınn  mmaallii  yyöönnddeenn  yyeetteerrllii  oolldduuğğuu  ddaa  nneett  şşeekkiillddee  ggöörrüülleebbiillmmeelliiddiirr..  
 
Eğer bir laboratuvar saygın bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise 
belirli deney, analiz ve ölçüm çalışmalarını bir kalite anlayışı içinde ve yeterli teknik 
imkan ve kapasiteleri kullanarak sonuçlandırma yeteneğine sahip olduğu tespit edilmiş 
demektir. 
 
Akredite bir laboratuvar kullanmak, aşağıdaki faydaları sağlar; 
• Önemli analizlerin sonuçlarını ortaya koyan verilerin güvenilirliği tesis edilir. 
• İnsan sağlığı, güvenliği ve çevre korumaya ilişkin teşhis ve hükümlerin belirsizliği 

azalır. 
• Akreditasyon markalı deney/ölçüm raporları halkın güvenini arttırır. 
• Yapılan denetimlerin kesin sonuçlara bağlanması sayesinde tekrar edilmesi gereken 

işlemler azalır. 
 
Bir laboratuvar TSE EN ISO/IEC 17025:2000 numaralı standarda uygunluğu 
sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir.Ancak, bu standartlara ilave olarak 
laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanlar da vardır. Ek 
kriterler Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından laboratuvarların çalışma 
alanlarına göre ayrı ayrı hazırlanmıştır. Adı geçen standart ve ek kriterleri 
laboratuvarların bünyelerine ne şekilde uygulayacakları hususunda EA tarafından 
rehber dokümanlar hazırlanmış ve bu dokümanlar tarafların kullanımına sunulmuştur. 
Laboratuvar akreditasyonuyla ilgilenen tarafların akreditasyona hazırlık sürecinde 
bunlardan istifade etmesi mutlak surette tavsiye edilmektedir. 
   
 
 
 
 



4.ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ 
AKREDİTASYONU 

 
Ürün Belgelendirme, genellikle seri olarak üretilen, bazı hallerde ise bir parti teşkil 
eden ürünün belirli standardlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren 
imalatçıların belgelendirilmesi prosesidir. Ürün belgelendirme genellikle ürünler için 
belirli güvenlik şartları ile kullanılır. Bütün şartlar karşılanırsa imalatçılar ürün 
belgelendirme işaretini kullanmaya hak kazanırlar.  
 
Ürün belgelendirme kuruluşları, imalatçılara ürün sertifikası veya işareti kullanma izni 
verirler. İmalatçılar, ürünleri üzerinde bir uygunluk işareti göstermede yetkilendirirler 
veya ürünlerinin belirli şartlara uyduğunu gösteren sertifikalar yayınlarlar.  
 
Ürün Belgelendirmesi, ürün prosesi, ürün partileri denetimi  yapan kuruluşlar, 
başvurdukları takdirde TS EN 45011 Standardının şartlarına uygunluk bakımından 
TÜRKAK tarafından denetlenerek yeterlilikleri onaylanmaktadır.  
 
 

5.KALİTE SİSTEMİ BELGELENDİRME KURULUŞLARININ 
AKREDİTASYONU 

 
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi; kalitenin güvence altına alınması ile ilgili olarak 
işletmenin tüm bölümlerinin sorumluluk taşıdığı gerçeğinden hareketle, tasarımdan satış 
sonrası hizmete kadar her aşamada gerekli teknik ve organizasyonel tedbirler yardımı 
ile rasyonel bir çalışma süreci sağlayarak hata olasılığını ortadan kaldıran ve kendini 
denetleyen bir sitemi ortaya koymaktadır. 

 
Uluslararası ticarette anahtar rolü sağlaması bakımından ISO 9000 standardına sahip 
olmanın sağladığı yararların başında; küreselleşme eğiliminin giderek hızlandığı 
küçülen dünyamızın uluslararası ticarette yer alabilmek için uluslararası standardlarda 
mal veya hizmet üretilmekte olduğunun belgelenmesinin taşıdığı önemin büyüklüğü 
gelmektedir. ISO 9000 standardına sahip olmak bu açıdan bir referans niteliği 
taşımaktadır. Uluslararası standardlar kuruluşunun onaylayarak kabul ettiği ISO 9000 
standardına sahip olan işletmeler açısından böylece uluslararası düzeyde bir kimliğe 
ulaşma ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerin uluslararası anlamda kabul görmesi imkanı 
olacaktır. İşte bu aşamada Akreditasyonun önemi devreye girmektedir. 
 
ISO 9000 Kalite Yönetim Standartlarına göre belgelendirme çalışmaları yapan 
kuruluşların sayısı gelişmelere paralel olarak artış göstermiştir. Buna bağlı olarak, bu 
kuruluşların; teknik yeterlilik ve verdikleri hizmetlerin kalitesi bakımından birbirine 
eşdeğerliğinin sağlanması konusu son 10 yıl içinde tartışma alanına gelerek, çözülmesi 
gereken bir mesele olarak ele alınmıştır. Çözüm arayışlarının bir sonucu olarak; Avrupa 
Birliği standartlarını hazırlayan CEN kuruluşu tarafından geliştirilen EN 45012 
standardı, kalite sistemi belgelendirme kuruluşlarının çalışmasına dair kriterleri ihtiva 
eden bir doküman olarak akreditasyon çalışmalarında esas alınmak üzere 1989’da 
uygulamaya konulmuştur. Bilahare; EN 45012 standardına uygunluk sağlamış  ve 
akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarının belgeleri Avrupa Birliği içinde geçerli statü 
sağlamıştır. 
 



Diğer taraftan Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) kalite sistem belgelendirme 
kuruluşlarının niteliklerine dair “ISO Guide 62” dokümanını 1996’da hazır hale 
getirmiştir. Bu doküman; kalite sistem belgelendirme kuruluşlarının, 1989’dan sonra 
yapmış olduğu çalışmalardan kazanılan tecrübe ile hazırlanmış ve Avrupa Birliği 
dışındaki akreditasyon kuruluşlarının benimsediği ve Uluslararası Akreditasyon 
Forumu’nun (IAF) da itibar ettiği bir belge halinde uygulamada yer bulmuştur. 
 
Kalite yönetim sistemi belgelendiren kuruluşlara dair kriterleri ihtiva eden iki farklı 
dokümanın uluslararası uygulamada olması, bu konuda akredite edilen kuruluşların  
çalışmalarının tanınabilirliğine dair düzenlemeler açısından risk olarak algılanınca bu 
dokümanı hazırlayan taraflar (CEN ve ISO) Viyana Anlaşması olarak bilinen bir 
işbirliği protokolü yapmış ve uygunluk değerlendirmesi hizmetine dair dokümanlar 
arasında birlikteliği sağlayıcı bir sürece girmişlerdir. Bunun sonucunda uygunluk 
değerlendirmesi hizmetine dair ISO standartları ve EN 45000 serisi Avrupa Birliği 
standartlarının ISO/IEC EN 17000 Serisi standartlar altında birleştirilmesi çalışmaları 
başlatılmıştır. Bu sürecin ortaya çıkan bir diğer sonucu da EN 45012:1989 standardının, 
CEN tarafından revize edilmesi ve EN 45012:1998 adı altında ISO Guide 62:1996 
dokümanına uygun hale getirilmesi olmuştur. 
 
Halen akreditasyon kuruluşları ve sistemleri, kalite yönetim sistemi belgelendirme 
kuruluşlarını akredite etmek için yukarıda belirtilen dokümanları esas almaktadır. Bu 
süreç içinde IAF tarafından ISO Guide 62’nin akreditasyon çalışmalarında uygulanması 
için bir rehber doküman (IAF Guidance on the Aplication of ISO Guide 62) hazırlanmış 
ve ilgili tarafların kullanımına sunulmuştur.  
 
Bir tedarikçinin kalite sisteminin belgelendirilmesi, belgelenen tedarikçinin belirtilen 
şartlara uygun ürün veya hizmet tedariki yapabilmesini sağlamak için bir araçtır. TS EN 
45012 Standardı , belgelendirme kuruluşlarının tutarlı ve güvenilir şekilde üçüncü taraf 
belgelendirme sistemi çalıştırabilmelerini sağlamak ve bu suretle bunların ulusal ve 
uluslararası kabulünü kolaylaştırmak için gerekli olan şartları belirlemektedir ve ilgili 
ulusal sistemlerin uluslararası ticarette tanınmaları için bir temel oluşturur. Amaç, kalite 
sistemlerinin değerlendirilmelerini ve belgelendirmelerini yapan ve kısaca 
“Belgelendirme Kuruluşları” diye adlandırılan kuruluşların kullanımının sağlanmasıdır. 
Ancak, bu adlandırma;  standardın kapsamında aktif faaliyetler yapan başka kuruluşlar 
tarafından da kullanılmasına bir engel teşkil etmemelidir. Bu standard kalite sistemi 
değerlendirme konusu ile ilgili her kuruluş tarafından kullanılabilir olmalıdır. 

 
Kalite sistem belgelendirmesi, tedarikçinin sadece kalite sistemini değerlendirmesini 
kapsar ancak, ürün, proses veya hizmet belgelendirmesini kapsamaz. Kalite sistem 
standartlarında herhangi bir ek dokümantasyona uygunluğunun kanıtı bir belgelendirme 
dokümanı, formu veya bir kalite sistem belgesi olmalıdır.  

Ülkemizde faaliyet gösteren 35 civarında belgelendirme kuruluşu bulunmakta ve 
gönüllü alan olarak baktığımızda, kalite yönetim sistemi belgelendirmesi, 6 bin 
civarında belgelendirilmiş kuruluş var. 6 bin tane kuruluşun doğru dürüst belgelendirme 
çalışmasıyla kazanılmış ISO 9000 belgeleri olsaydı eğer, herhalde çok daha iyi bir kalite 
düzeyini sağlamış olurduk. Bu 6 bin firma, ülkemiz şartlarında büyük ölçekli ve orta 
ölçekli, kalitenin lokomotifliğini yapabilecek bir büyüklüğü rahatlıkla oluşturabilir. 
Dolayısıyla 15 yıllık bir birikimde 6 bin belgelendirme rakamı ve kalite konusundaki 
dalgalanmalar, istikrarsızlıklar, spekülasyonlar da karşımızda ise, demek ki bu 



manadaki belgelendirme çalışmalarında bir şeyler yolunda gitmemiştir. Çok ciddi 
çalışan, bu hizmetin karşılığını veren, uluslararası şöhreti olan iyi belgelendirme 
kuruluşları olduğu gibi, teorik olarak işi ticarileştiren belgelendirme kuruluşlarını da 
ülkemizde bulmak mümkündür, son 15 yılın pratiği bunu göstermektedir.  

Akredite olan belgelendirme kuruluşları kendilerini yakın kontrol altında tutacak 
akreditasyon kuruluşlarından akredite olmadığı müddetçe, birkaç bin km uzaklıktaki bir 
başka ulusal pazarda hizmet verdiği müddetçe, her zaman için konuyu ticarileştirme 
yoluna sapabilir.  

Bu itibarla belge almak isteyen üreticilere düşen esas görev, belgelendirme hizmetinden 
bir ciddiyet görmek istiyorlarsa, o belgelendirme hizmetini en yakından 
denetleyebilecek akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşlarına doğru yönelmeleridir. Bu manada da Avrupa Birliğinde olsun veya 
uluslararası ortamda olsun, sınır ötesi akreditasyonla bir başka ülkede belgelendirme 
faaliyeti yapan kuruluşların faaliyetlerini disipline etmek için son birkaç yılda yükselen 
rahatsızlık sebebiyle bazı tedbirler ve tavsiyeler dokümante edilmektedir. Ancak esas 
olarak, bir belgelendirme kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkenin akreditasyon 
kuruluşundan akredite olması en doğru yoldur ve belge alacak tarafların da böyle 
belgelendirme kuruluşlarını tercih etmesi de doğru olacaktır.  
  
Ülkemizde faaliyet gösteren, Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları yapan 
kuruluşların TÜRKAK tarafından akredite edilmeleri; uygunluk değerlendirmesi 
hizmetlerinin müşterileri ve bu hizmetlerden etkilenen bütün piyasa operatörleri 
açısından önem taşımaktadır. Bu durum kalite yönetim sistemi belgelerinin 
piyasalardaki saygınlığını artıracaktır. 
 
 

6. SONUÇ 
 
TÜRKAK, kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken, öncelikle; akreditasyon 
yolu ile deney ve belgelendirme kuruluşlarına duyulan güvenin oluşturulmasına katkıda 
bulunmayı, piyasada güvenin tesis edilmesi ile şimdiye kadar bu alanda hissedilen 
mevzuat boşluğunun giderilmesini, ulusal ekonominin ihtiyaç duyduğu sayıda özel ve 
resmi belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunu hedeflemektedir. Ayrıca; 
akreditasyonun hedeflediği hizmet sektöründe rekabet sağlanması ile bu alana yatırım 
yapmak isteyenler için cazip bir ortam yaratılması, güvenilir bir ölçümden geçerek 
belgelendirilen ürünler sayesinde, tüketicinin daha etkin bir şekilde korunmasının 
sağlanması, Avrupa tek pazarına ihraç edilen mallarımızın serbest dolaşımının önündeki 
engellerin kaldırılması, üçüncü ülkelerden ülkemize gelen ve ülkemizden Avrupa Tek 
pazarına gidebilecek standart dışı ürünlerin oluşturacağı risklerin önlenmesi konusunda 
katkıda bulunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında; yurtdışındaki 
kuruluşlara ödenen belgelendirme ücreti ve buna bağlı diğer masrafların kaldırılması 
yoluyla, özellikle KOBİ’lerin üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 
 
Bir belgelendirme kuruluşunun uluslararası üne sahip olması onun akredite olmasına 
dair gerekliliğini ortadan kaldırmaz aksine akreditasyon sayesinde belgelendirme 
kuruluşu bu yeterliliğini tescil ettirerek uluslararası alanda rakiplerine bir üstünlük 
sağlamaktadır. Bir belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veren bir kuruluşun sadece 
üne dayalı firma imajı ile piyasada ayakta durması yapılan faaliyetin özüne ters bir 



durumdur, beyana dayalı bir yeterlilik ispatı uluslararası alanda kabul gören bir 
akreditasyonun yanında güçsüz kalmaktadır. 

 
Bugün itibariyle genel duruma baktığımızda, uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren 
kuruluşlarımızın sayısı yetersiz, sundukları hizmetlerin çeşitliliği azdır. Ülkemiz 
girişimcilerinin uygunluk değerlendirmesi alanına girmeleri için destek verilmeli ve hali 
hazırda faal olan kuruluşlarımızın da verdikleri hizmetlerin yeterliliğini artırarak, 
verdikleri hizmet alanı ile ilgili akreditasyon standardlarının şartlarını karşılar hale 
gelmeleri gerekmektedir.  
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