
 

                                                                                                                                                                                                                              
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARININ  

AKREDİTASYON SÜRECİ  

 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı laboratuvarlarda 2009 yılından 

buyana uluslararası TS EN ISO/IEC 17025 standardına dayalı kalite yönetim sistemi (laboratuvar 

akreditasyonu) uygulanmakta ve bu uygulamanın laboratuvarlarımızın tamamına yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. Akreditasyon, bir kuruluşun veya kişinin belirli işleri yapmada yetkin olduğunun, 

yetkili/onaylı bir kuruluş tarafından resmi olarak onaylanması/tanınması işlemidir. Laboratuvar 

akreditasyonu ise bir laboratuvarın yaptığı analiz ve incelemelerin standartlaştırılmış kurallara (TS 

EN ISO/IEC 17025 standardına) uygun olarak, laboratuvar tarafından belirtilen güvenilirlikle 

yapıldığının bağımsız yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmasıdır. Akreditasyon uluslararası 

tanınırlığı olan yetkili kuruluşlar tarafından (Türkiye’de tek yetkili kuruluş Türk Akreditasyon 

Kurumu, TÜRKAK) verildiği için, akredite olan bir laboratuvarın, akredite olduğu alanlarda elde 

ettiği sonuçlar uluslararası geçerliliği olan, doğru ve güvenilir sonuçlar olarak kabul görmektedir. 

Başkanlığımıza bağlı laboratuvarlarda ilk akreditasyon işlemi 2009 yılında Ankara Kriminal 

Polis laboratuvarı Müdürlüğümüzün akredite olmasıyla başlamış, 2014 yılında Adana, Bursa, 

Diyarbakır, Erzurum ve İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerimiz akredite olmuştur. 

Başkanlığımız bünyesinde yer alan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme 

Laboratuvarımız da 2015 yılında akredite olmuştur. 2016 yılında yaşanan “15 Temmuz” olayı 

sonrasında uzman personel sayısında eksilmeler sebebiyle Aralık 2016’dan itibaren Adana, Bursa ve 

Diyarbakır KPL Müdürlüklerimiz akreditasyon dışında kalmıştır. Daha sonra kısa sürede kendisini 

toparlayan ve akreditasyonun gerektirdiği çalışmaları tamamlayan bu laboratuvarlarımız 2017 yılında 

tekrar akreditasyon başvurusu yapmıştır. Akreditasyonun tüm laboratuvarlarımıza yaygınlaştırılması 

hedefi çerçevesinde, akreditasyona esas çalışmalarını tamamlayarak hazır hale gelen Kayseri KPL 

Müdürlüğümüz de ilk kez akredite olmak üzere başvurmuştur. 

Laboratuvarlarımızda, 24 Temmuz - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türk Akreditasyon 

Kurumu TÜRKAK tarafından 11 kişiden oluşan bir denetim ekibi ile gerçekleştirilen akreditasyon 

yenileme denetimi sonrasında başvuru yapılmış olan Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 

İzmir ve Kayseri KPL Müdürlüğü laboratuvarlarımız ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak 

İzi Geliştirme Laboratuvarımız 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile akredite edilmiştir. 

“15 Temmuz” olayı sonrası personel eksiklikleri sebebiyle yaşanan zor koşullara rağmen 

laboratuvarlarımız mevcut akreditasyonunu sürdürme ve tekrar akredite olma başarısını göstermiştir.  

Laboratuvarlarımızda 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihinde, TS EN ISO/IEC 17025 standardının 

güncel 2017 sürümüne gerçekleştirilen gözetim denetimi sonucunda laboratuvarlarımızın 

akreditasyonunun mevcut kapsamlarında sürdürülmesi onaylanmıştır. 

Laboratuvarlarımızda elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunun onaylanması 

anlamına gelen akreditasyon işlemi, laboratuvar hizmetlerimizin uluslararası düzeyde kabul görmüş 

bilimsel ve teknik yöntemlerle gerçekleştirildiğinin onaylanmasıdır. Akreditasyon yenileme 

sürecinde başkanlığımıza bağlı laboratuvarların akreditasyonu % 80 düzeyine ulaşmış olup, henüz 

akredite olmayan diğer üç laboratuvarımızın da (Antalya, İstanbul ve Samsun KPL Müdürlükleri) 

bina vb. ihtiyaçları giderilerek en kısa sürede akredite olmaları için çalışmalar yürütülmektedir. 

Başkanlığımız laboratuvarlarının akreditasyon sertifikası ve akreditasyon kapsamları ekte verilmiştir.  


