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Araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi 

 

Yapılan araştırmanın amacı bölgenin kalkınması için medikal sektöründe test hizmetlerine yönelik 

ihtiyaç ve potansiyelinin ortaya konması, ulusal ve uluslar arası alanlarda ihracat potansiyelinin 

artırılması ve rekabet gücüne katkıda bulunabilmek için tıbbi cihaz, test ve sertifikasyon 

konusunda bir fizibilite çalışması yapılmasıdır. Böylece bölgenin ileri teknolojilerde sanayi 

gelişimine yönelik olarak Ankara‘da mevcut kaynak potansiyelini ve rekabet avantajlarını daha 

etkin bir şekilde kullanarak sinerjiyi arttırmak, buna da paralel olarak, kapasiteyi ayrıntılı olarak 

çalışarak daha da iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

 

Proje kapsamında; ―TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar‖ ve ―TS EN ISO 17020: Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların 

Çalıştırılması İçin Genel Kriterler‖ vb. standartlarda belirtilen özellikte (fiziki durum, 

iklimlendirme kapasite vb) olması için gerekli ve yeterli şartların belirlenmesi ve listelenmesi, 

testlere tabi cihazların tespiti, gerekli personel nitelikleri ve sayısı ile almaları gereken eğitimler, 

sistem kurulum ve işletim maliyetlerinin de yer aldığı bir çalışma ortaya konmuştur.  

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar ele alınmıştır;  

 Ankara-İvedik OSB bünyesinde Tıbbi Cihaz Üreticileri Sektöründe faaliyet gösteren 75 

firmanın ilgili ürünleri tespit edilerek; firmaların, ihracat kapasitelerinin artırılması 

çerçevesinde test ve standardizasyon ihtiyaçlarının tespiti yapılmasını sağlamak, 

 İhtiyaç analizi sonrasında laboratuar fiziki, ekipman, personel altyapısı ve bütçesini 

belirlemek 

 Laboratuar işletme modeli ve planını ortaya koymak 

 İşletmeleri test ve belgelendirme çalışmalarının uluslararası rekabet avantajı kazanma 

açısından farkındalıklarının artırılmasını sağlamak, 

 İşletmeleri Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Uygulama Esasları kapsamında uymak zorunda 

oldukları standart ve test prosedürleri konusunda bilgilendirmek, 

 

Bu hususlar çerçevesinde Tıbbi Cihaz Test ve Akreditasyon Merkezi kurulumuna yönelik teknik 

ve mali fizibilite raporu ortaya konmuştur. Bu çalışmada aşağıdaki yöntem ve yaklaşım izlenmiştir; 

Öncelikle konuyla ilgili paydaşların, önceki deneyim, bilgi ve becerilerden faydalanarak ön bir 

paydaş listesinin oluşturulması ve proje hakkında bilgilendirici materyallerinin hazırlanması 

çalışmaları yürütülmüştür.  

 

İhtiyaç analizi, Paydaş analizi, ürün ve test ihtiyaçları envanterinin oluşturulması aşamasında bölge 

sektör firmalarının test edilecek ürün alt grupları belirlenerek, yıllık ortalama test ve kontrol 

giderleri öngörülmüştür. Belirlenen ürün alt grupları için hangi testlerin yapılması gerekeceği, 

hangi standartlara uyum sağlanması gerekliliği belirlenmiştir.  



 

Çalıştay yapılarak elde edilen ilk aşama verileri de dikkate alınarak paydaş görüşleri alınmış, bu 

fizibilite araştırmasında tarif edilen laboratuvarın akreditasyonu için mali ve teknik gereksinimler 

yanında, planlanan laboratuvarın işletme modeli, personel gereksinimleri, sürdürülebilirliği gibi 

konularda da detaylı çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalıştayda paydaş ve üreticilerin akredite test 

ihtiyaçları daha tanımlı hale getirildiği düşünülmektedir.  

 

Elde edilen veriler kapsamında kurulacak akredite test laboratuarı ekipman, mekan, işletim liste ve 

planlaması, laboratuarın akreditasyon aşamaları ve yol haritası tanımlanmıştır.  

Çıktıların ilgili taraflar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla da bu yayın oluşturulmaktadır.  

 
 

Tıbbi Cihaz Sektörüne Genel Bakış 

 

Dünya tıbbi cihaz sektörüne bakıldığında; 125.4 milyar dolar pazar bu ̈yüklüğu ̈ ile ABD 1. sırada, 

Japonya 30.16 milyar dolar ile 2.sırada, Almanya 26.6 milyar dolar, ile 3.sıradadır. Türkiye ise 2,4 

milyar dolar pazar bu ̈yüklu ̈ğü ile 12. Sırada olup bu da oran olarak % 0.7 ye denk gelmektedir.  

U ̈lkemizde tıbbi cihaz ithalat oranı %85 dir. Ulusal hedeflerimiz; pazar payının öncellikle %20 ye 

çıkarılması, daha sonra %30-35 lere ulaştırılmasıdır.  

2013 yılı ithalatında en fazla %22 ile sarf malzeme bas ̧ı çekmekte, Ortopedik cihazlarda bu oran 

% 15, diğer tıbbi cihazlar % 14 civarında seyretmektedir. 2013 yılı ihracat oranları incelendiğinde 

ise tıbbi sarf malzemeler % 29 sonra diğer tıbbi cihazlar ve hastane mobilyaları gelmektedir.  

Kalkınma Bakanlığı 10.Kalkınma Planında sektör analizinde yerli ürünlerin CE, FDA gibi test 

gerekliliklerini karşılama oranlarının düşük olduğu, sektörün bu alanda teknik bilgiye sağlıklı 

ulaşım zorlukları, firmaların mevcut işbirliği yapılarının ortaya çıkarılamaması zayıf yönler olarak 

belirtilmiş ve bu kapsamda acilen bu zayıf yönlerin geliştirilmesi için fizibilte ve eylem planlarının 

hazırlanılması teşvik edilmiştir.  

Ülkemizin gelecek yıllardaki ekonomik açıdan ciddi sınavlarından biri olan, yerli ürünlerinin dünya 

pazarlarında yerlerini sağlam bir şekilde alabilmeleri ve ülkemizin gelişmesinde ciddi bir rolü olan 

Tıbbi Cihazlarda ürün testlerinin gerçekleşebilmesi gerekmektedir. Bu gibi üretimlerin 

gerçekleşerek olmazsa olmaz öneme sahip CE gibi ürün belgelerin alınabilmesi için EMC ve LVD 

testlerinin yapıldığı test ortamlarını oluşturmak ve bu tür ileri teknoloji gerektiren testlerinin 

yapılabilmesi için gerekli tüm test sistemlerinin kurulmasını sağlamak gerekmektedir.  

Elektromanyetik alan ölçüm sistemleri (EMC) ve Testleri, Avrupa birliğinin yeni yaklaşım 

direktifleri kapsamında ürünlerin (Otomotiv ve yan sanayileri, askeri cihaz, uzay ve havacılık sistemleri ve 

teçhizatlarının, Elektrik-Elektronik (Bilgi Teknolojisi Cihazları), Elektromekanik, Makine, Tarım 

Teçhizatları, Tıbbı Cihaz, Telekomünikasyon Sistemleri, Oyuncak, vb.) serbest pazarda dolaşımının 



yapılabilmesi CE, e ya da E belgelerinin bulunması gerekmektedir. Bu belgelerin alınabilmesi 

için EMC ve LVD (Elektriksel Güvenlik) testleri yapılarak uygunluk beyanı hazırlanması 

gerekmektedir. EMC ve LVD testlerinin yapılabilmesi için özel ortamlar ve test cihazları 

kullanılmak zorunluluğu vardır (Mil-STD 461E, DO- 160E, 2009/19/EC, 2004/108/EC, ECE 

R10, 2006/96/EC, 99/5/EC, 93/42/EC).   

Yapılacak olan yatırım ile elde edilecek olan bu test altyapısı sayesinde ülkemiz ve yakın 

coğrafyamızda üretim yapan tüm üreticiler için uluslar arası standartlara uygunluğun 

sağlanmasının yanında ihtiyaçları olan nitelikli insan gücünün yetişmesi de sağlanmış 

olacaktır. 

Hazırlanan fizibilite raporu ile bu ortamlar ve test sistemleri gereksinimleri ortaya konacak 

sonrasında bölgemiz ve ülkemiz sanayicisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıma 

sunulacaktır. 

 

Ankara özelinde medikal sektörün durumu 

Tıbbi Cihaz Sektörü Sağlık Endüstrisinin vazgeçilmez bir öğesidir. Katma değeri yüksek tıbbi 

cihazların ülkemizde üretimi kısıtlıdır. Küresel tıbbi cihaz pazarında yüzde 89 pazar payını 30 

şirket paylaşmaktadır. 27000 üretici ise pazarın diğer yüzde 11‘ini paylaşmaktadır. Üretimimizin 

önündeki en önemli engellerden birisi üretilen ürünlerin test ve sertifikasyonlarının yapılamaması 

ve maliyetlerinin çok yüksek oluşudur. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Mevzuatı; Avrupa Birliği (AB) 

ile büyük oranda uyumlaştırılmış olup; ürünlerin yerlileştirilmesinde ve ihracatında benzer test ve 

sertifikasyon gereklilikleri ortaya çıkmaktadır.  

 

Dünya tıbbi cihaz sektörü pazarı 2013 yılı için 327,71 milyar dolar iken, 2020 yılında yaklaşık 250 

milyar dolar olarak tahmin edilmektedir (Espicom 2014). Espicom 2012 yılı verilerine göre, 2010 

yılında Türkiye 1,9 milyar dolar ile 19. büyük pazar olmasına rağmen 2013 yılında 21. sıraya 

düşmüştür. Bu düşüşte; iç pazarın büyümesi ve yerli ürünlerin ihracatı / ürünlerin dış pazarlarda 

sertifikasyon zorlukları etkili olmuştur.  

 

Dünya Sağlık Örgütü verileri esas alınarak küresel anlamda pazar dinamiklerine bakıldığında ise 

dünya nüfusunun yüzde 23‘ünü oluşturan Amerika ve Avrupa‘nın, tıbbi cihaz pazarının yüzde 

80‘inden fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Bu ülkelerde US Food and Drug Association 

(FDA) ve CE sistemi tıbbi cihaz ürünlerine yönelik kritik standardizasyon getirmişlerdir.  Japonya 

ve Çin de kendi regülasyon sistemlerini uygulamaktadırlar.  

 

Bölgemizde üretilen medikal cihazların satışı ve özellikle ihracatı için cihazlarına yönelik yukarda 

bahsedilen test, ölçüm, doğrulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Bölgemizde 

kümelenme potansiyeli en yüksek sektörler arasında olan medikal cihaz sektörünün yenilikçilik 

kapasitesinin artırılması, dış pazarlara ihracatın artırılması, ulusal kalite ve performans 



standartlarının geliştirilmesi amacıyla bölgede üretilen cihazların performans ve güvenlik 

testlerinin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur.  

 

Tıbbi cihaz sektörü için hedef, 2018 yılında 2 milyar dolar, 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat 

yapan bir sektör olmak ve tıbbi cihaz tüketimimizi 2018 yılında yüzde 20; 2023 yılında yüzde 30 

oranında yerli üretimle karşılama yetkinliğine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için, iç 

piyasadan çok dış piyasa koşullarının geliştirilmesine odaklanmak gerekmektedir. Bu kapsamda da 

en kritik unsur test ve sertifikasyon konusudur.  

 

Tıbbi cihazların satışı için test, ölçüm, doğrulama ve sertifikasyon işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bölgemizde böyle bir tesisin olmaması bölge medikal ürün ve cihaz üreticilerinin 

bu ihtiyaçlarını çeşitli bölgelerde yaptırıyor olması kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı 

açısından engel oluşturmaktadır. Laboratuarın tüm bölgeye ve çevre bölgelere hizmet verebilecek 

olmasıyla birlikte işletim noktasında da eğitimli teknik personel ve uygun fiziki şartlara sahip 

olması bölge açısından rantabl bir yatırım olacaktır.  

 

Tıbbi cihazlar sektörü, çok çeşitli ürün ve teknolojileri kapsayan bir alandır. Hastalıkların teşhis ve 

tedavisi ile yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahip olan tıbbi cihazlar; ileri 

teknolojili ve geleneksel ürünler olarak gruplandırılabilir. İleri teknolojili ürünler, tedaviye ve 

teşhise yönelik kullanımlar için özel olarak dizayn edilen nitelikli cihazlardan oluşur. Daha 

geleneksel ürün pazarı ise çeşitli teşhis ve tedavi ürünlerini içerir. Kazancın düşük olduğu bu 

bölüm yüksek iş hacmine sahiptir. Dinamik yapıya sahip olan tıbbi cihazlar sektörü, dünya 

genelinde en hızlı gelişen sektörlerin başında geliyor. Ticaret hacmi açısından dünya 

ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tıbbi cihazlar sektörü, Türkiye sanayisi 

içindeki konumunu güçlendirmesine karşın, üretim ve iç talebin karşılanabilirliği açısından ise hala 

istenilen noktaya ulaşamadı. 

 

Tıbbı cihaz sektörü, Türkiye‘de çok genç bir endüstri kolu olmasına rağmen dünyadaki yapıya 

paralel olarak gelişimini sürdürüyor. Bu eğilimin ileride hem hacimsel hem de katma değer olarak 

artması bekleniyor. Toplumsal refahın artması, yaşam kalitesi standartlarının yükselmesi, köyden 

kente nüfus göçünün devam etmesi ve insanların ortalama yaşam sürelerinin uzaması, sektörün 

büyümesinin temel nedenlerini oluşturuyor. Türkiye‘de tıbbı cihaz ürünleri pazarı Sağlık Bakanlığı 

tarafından düzenleniyor. Ayrıca bu amaçla özel olarak Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde Biyomedikal mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Şube Müdürlüğü ve Tıbbi Cihazlar Planlama Şube Müdürlüğü faaliyet gösteriyor. 

 

Genel anlamda tıbbi cihazlar firmalarının üretimleri, ulusal imalat sanayinin yüzde 0.83‘ünü, 

istihdamın da yüzde 0.81‘ini oluşturuyor. Uzmanlara göre tıbbi cihazlar sektörü; faaliyet gösteren 



firma sayısı, yeni ürün üretim kapasitesi ve pazar hacmi bakımından Türkiye‘de hızla büyüyen ve 

potansiyeli artan sektörlerden biridir. Sektörde bin 100‘ün üzerinde üretici bulunuyor. TUSİAD 

raporlarına göre onaylı ürün sayısı ise 1 milyon 581 bin 128 adettir.  

Türkiye‘nin tıbbi cihazlar ihracatı, 2011 yılında 180 milyon dolara, 2012 yılında da 256 

milyon dolara yükseldi. Türkiye‘de üretilen tıbbi cihazların ekonomik değerinin ise yaklaşık 1 

milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yatırım açısından güvenli bulunan Türkiye pazarı, gelişime 

açık yapısıyla rekabet gücünü koruyor. 

OECD (2012)  tarafından yapılan teknolojik düzey sınıflamasına göre yüksek teknoloji grubunda 

yer alan tıbbi cihaz sektöründeki her türlü araç gereç Türkiye‘de üretilememektedir. Tıbbi cihaz 

sektöründeki ürün yelpazesinin genişliği, ürün kalite ve belgelendirme sorunları, üretim 

faaliyetlerinin yüksek maliyeti, kalifiye eleman yetersizliği gibi birçok unsur ülkemizde bu sektörde 

yüksek teknolojili makine ve cihazlar üretimi yapılamaması konusunda temel sorunlar olarak 

tanımlanmıştır. Ancak bu etkenlerin en önemlisi ürünlerin test ve belgelendirmesi için akredite 

test laboratuarlarına erişim zorluğu olduğu gözlenmektedir. Bölgemiz tıbbi cihaz üreticileri için de 

üretim ve ihracat ile ilgili sorunlar da ülke geneli ile benzeşmekte olup bu çerçevededir.  

Türkiye İstatistik Kurumu, ISIC (International Standard Industrial Classification) bazında cari 

fiyatlar ile hazırladığı sanayi ürünleri üretim verilerinden ulaşılan verilere dayanarak yapılan 

sektörlerin ülke ekonomisinde yarattığı katma değerler sıralamasına göre Tıbbi Cihaz Sektörü, 

silah ve mühimmat imalatını takiben 13 üncü sırada yer almaktadır. Tıbbi cihazlarda üretim ve 

ürün kalitesi açısından dünya standartlarını yakalayarak, dışa bağımlılığının ortadan kalkması için 

ürün kalite ve uygunluğunun tespit edilebileceği akredite laboratuarlara ihtiyaç vardır.  

 

Sektörde daha çok orta ölçekli firmalar üretim yapıyor. Üretilen ürünler belirli alanlarla 

sınırlı kaldığından, ileri teknoloji cihazların üretimine henüz geçilemedi. Son yıllarda tıbbi cihazlar 

sektörünün önemi fark edilmesiyle Tıbbi Cihazlar Kurumu gibi yeni yapılar oluşturuldu. Devlet 

kurumları üretim teşviklerini artırmasına rağmen, bu teşvikler henüz yeterli seviyeye ulaşmadı. 

Pazarda küçük ve orta ölçekli firmalar güç kaybederken, global firmalar daha da güçleniyor. 

İhraç ürün grupları kolay üretilebilir ürünlerden oluşan sektörde, yüksek Ar-Ge, mühendislik ve 

bilgi gerektiren yüksek teknoloji ürünleri ise ithal ediliyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar 

başta; ortopedi, tıbbi görüntüleme, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, hastane bilgi sistemine yönelik 

donanım ve yazılımlar, cerrahi aletler, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, 

kardiyopleji setleri, taş kırma cihazları, ameliyat lambaları, anestezi cihazları, hasta başı 

monitörleri, elektrokoter, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihazları, buhar ve 

kuru hava sterilizatörleri olmak üzere farklı alanlarda üretim yapıyor. Üretici firmalar ağırlık 

olarak; Ankara, İzmir, İstanbul,Bursa, Adana, Gaziantep, Samsun ve Trabzon‘da faaliyet 

gösteriyor.  

Bu iller arasında Ankara; gerek üretici firmaların sayısı gerekse tıbbi cihaz pazarının 

düzenleyicisi olarak Sağlık Bakanlığı’nın varlığı ile Türkiye genelinde sektöre katkısı ve 

önemi büyüktür. Sektörün ekonomik değeri büyümesine rağmen diğer illerde firma 

zayısı azalırken, Ankara’da firma sayısı artmaktadır. Sağlıkta Off-Set alımlarına 



yönelik gerekli çalışmalar başlatılması; cari açığın azaltılması, teknoloji transferinin 

artması ve sektörün bölgede gelişimi açısından önem arzetmektedir. 

Türkiye‘nin tıbbi cihaz ihracatı artmaktadır. Türkiye‘nin tıbbi cihazlar ihraç ettiği ülkelerin 

başında; Almanya, Azerbaycan, Fransa, Irak ve İtalya geliyor. İthalat ise ağırlıklı olarak; 

Amerika, Almanya, Çin ve Japonya‘dan yapılıyor.  Bölge firmaların ihracat yaptıkları ülke sayısı 

105 tir. Firmaların %40 ı ihracat yapmaktadır. Firmaların toplamının %67‘si ürünleri için CE 

belgesine sahip olmaktadırlar. Belge yenileme ve yeni belge ihtiyaçları kapsamında proje konusu 

olan testleri yaptırmaktadırlar. Firmalar tarafından CE Belgesi için alınan test hizmetleri; 

elektromanyetik uyumluluk EMC ve elektriksel güvenlik LVD‘dir. Bu testler Türkiye‘de akredite 

olmuş kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bölge firmaları genellikle bu testleri Ankara ve İzmit‘te 

yaptırmaktadır. Ankara‘da Eldaş, İzmit‘te Emcaş‘tır. 

Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde aşağıdaki ürün gruplarına yönelik ihtiyacın daha 

yoğunluklu olduğu görülmüştür; 

 Ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve temiz alanlar da partikül ölçümleri ve sızdırmazlık 

testleri 

 Tıbbi dolaplar için ısı - nem takip otomasyon sistemleri 

 Medikal kalibrasyon test ve analiz işlemleri 

 Cihazların periyodik kalibrasyon ve bakımı  

 Tıbbi cihazlar için ECRI UMDNS kodlamaları 

 Medikal firmalarındaki ölçü ve ölçme sistemlerinin kalibrasyonlarının yapılması 

 Biyomedikal, Optik, Boyut, Sıcaklık, Basınç, Kuvvet, Elektrik, Terazi, Kütle, Hacim 

kalibrasyon hizmetleri. 

 

Test Hizmetleri Pazar Büyüklüğü 

 

Test, Muayene Sertifikasyon dünya Pazar büyüklüğü  100 milyar € olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiyede bu pazarın büyüklüğü (100 milyar € X %0,7) 700 milyon € olduğu öngörülmektedir.  

Avrupa Birliği 2013 yılında yaptığı bir çalışma ile CE markası taşıyan ürünlerin %19 unun 

güvenlik adına kritik hataları olduğunu saptamıştır. Bu kapsamda test ve sertifikasyon 

merkezlerinin akreditasyonu ile ilgili çalışmalarını detaylandırmış ve bu alanda yeni denetim 

mekanizmaları (CEOC, IFIA gibi ) oluşturmuştur.  

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan "Tıbbi 

Cihazların, Test, Kontrol ve Kalibrasyonları Hakkında Yönetmelik" gereği Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar ile vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazlarının tıbbi cihazın 

üreticisinden ulusal veya uluslararası standartlar dikkate alınarak belirlenmiş olan test, kontrol, 

kalibrasyon ve yıllık kalite kontrol faaliyetlerinin belgelenmesi ve dokümante edilmesi 

gerekmektedir. Belgelendirme yapılmayan ürünlerin yurt içi ve dışında kullanımı söz konusu 

değildir.  



 

 

Yapılan çalıştay ve saha çalışmalarında sektörde öne çıkan sorunlar ve eksiklikler aşağıda 

belirtilmiştir; 

 

 Akredite laboratuvar hizmetleri (biyouyumluluk çalışmaları, teknolojik kart tasarımları, 

üretimleri ve mikroprosesor kontrol sistemleri, CE sertifikalandırma için gerekli birçok 

test vb.) yeterli değildir. 

 Tıbbi malzeme kalitesini denetleme konusunda etkin sistemler mevcut değildir. 

 Ürün testleri için kullanılan bazı laboratuvar hizmetleri ülkemizde akredite bir şekilde 

karşılanamamaktadır. 

 Küresel rekabet giderek artmaktadır. 

 İthalat baskısı fazladır. 

 

Bu kapsamda test ve sertifikasyona yönelik mevcut ihtiyaçların ortaya çıkarılmasından sonra, söz 

konusu laboratuarın oluşturulması aciliyet ve önem teşkil etmektedir. Yapılan çalışmalar 

çerçevesinde konuya ait farkında lığın artırılması, ihtiyaçların direk olarak üreticilerden dinlenerek 

ele alınması ise tıbbi cihaz sektörüne yönelik kümeleşmenin etkinliğinin artırılması, rekabet 

edilebilirliğin yükseltilmesi, firmaların mevcut durumlarının gelişmesi, işbirliklerinin artması, 

yapısal sorunların çözümlenmesi gibi kısa vadeli avantajlar da doğurması beklenmektedir.  

 

Mevcut durum analizi ile firmaların test, sertifikasyon ihtiyaçları yanında yerlileştirme ve ihracat 

amaçlı test ve standardizasyon gerekliliği ortaya çıkarılmıştır. Sektörün test, analiz ve sertifikasyon 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir merkezin kurulması ve işler hale getirilmesi; yerlileştirme ve  

ihracata etkisinin yanında Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapan işletme sayısının artırılması ve 

yüksek katma değeri olan ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması konusunda da önemli katkı 

sağlayacaktır. Bu merkez tüm Türkiye‘ye hizmet verebilecek, tıbbi cihaz sektöründe çalışanların 

mesleki ve teknik eğitimlerle kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

 

Hayatımızın hiç bir alanında ölçme, değerlendirme ve test yaptırmadan ürünün veya hizmetin 

kalitesinden söz edemeyiz. Söz konusu tıbbi cihaz sektörü ise ürettiği ürünler itibariyle insan 

hayatını ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla üretilen ürünlerin uygunluk ve 

güvenliğinin akredite bir laboratuarda tespit edilmesi toplum sağlığı açısından da önem arz 

etmektedir.  Uluslar arası yapıda Test, muayene ve Sertifikasyon merkezi toplum ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için gerekli ön araştırmalar sonucunda kurulmalıdır. Bu merkezde sağlık alanında 

çok hassas cihazların test edilmesi söz konusu olacaktır. Denetime tabi akredite laboratuarlarda 

yapılan test çalışmaları; kamu otoriteleri, tıbbi cihaz kullanıcıları ve nihai tüketiciler olan toplumun 

bu konuda güvenilir hizmet almalarını sağlar. Diğer yandan üreticilerin daha rekabetçi olma , 

haksız rekabetten korunma ve daha fazla kazanç elde etme imkanı sağlarlar. 



 

 
 
 Tıbbi Cihaz Onay Sürecinde Standartlar ve Testler  

 
Tıbbi cihazların , tıbbi cihaz yönetmeliklerinin zorunlu s ̧artlarını sağladığının beyan edilebilmesi 

için u ̈ru ̈nün belirlenmis ̧ kriterlere göre uygunluğunun test edilmesi doğrulanması gereklidir . 

Laboratuvar hizmeti alan kurulus ̧lar açısından ―doğru ve gu ̈venilir sonuc ̧‖ önemlidir, bu nedenle, 

laboratuvarın yetkinlik ve yeterliliği akreditasyon ile sağlanır.  

AB u ̈yesi u ̈lkelerde u ̈retilen yada pazara su ̈rülen u ̈rünler, AB genelinde serbest dolas ̧ıma 

girmektedir. Tıbbi cihazlar ile ile ilgili 3 ana yönetmelik bulunmaktadır; 

 Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (93/42/EEC)  

 Aktif Implantable Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC)  

 Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (IVDD) (98/79/EC)  

 
Söz konusu testlerin yeterlik ve yetkinliğini kanıtlamıs ̧, Akredite Laboratuvarlarda yapılması 

u ̈reticinin, ihracatçının ve u ̈lkemizin zarar görmemesi açısından önemlidir. (TS EN ISO / IEC 

17025 Laboratuvar Akreditasyonu) Akredite laboratuvarların sonuçları , uluslar arası du ̈zeyde 

güvenilirlik ve kabul edilebilirlik sağlamaktadır. 

 
Tıbbi Cihazların Sınıflandırılması  

Tıbbi cihazların sınıflandırılmaları ―Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine‖ göre yapılmaktadır. Bu 

yönetmeliğe göre tıbbi cihazlar;  

 Süre Esasına Göre Cihazlar  

 İnvaziv Cihazlar  

 Cerrahi İnvaziv Cihazlar  

 İmplant Cihazlar  

 Tekrar Kullanılabilir Cerrahi Aletler  

 Aktif Tıbbî Cihazlar:  

 Aktif Tedavi Edici Cihazlar  

 Teşhis Amaçlı Aktif Cihazlar şeklinde sınıflandırılmaktadır  

Geleneksel ürünlerden, ileri teknoloji ürünlerine çeşitlenen tıbbi cihazlar, NACE kodlarında bir 

sektör olarak tanımlanmamış, plastik, kimya, tekstil, elektronik, makine gibi sektörlerin altında 

toplanmışlardır. NACE Rev.1.1‘de yer almasına rağmen yalnızca kısıtlı bir ürün grubu orada 

gösterilmiş, NACE Rev. 2‘de ise imalat sektörünün altında yer almıştır. Tıbbi cihazların IVD‘de 

segmenti ise biyokimya ve ileri teknoloji kimya alt başlıklarında ve kimyasallar başlığında 

kalmaktadır. 



Amerika Birleşik Devletleri‘nin ilgili onay kuruluşu FDA (Food and Drug Administration), tıbbi 

cihazların pazara sunulmadan önce ‗‘güvenlik ve yararlılıklarından emin olunacak‘‘ şekilde veri 

toplamak ve kontrollerini yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla FDA tıbbi cihazları risk durumlarına 

göre üç sınıfa ayırmaktadır (Sınıf 1, 2 ve 3). Regülasyonlar ve kontroller 1‘den 3‘e doğru 

zorlaşmaktadır. Sınıf 1 cihazlar, ağırlıkla stetoskop gibi düşük riskli ve sterilizasyon durumları gibi 

genel kontrollerin yeterli olduğu cihazları kapsamaktadır. Sınıf 2 tıbbi cihazlar, bilgisayarlı 

tomografi cihazları gibi orta risk grubundaki ve onay için genel kontroller yanında bazı özel 

kontrolleri de gerektiren cihaz grubudur. Sınıf 3 tıbbi cihazlar, derin beyin stimülatörleri, vücuda 

yerleştirilen kardiyoverter defibrilatör gibi kritik ve güvenlik ve yararlılıklarından emin olunması 

için klinik çalışmalar gerektiren cihazlardır. 

Tıbbi Cihaz Testleri  

 Risk Analizi ve Test Standartları 

 EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - elektrik donanımı -bölüm 1: Genel kurallar 

 EN ISO 13849-1Makinelerde güvenlik-Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili 

kısımları-Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler 

 EN 12100:2010 Makinalarda güvenlik -Tasarım için genel prensipler -Risk 

değerlendirilmesi ve risk azaltılması 

 EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-

Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı 

 EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-

Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı 

 EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) -Bölüm 6-2: Genel standardlar-

Endüstriyel çevreler için bağışıklık 

 EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar 

Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı  

 

 EMC Standartları 

 EN 55014-1: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan 

elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler-Bölüm 1: Yayılım 

 EN 55014-2: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan 

cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları-Ürün aile standardı 

 EN 55022: Bilgi teknolojisi cihazları -Radyo bozulma karakteristikleri -Sınır 

değerleri ve ölçme metotları 

 EN 55024: Bilgi teknolojisi cihazları -Bağışıklık karakteristikleri -ölçme metotları 

ve sınırları 

 TS EN 55032:Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım 

kuralları 

 EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-

Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı 

 EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-

Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı 

 EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) -Bölüm 6-2: Genel standardlar-

Endüstriyel çevreler için bağışıklık 



 EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar 

Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı  

 

 LVD Standartları 

 2006/95/AT-2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) gereği 50–1000 V 

arası AC ve 75–1500 V arası DC anma gerilim değerlerinde elektrik teçhizatı 

içeren ürünlere uyumlaştırılmış standardın ön gördüğü güvenlik deneylerinin 

yapılması şarttır.  

 TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları; Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli 

cihazlar için; Bölüm 1: Genel Kurallar 

 TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik; Makinaların Elektrik Donanımı; Bölüm 1: 

Genel Kurallar 

 TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları; Güvenlik Bölüm 1: Genel Kurallar 

 TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler 

 TS EN 60065 Güvenlik Kuralları; Ses, Görüntü ve Benzeri Elektronik Cihazlar 

 TS EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve LaboratuardaKullanılan Elektrikli Cihazlar 

İçin Güvenlik Özellikleri; Bölüm 1: Genel Özellikler 

 TS EN 62031 LED modülleri; Genel aydınlatma için güvenlik ile ilgili özellikler 

 TS EN 62560 Lambalar; Kendinden balastlı LED lambaları; Gerilimi 50 

V‘danbüyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik özellikleri 

 TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri; Bölüm 1: KGS için genel kurallar ve 

güvenlik kuralları 

 

 Bio uyumluluk Standartları  

 Sitotoksisite Testi (ISO 10993-5)  

 Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10)  

 İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)  

 Akut Sistemik Toksisite Testi (ISO 10993-11)  

 Subakut, Subkronik, Kronik, Sistemik Toksisite testleri (ISO 10993-11)  

 Genotoksisite Testi (ISO 10993-3)  

 İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)  

 

 Mikrobiyolojik ve Kimyasal Standartlar 

 Etilenoksit, etilenklorhidrin, etilenglycol kalıntı tayini testleri (ISO 10993-7)  

 Sterilite testleri (ISO 11737-2)  

 Stabilite çalışmaları  

 Temizoda mikrobiyolojik testleri (ISO 14698-1/2)  

 Temiz oda fiziksel testleri (ISO 14644-1/2/3)  

 

 Tıbbi Cihaz Diğer Standartları 

 Dezenfektanların testleri ( EN 14561, EN 14562, EN 14476 vb.)  

 Eldivenlerde fiziksel ve mikrobiyolojik testler ; dayanıklılık testleri (Hızlandırılmış 

yaşlandırmadan önce ve sonra kopma kuvveti vb ), pudra kalıntı tayini , doğal 

kauçuk eldivenlerdeki suda özütlenebilir proteinlerin tayini ( EN ISO 455 serisi  



 Transfüzyon setlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik testler (EN ISO 1135-4)  

 Yara örtu ̈lerinde fiziksel ve performans testleri (EN ISO 13726 serisi)  

 Ophthalmik implantlar — Intraocular lensler, optik/biouyumluluk/mekanik 

testleri , hydrolytic stability , photostability , Nd-YAG laser exposure test, vb. (EN 

ISO 11979 serisi)  

 Aktif olmayan cerrahi implantlar - Eklem implantları ; fiziksel, mekanik testleri , 

yorulma, aşınma vb. (EN ISO 21534, EN ISO 21535, EN ISO 21536, ASTM 

standartları vb)  

 RoHS2 testleri (Max. Kurşun (0.1%), Cıva(0.1%), Kadmiyum (0.01%) vb.  

 Sterilizatörlerde, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik testler ( EN ISO 285, EN ISO 

1422 vb.)  

 Akciğer ventilatörlerinde fiziksel , mekanik ve gu ̈venlik testleri (EN 794-3, EN 

ISO 10651 serisi ve EN 60601-2-12)  

 Tansiyon aletlerinde fiziksel ve mekanik testler (EN 1060-3 , EN 1063-4)  

 Oksijen konsantratörlerinde fiziksel ve mekanik testler (EN ISO 8359)  

 Karayolu ambulanslarının performans testleri; çarpışma testleri vb. (EN 1789)  

 

Testler ve İlgili Standart Matrisi 

Cihazlara yönelik yapılacak testlere yönelik standart matrisleri aşağıda verilmektedir. Tıbbi 

cihazlarla direk ilişkili olmayanlar kırmızı renkle gösterilmiştir.  

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

Tablo – 1 : Test, Ürün ve Test Metodu Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ürün Güvenliği ve İzlenebilirliği 

IFIA, International Federation of Inspection Agencies, Yaptığı piyasa araştırmasında sadece CE 

markası taşıyan ürünlerin %19 unun güvenlik adına kritik hataları olduğunu saptadı. Aynı ürün 

kategorisinden olup ilaveten 3. taraf bağımsız , akredite kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş 

ürünlerde ise saptanan hata oranı < % 1 bulunmuştur. IFIA Pazar araştırması aynı zamanda 

güvenlik kriterlerini karşılamayan ilk kontrol numunelerinin oranının %27 (adaptörler, pil şarj 

cihazları, vb.) ile %63 ( beyaz eşya) arasında değişebildiğini göstermektedir. Akredite kuruluşların 

test, muayene ve denetim kontrolleri olmasaydı bu ürünler normal süreçte pazara sunulacaktı.  

Tıbbi cihaz pazarı du ̈zenli bir s ̧ekilde bu ̈yu ̈mektedir, akredite laboratuvar sayısının ve 

kapsamının arttırılması , piyasaya gu ̈venli u ̈ru ̈n arzının sağlanmasında ve ihracatın 

artırılmasında en önemli ve vazgeçilmez ihtiyaçlardan biridir.  

 

Anket Verileri  

Anket yapılan firmalara genel itibariyle bakıldığında tıbbi cihaz ve sağlık gereçleri üzerine üretim 

yapmakta oldukları görülmektedir. Toplam 105 ülkeye ihracat vardır. Ancak sadece 37 firma 

ihracat yapmaktadır. Bu firmaların %67‘u CE ve diğer test belgelerini günel olarak alıyor yani test 

yaptırıyor. CE Belgesi için alınan test hizmetleri; elektromanyetik uyumluluk EMC ve elektriksel 

güvenlik LVD‘dir. Bu testler Türkiye‘de akredite olmuş kurumlar tarafından yapılmaktadır. Anket 

firmaları genellikle bu testleri Ankara ve İzmit‘te yaptırmaktadır. Ankara‘da Eldaş, İzmit‘te 

Emcaş‘tır. 

Anket formları ekte verildiği için bu bölümde özetlenmektedir; 

 Anketler 75 Firmaya yapılmıştır. Toplam personel sayısı 739 dur.  

 Firmalardaki Mühendis Sayısının toplam personele oranı % 8 dir. 

 İhracat % 25 dir.– (üretilen tüm ürünlerin) 

 Kalite Sistemleri (ISO 13485) ihracat apan firmaların tümünde mevcuttur.  

 Dokümantasyon Yeterliliği %40 seviyesindedir. 

 Kurum İçi Test Altyapısı Yetersiz olduğu beliritlmiştir.  

 Ihracat yapan tüm firmalarda Ürün Takip Sistemi mevcuttur. 

 Test amaçlı yıllık bütçe < 10.000 TL nin altındadır.  

Anket sonuçlarında kritik olanlara ait grafikler aşağıdadır; 

 



 

Grafik – 1 : Personel Dağılımı 

 

 

Grafik – 2 : Üretilen Katma Değer 
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Grafik – 3 : Üretilen Ürün Grubu  

 

 

 

Grafik – 4 : Yıllık Üretim Değeri 
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Grafik – 5 : Ürün Geliştirme Sıklığı 

 

 

 

Grafik – 6 : Ar-Ge / Tasarım Birimi 
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Grafik – 7 : İhracat Yapılan Ülkeler 

 

 

 

Grafik – 8 : İhracat Engelleri 
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Grafik – 9 : Kalite Belgeleri 
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İhtiyaç Duyulan Test, Kalibrasyon Laboratuarı Temel Fonksiyonları  

Kurulacak laboratuarın yeni ürün geliştirme çalışmalarında deneme-yanılma sayılarının azaltılarak, 

firmaların Ar-Ge yeteneklerinin artırılması, uluslararası pazarlarda aranan ürünün teknik 

verilerinin oluşturulabileceği zemin hazırlanması, bilimsel metod kullanımının teşvik edilmesi, test 

ve analiz hizmetlerinin KOBİ‘lerin yanı başında hızlı ve ucuz olarak sunulması, tersine 

mühendislik uygulamalarının hızlı ve teknik verilere dayalı yapılması gibi hizmetleri de sunması 

beklenmektedir.  

Kurulacak laboratuar test ve ölçüm dışında aşağıdaki temel fonksiyonları da sunmalıdır ve 

laboratuar bu hizmetleri sunacak şekilde yapılandırılmalıdır.  

 Test ve Laboratuar Hizmetleri (ekipman yeterliliği) 

 Tarafsız ve güvenilir hizmet (akreditasyon) 

 Test ve Standartlar konusunda danışmanlık ve yönlendirme (uzman personel) 

 Eğitim Merkezi – Tasarım, Standartlar, Yönetmelikler, Risk Analizi (uzmanlık) 

 Ar-Ge Merkezi, yenilik ve teknoloji izlenmesi (Teknoloji geliştirme, transferi) 

 Uluslar arası (Ar-Ge, Test, Standartlar, Kümelenme, ) konularında işbirliği platformu 

(ulusal ve uluslar arası işbirliği) 

 

Organizasyonel Yapı 

Kurulacak laboratuar uluslar arası kriterler, üretici kriterleri, endüstri kriterleri ve kullanıcı 

kriterlerini karşılayacak tüm testleri yapacak yapıda olmalıdır. Ancak bu 4 ana kriter 

karşılandığında ürüne uygunluk kriteri verilebilir.  

 

Şekil – 1 : Test Uygunluk Muhatap Kuruluşları 

 

1  Üretici Kriterleri –
Kalite, Servis iyileştirmesi

2  Uluslar arası Kriterler –
Güvenlik, Çevre, 

CE/FCC/CCC..

3  Endüstri Kriterleri - C&I

GCF/PTCRB…

4   Kullanıcı Kriterleri –
Sorunlar

Uygunluk



Test merkezi üretilen ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunun test edileceği ve uygunluğu 

sağlamak üzere gerekli bilgi ile eğitimlerin verileceği bir test ve teknoloji merkezi olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil – 2 : Test Merkezi İşletme İçin Gerekli Mminimum Personel Yapısı 

 

Laboratuarın işletilmesinde Ana Politikalar aşağıdaki kriterlere göre belirlenmelidir; 

 Tanım ve Koşullar (ISO 8402, Kılavuz 2, VIM) 

 Yönetim  (Kalite Sistemi) 

 Teknik Sorumluluklar (ISO 9000) 

 Akreditasyon (ISO 17025) 

Kurulacak yapıda test hizmetlerinin verilmesi yanında aşağıdaki sorumluluklar da öne çıkmaktadır; 

 Organizasyon Ve Yönetim 

 Kalite Sistemi 

 Doküman Kontrol 

 Talep Ve Sözleşmeler 

 Test Ve Kalibrasyon Tedarik Sistemi 

 Hizmet Ve Ekipman Satın Alma 

 Müşteri İlişkileri 

Tıbbi Cihazların testleri için uluslararası direktif ve standartların 

belirlenmesi 

 

Belirlenen direktif ve standartlara uygun testlerin yapılabilmesi için 

gerekli test sistemleri ve yardımcı malzemelerin seçimi ve satın alma 

işlemleri 

 

Laboratuvar ortamlarının kurulumları ve test sistemlerinin 

entegrasyonu 

İstihdam: 1 Kişi 

 

İstihdam: 4 Kişi 

 

 

Test prosedürlerinin oluşturularak Laboratuvarların Uluslararası 

Akreditasyonu 

İstihdam: 2 Kişi 



 Uygunsuzluk Takibi Ve Düzenlemeler 

 Kayıtlar 

 İç Tetkikler 

Laboratuar kurulumunda ekipman ve laboratuar alanının düzenlenmesi dışında aşağıdaki 

gereksinimler de öne çıkmaktadır; 

 İnsan Kaynakları Yeterlilik ve Eğitim 

 Ortam Koşulları 

 Test Metotlarının Güncellenmesi 

 Ekipman 

 Ölçüm İzlenebilirliği ve Güvenirliliği 

Ölçüm kalitesi ve güvenirliği sağlanabilmesi için aşağıdaki yaklaşımlar ortaya konmalıdır; 

 Metot Doğrulama 

 Kalite Güvence Sistemi (ISO9000) 

 Laboratuar Akreditasyonu (ISO17025) 

 Referans Testler 

 İç Kalite Kontrol 

 Yeterlilik Testleri (Laboratuarlar arası Karşılaştırmalar)  

 

Medikal Cihazlar Laboratuarı Kurulum Aşamaları  

Medikal cihazlar laboratuarı kurulumunda muhatap olunacak kurumlar ve rolleri aşağıda 

verilmektedir; 

Yetkili Kuruluş: Bir kanunla veya du ̈zenleyici is ̧lemle bir u ̈rün veya u ̈rün grubuna ilis ̧kin 

mevzuatı hazırlamak veya yu ̈rütmekle veya bu u ̈rünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu 

kuruluşudur. 

Onaylanmış Kuruluş: Uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak u ̈zere yetkili kurulus ̧ 

tarafından ilgili yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda 

görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır. 

Uygunluk değerlendirmesi: Bir u ̈rüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kurulus ̧a ilis ̧kin 

belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreç,  

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak 

u ̈zere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşlar, 

Akreditasyon: Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurulus ̧larınca gerçekles ̧tirilen çalıs ̧maların 

ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda du ̈zenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve 

muayene raporları , kalibrasyon sertifikaları , yönetim sistemi belgeleri , ürün belgeleri , personel 

belgeleri vb ) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla olus ̧turulmuş bir kalite 

altyapısıdır. TU ̈RKAK, 27.10.1999 tarihinde 4457 nolu kanunla kurulus ̧u tamamlanmıs ̧, Haziran 



2001 tarihinden itibaren faaliyete geçmis ̧tir. 2008 yılı itibari ile kars ̧ılıklı tanınma anlas ̧malarına 

konu olan tu ̈m akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile kars ̧ılıklı tanınma 

anlaşması imzalamış bulunmaktadır. (EA, IAF, ILAC) 

 

 

Şekil – 3 : Test Merkezi Kurulum Aşamaları 

Akreditasyon Prosedürü 

 

Şekil – 4 : Akreditasyon Prosedürü 

 

Planlama

Kapsam, Bütçe

Test Odaları 
İnşaatı

Ekipmanların 
Satın Alınması

Kalite Sistemi 
Kurulması

Sistem 
Entegrasyonu

Test Alanları 
Validasyonu

Eğitim – Ekip

Akreditasyon

Ticari İşbirlikleri

Formlar
Kalite 

Sistemi
Personel İş Akışı

-Başvuru Formu

-Yasal Statü ve ticari             

sicil kaydı

-Tarafsızlık Beyanı

-Hizmet kapsamı

-Mesleki sorumluluk 

sigortası

-Kalite el kitabı

-Organizasyon şeması

-Laboratuar yerleşim 

planı

-Prosedür ve talimatlar

-SOP deney ve 

kalibrasyon talimatları

-Kontrol formları

-İşletme içi metodlar

-Nitelikli personel 

istihdamı

-Personel eğitim   

belgeleri

-Örnek sertifikalar

-Kalibrasyon sistemi

-Ölçüm belirsizliği 

hesaplamaları ve 

belirsizlik bütçesi

-Ölçüm kayıtları

Ekipman Başvuru

-Tetkikler

-Başvuru masrafı 

150.000 € (kalibrasyon)

-Süre : 1,5 yıl



 

 

 

Ekipmanlar  

 

 

Sıra 

No 
Makine ve Teçhizatın Adı Miktarı  

Toplam Tutarı 

(TL) 

1 
Bağlantı Ucu bozulma gerilimi test sistemi (9kHz-30MHz) 

(Analyzer-Receiver, LISN, Cable, Connector) 
2 Set 273.600,00 TL 

2 
Bağlantı Ucu bozulma gerilimi test sistemi (9kHz-108MHz) 

(Analyzer, LISN, Cable, Connector) 
2 Set 303.120,00 TL 

3 
Yayılım bozulması test sistemi (9kHz-1000MHz) 

(Analyzer-Receiver, Cable, Connector, Antennas) 
1 Set 576.000,00 TL 

4 
Yayılım bozulması test sistemi (30MHz-6000MHz) 

(Analyzer-Receiver, Cable, Connector, Antennas) 
1 Set 660.600,00 TL 

5 
Süreksiz Girişim Test Sistemi 

(150, 500 kHz, 5, 30 MHz) 
1 Set 153.000,00 TL 

6 Elektrostatik Boşalmaya karşı Bağışıklık Test Sistemi 1 Set 81.000,00 TL 

7 
Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Sistemi (80-

1000MHz) 
1 Set 576.000,00 TL 

8 
Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Sistemi (DC-

400MHz) 
1 Set 277.200,00 TL 

 



 

 

 

 

9 
Işıyan Elektromanyetik Alan Bağışıklık Sistemi (1-

18000MHz) 
1 Set 1.116.000,00 TL 

10 Elektriksel Hızlı Geçici Rejim Bağışıklığı Test Sistemi 1 Set 62.100,00 TL 

11 Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Test Sistemi 1 Set 57.600,00 TL 

12 

Radyo Frekans Alanlar tarafından indüklenen bozulmalara 

karşı bağışıklık Test Sistemi  

(150kHz-230MHz) 

1 Set 170.100,00 TL 

13 

Radyo Frekans Alanlar tarafından indüklenen bozulmalara 

karşı bağışıklık Test Sistemi 

(DC-400MHz) 

1 Set 300.600,00 TL 

14 
Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri 

Test Sistemi 
1 Set 53.100,00 TL 

15 Harmonik Test Sistemi 1 Set 64.080,00 TL 

16 Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Test Sistemi 1 Set 45.000,00 TL 

17 Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Test Sistemi 1 Set 32.400,00 TL 

18 Darbe Şeklindeki Manyetik Alan Bağışıklık Test Sistemi 1 Set 39.600,00 TL 

19 
Işıma Yolu İle Emisyon Test Sistemi 

(30Hz-100kHz) 
1 Set 57.600,00 TL 

 

20 
İletkenlik Yolu İle Emisyon Test Sistemi  

(30Hz-10kHz)(10kHz-10MHz) 
2 Set 112.320,00 TL 

21 Işıma Yolu İle Bağışıklık Test Sistemi (30Hz-100kHz) 1 Set 169.560,00 TL 

22 İletkenlik Yolu İle Bağışıklık Test Sistemi (30Hz-150kHz) 1 Set 116.100,00 TL 

23 İletkenlik Yolu İle Bağışıklık Test Sistemi (10kHz-200MHz) 1 Set 153.000,00 TL 

24 
Dar ve Geniş Band Işıma Yolu İle Emisyon Test Sistemi (20-

1000MHz) 
1 Set 261.000,00 TL 

25 Yol Araçları içim Elektriksel Geçici Rejim Test Sistemi 1 Set 93.600,00 TL 

26 Kaçak Akım Test Sistemi 1 Set 53.100,00 TL 

27 Yüksek Gerilim Test Sistemi 1 Set 45.360,00 TL 

28 Güç Yükselteçleri (DC-18000MHz) 4 Adet 1.530.000,00 TL 

29 
Manyetik Alan Yutucular 

(Ferrite Tile 10X10cm) 

20.000 

Adet 
54.000,00 TL 

30 
RF Güç Ölçer 

Güç ölçer ve sensör birlikte 
1 Set 63.000,00 TL 

31 Manyetik Alan Ölçer (2MHz-2.7GHz) 1 Set 33.300,00 TL 

32 Elektrik Alan Ölçer (2MHz-18GHz) 1 Set 86.400,00 TL 

33 Yüksek Gerilim Probları (150kHz-30MHz-1000MHz) 5 Set 80.280,00 TL 

34 RF Akım Probları 4 Set 57.600,00 TL 

35 Load Dump Üreteci 1 Set 153.360,00 TL 

36 Gerilim Düşürme Simülatörü 1 Set 115.560,00 TL 

 



 

Tablo – 2 : Ekipman Listesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Güç Zayıflatıcıları 10 Set 165.600,00 TL 

38 Elektriksel Güvenlik Test Sistemi 1 Set 154.800,00 TL 

39 CDN, Kuplaj Modülleri, Akım Maşaları 25 Adet 93.600,00 TL 

40 EMC Anten Direği ve Kontrol Sistemi 1 Set 39.600,00 TL 

41 Döner Tabla ve Kontrol Sistemi 1 Set 30.600,00 TL 

42 Şasi ve Dinamometre Kontrol Sistemi 1 Set 480.600,00 TL 

43 Çeşitli Pulse Üreteçleri 2 Set 93.600,00 TL 

44 Osiloskop ve probları 3 Adet 63.000,00 TL 

45 Düşük Frekans Yalıtım Trafoları 2 Set 100.800,00 TL 

46 IP Test Sistemi  1 Set 29.500,00 TL  

47  İklimlendirme Test Sistemi 2 Set 100.300,00 TL  

48  Ekranlı Oda ve Kurulumu 2 Set 165.200,00 TL  

TOPLAM   9.593.440,00 TL 

 



Genel Değerlendirme ve Sonuç  

Bölgede farklı sektörlerde oluşturulacak güçlü laboratuvar altyapıları, sektörel gelişime önemli 

katkılar sağlayacaktır. Laboratuvar kurulumu ve işletilmesi, uzmanlık gerektirmesi ve  ciddi yatırım 

maliyetleri dolayısıyla, ticari bir yatırım gözüyle değerlendirilmemeli, bölgesel ve sektörel 

kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olarak görülüp; kollektif kullanım teşvik edilmelidir.   

Bu çalışma yapılırken, güçlü olan medikal sektörü yanı sıra, bu tür laboratuvarların kurulumuyla 

ortaya çıkacak sanayi dallarının da oluşacağı öngörüsüyle; makina, döküm, yan sanayi, elektrik-

elektronik, plastik, gıda, tekstil, medikal, biyoteknoloji, otomotiv, çevre ve tekstil sektörleri de 

incelemeye alınmıştır.  

Üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör laboratuvarları incelemeye alındığı çalışmada, 

laboratuvarlar sonuçlarının, akredite olma durumları da dikkate alındığında, özet listeye yalnızca 

üniversite ve TÜBİTAK-MAM verileri dahil edilmiştir.  

Yapılan çalışma, kurulacak laboratuvar için bir ön fizibilite niteliğinde olup, sektörel bazda 

yapılacak detay çalışmaya ışık tutacak yapıdadır. Bu çalışmanın; hangi sektörlere öncelik verileceği, 

laboratuvar yatırımına ait finans kaynakları, laboratuvar işletmeciliği yöntemleri konularında yol 

göstermesi hedeflenmektedir.  

Kurulacak laboratuvarların, yalnızca test merkezi ilkesiyle çalışacak olmasının getireceği işletme 

zorlukları da dikkate alınarak, bu yapının test merkezinden ziyade, Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi 

olarak yapılandırılması tavsiye edilmektedir. Bu vizyon ile kurulacak yapının; ulusal ve uluslararası 

Ar-Ge desteklerinden faydalanarak kurulması ve büyütülmesi mümkün olacaktır.  

Raporun içeriğinde; 

 sektörel laboratuvarların kurulumunda gereksinim duyulan cihazların listesi, test fiyatları 

ve cihaz fiyatları, 

 laboratuvar temalarının gerektirdiği test cihazları ve yaptıkları testlerin listesi, 

 alınacak cihazların fonksiyonları ve yaptıkları testlerin açıklamalarıyla birlikte, laboratuvar 

kurulum raporu bulunmaktadır.  

Organizasyonların Ar-Ge ve teknoloji kapasiteleri, sahip oldukları test ve ölçme imkanlarıyla 

doğru orantılıdır. Bölgenin sahip olacağı güçlü laboratuvar altyapısı, bölgede faaliyet gösteren 

firmaların, rekabet güçlerini artıracak ve yapacakları Ar-Ge çalışmalarına önemli ölçüde destek 

olacaktır.  

Bölgede bulunan tüm firmaların KOBİ niteliğini taşımalarından ötürü, sanayi firmalarının ürün ve 

üretime kalite kontrol dışında direk katkısı olmayan laboratuvar cihazları yatırımları yapmaları ve 

sektörlerine özel bir laboratuvar kurmaları ekonomik ve verimli değildir. Laboratuvarların 

kurulum ve işletme  maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü, laboratuvar kurulum çalışmalarının; 

kamu yada sektörel şemsiye örgütleri tarafından yapılması beklenmektedir. İşletme 

maliyetlerinden ötürü firmaların kendi bünyelerinde laboratuvar kurmaları verimli olmadığı gibi, 

test ve ölçüm merkezlerinin sektörel gelişimi tetikleyen en önemli faktörlerden biri olması 

sebebiyle, şemsiye örgütler tarafından bölgesel hizmet verebilecek ortak laboratuvar kurulumu da 

zorunlu olarak görülebilir. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyada yerleştirilmeye çalışılan 



kollektif Ar-Ge altyapısının en önemli yapıtaşlarından birisini de ortak laboratuvar kurulumları 

oluşturmaktadır. Küresel rekabetçiliklerinin artırılabilmesi ve yeni teknolojileri geliştirebilmeleri 

amacıyla ortak laboratuvar kurulumu büyük bir önem taşımaktadır. 

Laboratuvar işletmesi, yatırım ve işletme maliyetlerinin ağır olması, üretime direk etkisinin 

olmaması gibi birçok etkenden ötürü bir yatırım ve ticari işletme sınıfında değerlendirilmemelidir. 

Sanayi kuruluşlarının laboratuvar hizmetlerine erişimde karşılaştıkları başlıca sorunlar aşağıdadır; 

 laboratuvar yatırım maliyeti yüksektir 

 laboratuvarların işletme bazında kullanım sıklıkları düşüktür 

 akreditasyon, kalibrasyon gibi sebeplerden ötürü işletmesi teknik ve mali açıdan zordur 

 nitelikli eleman gerektirdiği için, personel maliyetleri çok yüksektir 

 laboratuvar hizmetlerini özel kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma merkezleri vermektedir 

 firma dışı laboratuvar merkezlerinden hizmet alım süreleri uzundur 

 laboratuvar hizmetini veren kurumların ticari olmamaları sebebiyle, hizmet bedelleri 

yüksektir 

 birçok kurumun test ve ölçüm sonuçlarına yönelik güvensizlik sözkonusudur 

 test merkezlerinin akredite olmayışları sebebiyle, test sonuçları belgelendirme ve 

raporlama amaçlı kullanılmamakta yalnızca bilgi amaçlı kullanılmaktadır 

 KOBİ‘lerde analiz ve test faaliyetlerine yönelik talep yüksek değildir 

 Test ve standartlar arasındaki sıkı ilişkiden ötürü, standartların yorumlanması ve yapılan 

çalışmalara yönelik gerekli testler konusunda belirsizlik sözkonusudur 

 Laboratuvar altyapısına yoğunlukla üniversitelerin sahip olmasından ötürü; ciddi 

üniversite- sanayi işbirliği gerektiren yapının her iki tarafında güvensizlikler hakimdir 

 Test uygulamalarında uluslararası standart ve direktifler önemlidir 

 Yüksek teknoloji kullanımına dayanır 

 Bazı testlerin uygulanması emniyet ve güvenlik sorunları içermektedir 

 Yapılan testlere ve test sonuçlarına yönelik gizlilik esas olmalıdır. Bu test yaptıracak 

firmaların dışardan hizmet alımlarında psikolojik bariyer oluşturmaktadır 

 Test cihazları konusunda %100‘ e yakın dışa bağımlılık sözkonusudur 

 

Teknolojik ürün geliştirebilmenin en önemli yapıtaşlarından birisi, teknolojik laboratuvar 

altyapısına sahip olmaktır. Ürün geliştirmede, tersine mühendislik ve rakip analizlerinin yapılması, 

bilgisayar destekli tasarım ve analiz yöntemleri, ilk defa uygulanacak yöntemlere yönelik test 

çalışmaları tamamıyla laboratuvar altyapısına bağlıdır. Sonuç olarak ulusal bazda Ar-Ge faaliyetleri 

ve uzun dönemli yatırım politikaları açısından laboratuvarlar kilit rol oynamaktadır.  

Yakın gelecekte, teknolojik değişimlerin daha da hız kazanacağı beklenmektedir. İhracatımızın % 

80‘ini teknolojik olmayan ürünlerin oluşturduğu ülkemizde, her geçen gün gelişen teknoloji, 

beklenen uluslararası krizlerden gelişmiş ülkelerden çok daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. 

Teknoloji üretme ve takip etme arasındaki aralığın her geçen gün biraz daha aleyhimize açıldığı 

ülkemizde, Ar-Ge altyapımızı güçlendirmek adına atılacak her adım, krizlerden fırsatlar doğurma 

anlamına gelecektir. Kurulacak laboratuvar altyapılarında; kollektif Ar-Ge mentalitesinin 

önemsenmesi şarttır. Böylece, aynı sektörde, aynı araştırmaları, ayrı ayrı bütçelerle yapan yüzlerce 



firma yerine; tek  bütçe ve kaynak  kullanımı ile aynı sonuçlara ulaşılacak ve kurumlar arası 

deneyim paylaşımı da bu sayede sağlanacaktır.  

Laboratuvar altyapısının kurulumu amacıyla aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir : 

 Bölgedeki sektörel yapı da dikkate alınarak, laboratuvar imkanlarına sahip üniversite ve 

kurumlarla işbirliği imkanları araştırılarak ortak işletme ve yatırım imkanlarının ortaya 

çıkarılması 

 Laboratuvar kullanımını tetikleyecek projelerin KOBİ‘ler adına üretilmesi ve yürütülmesi 

 Laboratuvar altyapısını sağlayacak projelere yönelik, TÜBİTAK, AB ve diğer fonların 

kullanımının sağlanması 

 Sektörel kümelenme ile kollektif Ar-Ge‘nin özendirilmesi 

 Hızlı ve güvenilir sonuçların alınacağı laboratuvar ünitelerinin oluşturulması 

 Laboratuvar ünitelerinin, test merkezi mahiyetinde değil; Ar-Ge ve teknoloji merkezi 

niteliğinde çalışmasının sağlanması 

 Laboratuvar, Ar-Ge ve Pazar üçgenindeki işletme bilincin KOBİ‘lere empoze edilmesi 

 Laboratuvar merkezleri ile üniversiteler ve uluslararası işbirliği ağının kurulması 

 İhtiyaçların giderilmesinde TSE, MAM, KOSGEB gibi kurumlarla işbirliğine gidilmesi 

 Üniversitelerin yürüttüğü temel araştırmaların sanayinin ve pazarın ihtiyacı olan Ar-Ge 

olmadığı, ülkemizde sanayinin en yoğun haliyle tersine mühendislik ve CAE çalışmalarına 

ihtiyaç duyduğu gerçeğinin tüm taraflar tarafından benimsenmesi 

 Kurulacak laboratuvarlar ile sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik kadronun kolayca ve 

uygulamalı olarak eğitilmesi 

 Laboratuvarların; tedarikten satışa kadar tüm süreçleri kontrol edecek bir merkez rolü 

oynaması sağlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 


