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TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak 
başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016 - 2017 Döneminde görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulları Asil 
ve Yedek Üyeleri seçilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Marmara Bölgesi Bölgesel Bakanlık 
Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı

30 Ocak 2016 tarihinde Bursa’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK ve Bakanlık Yöneticileri ile 
sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda TURKLAB’ ı Gıda Komitesi Başkanı Tolga 
Tellibayraktar ve Onursal Başkan Dr. Ömer GÜZEL temsil etmişlerdir.
Sektörümüzün sorunları ile ilgili dernek görüşümüz ve derneğimizin 2014-2015 Faaliyet Raporu Sayın Bakan ve 
Müsteşara sunuldu. Sektör sorunlarına ilişkin çözüm önerileri Dernek görüşü olarak ifade edildi.
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Yönetim Kurulu Toplantısı

10 Şubat 2016 tarihinde yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu  toplantısı gerçekleşti. Toplantı gündeminde; 
TURKLAB yönetim kurulu üyelerinin katılmış olduğu etkinlikler, Çevre, Gıda ve Kalibrasyon Komitelerinin 2016-
2017 dönemi için planladıkları çalışmalar, yapılması düşünülen toplantı ve faaliyetler hakkında görüşler alınarak 
değerlendirildi. 2016-2017 dönemi çalışmaları için stratejik değerlendirmeler yapıldı. 

      

IVD İZMİR 2016 – Türkiye “In Vitro Diyagnostik” Sempozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi ve TURKLAB işbirliği
ile Türkiye “In Vitro Diyagnostik” Sempozyumu 18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında İzmir Kaya Termal Oteli
Kongre Merkezinde geçekleştirildi. 

 İn vitro diyagnostik tıbbi cihazların ( IVD TC ) kapsamına giren gereç, reaktif, cihaz, yazılım, vb. 
bileşenlerin net olarak anlaşılması,

 Tıbbi laboratuvar testleri ile in vitro diyagnostik tıbbi cihazların ilişkilerinin anlaşılması,
 IVD’lerin üretimi ve inovasyon için gerekli olan şartların ilgili paydaşlar tarafından anlaşılması,
 Avrupa Birliği IVD Direktifinde yapılan değişikliklerin ve bazı tanımların öğrenilmesi,
 Dünyada ve AB’deki uygulamalara paralel uygulamaların Türkiye’de sağlanma durumunun 

değerlendirilmesi,
 Çoklu disiplinli kümelerin şart olduğunun algılanması ve uygulamaya geçirilmesi (Elektronik ortamda 

IVD Platformunun oluşturulması),
 IVD Tıbbi cihaz yaşam döngüsünde tüm paydaşların yerlerinin ve gerekli eşgüdümün belirlenmesi,

Sempozyum yukarıda sıralanan başlıklara göre başarıyla gerçekleştirilmiştir. TURKLAB adına Onursal Başkan Dr. 
Ömer GÜZEL oturum başkanı olarak katılım sağlamıştır.
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Kalibrasyon Komitesi Toplantısı

Derneğimizin Kalibrasyon Komitesi yılın ilk toplantısını komite üyelerinden Penta Otomasyon kurumunda, 
Karaköy’ ün tarihi ortamında yapmıştır. Toplantıya dernek başkanı Sn. Neşe Güneş de katılmış olup, toplantı 
Penta yönetiminin misafirperver ikramlarıyla, sıcak bir atmosferde, yoğun gündem konularının 
görüşülmeleriyle geçmiştir.
Toplantıda görüşülen konularda öne çıkanlar:
– Kalibrasyon standartlarının ortak temini
– Türkçe kalibrasyon standartlarının hazırlanması
– TS EN ISO 10012 ve ILAC P10 dokümanlarının birlikte ele alınarak rehber doküman hazırlanması
– Tubitak UME’ den alınan hizmetlerde iyileştirmeler
– Kalibrasyon laboratuvarları ile dernek temsili görüşmeleri
– Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018’ de anket ve standart çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ziyareti

05 Şubat 2016 tarihinde TURKLAB Yönetim Kurulu olarak; 
Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 
Müdürü Sayın  Mustafa Satılmış ziyaret edilerek 
sektörümüze ait üyelerimizden aldığımız yaşanan 
sorunları ve önerilerimizi paylaştık. 
Olumlu geçen görüşmede Çevre Etki Değerlendirmesi, 
İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın  Mustafa Satılmış 
TURKLAB üyelerinden gelecek görüş ve öneriler 
doğrultusunda sorunların çözümleri için TURKLAB’ ın 
yanında olduklarını bildirdiler. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Gıda ve Yemde Pestisit Kalıntıları Analizi için 
Analitik Kalite Kontrol ve Metot Validasyonu Prosedürleri Rehber Doküman” 

Toplantısı

TURKLAB olarak katılım sağladığımız; Gıda ve Yemde Pestisit Kalıntıları Analizi için Analitik Kalite Kontrol ve 
Metot Validasyonu Prosedürleri Rehber Doküman" Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış taslak hali, 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda içerik olarak son haline getirilmiştir. 
İlgili dokümanda yapılan temel değişiklik Yemde pestisit analizi hakkında olması nedeni ile toplantı tutanağında 
belirtildiği üzere laboratuvarların çalışmalarını bu doğrultuda yapması gerektiği üzerine yoğunlaşılmıştır.
Düzeltme yapılan metin  Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü tarafından biçimsel olarak düzenlenip 
yayınlanmaya hazır hale getirilecektir.

3. ULAG Sempozyumu ve Sergisi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 
15189 Standartlarının tüm maddeleri ve sorun yaşanan alanların ele alınacağı 3.Ulusal Laboratuvar 
Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 11-12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşecektir. Üç gün sürecek sempozyumun ilk iki gününde TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 
Standartları kapsamında laboratuvar akreditasyonu, son gününde ise laboratuvar güvenliği konuları ele 
alınacaktır.
Önceki yıllarda gerçekleştirilen sempozyumlarda olduğu gibi, derneğimizin Kimya Mühendisleri Odasına desteği 
devam etmektedir. Sempozyum düzenleme kurulundaki görev dışında, ilk gün 2.nci oturumu TURKLAB Onur
Kurulu Başkanı Sn. Dr. Ömer GÜZEL, 3.cü gün 3.ncü oturumu üyemiz Bilim Laboratuvarı’ndan Sn. Doğan HALİS 
yöneteceklerdir.

Program ve katılımla ilgili detay bilgilere sempozyumun ulagsempozyum.org web adresinden ulaşabilirsiniz.
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“ISO 19011:2011 İç Denetim” Eğitimi

16-17 Mart 2016 tarihlerinde “ISO 19011:2011 İç Denetim” eğitimi dolu sandalyelerle yapıldı.

“Test ve Analizlerde Belirsizlik Hesaplamaları” Eğitimi

23-24 Mart 2016 tarihlerinde “Test ve Analizlerde Belirsizlik Hesaplamaları” eğitimi yoğun ilgiyle yapıldı.

TURKLAB Akademi ailesi olarak, eğitimlere katılan tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Web sitesinde kullanımı olmayan Forum alanı kaldırılacaktır. Sitedeki her yazının altında Yorum ekleme 
penceresi vardır. Konuyla ilgili görüşler bu yolla yazının altına eklenebilmektedir (kontrol onayı ile).

Siteye LabBul menüsü eklenecektir. Dernek üyesi laboratuvarların hizmet kapsamları bir tabloya işlenecek, 
ekran penceresine yazılacak ifade tablo içinde aratılıp, bulunan satırlar ekrana gelecektir. İçerik için üyelerden 
kapsamları mümkün olduğunca Excel formatında istenecektir.
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                            Üyelerimizin Yazılarına Açık Sayfa

Ekonominin Küreselleşmesinin Kalibrasyon Laboratuvarlarından Götürdükleri

Büyüğün küçüğü ezmesi/yutması olayıyla bakkalların süpermarketlere karşı mücadelesiyle tanıştık. İş orada 
bitmedi, küresel sermaye nerdeyse her sektörde benzer duruma yol açmakta.
Diğer çok bilinen olay bir market zincirinin ilaç satma maksadıyla ülkeye yayılması olmuştu. Eczacıların güçlü 
direnişiyle atlatabilmişti bu vaka. Bir başka örneği Tıp alanında yaşadık. Muayenehanesi olan hekimler için 
hastane görevi kısıtlama durumları yaratıldı. Amaç farklı görülebilir, ama sonuçta fiili durum böyle oldu. 
Engeller devam ediyor. AB müktesebatı gerekçesiyle hekimlerin muayenehane fiziki altyapıları için, ülke 
pratiğimize göre zor olan ve mesleğin kaliteli icrası için gerekli olmayan şartlar getirildi. Neticesinde mevzuata 
uyamayan bir çok hekim muayenehanesini kapatmak durumunda kaldı. Bazıları da emekli olup, inzivaya 
çekildiler.

Durum laboratuvarlarımız açısından da pek farklı değil. Bu sektörde de büyük küçüğü yutmaya çalışıyor. 
Küreselleşme firmalara rekabet, peşinden kaliteyi getirmiş olmakla, kalibrasyonun iş hacmini artırmıştır. Bu ise 
küresel sermayenin dikkatini çekmekte, iştahını  kabartmaktadır. Fransa kökenli bir kalibrasyon şirketi geçen yıl 
ülkemize uzmanını göndererek, piyasamızın iş hacmini anlamaya çalıştı. Bu sırada bazı kalibrasyon 
laboratuvarları ile satın alma görüşmeleri de yapıldı. Altta bu şirketin dünyaya yayılım haritası görülmekte.
Şirket, laboratuvar satın alımlarıyla 16 ülkeye yayılmış durumda. ISO 17025 akreditasyonu olan 80 laboratuvar. 
2300 çalışan, yılda 1.800.000 kalibrasyon, 216 milyon Euro ciro. (Firmanın web sitesinden alınmış rakamlardır)

Firma rekabeti kalibrasyon fiyatlarıyla 
yapmaktadır. Örneğin Alman billiger.de
sitesinde en ucuz kalibrasyon aramasında 
bu firma çıkmaktadır. Böyle bir şirket 
ülkemizde yer edindiğinde bir çok 
kalibrasyon laboratuvarı için işler daha 
zorlaşacaktır.

KOSGEB, Nasıl destek ?
KOSGEB kalibrasyon laboratuvarlarına, bir üst kurumdan aldıkları kalibrasyon hizmet tutarı için %50 destek 
vermektedir. Ancak altta, KOSGEB sitesinden alınmış yeni bilgiye göre, özel kalibrasyon laboratuvarları bir 
kamu kurumu karşısında rekabette geri bırakılmakta, madden  zor duruma düşürülmektedir.

“Daha önce Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’den alınacak 
belgelerde akreditasyon şartı aranıp bölge farklılıklarına göre 
destek sağlanırken, yeni çıkan kararla birlikte KOBİ’ler ve 
girişimciler Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den alınacak 
belgelerde akreditasyon şartı ve bölge farkı aranmaksızın %100 
(yüz) oranında destek alacaklardır.”

Her şeye rağmen, genciz, çalışkanız, yarınlara umutla bakalım.

Derya TURGAY
Simkal Kalibrasyon Merkezi

Bülten 3 ayda bir yayınlanır. Bu sayıda emeği geçenler: N.Akkoyun, D.Turgay   -  İletişim: info@turklab.org


