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I.
GİRİŞ
Tbbi cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyon çalşmalar,
2000’li yllarn başndan itibaren ülkemizde uygulanyor
olmasna rağmen, verilen hizmetin sorgulanabilirliği ve
denetlenmesi konusunda sorunlarla karş karşya
kalnmaya devam edilmektedir. Özellikle kalibrasyon
hizmeti veren firmalarn konunun hassasiyetini
kavramadan hareket etmesi ve etik dş uygulamalarda
bulunarak, kalibrasyon ölçümü gerçekleştirmeden cihaz
etiketlemesi, sertifikalandrmas yaparak hizmet vermeyi
sürdürmesi denetim gerekliliğini ön plana koymaktadr.

Özetçe—Bu bildiri Türkiye’de, tbbi cihaz test kontrol ve
kalibrasyonlar konusunda standartlara uygun ve
denetlenebilir bir ölçüm hizmeti verilmesine dönük yaplan
çalşmalara istinaden yazlmştr. Özellikle biyomedikal
metroloji hizmet sağlayclar tarafnda uzman personelin
yetişmesi ve bu konuda sektörel farkndalğn oluşturulmas
yönünde yaplan faaliyetlerden bahsedilmiştir. Sağlk
Bakanlğ Tbbi İlaç ve Tbbi Cihaz Kurumu konu ile ilgili
bir yönetmelik hazrlamş, ve ilk aşama olarak eğitimleri
verecek kurumlara yetki vermiştir. Böylece ölçümleri sadece
yetki almş uzman personeller yapacaktr ve bu ölçümlerden
sorumlu müdürler olacaktr. Hizmet alan ksmda ise,
hizmetin tam olarak değerlendirilip, denetlenip, metrolojik
ölçüm, test ve kontrollerin tam ve standartlara göre yaplp
yaplmadğnn hizmet alan tarafndan denetlenmesi
sağlanacaktr.

İlk etapta, tbbi cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyonu
üzerine çalşan birim ve firmalarn yetkinliği akreditasyon
çalşmalar ile kontrol altna alnmaya çalşlmştr. Ancak
çok geniş tbbi cihaz portföyüne sahip sağlk
kuruluşlarndaki her bir cihazn kalibrasyon ölçümü için
ayr ayr akreditasyon çalşmasnn ve denetlenmesinin
uygulanabilir olmadğ gözlenmiştir [1-2]. Bir sağlk
kuruluşunda bulunan tüm tbbi cihazlarn kalibrasyonunun
akredite olarak gerçekleştirilmesi hedeflendiğinde, yerinde
ölçüm yaplacak cihazlar için ayr, kalibrasyon
laboratuvarnda ölçümü yaplacak cihazlar için ayr ve Xşn gibi görüntüleme cihazlar için ayr akreditasyon
çalşmasnn gerekliliği, hem işin gerçekleştirilebilirliğini
güçleştirmekte, laboratuarlarn ve denetçi taraflarn zaman
ve kaynak maliyetini artrmakta, hem de ölçümlerde
standart getirme amacna hizmet etmemektedir [3-4].
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Abstract— This paper is written with the aim of
presenting the studies about building standards-based and
auditable measurement services for medical device test
controls and calibrations in Turkey. In particular, the
activities of biomedical metrology service providers about to
train specialist personnel and to establish sectoral awareness
in this field have been mentioned. Turkish Medicines and
Medical Devices Agency issued a regulation on the subject
and authorized the institutions that will provide training as
the first stage. Thus, only authorized specialist staff will
make the measurements and there will be the managers
responsible for these measurements. In the service area,
service will be fully assessed and inspected and metrological
measurements, tests and controls will be provided in
according to the standards.

Bu soruna bir çözüm getirmek ve tbbi cihazlarn test,
kontrol ve kalibrasyon çalşmalarna standart getirmek
amacyla, Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
tarafndan 25.06.2015 tarihinde ve 29397 sayl Resmi
Gazete’de “Tbbi Cihazlarn Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakknda Yönetmelik” yaynlanmştr [5]. Ayrca
yönetmelik hükümlerinin uygulanabilirliği için ayrntl bir
klavuz, “Tbbi Cihazlarn Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakknda Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasna
İlişkin
Klavuz”
adyla
25.07.2015
tarihinde

Keywords — biomedical metrology; calibration; inspection;
responsible manager; expert.
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yaynlanmştr. Bu yönetmelik ve klavuzda,
tbbi
cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyonu alannda hizmet
verecek olan kuruluşlar ile bu kuruluşlarda sorumlu müdür
ve uzman olarak çalşacak kişilerin Sağlk Bakanlğ
Türkiye Tbbi İlaç ve Tbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
tarafndan yetkilendirileceği duyurulmuştur [6].

D. Personel ve Nitelikleri
Başvuruda bulunan kuruluşta bir sorumlu müdür ve
uzmanlardan başka ihtiyaca göre başka personel de
(muhasebeci, güvenlik görevlisi, …) bulundurulabilir.
Uzmann görevi, test, kontrol ve kalibrasyon hizmetini
yerine getirmek iken, sorumlu müdürün görevi bu hizmeti
idare etmektir. Eğer sorumlu müdür de kalibrasyon
yapmak isterse, ilgili yetki grubunda uzman çalşma
belgesine sahip olmaldr. Uzman, çalşma süresince
kuruluş tarafndan adna düzenlenen fotoğrafl kimlik
kartn görünür şekilde taşmak zorundadr. Sorumlu
müdür ve uzman ayn anda birden fazla kuruluşta görev
alamaz. Sorumlu müdür ve uzman, Türkiye İlaç ve Tbbi
Cihaz Kurumu tarafndan yetkilendirilmiş eğitim
merkezlerinden sertifikal eğitim almak zorundadrlar ve
bu eğitimleri alabilmek için de şart koşulan eğitim
kriterlerini sağlamak zorundadrlar [5].

Bu bildiride, söz konusu yönetmeliğin getirdiği
uygulamalar hakknda ayrntl bilgi verilerek, tbbi
cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyonu hizmeti veren
kuruluşlarn yetkilendirilmesi süreci ve sonrasnda
kurulmaya çalşlan denetleme mekanizmasnn tüm
biyomedikal ve klinik mühendisliği portföyüne sunulmas
hedeflenmiştir.
II.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YÖNETMELİK ESASLARI

A. Başvuru Esaslar
Yetki belgesi almak isteyen kuruluş, aşağdaki bilgi ve
belgeleri içeren dosya ile Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz
Kurumuna başvurur [3].

E. Araç, Gereç ve Fiziki Şartlar
Kuruluş, yetki belgesi kapsamnda yer alan test,
kontrol ve kalibrasyon hizmetinin gerektirdiği test
cihazlarn, donanmlar, yazlm ve aksesuarlar
bulundurmak zorundadr. Kullandğ bu test/ölçüm
cihazlarnn izlenebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.
Test/ölçüm
cihazlarnn
kalibrasyonunu
üreticisi
tarafndan aksi belirtilmediği sürece en az ylda bir kere
yaptrmak zorundadr. Hizmet srasnda arzalanan
cihazlar, arzas giderilmeden ve kalibrasyonu
yaplmadan kullanlmamas konusunda sorumludur.
Ayrca kuruluş, TSE ISO 17025 ve/veya TSE ISO
17020 standartlarnn gerekliliklerini de yerine getirmek
durumundadr.

-Kuruluş bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,
-Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu,
-Merkezi Kayt sicil numaras veya Ticaret sicil
numaras ile imza sirküleri örneği (Kamu kuruluşlar hariç)
-Kuruluşta çalşacak sorumlu müdür ve uzmanlarn
eğitimlerini tamamladklarn gösterir belge,
-Kuruluşta test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti
süresince kullanlacak donanm, yazlm ve aksesuar listesi,
-TS EN ISO/IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene
Kuruluşlarnn Çalştrlmalar için Genel Kriterler”
ve/veya TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarnn Yeterliliği için Genel Şartlar”
standartlarna göre hazrlanan kalite el kitab, prosedürler,
talimatlar ve formlarn yer aldğ dokümantasyon,
-TİTCK tarafndan istenmesi halinde, ilgili kapsamda
akreditasyon belgesi.
Değerlendirmeye alnan başvuru dosyasnda herhangi
bir eksiklik durumunda başvuruyu yapan kuruluşa
eksikleri gidermek üzere 45 gün süre verilir. Eksiklik
giderildikten sonra kuruluş yerinde ziyaret edilerek
denetlenir. Yerinde denetleme srasnda da eksikler
saptanrsa yine bir 45 gün süre tannr. Bu süre zarfnda
eksikler giderilmezse başvuru olumsuz sonuçlanr.

F. Kuruluşlarn Denetimi
Kuruluş, TSE ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarnn Yeterliliği için Genel Şartlar” ve/veya
TSE ISO 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarnn
Çalştrlmalar için Genel Kriterler” standartlarnn ve
yönetmeliğin
gerektirdiği
koşullar
sağlayp
sağlamadğna dair ylda bir kez denetlenir. Denetleme
öncesinde TİTCK tarafndan istenilen belgelerin Kuruma
20 iş günü içinde iletilmesi gerekmektedir. Yaplan
denetimler srasnda uygunsuzluk tespit edilirse, yetki
belgesi askya alnr.

C. Yetkilendirme Süreci
Yerinde denetlenmesi de olumlu sonuçlanan
kuruluşlara 15 gün içinde yetki belgesi, sorumlu müdür
için sorumlu müdür çalşma belgesi, uzman için de uzman
çalşma belgesi düzenlenir. Kuruluşun hangi yetki
gruplarndan yetkilendirildiği çalşma belgesi üzerinde
belirtilecektir. Kuruluş, yetki belgesinde yazl olmayan
gruplardaki cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyonunu
yapamayacaktr. Belgelendirilen kuruluşun hangi yetki
gruplarndan belgelendirildiği TİTCK tarafndan ilan
edilecektir.

G. Yetki Belgesinin Askya Alnmas ve İptali
Kuruluş, eksik test/ölçüm cihaz saptandğnda bu
eksikliği giderene kadar, ISO 17025 veya ISO 17020
standart uygulama eksikliğinde bu standartlarn
uygulanabilirliğine kadar, sorumlu müdür görevden
ayrldğnda yerine yeni sorumlu müdür atayana kadar
test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti veremez. Ayrca eğer
TİTCK tarafndan istenilen bildirimlerde bulunulmamşsa,
90 gün süreyle yetki belgesi askya alnr.
Eğer kuruluş iflas ettiyse veya üç yl içinde yetki
belgesi üç kez askya alndysa yetki belgesi iptal edilir.

B. Başvurularn Değerlendirilmesi

377

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Klinik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

14 Ekim 2017 - 10.45-12.15 - Salon B

Uygunsuz personel çalştrma tespit edildiğinde de iptal
işlemi gerçekleştirilir.
İptal edilen yetki belgesi için kuruluş bir yl süresince
yeni bir belge için başvuruda bulunamaz. Ancak kuruluş
kamu kuruluşu ise bu hüküm uygulanmaz.

durumda, test, kontrol ve kalibrasyon programlarn on iş
günü içinde bildirmelidirler. Sağlk hizmeti sunucular da
almş olduklar kalibrasyon hizmeti ile ilgili kaytlar
tutarak, talep halinde Kuruma yirmi iş günü içinde
bildirmelidir.

H. Sorumlu Müdür Çalşma Belgesinin Askya Alnmas
ve İptali
Uygun olmayan test, kontrol ve kalibrasyon raporu
düzenlendiği tespit edildiğinde, kuruluşun yetki belgesi
askda iken hizmet verildiği saptandğnda,yetki belgesi
kapsam dşndaki cihazlara rapor düzenlendiğinde,
çalşma belgesi olmayan uzmann çalştrldğ tespit
edildiğinde, Kurumca talep edildiği halde eğitimlerini
güncellemeyen sorumlu müdürlerin çalşma belgeleri 90
gün süresince askya alnr.
Sorumlu müdürün çalşma belgesi beş yl içinde beş
kez askya alnrsa, belge askda iken çalşmaya devam
ederse ve Kuruma sunulan belgelerde tahrifat ve gerçeğe
aykrlk tespit edilirse, çalşma belgesi iptal edilir. Yeni
bir çalşma belgesi almak üzere bir yl içinde başvuruda
bulunulamaz.

III.

SONUÇ

Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan
hazrlanan ve yukarda ayrntl olarak sunulan yönetmelik
hükümlerince “Tbbi cihaz test, kontrol ve kalibrasyon
hizmeti” sunan kuruluşlarn belgelendirilmesi sürecinin
başlamas için sorumlu müdür ve uzman sertifikal
eğitimlerinin ilk etapta tamamlanmas ve bu eğitimlere
katlp sertifikalandrlan personel üzerinden kuruluş
yetkilendirme başvuru sürecinin başlatlmas planlanmştr.
Şu anda gelinen nokta, sözkonusu sertifikal eğitimlerin
bir ksmnn tamamlanmş olmasna rağmen, halen eğitim
tamamlama sürecinde istenilen noktaya gelinmemiş
olunmasndan
dolay
yetkilendirme
başvurular
başlatlamamştr.
Tbbi cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyon hizmetini
sunan kuruluşlarn yetkilendirme ve denetlenme süreci
içinde olmas, sözkonusu kuruluşlardan alnacak test,
kontrol ve kalibrasyon hizmetinin kalitesinin artmasn
sağlarken, kurulan denetleme mekanizmas ile etik dş
uygulamalarn önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

I. Uzman Çalşma Belgesinin Askya Alnmas ve İptali
Uygun olmayan test, kontrol ve kalibrasyon raporu
düzenlediği tespit edildiğinde, yetki belgesi kapsam
dşndaki cihazlara rapor düzenlediğinde, yetki belgesi
askda iken çalştği tespit edildiğinde, Kurumca talep
edildiği halde eğitimlerini güncellemeyen uzmanlarn
çalşma belgeleri 90 gün süresince askya alnr.
Uzmann çalşma belgesi beş yl içinde beş kez askya
alnrsa, belge askda iken çalşmaya devam ederse ve
Kuruma sunulan belgelerde tahrifat ve gerçeğe aykrlk
tespit edilirse, çalşma belgesi iptal edilir. Yeni bir çalşma
belgesi almak üzere bir yl içinde başvuruda bulunulamaz.

TEŞEKKÜR
Tbbi cihazlarn test, kontrol ve kalibrasyonu üzerine yaptklar
çalşmalar, yaynladklar yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulanmas
hususunda gösterdikleri titizlik için Türkiye İlaç ve Tbbi Cihaz
Kurumu’na teşekkürlerimizi sunarz.

KAYNAKÇA

J. Personel ve Kapsam Değişikliği
Kuruluş, kapsam değişikliği yapmak istediğinde
Kuruma başvuru yapp kapsam genişletebilir. Personel
değişikliği yapmak istediğinde Kuruma gerekli belgeleri
ibraz eder ve Kurum ilgili personel için çalşma belgesi
düzenler. Sorumlu müdürün görevden ayrlmas
durumunda, kuruluştaki bir uzman otuz günlüğüne
sorumlu müdür olarak atanabilir ancak bu süre sonunda
mutlaka yeni bir sorumlu müdür göreve atanmaldr.

[1]

[2]

[3]

K. Ücretler
Yetki belgesi almak üzere yaplan başvuru, denetleme,
yetkilendirme, kapsam değişikliği başvurusu işlemleri için
TİTCK’a her bir yetki grubu için kuruluş tarafndan ücret
ödenecektir [5-6].

[4]

[5]

L. Bildirim Zorunluluğu
Kuruluş, personel, adres, araç, gereç ve fiziki şartlar ile
ilgili değişiklikleri Kuruma on iş günü içinde bildirmek
durumundadr. Ayrca, kuruluşlar TİTCK talep ettiği

[6]
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