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HAKKIMIZDA
Optimum Test 2004 yılından bu yana standardizasyon üzerine hizmetler sunan Optimum Kalite 
Danışmanlık Test Eğitim ve Gözetim Hizm. Ltd. Şti. firmasının analizler ve testler üzerine profes 
yonelleşmiş bir koludur. 

Optimum Test;  TS EN ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi kriterlerine uygun olarak hizmet 
vermektedir.

Elektriksel Güvenlik (LVD) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test Laboratuvar kapsamı ile, 
standartlar doğrultusunda ürün yapmayı düşünen veya halihazırdaki ürünleri standartlara uygun 
olarak revize etmek isteyen firmaların test ve belgelendirme gereksinimleri ile tasarım doğrulama 
süreçlerindeki test veya Ar-Ge taleplerine yönelik çözümler sunmaktadır.

CE işaretlemesinin yanında diğer Uluslararası 
ürün test ve tip onaylarının gerçekleştirilmesi 
için çözümler sunan Optimum Test 
işletmelerin ulusal veya Uluslararası 
platformlarda ticaret yapmasına katkı 
sağlamaktadır. Kendi bünyesinde bulunan 
laboratuvarla birçok kapsamda hizmet 
vermenin yanı sıra, ulusal ve Uluslararası 
birçok global laboratuvarla da partner 
olarak çalışmaktadır.

Tamamı Mühendislerden oluşan profesyonel kadromuzla Uluslararası kabul görmüş standartlarda 
yerli üreticilerimize gerekli desteği sağlayarak, ülkemizin teknolojik ve sanayi alanındaki gelişiminde 
katma değer yaratmak amaçlarımızın başında gelmektedir.

Optimum Test;  Ürün Belgelendirme, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri Kapsamında CE 
Belgelendirme, Test ve Analiz faaliyetlerini günümüzün hızla değişen şartlarına paralel olarak 
müşterilerimize sunmak ve devam eden süreçte kaliteyi arttırmak  amacı ile kurulmuştur.

Sürekli gelişen koşullara göre kendini yenileyen, olaylara profesyonel olarak yaklaşan, 
müşterilerimizin talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizde yüksek sürat ile problem çözme ve çözüm 
üretme amacına hizmet ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmek Kalite 
Politikası olarak benimsenmiştir.

OPTİMUM TEST;  TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının yeterliliği için Genel 
şartlar-Uluslararası standardının gereklerini yerine getirerek hizmet verir. 

Ulusal / Uluslar arası kabul görmüş metotlar kullanarak analizlerin doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini 
ve güvenilirliğini titizlikle seçilmiş ya da geliştirilmiş metotlarla sağlar. 

Müşterilerine Doğruluk, Güvenirlik, İzlenebilirlik ve Tarafsızlığın yanı sıra Gizlilik Politikası kuralları 
çerçevesinde en yüksek kalitede ve en düşük maliyette hizmet sağlar. 

İleri teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda sürekli gelişim yaklaşımında olup; ekip ruhu ile çalışan 
personelin alt yapısını, sürekli eğitimler vererek, kalite politikası ve prosedürlere tam uyum ve sahip 
olduğumuz koşulların sürekliliğini sağlayarak; bu hizmeti verirken ilkelerimiz ve kalitemizden asla taviz 
verilmeyeceğini taahhüt ederiz.



LVD (Low Voltage Directive) Testi

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez öğesi haline gelen teknoloji ile birlikte hızla gelişen elektrikli ekipmanlar ürün 
güvenliği konusunu kritik öneme sahiptir. Test yapılmamış , kritere uyumu gözlemlenmemiş onaysız cihazlar 
sebebi ile her yıl yüzlerce birey elektriksel akıma maruz kalmakta, yada yangın tehlikeleri ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu hususta elektrikli ve elektronik ekipmanların ürün güvenliğini karşılama konusunda en kritik 
aşamalardan biri ülkemizin kabul edip, uymakla yükümlü olduğu Avrupa Standartları kapsamında LVD (Low 
Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliği incelemeleridir.

Nihai kullanıcıyı korumayı amaçlayan bu deney ve gözetimler LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim 
Direktifi Testi olarak bilinir. LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Testinin temel amacı kullanıcıyı elektriksel 
akım ve yangın tehlikesinden korumaktır.

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliğinin amacı, ulusal pazarın sürmesini sağlarken 
piyasadaki elektrikli cihazların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst seviyede 
koruyan yeterliliklere sahip olmasına ilişkin kriter ve kontrolleri belirlemektir.
LVD Yönetmeliği, Ek-II’de sıralanan cihaz ve şartlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 
75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazları kapsar.

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Test Standartları
TS EN 60204    Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı
TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1     Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
EN 60034-1     Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans TS 3205
EN 60601-1     Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS EN 60065    Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031    LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560   Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Muhtemel Tehlikeler;

Elektrik Çarpması: İnsan vücudu bir iletkendir. Elektrik 
akımının insan vücudundan geçmesi veya iletilmesini 
elektrik çarpması olarak nitelendirilmektedir.

Miliamperler ölçeğinde bir akım bile insan sağlığını 
tehlike girmesine sebep olabilir.Ürün tasarımından 
kaynaklanan elektrik çarpmalarının önüne geçmek 
için cihazlar tehlikeli gerilim seviyelerine ulaşım 
olmayacak biçimde tasarlanırlar. Bunu garanti etmek 
adına, ulaşılabilir bölgeler ile tehlikeli gerilimli yerler 
arasına yalıtımı sağlamak adına ;yalıtım mesafesi, 
yalıtım maddesi ve koruyucu toprak bağlantısı gibi 

önlemler uygulanır. Eğer bir yalıtım mesafesi veya yalıtım maddesi tasarlanmışsa, yalıtımın karşılaştığı çalışma 
gerilimine göre saptanan mesafe, kalınlık, dielektrik direnci ve yalıtım dayanımı gibi şartlar sağlanmalıdır.

Patlamalar: Ürünler, televizyon tüpleri gibi infilak ettiğinde yaralanmalara neden olabilecek durumlara karşı 
korumalı kılınacak biçimde tasarlanmalıdır.

Mekanik Zararlar: Ürün tasarımları, gerekli mekanik mukavemet ve kararlılık kriterlerine uygun tasarlanmalı ve 
keskin köşeli olmak gibi tehlikeli durumlara mahal vermeyecek biçimde olmalıdır. Kriterlere uygun ürünlerde 
mekanik tasarımların yetersizliğinden kaynaklı cihazın devrilmesi, düşmesi veya kesmesi gibi riski durumların 
önüne geçilmiş olur. Yangın: Elektronik kompenentler de oluşabilecek sorunlar, uygun olmayan bağlantılar, 
kapasitesinin üzerinde yüklemeler ve yalıtım direncinin delinmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek aşırı 
sıcaklıklar veya arklar nedeniyle cihazlar yangına sebep olabilir. Cihazdan kaynaklanan bu yangınların 
çalışmasını ve yayılmasının önüne geçmek için tasarımlarda mekanik ve elektriksel bir dizi gereklilikler sağlanır.



EMC (Electromagnetic Compatibility) Testi

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Türkçesi “elektromanyetik uyumluluk” olarak tanınmaktadır. Kelime 
anlamında da belirtildiği gibi herhangi bir cihazın yaymış olduğu manyetik dalgaların standartlarda belirtilen 
kriterleri karşılaması temeline dayanmaktadır.

Ülkemizde tasarımın son adımına gelmiş cihazlar Test edilmek üzere EMC test laboratuvarlarına iletilir. Cihazın 
belli gereklilikleri her cihazın kendi türüne özgü bir harmonize standardı bulunmaktadır ve her biri için taban ve 
tavan değerler ve teknik şartlar belirtilmiştir. EMC testinde Ürünün türüne göre belirlenmiş standarda uyup 
uymadığına bakılır ve resmi geçerliliğe sahip raporlar hazırlanır. Test sonuçları olumlu çıkan ürünler EMC 
direktifine uygun kabul edilir ve Üreticinin Avrupa standarlarına uygunluğunu gösteren CE işaretlemesini ürüne 
uygulamaya temel oluşturur.

Ürünlerden standartlar aralığında belirlenen alt ve üst limit arasında kalan elektromanyetik dalgalardan 
etkilenmemesi ve etrafa yaydıkları elektromanyetik dalgalarla canlıları etkilememesi beklenir.
Bu Manyetik dalgalar için belirli değerler bulunmaktadır ve test laboratuvarlarında bu değerler baz alınarak 
ölçüm ve raporlama yapılır.

Yarı- yansımasız veya tam-yansımasız bir odada cihaz üzerine uygun bir anten ve dalga oluşturan cihazlar 
desteği ile elektromanyetik dalgalar iletilir ve çalışmasını sorunsuz sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir. Ayrıca 
cihazın elektrik ve in-out soketleri bulunmaktaysa çalışma değerleri ölçülür. Değerler dışına sonuçlanan ürünler 
testi olumsuz olarak tamamladığı anlamına gelir. Son günlerde EMC (Electromagnetic Compatibility) : 
Elektromanyetik Uyumluluk çok daha önemle üzerinde durulan bir husus halini almıştır. Askeri sektörlerden, 
uzay teknolojilerine, tıbbi cihazlardan endüstriyel otomasyonlara veya otomotiv üretimine kadar her sektör 
EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk gereklerine uymakla yükümlüdür.
Aşağıda sayılan Cihazlar ve diğer ekipmanlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli Elektromanyetik 
bağışıklığa sahip olabilecek bir düzeyde yapılmalıdırlar.V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde 
kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazları kapsar.

EMC Testi Uygulanması Gereken Ürün Grupları;

• Sanayi üretim ekipmanı
• Ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
• Mobil radyo donanımı,
• TIbbi ve bilimsel aletler,
• Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
• Bilgi teknolojisi donanımı,
• Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
• Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
• Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
• Radyo ve televizyon yayını vericileri,
• Lambalar ve floresan lambalar.
• Elektronik eğitim araçları,

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk Test Standartları

CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR 14-2, CISPR 15, CISPR 22, CISPR 24, EN 55011, EN 55012 ,EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 55015, EN 55022, EN 55024, EN 55032, ENV 50204, EN 55103-1, EN 55103-2, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60945,
IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5,
IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3,
IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61547, ICES-003, FCC Part 15, FCC Part 18 



 IP Ingress Protection (Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı) Testi

Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerde IP (Ingress Protection) sınıfı son derece mühim bir bilgilendirme kodudur. IP 
koruma seviyesi, bu cihazların dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğunu anlatan koruma sınıfıdır. 
Elektrikli ve elektronik bir ürün imal eden firmalar , bu cihazların hangi çevresel şartlar altında güvenli çalıştığını 
test etmek, net olarak tespit etmek ve bu bilgiyi kullanıcılar ile paylaşmak zorundadır.

IP Sınıflandırma sistemi genelde iki basamaklı sayıdan 
oluşmaktadır. Bu sayının birinci sekmesi, elektrikli veya 
elektronik ürünün dış ortamdan gelen sert etkenlere 
karşı muhafaza seviyesini, ikinci sekme ise dış ortamdan 
gelen sıvı etkenlere karşı koruma seviyesini 
belirtmektedir. Cihazların kullanıcı güvenliğini sağlaması, 
çalışma performansını ve mukavemetini göstermesi 
bakımından uygun koruma sınıfında olması 
gerekmektedir. Bu rakamlar yükseldikçe cihazın koruma 
sınıfının o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Bazı cihazların etiketlerinde IP koruma sınıfı üç 
basamaktan oluşmaktadır. Üçüncü basamak, cihazın 
mekanik etkilere karşı koruma sınıfını belirtmektedir. 
Ancak bu basamak çok kullanılmamaktadır.

IP koruma sınıflandırması şu şekilde örneklenebilir:
IP 54 koruma sınıfına ait bir elektriksel malzemenin 
koruma derecesi :
– 5 rakamı katı cisimlere karşı dayanım
– 4 rakamı ise sıvılara karşı dayanımı belirtir.

En çok uygulnan IP dereceleri IP40, IP55, IP65, IP66, IP67, 
IP68 olarak belirlenmektedir.

Birinci Rakam – Katı Cisimlere Karşı Olan 
Koruma Derecesi

0 : Herhangi bir koruma yok.

1 : 50mm’ den büyük çapa sahip katı 
cisimlere karşı dayanıklı (Örnek : Elle 
yanlışlıkla dokunmak).

2 : 12mm’den büyük çapa sahip katı 
cisimlere karşı dayanıklı (Örnek: Parmaklar).

3 : 2.5mm’ den büyük çapa sahip katı 
cisimlere karşı dayanıklı (Örnek: Bir el aleti, 
tel,kablo vb. )

4 : 1mm’ den büyük çapa sahip katı 
cisimlere karşı dayanıklı (Örnek : El aleti, 
ince tel, kablo )

5 : Toza karşı sınırlı dayanım( Üzerinde 
aşındırıcı toz birikimi olmamalı )

6 : Toza karşı tam dayanım

İkinci Rakam : Sıvılara Karşı Olan Koruma

0 : Herhangi bir dayanım yok

1 : Dikey olarak damlayan suya karşı 
dayanıklı ( Örnek : Buğulanma )

2 : 15 derece dikey açıyla püskürtülen 
suya karşı dayanıklı

3 : 60 derece kadar olan dikey açıyla 
püskürtülen suya karşı dayanıklı

4 : Her yönden ve açıdan püskürtülen 
suya karşı dayanıklı ( sınırlı koruma )

5 : Her yönden ve açıdan düşük basınçlı 
su jetine karşı dayanıklı ( sınırlı koruma )

6 : Basınçlı su jetine karşı dayanıklı
7 : 15 cm ile  1 m arasındaki suya daldırıp 
çıkarmaya karşı dayanıklı

8 : Su altında uzun süre kalmaya karşı 
dayanıklı

Üçüncü Rakam : Mekanik Etkilere Karşı 
dayanıklı

0 : Herhangi bir koruma yok
1 : 0.225 jullük bir mekanik etkiye karşı 
dayanıklı ( 150 gramlık bir cismin 15 cm 
düşmesine eşdeğerdir. )

2 : 0.375 jullük bir mekanik etkiye karşı 
dayanıklı ( 250 gramlık bir cismin 15 cm 
düşmesine eşdeğerdir. )

3 : 0.5 jullük bir mekanik etkiye karşı 
dayanıklı ( 250 gramlık bir cismin 20 cm 
düşmesine eşdeğerdir. )

4 : 2 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı 
( 500 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine 
eşdeğerdir. )

5 : 6 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı 
( 1500 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine 
eşdeğerdir. )

6 : 20 jullük bir mekanik etkiye karşı dayanıklı 
( 5000 gramlık bir cismin 40 cm düşmesine 
eşdeğerdir. )



 IK Ratings (Darbe Dayanım) Testi

Avrupa standardı olan EN 62262 elektrikli cihazların harici mekanik darbelere karşı koruma derecelerini belirten 
Uluslararası rakamsal bir sınıflandırmadır.

İçeriğini dışarıdan gelen etkilerden korumak için bir mahfazanın dayanımını belirlemeyi sağlar IK Ratings, dış 
ortamdan gelen mekanik darbelere karşı elektrikli veya elektronik cihaz için sağlanan koruma derecelerini 
belirten Uluslararası sayısal bir sınıflandırma sistemidir.

IK derecelendirmeleri, Kinetik enerjisinin darbelere karşı mukavemetine göre cihazları sınıflandırmayı 
sağlamaktadır.

IK00 Korumasız.

IK01
0.14 joule etkisine karşı korumalı .
Etkilenen yüzey üzerinde 56 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK02
0.2 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üstünde 80 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK03 
0.35 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 140 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK04
0,5 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 200 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütlenin etkisine denktir.

IK05
0.7 jul etkisine karşı korumalı
Etkilenen yüzey üzerinde 280 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK06
1 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 0,25 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK07 
2 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 0,5 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK08
5 jul etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 300 mm’den düşen 1,7 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK09
10 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 200 mm’den düşen 5 kg’lık kütle etkisine denktir.

IK10
20 joule etkisine karşı korumalı.
Etkilenen yüzeyin üzerinde 400 mm’den düşen 5 kg’lık kütle etkisine denktir.



 RoHS (Yasaklı Madde) Testi

2002/95/EC Direktifi ve 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2)

ROHS elektronik PCB kartlarda veya  malzemelerde yasaklı maddelerin belirlenen kriter üzerinde bulunmamasını 
şart koşan bir yönetmeliktir.
Elektronik ürünlerin güvenliğinin yükseltilmesini ve tehlikeli ve yasaklı maddelerin doğaya karışmasını önlenmesini 
hedeflemektedir.

İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) cümlesinin 
baş harflerinden oluşmaktadır. 2003 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002/95/EC numaralı zararlı 
maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönetmeliktir. Son olarak 2011 
yılında yayınlanan 2011/65/EU direktifinde zararlı madde kapsamı genişletilmiş olup RoHS 2 direktifi olarak 
adlandırılmıştır. Kurşun, Kadminyum, Civa, bromürlü bileşenler vb. insan sağlığına zararlı maddelerin ürünleri 
üretiminde kullanımını yasaklamaktadır Avrupa Birliği verilerine göre, Günümüzde  elektrikli ve elektronik ürün 
atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya da yıllık 6.5 milyon tona denk geldiği tahmininde bulunmaktadır. Bu etken 
hem  doğayı zarar vermekte hem de gezegenimizin az gelişmiş bölgelerine teknoloji  yayılımına engel teşkil 
etmektedir.

RoHS Direktifi Hangi Ürünlerde Geçerlidir;

İlk direktifte 8 ürün kategorisi olup bunlar;

Büyük Ev Aletleri
Küçük Ev Aletleri
BT ve Haberleşme cihazları
Tüketici Ekipmanları
Aydınlatma ekipmanı
Elektrikli ve elektronik aletler
Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri
Otomatik Dağıtıcılar
RoHS2 direktifinde bu listeye ayrıca 2 grup 
daha eklenmiştir. Bunlar;

Tıbbi Cihazlar
İzleme ve Kontrol Araçları

Sağlığa zararlı maddeler hangileridir?

-Kurşun (% 0.1)
-Civa (% 0.1)
-Kadmiyum (% 0.01)
-Heksavalent krom (% 0.1)
-Polibromlu bifeniller (% 0.1)
-Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0.1)
Aynı maddeler RoHS2’den önce RoHS 
Direktifinde listelenmiştir.

Güncellemeden sonraki dört madde:

Heksabromosiklododekan (HBCDD) (bromlu Alev 
Geciktirici)
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (genellikle plastikleştirici 
kullanır)
Butil benzil ftalat (BPP) (yaygın olarak kullanılan) 
plastikleştirici)
Dibutil ftalat (DBP) (yaygın olarak kullanılanlar) 
plastikleştirici)



 PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar) Testi

(PAH)Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, organik bileşiklerin eksik yanması ile meydana gelen, zehirlenme ve 
kansere sebebiyet veren organik bileşiklerdir. Endüstriyel atıklar, zirai ilaçlar, sigara dumanı ve baca gazları gibi 
zararlı bileşenler çevreye yayılmakta ve su, hava, toprak hatta gıdalara karışmaktadır. Bu sebeple insan sağlığını 
tehdit eden önemli kirleticilerin başında gelmektedir. PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar)’lar üzerinde yapılan 
araştırmalarda insan vücuduna girerek DNA üzerinde bozulma ve mutasyonlara sebep olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

PAH’ların gıda maddelerine bulaşmasına iki sebep 
bulunmaktadır. Bunlardan biri kirletici çevresel 
faktörlerdir . Diğer etken ise gıdalar hazırlanırken 
uygulanan pişirme işlemleridir.

Benzopiren, en çok bilinen PAH bileşiğidir. 
Gıdalarda bu maddenin bulunması, kanserojen 
etkiler yaratmaktadır.

Sanayi üretimi yapılan bölgelerde, kirli hava 
bileşenlerinin bitkisel ürünlerde birikimi ile tahıl, 
sebze ve meyvelerde PAH’lar ortaya çıkmaktadır. 
Bitkilerin çürümeleri ile de bazı PAH bileşikleri 
oluşmaktadır.

PAH’lar canlıların yağ dokularında senelerce kalmakta, stres ve açlığa maruz kalınca kana geçmekte ve yıllar 
sonra bile etkilerini sürdürmektelerdir. Yapılan bilimsel araştırmalarda PAH’ların insanlarda akciğer, cilt ve 
mesane kanserlerine neden oldukları kanıtlanmıştır. Türk Gıda Kodeksi, gıda maddelerinde bulunan PAH’ların 
limitlerini belirlemiş ve belirlenen limitler üzerindeki ürünleri yasaklamıştır.

Barbekü veya mangal kömüründe pişirilen gıdalarda dumanlanma ve kızartma esnasında PAH’lar 
oluşmaktadır. 400 derecenin altında PAH bileşenlerinin oluşumu düşük seviyededir. Sıcaklık yükseldikçe PAH 
oluşumu da artış göstermektedir. Ayrıca etler pişirilirken ateşe 10 cm’den daha fazla yaklaştırılırsa PAH oluşumu 
artmaktadır.

Kimyasal testler kapsamında PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar) belirleme testleri Uluslararası yayınlanan 
standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) kömür, petrol ve gaz, çöp veya diğer organik bileşiklerin eksik yanması 
sırasında oluşan 100'ün üzerinde farklı kimyasal bir gruptur. PAH bileşiklerinin karsinojenik, mutajenik ve teratojenik 
özellikleri bilinmektedir.

PAH petrokimya, kauçuk, plastik, madeni yağ, pas yağ, boya, deri ve diğer ürünlerde bulunabilir. Kauçuk ve 
plastik malzemeler, PAH içeren yüksek riskli malzemelerdir. Lastik, elektronik ve oyuncak çoğu Alman ve ABD, AB 
PAH kısıtlaması bulunmaktadır.



 EN 71 (Oyuncak- Kırtasiye Malzemeleri Güvenliği) Testi

2009 yılında yayınlanan (2009/48/EC) Avrupa Birliği Oyuncak-Kırtasiye Malzemeleri Güvenliği yönetmeliği, 2011 
yılında fiziki gereklilikler, 2013 yılında kimyasal gereklilikler olarak 2 basamakta ele alınmaya başlanmıştır. 
Oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri, tasarım ve imalat sürecinden depolama aşamasına kadar farklı proseslerden 
geçmektedir bu proseslerin tamamında direktifin şartlarını karşılamak zorundadır.

Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri Güvenliği Direktifinin amacı, çocukların davranışları öngörülerek, kullanım 
esnasında doğabilecek tehlikeleri belirleyerek bu tehlikelerin sebep olacağı zararları ortadan kaldırmaktır.

Oyuncak Güvenliği Direktifinde uygulanan test standartlarının tamamı EN-71 testleri olarak adlandırılmaktadır.

EN 71 Testlerinin İçerikleri Şu Şekildedir.

EN 71-1; (MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER)

Bu standart oyuncak ya da kırtasiye malzemesi gibi 
çocuklar tarafından kullanılabilecek ürünlerin sebep 
olduğu sıkıştırma, batma , ezilme ve boğulma 
tehlikelerinin önüne geçmek için uygulanmaktadır.

EN 71-2; (YANICILIK)

Bu standart bir ürün ateş aldığında ciddi bir 
yaralanmaya sebep olmadan söndürebilmeyi ya 
da, yanan ürünün etkisinden zarar görmeden 
kurtulabilmenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

EN 71-3; (BELİRLİ ELEMENTLERİN GÖÇÜ) 

Bazı elementlerin göçü (Üretilen ürünün kimyasal özelliklerinin kullanan bireyin sağlığını etkilememesini garanti 

eder. Bu standartta yapılan analizde ürün bileşiğinde: Kurşun, Arsenik, Antimon,  Kadmiyum, Krom, Baryum, 

Civa, Selenyum aranmaktadır. Üründe bulunan veya belirlenen kritik limitlerin üstünde çıkan ağır metaller ; ter 

ve tükürük ile vücuda girebilir. Vücut fonksiyonları için hayati öneme sahip mineralleri manipüle ederek yer 

değiştirirler. Ve kişinin vücut fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine getirmesini engellerler.

Bu kimyasallar doğal olarak da eser miktarda bulunabilir. Bu eser miktardaki değer mikrogram olarak her ürün 

için üst limit konulmuştur.

EN 71-4; FEN VE DOĞA DENEYİ TESTLERİ

EN 71-5; KİMYASAL DENEY SETLERİN 

EN 71-6; YAŞ UYARILARINA YÖNELİK İKONLAR VE SEMBOLLER

EN 71-7; PARMAK BOYALARI

EN 71-8; İÇERİDE VE DIŞARIDA KULLANIMA YÖNELİK SALINCAK, KAYDIRAK VB. OYUNCAKLAR

EN 71-9; ORGANİK/KİMYASAL İÇERİK GEREKSİNİMLERİ

EN 71-10; ORGANİK/KİMYASAL BİLEŞENLERİN HAZIRLANIŞ VE SUNUMLARI

EN 71-11; ORGANİK-KİMYASAL BİLEŞENLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

Bu Standard maddesinde organik ya da kimyasal bileşenlerin analiz yöntemleri tanımlanmaktadır.



 Yangın Dayanım ve Tepki Testleri

Bayındırlık ve iskan bakanlığınca 2007 yılında binaların yangından korunması hakkında yönetmelik resmi 

gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle resmi veya özel kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılan bina, yapı , tesis 

ve işletmelerde yangın tehlikesinin en aza indirgenmesini ve olası yangınların asgari can ve mal kayıpları ile 

atlatılmasını sağlamak amacı ile, alınacak önlemlerin proseslerini ve denetim esaslarını belirlemektedir.

Yayınlanan yönetmelik ile, yangına dayanımı yüksek olması gereken yapı malzemeleri ve bu malzemelerin 

yangına dayanım testlerinin yapılması ve standarda uygun  sınıflandırılmaları şart koşulmuştur. Fakat bu yasal 

düzenlemelere rağmen, beklenen etki hala elde edilememiştir.         

AB standardı en 13501-1, tüm ürünler ve yapı elemanları için yangın derecelendirme prosedürüne karşılık 

vermektedir. En 13501-1  standardına göre yangına tepki; bir ürünün, belirli şartlar etkisinde maruz kaldığı bir 

yangına kendi ayrışmasına katkıda bulunmasıdır. Ürünler son kullanım alanları ile ilgili olarak dikkate alınır ve  üç 

ana kategoride değerlendirilir; İnşaat Ürünleri, Döşeme, Doğrusal Boru Isı Yalıtım Ürünleri.
İnşaat ürünlerinin sınıflandırmaları harmonize test 
yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Bunlar a1, a2, b, 
c, d, e ve f olarak adlandırılmıştır.  Belirli bir sınıfta 
derecelendirilen ürünler, alt sınıflara ait tüm 
gereklilikleri yerine getirdiği kabul edilir.

A1 ve a2 olarak sınıflandırılan ürünler yanıcı olarak 
kabul edilmezler örnek olarak fiberglas, çimento, 
beton, mineraller fiberglas, cam, taş yünü, seramik 
vb. Olarak sıralayabiliriz.

B ile f arasında sertifikalı malzemeler artan sıraya 
göre yanma seviyeleri artar. Döşeme ürünleri a1, a2, 
b, c, d, e ve f sınıflarına göre seviyelendirilmekte, 
ardından “fl” döşemesinin kısaltması belirtilmektedir.

Yangın Tepki Standarlarından Bazıları Şöyledir;   

EN 13823:2010 :2011; Yapı Ürünleri İçin Yangına Tepki Deneyleri-Tek Bir Yakma Unsuru İle Isıl Etkiye Maruz Kalan-

Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri. 

TS EN 15725 :2011; Yapı Ürünleri Ve Bina Elemanlarının Alev Performansına Dair Genişletilmiş Uygulama Raporlar 

TS EN ISO 11925-2 :2004; Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında 

Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney.  

TS EN ISO 9239-1 :2005; Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri – Yanma Davranışının Radyan Isı Kaynağı 

Kullanılarak Tayini.

TS EN ISO 1716 :2011; Yapı Ürünlerinin Yangına Tepki Deneyleri – Yanma Isısının Tayini (Kalorifik Değer)

TS EN ISO 1182 :2010; Yapı Mamullerinin Yangın Deneylerine Tepkisi – Tutuşmazlık Deneyi.

TSE CEN/TS 15117 :2006; Doğrudan Ve Genişletilmiş Uygulamayla İlgili Kılavuz.



 Kozmetik Test ve Analizleri

2005 yılında çıkarılan Kozmetik Kanunu, kozmetik ürünlerin insanlara kaliteli, güvenli ve etkili bir şekilde 

ulaşmasını sağlamak üzere, bu ürünlerin piyasaya sunulmadan önce bildirimlerinin yapılması, piyasa gözetim 

ve denetimlerinin yapılması ve bu ürünleri üreten yerlerin denetlenmesine yönelik esasları açıklamaktadır. Bu 

kanunun uygulanma alanı ise şu şekilde belirlenmiştir: insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, 

dudaklar ve dış genital organlar gibi farklı bölgeleri ile dişler ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanan 

ve bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, vücut kokularını düzeltmek, korumak ve iyi 

bir durumda tutmak amacı ile kullanılan maddeler. 

Daha sonra çıkarılan Kozmetik Yönetmeliği de kozmetik 

ürünlerin, insanların yanılmasına yol açmayacak ve insan 

sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve doğru ve anlaşılır 

bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamayı hedeflemiştir. 

Bu çerçevede yönetmelik, kozmetik ürünlerin sahip 

olmaları gereken teknik nitelikler, ambalaj bilgileri, bildirimler, piyasaya sunulmaları, piyasa gözetim ve 

denetimleri, üretim yeri denetimleri ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere yönelik esasları 

düzenlemektedir.

Kimyasal Testler

Ağır Metal Testleri
pH
Yoğunluk
Viskozite
Erime Noktası Tayini
Parlama noktası- FlashPoint
Kuru Madde Tayini
Alkol İçeriği ( Etil Alkol, Metil Alkol ,IPA)
Anyonik Yüzey Aktif Madde
Katyonik Yüzey Aktif Madde
Toplam Yüzey Aktif Madde
1,4 Dioksan Miktar Tayini
Triclosan Miktar Tayini
Formaldehid Miktar Tayini
Parabenler
Hidrokinon
Esans Allerjenleri (IFRA)
NDELA (Nitrosamine)

Fitalatlar
Glikol Eterleri
Etilen Oksid
Nanopartiküller
Ucucu Çözücü Kalıntıları
Koruyucular

Mikrobiyoloji Testleri
Toplam Bakteri Sayımı (ISO 
21149:2006,USP 61, EUP 2.6.12)
Toplam Küf&Maya Sayımı (ISO 
16212:2008)
Staphylococcus aureus (ISO 
22718:2006)
Pseudomonas Aeruginosa (ISO 
22717:2006)
Candida Albicans ( ISO 18416:2007)
Escherichia Coli ( ISO 21150:2006) 

Salmonella (USP 31, EUP 2.6.13)
Clostridia Spp. ( EUP 2.6.13)
Koruyucu Etkinlik Testi (Challenge Test 
– EP, USP ve ISO11930:2012)
Antibakteriyel, antimikrobiyal etkinlik 
testleriü Kalıntıları
Koruyucular

Aerosol Testleri
Aerosol Testleri

Parlama Noktası (Flash Point)
Püskürtme Hızı Tayini (Discharge Rate 
Inner Pressure)
Yanma Uzaklığı (Ignition Distance)
Kapalı Alan Yanma Testi (Enclosed 
Space Ignition Test)



Tüketicilere sunulan gıda ürünlerinin yüksek kalitede olması ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte 

güvenli olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu yönde yeri geldikçe yeni yasal düzenlemeler yapılmakta, yeni 

denetim mekanizmaları kurulmakta ve standartlar oluşturulmaktadır. Ancak alınan bu önlemlerin uygulanması 

büyük ölçüde laboratuvar çalışmalarının etkinliğine bağlıdır. Yapılacak gıda analizlerinin birçoğunun bir takım 

ortak yönleri bulunmaktadır, ancak buna rağmen birçok analiz işlemi, gıdaların çeşidine ve yapılacak test ve 

analizin amacına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Doğal olarak gıda sektöründeki gelişmelere paralel yeni 

test ve analiz yöntemleri ortaya çıkmakta ve yeni kriterler tespit edilmektedir.

Gıda analiz hizmeti veren laboratuvarlarda, örnek alma, örneklerin analiz için hazırlanması ve analiz edilecek 

her bir gıda ürünü için örneklemede dikkat edilmesi gereken noktalar büyük bir titizlikte uygulanmaktadır. 

Bunun yanı sıra analitik yöntemlerle elde edilen veriler, ilgili standartlar esas alınarak değerlendirilmekte ve 

raporlanmaktadır.

 Gıda Analizleri

Laboratuvarlarda gıda analizleri kapsamında temel olarak şu ana başlıklar altında hizmet verilmektedir:

Fiziksel analizler

Kimyasal analizler

Mikrobiyolojik analizler

GDO analizleri

Tür analizleri

Mikotoksin analizleri

Ambalaj analizleri

Biyotoksin analizleri

Gıda analizleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için ayrıntılı olarak yapılan çalışmaların 

bütünüdür. Bu tanımın içeriği çok geniştir. Yetkili laboratuvarda verilen analiz hizmetleri, gıdaların fiziksel 

analizlerinden gıda alerjen analizlerine, kimyasal analizlerden gıda ile temas eden metaryal analizlerine, gıda 

mikrobiyolojisi analizlerinden gıda katkı ve kalıntı analizlerine, metal ve mineral analizlerinden, moleküler biyoloji 

analizlerine, toksin analizlerinden ambalaj analizlerine kadar sayısız test, ölçüm ve analizler, gıda analizleri 

kapsamına girmektedir. Gıda analizleri içinde kimyasal ve fiziksel analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Kimyasal analizlerde birtakım kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Fiziksel analizler ise daha çok gıdaların 

raf ömrü çalışmalarına yardımcı olan analizlerdir.



 Referanslarımızdan Bazıları...
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