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Sayın Haşim KEKLİK 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 
 
Sayın Keklik, 

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Denizli bakır tel ve kablo üretimi bakımından Türkiye’de 
İstanbul’dan sonra ikinci büyük üretim merkezi olup, iç talebin karşılanmasında ve ihracatta 
önemli bir yer tutmaktadır.  

Elektrik-elektromekanik ürünler üreten üyelerimizin vaki müracaatlarında; kurumunuz 
tarafından alçak-orta gerilim teçhizatı satın almalarında kullanılan teknik şartnamelerde insan 
sağlığının ve güvenliğinin korunması amacıyla talep edilen tip testlerinin akredite laboratuarlara 
yaptırılması ile ilgili uygulamaya 01.08.2009 tarihinde başlanacağı bildirilmiştir.  

Konu, Odamızın ilgili Meslek Komitelerinde ayrı ayrı değerlendirilmiş, ayrıca, sektör 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak bir toplantıda ele alınmış olup, tip testlerinin 
akredite laboratuarlara yaptırılmasının tüketicinin can ve mal güvenliği açısından kaçınılmaz bir 
ihtiyaç olduğu ve talebin makul ve haklı gerekçelere dayandığı hususunda mutabakata 
varılmıştır.  

Ancak, toplantılarda ayrıca, ülkemizde birçok elektrik-elektromekanik ürünle ilgili tip testlerini 
yapacak akredite laboratuar bulunmaması, tip testlerin yurtdışında yaptırılması halinde ciddi 
zaman ve maliyet kayıplarının yaşanacağı, bazı ürünlerde ürünün teknik özellikleri ve test 
metotları nedeniyle anılan testlerin çok uzun bir sürede yapılabildiği de değerlendirilmiştir.  

Ülkemizde konu ile ilgili laboratuar ihtiyacına binaen 1980'li yıllarda gündeme gelen kısa devre 
testlerini de yapabilecek akredite Yüksek Güç Laboratuarının kurulması yönündeki 
çalışmalardan bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte, laboratuar alt yapısıyla 
ülkemiz sanayi için son derece önemli bir yeri olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve diğer 
ilgili kurum ve kuruluşların konu ile ilgili çalışmaları olduğu anılan toplantıda dile getirilmiştir. 

2008 yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik krizin reel sektöre yansımaları yoğun olarak 
hissedilmektedir. Bu çerçevede, akredite laboratuar uygulamasına geçilmesi, ülkemizdeki 
laboratuar altyapısının yetersizliği nedeniyle yerli ve yabancı firmalar arasında haksız rekabete 
neden olacaktır. 

Bu nedenlerle, tip testlerinin akredite kuruluşlara yaptırılması ile ilgili 01.08.2009 tarihi 
itibarıyla başlayacak uygulamanın askıya alınması ve gelecek günlerde bu eksikliklerin 
giderilmesi ile uygulamaya konması yönünde verdiğimiz demokratik mücadelemizde, destek ve 
yardımlarınızı esirgemeyeceğinize olan inancımız tamdır. Denizlili Sanayici sizlerden bu ilgiyi 
beklemektedir.  

Saygılarımla, 
 
 
 
Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 


