
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DONANIM 
GELİŞTİRİLMESİ

M. Ali YILDIZ
Commat  Ltd. Şti.

2009

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DONANIM 
GELİŞTİRİLMESİ

M. Ali YILDIZ
Commat  Ltd. Şti.

2009

Deneysel araştırmalarda kullanılan donanımların 
geliştirilme amacı, yeni teknolojiler kullanarak 
deneysel araştırmalarda kullanılan bütün metot 
ve yöntemleri kapsayan, deney hayvanların 
biyolojik yapısını etkilemeden ve fizyolojik 
koşulları değiştirmeden  doğal yaşam sürecince 
biyolojik, farmakolojik ve  fizyolojik verilerin 
daha kolay ve daha güvenilir olarak elde 
edilmesini sağlamaktır. 

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DONANIM 
GELİŞTİRİLMESİ

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DONANIM 
GELİŞTİRİLMESİ



DONANIMLARIN GELİŞTİRİLMESİDONANIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ

1- GEREKSİNİMLER

2- ETKENLER

3- HEDEFLER

4- DONANIMLARIN GELİŞİM SÜRECİ

5- ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

1- GEREKSİNİMLER1- GEREKSİNİMLER

İdeal sonuçlara ulaşabilmek için deneysel metotların bir çoğu    
için özel tasarlanmış ve geliştirilmiş,  mevcut donanımların
halen deneysel zorluklara ve oluşan problemlere  çözüm    
getirememiş olması, 

Kullanılan yöntem ve gereçlerin uygulamalarda fizyolojik  
koşulları değiştirmesi.

Deney ortamındaki çevresel faktörlerin donanım üzerindeki 
etkisinin en az indirilmesi.

Gelişen teknolojik imkanlarından yararlanarak daha kolay ve 
doğru veri edinilebilmesi.
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2- ETKENLER2- ETKENLER

Kullanıcıdan gelen talepler ve geri bildirimler.

Mevcut benzer donanımlardaki özelliklerden esinlenmek.

Üreticinin gelişmiş teknolojileri ve malzemeleri kullanarak ürün   

kalitesini artırmak isteği.

Araştırmacı ve üretici arasındaki bilimsel diyaloglarla gelişen   

fikirleri hayata geçirmek.

Donanımı oluşturan mekanik, elektromekanik, mikro elektronik  

ve bilgisayar  teknolojilerinin  gelişimi.

Deneysel araştırmalarda gelişen yeni yöntemler. 
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3- HEDEFLER3- HEDEFLER

Donanımlarda kullanım kolaylığı sağlamak.
Deney hayvanlarının konforunu sağlamak.
Donanımların deney hayvanı üzerindeki fizyolojik ve 
psikolojik etkilerinin en aza indirilmesi sağlamak.
In-Vitro deneylerde doku ve organların deney düzeneğine 
yerleştirme kolaylığı ve preparatların hasar görmemesini        
sağlamak.
İn-Vivo deneylerde, deney hayvanında biyolojik yapıya 
zarar vermeden ve fizyolojik şartları değiştirmeden veri 
edinebilmek.
Deneysel verilerin hassasiyetini arttırmak, doğruluk oranını
yükseltmek, verilerin tekrarlanabilirliğini sağlamak.
Deneysel verilerin analizi ve analiz sonuçlarını hızlı ve 
güvenilir olarak elde edebilmek.
Rakip ürünler karşısında üstünlük sağlamak.
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Geliştirilecek donanımı yakından tanımak.

Dünyada kullanılan  benzer ürünlerin özellikleri.

Kullanılan mevcut ürünlerdeki eksikleri gözlemlemek.

Araştırmacıların ürün üzerindeki görüş, öneri ve taleplerini 

almak.

Mevcut ürünlere eklenecek teknolojilerden haberdar olmak.

Üretilebilirlik fizibilite çalışması yapmak.

Üreticinin teknik alt yapı ve teknolojik imkanlara sahip 

olması.

Üretimin ekonomik ve efektif olması.

Ürünün pazardaki potansiyel müşteri hacmi.

Ürünün dünya pazarındaki yeri.
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GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Donanım geliştirilmesi için yapılacak Ar-Ge çalışmaları, 
deneysel araştırma yapan araştırmacıların talepleri veya 
üreticilerin donanım geliştirme fikirlerini uygulamak 
istemeleri ile başlar.  Fakat her iki halde araştırmacı ve 
mühendisin aynı çizgide buluşması gereklidir. Bu da 
araştırmacının ne istediğini mühendise aktarabilmesi ve 
mühendisin de  isteği iyi anlaması gerekir. Her zaman bu 
ortak paydayı bulmak çok kolay olmaz. 

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Bu neden ile çoğu zaman araştırmacı yeni bir yan yola 
girerek donanım  teknikleri   ile ilgilenir ve kedisi bir şeyler 
yapmaya çalışır veya bu alanda teknik bir partner bulur.  

Diğer taraftan mühendisler yeni bir yan yola girerek  
medikal  alanla  ilgilenir ve edindiği bilgiler doğrultusunda 
geliştirmeler yapmaya çalışır veya bir araştırmacı partner 
bulur.  

Bu  buluşma sonucunda Ar-Ge çalışmaları başlar. 



GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Ülkemizde benzer şekildeki Ar-Ge projelere rastlamak çok 
olası değildir. Son yıllarda üniversitelerin bünyesinde 
kurulan Teknokent merkezleri, teknolojik fikirleri 
buluşturmakta ve Ar-Ge yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 

Teknoket bünyesinde yapılacak Ar-Ge projeleri 
ülkemizdeki deneysel araştırma donanımlarının  
geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DONANIM 
GELİŞTİRİLMESİ

Siz sayın araştırmacılar  ve biz mühendisler 
donanımları ve teknolojilerini  geliştirme çalışmalarına 

birlikte devam edeceğiz. 

TEŞEKKÜR  EDERİM

M. Ali YILDIZ  Commat  Ltd. Şti.
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