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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, TSE olarak üyesi olunan bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları 

bünyesinde gerçekleştirilen standardizasyon çalışmalarına katılım da dâhil olmak üzere standardizasyon 

çalışmalarına ilgili tarafların katılımını sağlayan Milli Teknik Komitelerin çalışmalarına ilişkin esasları 

belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, Milli Teknik Komiteleri üyeleri, başkanları ve sorumlularının görevleri ile bu komitelerin 

oluşumu, çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Bu prosedürün yürütülmesinden SHMB, SGB, USM, Milli Teknik Komite Sorumluları, Milli Teknik 

Komite Üyeleri ve Milli Teknik Komite Başkanları sorumludur. 

4. TANIMLAR ve KISALTMALAR  

ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı): Elektrik ve elektroteknik alanları dışında uluslararası 

standartları hazırlayan kuruluştur.  

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu): Elektrik ve elektroteknik alanlarında uluslararası 

standartları hazırlayan kuruluştur.  

CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi): Elektrik ve elektroteknik alanları dışındaki Avrupa 

standartlarını hazırlayan bölgesel bir kuruluştur.  

CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi): Elektrik ve elektroteknik alanlarında 

Avrupa standartlarını hazırlayan bölgesel bir kuruluştur. 

Paydaş / İlgili Taraf: Standardizasyon faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılan, her türlü 

gerçek veya tüzel kişilerdir. (Sanayici, KOBİ, Sivil Toplum Kuruluşları, Akademi, Tüketiciler, Kamu 

Otoriteleri vb. tarafları kapsar.) 

Milli Teknik Komiteler (Ayna Komiteler): Standart hazırlama çalışmalarına ilgili tarafların etkin 

katılımını sağlamak, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları tarafından hazırlanan standart 

tasarıları ile ilgili ülke görüşünün oluşturulması dâhil standardizasyon çalışmalarını yürütmek amacıyla 

oluşturulan komitelerdir. MTC veya MTK olarak da kısaltılabilirler.   

Milli Teknik Komite Sorumlusu: Milli Teknik Komitelerin standardizasyon çalışmalarını koordine eden 

Enstitü personelidir.  
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Teknik Organ: Ulusal veya Uluslararası Standardizasyon kuruluşları bünyesinde standardizasyon 

faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Teknik Kurul, İhtisas Kurulu, Milli Teknik Komite, Teknik Komite 

ile Çalışma Grubu vb. organların bir veya birkaçını tanımlayan terimdir. 

TC (Teknik Komite) : Uluslararası ve Bölgesel standardizasyon kuruluşları bünyesinde kurulmuş olan 

standardizasyon faaliyetlerini yürüten komitelerdir. 

SC (Alt Komite): Teknik komitelerin altında kurulan ve standardizasyon faaliyetleri yürüten 

komitelerdir.  

WG (Çalışma Grubu): Herhangi bir Teknik Komitenin çalışma alanına giren özel konularda, Teknik 

Komiteye bağlı olarak çalışmak üzere kurulan geçici gruplardır. 

Doküman: Ortak Çalışma Çıktısı (CWA), Teknik Rapor (TR), Teknik Spesifikasyon (TS), TSEK, rehber 

vb. standart haricindeki her türlü standardizasyona dair teknik belgedir.  

Sistem : Standart.net/Standardizasyon Platformu vb. veri tabanı programı  

TSE: Türk Standardları Enstitüsü 

SHMB: Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 

SGB: Standardizasyon Grup Başkanlığı 

USM: Uluslararası Standartlar Müdürlüğü 

KOBİ: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

5. GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

5.1.  Milli Teknik Komitenin Görev ve Sorumlulukları 

5.1.1. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşları tarafından yürütülen standardizasyon 

çalışmaları başta olmak üzere, gönüllülük esası doğrultusunda her türlü standardizasyon çalışmalarına 

ülke adına yürütmek ile sorumludur. 

5.1.2. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının prensiplerine uygun ve TSE’ye karşı 

sorumlu olarak çalışmalıdır. 

5.1.3. Standardizasyon çalışmalarına; özel sektör, KOBİ, üniversite, sivil toplum örgütleri, kamu vb. tüm 

ilgili tarafların aktif ve dengeli katılımını esas almalıdır. 
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5.1.4. Kapsamları dâhilinde takip ettikleri TC/SC iş programındaki her türlü dokümanı ve standart 

tasarılarını incelemeli ve ülke menfaatini ön planda tutarak incelenen dokümanlar ve standart tasarıları 

için ülke görüşünü oluşturmalıdır.  

5.1.5. Ulusal, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının teknik organlarından gelen yeni 

konu tekliflerinin uygulanabilirliğini, teknik ve mali hususları da göz önünde bulundurarak her açıdan 

değerlendirmeli ve TSE’ye görüşlerini bildirmelidir. 

5.1.6. Yeni konu tekliflerinin ve taslak dokümanların değerlendirilmesi esnasında ulusal mevzuatla 

çelişen/çakışan hususların varlığını tespit eder ve gerekli hallerde tespit edilen hususlar ile ilgili olarak 

“Ulusal Sapma Prosedürüne” göre gerekli işlemlerin yapılması sağlamalıdır.  

5.1.7. Gerektiğinde SHMB’nin onayı ile alt komite ve çalışma grupları kurmalıdır. 

5.2.  Milli Teknik Komite Başkanının Görev ve Sorumlulukları 

5.2.1. Başkanı olduğu Milli Teknik Komiteyi CEN/CENELEC üyelik gereklilikleri (şeffaflık, açıklık ve sürekli 

gelişim, tarafsızlık ve uzlaşı, etkinlik ve uygunluk, tutarlılık, sürdürebilirlik ve istikrar) çerçevesinde 

yönetmelidir. 

5.2.2. Takip edilen tüm TC/SC iş programındaki yeni konular dâhil değişiklikleri inceleyerek ilgili 

tarafların görüşlerinin alınmasını sağlamalı ve gerektiğinde ilgili tarafların çalışmalara dâhil edilerek 

koordinasyonunun sağlanması amacıyla Milli Teknik Komite Sorumlusuna bilgi vermelidir.  

5.2.3. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının teknik organları tarafından gönderilen 

doküman/standart tasarıları ile ilgili olarak Milli Teknik Komite üyelerinden gelen görüşleri 

değerlendirmelidir. 

5.2.4. İlgili taraflardan gelen görüşler doğrultusunda ülke görüşünü İngilizce olarak oluşturmalı ve ilgili 

standardizasyon kuruluşuna iletilmek üzere TSE’ye bildirmelidir.  

5.2.5. Gerektiğinde Milli Teknik Komite üyesi olmayan diğer paydaşlarla görüşerek, doküman ve 

standart tasarıları için görüş istemeli ve görüş gelmesi halinde komitede bu görüşlerin değerlendirilmesini 

sağlamalıdır. 

5.2.6. Milli Teknik Komitenin toplantı gündemini diğer üyelerin görüşlerini de alarak belirlemeli, 

üyelere bildirmeli ve faaliyetlerini koordine etmelidir.  

5.2.7. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının teknik organlarına ait tüm toplantı 

duyurularının değerlendirilmesini ve gerektiğinde toplantılara katılımın koordinasyonunu sağlamalıdır. 
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5.3.  Milli Teknik Komite Üyesinin Görev ve Sorumlulukları 

5.3.1. Uluslararası, bölgesel ve ulusal standart çalışmalarına dair CEN/CENELEC İç Regülasyonları, 

CEN/CENELEC Rehber vb. kuralların güncelliğini takip etmeli ve bu kurallara uymalıdır.  

5.3.2. Standartlarda yapılan teknik hatalar ile ilgili sorumluluğu üstlenmelidir. 

5.3.3. Patent veya telif hakları ile ilgili konularda “Standardizasyon Faaliyetlerinde Patent ve Telif 

Hakları Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında gerekli kurallara uymalı ve sorumluluğu üstlenmelidir.  

5.3.4. Milli Teknik Komite toplantılarına düzenli olarak katılmalıdır. 

5.3.5. Uluslararası, bölgesel ve ulusal standart çalışmalarını takip etmelidir.  

5.3.6. Milli Teknik Komitelerin çalışma alanı ile ilgili geliştirilen doküman ve standart tasarılarını 

ncelemeli ve ülke menfaatini de dikkate alarak görüşünü komiteye iletmelidir. 

5.3.7. Gerektiğinde uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının Teknik Organlarında 

sorumluluk üstlenmelidir. 

5.3.8. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının teknik organları tarafından düzenlenen 

toplantılara gerektiğinde katılım sağlamalıdır. 

5.3.9. Katılım sağlanan toplantı sonrasında Milli Teknik Komiteye, TSE’ye ve gerektiğinde diğer Milli 

Teknik Komitelere geri bildirimde bulunmalıdır. 

5.3.10. Kamu, özel sektör, KOBİ üniversite, sivil toplum örgütleri vb. tüm paydaşların standardizasyon 

çalışmalarına aktif katılımını sağlamaya çalışmalıdır. 

5.4.  Milli Teknik Komite Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları 

5.4.1. Milli teknik komite ile ilgili çalışmalarını CEN/CENELEC üyelik gereklilikleri (şeffaflık, açıklık ve 

sürekli gelişim, tarafsızlık ve uzlaşı, etkinlik ve uygunluk, tutarlılık, sürdürebilirlik ve istikrar) 

çerçevesinde yürütmelidir.  

5.4.2. Sorumlusu olduğu Milli Teknik Komite ile ilgili bilgi, görüş ve oylama dokümanlarını ilgili 

Komite üyelerine iletmeli ve bu dokümanlarla ilgili geri dönüşlerin takibini yapmalıdır.  

5.4.3. Gerektiğinde görüş verilmesi beklenen dokümanlarda belirtilen son görüş tarihinden önce ülke 

görüşünün netleştirilmesini koordine etmelidir. 

5.4.4. Milli Teknik Komite tarafından verilen görüşlerin ilgili uluslararası ve bölgesel standardizasyon 

kuruluşlarına iletilmesi ile ilgili süreci yönetmelidir.   
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5.4.5. Gerektiğinde, Milli Teknik Komite üyelerini standardizasyon faaliyetleri hakkında 

bilgilendirmelidir.  

5.4.6. Milli Teknik Komiteden talep gelmesi halinde veya gerektiğinde komite toplantısı düzenlemeli ve 

koordine etmelidir. 

5.4.7. Milli Teknik Komite çalışmalarına ve toplantılarına ait kayıtların tutulmasını ve tüm üyelere 

bildirilmesini sağlamalıdır. 

5.4.8. Milli Teknik Komite tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmelidir. 

5.4.9. Milli Teknik Komitelere üyelik başvurularını değerlendirerek gerekli işlemleri yapmalıdır. 

5.4.10. Uluslararası ve bölgesel standart kuruluşlarının teknik organlarına üyelik konusunda sorumlusu 

olduğu Milli Teknik Komitenin talepleri ile ilgili süreci yürütmelidir. 

6. MİLLİ TEKNİK KOMİTE KURULMASI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ  

6.1.  Milli Teknik Komite Kurulması 

6.1.1. İlgili tarafların takip etmek istedikleri alanda daha önce bir Milli Teknik Komite kurulmamış ise, yeni bir 

Milli Teknik Komitenin kurulabilmesi için en az üç farklı ilgili tarafın yazılı veya sistem üzerinden 

başvuru yapması gerekmektedir.  

6.1.2. Kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, KOBİ, üniversite, sivil toplum kuruluşu vb. tarafların 

temsilcileri ilgili paydaş olarak Milli Teknik Komite kurulması için başvuruda bulunabilir.  

6.1.3. Milli Teknik Komite kurulumu ile ilgili yapılan yazılı başvurular “Milli Teknik Komite Kurulması 

Formu” üzerinden değerlendirilir.  

6.1.4. Başvurunun uygun bulunması halinde Standard Hazırlama Merkezi Başkanının onayı ile yeni 

Milli Teknik Komite kurulur. Yeni bir Milli Teknik Komite kurulumu ile ilgili işlemler USM tarafından 

koordine edilir. 

6.1.5. Milli Teknik Komite kurulması amacıyla yapılan yazılı başvuruda; Firma/kurum üst yazısının, 

Milli Teknik Komite (Ayna Komite) formunun ve komite üyesi olacak kişilerin özgeçmişinin TSE’ye 

iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda TSE taraflardan ek bilgi veya belge talep edebilir. 

6.1.6. Yeni kurulan Milli Teknik Komite, ISO ve IEC için ilk kurulduğunda “O-Gözlemci” statüsünde 

çalışır. Milli Teknik Komitenin uzlaşısı ile sağlanan talep doğrultusunda “P-Katılımcı” üye statüsünde 

çalışabilirler. CEN ve CENELEC için, çalışmaların takibi ile ilgili olarak statü farkı bulunmamaktadır.  

6.1.7. Yeni kurulan ayna komite üyelerini bilgilendirmek amacıyla Milli Teknik Komite Sorumlusu 

tarafından bir toplantı düzenlenir.  
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6.1.8. Toplantı karar yeter sayısı toplantıya katılım sağlayan Milli Teknik Komite üye sayısının 

yarısından bir fazlasıdır.  

6.1.9. Yeni kurulan Milli Teknik Komitenin ilk toplantısında Milli Teknik Komite Başkan ve Başkan 

Vekili 6.2 maddesinde belirtilen şekilde seçilir.  

6.1.10. Toplantıda, takip edilen ISO ve IEC teknik komitelerinin, “O-Gözlemci” statüsünde mi yoksa “P-

Katılımcı” statüsünde mi takip edileceğine karar verilmesi beklenir. Başkanı bulunmayan Milli Teknik 

Komiteler gözlemci statüsünde çalışır. TSE, Başkanı bulunmayan komitelere bilgi ve doküman akışını 

askıya alabilir. Uzlaşı sağlanan görüşler SHMB tarafından oylanabilir. 

6.1.11. Yeni kurulan her Milli Teknik Komite için Milli Teknik Komite Sorumlusu Standardizasyon Grup 

Başkanı koordinasyonu ile Standard Hazırlama Merkezi Başkanı tarafından görevlendirilir. Milli Teknik 

Komite sekretaryası Milli Teknik Komite sorumlusu eliyle TSE tarafından yürütülür. 

6.1.12. Milli Teknik Komiteye katılım sağlayan ilgili taraflar; özel sektör, KOBİ, sivil toplum örgütleri, 

kamu, üniversite temsilcileri ve bireysel katılımcı (şahıs) olarak sınıflandırılmaktadır. Milli Teknik 

Komitelerde dengeli katılım esas olduğundan, yeni kurulan her Milli Teknik Komite ilgili paydaşların 

katılımı için TSE web sayfasındaki Milli Teknik Komite listesinde ve TSE standardizasyon platformunda 

duyurulur. Ayrıca; ilgili taraflara daha etkin ulaşabilmek amacıyla ayrı bir duyuru ve davet metni 

yayımlanabilir. Milli Teknik Komitelere, piyasa gözetim otoriteleri başta olmak üzere yasal mevzuat 

yapıcıların katılımı esastır. 

6.1.13. Yeni bir Milli Teknik Komite kurulması için ilgili sistem üzerinden bireysel başvuru yapan 

paydaşların başvuruları, komite kurulması için yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar sistem üzerinde 

saklı tutulur. Üç farklı tarafın başvurusu sisteme girildiği takdirde Milli Teknik Komite kurulma süreci 

başlatılır.  

6.2.  Milli Teknik Komite Başkanı Seçimi 

6.2.1. Milli Teknik Komite Başkanının görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceğini kabul eden her Milli 

Teknik Komite üyesi başkanlık için aday olabilir. 

6.2.2. Her Milli Teknik Komite Başkanı aynı zamanda Milli Teknik Komitenin üyesidir. 

6.2.3. Milli Teknik Komite Başkanı/Vekili, Milli Teknik Komite Üyeleri tarafından TSE’nin 

koordinasyonunda 3 senelik görev süresi için seçilir. 

6.2.4. Başkanlık seçiminde oy çokluğu esas alınır. 

6.2.5. Seçimlerde her kurum ve kuruluşun Milli Teknik Komitede yer alan üye sayısına bakılmaksızın tek 

bir oyu bulunmaktadır. 
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6.2.6. Milli Teknik Komiteden bir talep gelmesi halinde 3 senenin sonunda Başkanlık seçimi planlanarak 

gerçekleştirilir. Herhangi bir talep gelmediği takdirde Başkanın görev süresi 3 sene daha uzatılmış olur. 

6.2.7. Başkanın görevi bırakması halinde Milli Teknik Komite 3 ay içerisinde başkanlık seçimi 

gerçekleştirir. 

6.2.8. Milli Teknik Komite’nin üye sayısının çoğunluğu tarafından (6.2.5. maddesi göz önünde 

bulundurularak) talep edilmesi halinde Milli Teknik Komite Başkanlığı için 1 ay içerisinde seçime gidilir. 

Başkanın ilk 3 yıllık döneminde bu kural uygulanmaz. 

6.2.9. Başkan Vekili’nin görevi bırakması Başkanlık seçimi için bir sebep teşkil etmez. Milli Teknik 

Komite’nin tercihine göre yeni Başkan Vekili komite içi bir oylamayla seçilebilir veya Başkanlık seçiminin 

normal süreci beklenebilir.  

6.2.10. Eşit oy çıkması durumunda oylama tekrar gerçekleştirilir, yine eşitlik bozulmadığı takdirde 1 aylık 

süre içerisinde komitenin uzlaşarak ortak adayı belirlemeleri beklenir.  

6.2.11. Kişisel olarak oy kullanan üyeler seçimden 2 ay öncesine ve 2 ay sonrasına kadar TSE sisteminde 

herhangi bir firma değişikliği yapamaz. Bu tür bir durumun oylamaya önemli bir etkisi bulunduğunun 

tespiti halinde TSE ilgili seçimi yenileyebilir. 

6.2.12. Yeni üyelerin (oylama tarihinden 6 aydan daha kısa süre üyeliği bulunanlar) ayna komite başkanı 

seçiminde oy kullanma hakkı bulunmaz. Herhangi bir nedenle son 6 ay içerisinde mevcut üyelik türünde 

değişiklik yapanlar da yeni üye gibi değerlendirilir. (yeni kurulan ayna komitelerin ilk başkan seçiminde 

bu şart aranmaz) 

6.2.13. Bir komite 3 ay içerisinde başkanını seçemez ise SHMB tarafından pasif duruma alınabilir. 

6.3.  Mevcut Milli Teknik Komiteye Yeni Bir Üyenin Katılımı 

6.3.1. Milli Teknik Komite çalışmaya başladıktan sonra da tüm ilgili tarafların katılımına açıktır ve komiteye 

üye kabulü devam eder. Milli Teknik Komitelerde yer almak isteyen ilgili tarafların aşağıda belirtilen 

niteliklere sahip olması tercih edilmektedir. 

• Görev almak istediği Milli Teknik Komitenin çalışma alanında tercihen uzman olmak, 

• Çalışmaları takip edecek düzeyde tercihen İngilizce bilmek, 

• Standardizasyon çalışmaları konusunda bilgi birikimine sahip olmak veya SHMB tarafından 

düzenlenen standardizasyon bilgilendirme toplantı ve eğitimlerine katılmak veya standardizasyon 

platformunda sunulan standardizasyon eğitimlerini tamamlamak,  

• Standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmayı, standartların ülke ve kamu menfaati 

doğrultusunda hazırlanması için gerekli uğraşı vereceğini kabul etmek ve üyeliğin sorumluluk ve 

yükümlülükler getiren bir görev olduğunun bilincinde olmak, 
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6.3.2. İlgili taraflar elektronik ortamda sunulan formları doldurarak ve taahhütnameleri onaylayarak 

başvuru yapabilirler. Yazılı başvuru yapacak ilgili taraflar ise SHMB tarafından verilen Milli Teknik 

Komite (Ayna Komite) formunu doldurmalı, Milli Teknik Komite Üyeliği Taahhütnamesi imzalamalı ve 

özgeçmişleri ile birlikte SHMB’ye iletmelidir. Yeni üye başvuruları ilgili Milli Teknik Komite sorumlusu 

tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde üyelik işlemi tamamlanır. 

6.3.3. Milli Teknik Komite çalışmaları, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkese açıktır. Talep olması durumunda CEN-CENELEC üye ülkeleri 

de bu çalışmalara dâhil olabilirler. 

6.4.  Milli Teknik Komite Üyeliğinin Sona Ermesi 

6.4.1. Milli Teknik Komiteler, çalışmalarında ülke menfaatini, sağlık ve güvenlik konuları ile çevresel hususları 

ön planda tutmakla yükümlüdür. Her Milli Teknik Komite öncelikle TSE’ye karşı sorumludur. Milli 

Teknik Komite üyeleri ise faaliyetlerinde TSE’ye ve Milli Teknik Komite Başkanına karşı sorumludur. 

Bu bağlamda hareket etmeyen kişilerin üyelikleri sona erdirilir.  

6.4.2. Milli Teknik Komite Üyeliği Taahhütnamesine veya Milli Teknik Komite Üyeleri Davranış 

İlkelerine aykırı davranan kişilerin üyelikleri sona erdirilir ve üyeliği sona erdirilen üyeler tekrar üyeliğe 

kabul edilmeyebilir.  

6.4.3. Milli Teknik Komite üyelerinin belli bir süre sisteme giriş yapmadıkları veya pasif kaldıkları tespit 

edildiği takdirde sisteme kayıtlı hesaplarının halen aktif olup olmadığının kontrolü amaçlı belli 

aralıklarla onay bildirimleri veya e-postaları iletilip bu ileti doğrultusunda gerekli kontroller 

gerçekleştirilebilir. Bu kontroller sonucunda pasif kalmaya devam eden paydaşların sistem üzerindeki 

kayıtları ile TSE tarafından askıya alma, üyeliğin iptali gibi işlemler yapılabilir. 

6.5.  Milli Teknik Komitelerin Kapsamı ve Kapsam Değişikliği Yapılması  

6.5.1. Bir Milli Teknik Komite birden fazla TC veya SC’ nin çalışmalarını takip edebilir.  Milli Teknik Komite, 

takip ettiği TC veya SC çalışmalarını takip etmekten vazgeçebilir, yeni kurulan bir TC veya SC 

çalışmalarını takip etmeye başlayabilir.  

6.5.2. Milli Teknik Komite kapsamı genişletilebilir veya birden fazla Milli Teknik Komiteye bölünebilir. 

Kapsam değişiklikleri ve bölünme kararları Milli Teknik Komite üyeleri arasında yapılacak oylama ile 

karara bağlanır.  

6.5.3. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı, gerekli gördüğünde Milli Teknik Komite kapsamında 

değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

6.5.4. Bir Milli Teknik Komite’nin herhangi bir uluslararası veya bölgesel teknik komitenin alt 

komitesini (SC) takip edebilmesi için ilgili ana komiteyi de (TC) takip etmesi gerekmektedir. 
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6.6.  Milli Teknik Komitenin Kapatılması 

Milli Teknik Komiteler aşağıdaki hallerde SHMB kararı ile kapatılabilirler; 

• Takip edilen tüm TC ve SC’ lerin kapatılmış olması, 

• Milli Teknik Komite üyelerinin oybirliği ile kapatılması yönünde karar alması, 

• Milli Teknik Komite ile ilgili üç yıl süre ile herhangi bir faaliyet olmaması, 

• Milli Teknik Komite içinde farklı paydaş sayısının 3’ün altına düşmesi, 

• Kapatılma duyurusuna bir ay süre ile üç ayrı paydaştan yanıt gelmemesi, 

• Milli Teknik Komiteye art arda yapılan 2 toplantı duyurusuna hiçbir üyeden olumlu veya olumsuz 

yanıt gelmemesi halinde komite üyelerine kapatılma duyurusu yapılır. Bu süreç içinde komiteye 

doküman ve bilgi akışı durdurulabilir.  

7. MİLLİ TEKNİK KOMİTE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

7.1.  Genel  

7.1.1. Standardizasyon çalışmaları kapsamında, Milli Teknik Komitelerle paylaşılan her türlü dokümana ait telif 

ve fikri mülkiyet hakları, üyesi olunan uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşları ve kendi adına 

TSE'de olup, TSE ve ilgili kuruluşların yazılı izni olmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve kopyalanması 

kesinlikle yasaktır. 

7.1.2. Milli Teknik Komite çalışmalarına katkı sağlayan tüm üyeler, geçici süreliğine katılan uzman ve 

yetkililerin sundukları katkılara dair telif haklarını TSE’ ye devrettiklerini kabul ederler.  

7.1.3. Milli Teknik Komitelerin çalışmalarında teknik ve idari destek TSE tarafından sağlanır.  

7.1.4. Başkan ve Başkan Vekili; Milli Teknik Komite üyelerinin oyları ile en az 3 yıl için seçilir. Milli 

Teknik Komite Başkan ve Başkan Vekilinin seçiminde oy çokluğu esastır. Seçimde eşitlik olması halinde 

eşit oy alan iki aday dönüşümlü olarak Başkanlık görevini yürütür. Milli Teknik Komite Başkan ve 

Başkan Vekili görevlerini yürütemediği hallerde; Milli Teknik Komite gözlemci statüsünde çalışır, uzlaşı 

sağlanan görüşler SHMB tarafından ilgili kuruluşlara bildirilip oylanabilir.  

7.1.5. Milli Teknik Komiteler yılda en az bir kez olmak üzere ve gerekli hallerde toplanması tavsiye 

edilir. Toplantı zamanı ve gündemi Milli Teknik Komite Başkanı tarafından TSE’ye ve üyelere bildirilir. 

7.1.6. Milli Teknik Komite kararlarında uzlaşı esastır. Tüm üyelerden gelen görüşler Milli Teknik 

Komite Başkanı tarafından değerlendirilir, çelişkili görüşlerin olması halinde Milli Teknik Komite 

Başkanı uzlaşı sağlanması için çaba gösterir. Tüm çabalara rağmen uzlaşının sağlanamaması durumunda, 

temsil edilen kuruluşların salt çoğunluğunun görüşü doğrultusunda karar alınır. Milli Teknik Komitelerde 

her kuruluş tek oy ile temsil edilir. Oylarda eşitlik olması durumunda Milli Teknik Komite Başkanının 

oyu belirleyicidir. 
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7.1.7. Milli Teknik Komite, standart tasarıları hakkında ülke görüşünü oluştururken ülke menfaatlerini 

de göz önünde bulundurur ve uzlaşıyı esas alarak karar verir. Oylamalar, uluslararası ve bölgesel 

standardizasyon kuruluşlarının kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.  ISO, IEC, CEN ve CENELEC 

elektronik oylama platformları aracılığı ile gerçekleştirilen oylamalarda süre bitiminden 15 gün önce 

Sistem üzerinde görüş verme süresi tamamlanır. Ancak Milli Teknik Komite Başkanı aracılığıyla haklı 

bir gerekçe sunulması halinde, ilgili taraflarca sektörün ulusal menfaatleri doğrultusunda gerekçe 

sunulması vb. mücbir bir sebep olmaksızın bu süre uzatılmaz. Milli Teknik Komite Başkanı, Milli Teknik 

Komite üyelerinden gelen görüşleri aşağıdaki gibi değerlendirerek Sistem üzerinden iletir veya e-posta ile 

USM’ ne iletilmek üzere Milli Teknik Komite Sorumlusuna bildirir. 

• İlgili taraflardan olumlu görüş gelmesi durumunda veya teknik yorumla birlikte olumlu,  

• İlgili taraflardan görüş gelmemesi durumunda çekimser,  

• İlgili taraflar itirazlarını mutlaka teknik gerekçesi ile belirttiklerinde olumsuz, 

 

seçenekleri doğrultusunda oylama gerçekleştirilir. 

7.1.8. Milli Teknik Komite çalışmaları elektronik ortamda yürütülür.  TSE ile paylaşılan standart 

tasarılarına ait dokümanlar Milli Teknik Komite Sorumluları tarafından Milli Teknik Komitelere Sistem 

üzerinden veya gerekli görüldüğü takdirde e-posta yoluyla, görüş süresi dikkate alınarak elektronik 

formatta ilgili paydaşlara herhangi bir ayrım gözetmeksizin ücretsiz olarak iletilir. 

7.1.9. Doküman içerisindeki atıf yapılan standartların dağıtımı yapılmamakla birlikte, erişim talebi 

olması durumunda paydaşlar TSE Kütüphane Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak yerinde inceleme 

yapabilirler. 

7.1.10. Milli Teknik Komite üyeleri, görüşlerine açılan dokümanlara uygun oylama yöntemi ve formunu 

kullanarak  sistem üzerinden İngilizce olarak görüş verirler. 

7.1.11. Milli Teknik Komite üyelerinin görüşüne açılan dokümanların görüş süresinin bitmesine belli bir 

süre kala üyelere sistem tarafından bildirim gönderilir veya tercih edildiği takdirde mail yoluyla hatırlatma 

yapılır. 

7.1.12. Taslak dokümanlara gelen görüşler Milli Teknik Komite Başkanı tarafından değerlendirildikten 

sonra üzerinde mutabık kalınan ülke görüşü, uygun şekliyle Sistem üzerinden Milli Teknik Komite 

Sorumlusuna iletilir.  

7.1.13. Milli Teknik Komite üyelerinden görüş alınamaması ve sadece başkanın görüşünün olması 

durumunda, Milli Teknik Komite Başkanı diğer üyeleri de verilen görüş konusunda bilgilendirerek Milli 

Teknik Komite için görüş verebilir. 

7.1.14. Ülke görüşü oluşturulması amacıyla Milli Teknik Komite üyelerine gönderilen dokümanlara bir 

yıl boyunca Milli Teknik Komiteden hiçbir görüş gelmemesi durumunda, Milli Teknik Komitenin 
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durumunun değerlendirilmesi, Milli Teknik Komite Sorumlusu tarafından Standard Hazırlama Merkez 

Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilir.  

7.1.15. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının teknik organlarının toplantılarına katılan 

Milli Teknik Komite üyeleri, “Uluslararası Standardizasyon Çalışmalarına Katılım Prosedürüne” göre 

hareket etmelidir. 

7.1.16. Talep olması durumunda CEN-CENELEC üye ülkeleri de Milli Teknik Komite çalışmalarına 

dâhil olabilirler. CEN-CENELEC üye ülkelerinin standardizasyon kuruluşlarından gelen görüşler 3 ay 

içerisinde cevaplanır. Ayrıca, bu kuruluşlardan ulusal standart taslaklarına ait kayıtlara erişim talebi 

geldiğinde bu talep karşılanır. İlgili işlemlere ait kayıtlar muhafaza edilir. 

7.1.17. TSE, mevcut ayna komitelerde uzlaşı sürecini kolaylaştırmak için çeşitli paydaş gruplarından 

gelen uzmanların dengeli bir temsilini sürdürmek için yetkiyi elinde tutar. Dolayısıyla hiçbir endüstri, 

düzenleyici otorite, akademi veya tüketici gruplarının, komite çalışmalarında tek başına veya sayısal bir 

üstünlük sağlayacak şekilde hâkim olmasına izin verilemez. 

7.1.18. Bu prosedürde yer almayan hususlarda TSE haklarını saklı tutar. 

7.2.  Milli Teknik Komite altındaki Çalışma Grubu İşleyişi  

7.2.1. Milli Teknik Komite içerisinde, tek bir konuyu veya standart tasarısı üzerinde odaklanmak amacıyla; söz 

konusu Milli Teknik Komitedeki ilgili tarafların önerisiyle ve uzlaşı çerçevesinde en az 3 ilgili tarafın 

katılımıyla çalışma kapsamı/konusu ve çalışma süresi belirli olacak şekilde bir Çalışma Grubu kurulabilir. 

Tüm karar ve çalışmalara dair kayıtlar Milli Teknik Komite Sorumlusu tarafından muhafaza edilir.  

7.2.2. Milli Teknik Komite altında kurulan Çalışma Grubu üyelerinin konusunda teknik olarak 

uzmanlığa ve sektöre tecrübesine sahip olmaları, tercihen iyi derecede İngilizce bilmeleri beklenir. İlave 

olarak Çalışma Grubu Yöneticisinin iyi derecede İngilizce bilmesi beklenir.   

7.2.3. Çalışma grubu içerisinde, Madde 6.2 “Milli Teknik Komite Başkanı Seçimi”ne göre bir Çalışma 

Grubu Yöneticisi ve üyeleri seçilir. Çalışma Grubu kurulduktan 2 hafta içerisinde Çalışma Grubu 

Yöneticisi, üyeleri, kapsamı, çalışma süresi hakkında bilgiler Milli Teknik Komite Sorumlusu tarafından 

USM ile paylaşılır.  

7.2.4. Çalışma Grubu Yöneticisi, yapılacak toplantıları Milli Teknik Komiteye ve Milli Teknik Komite 

Sorumlusuna önceden bildirir; yapılacak toplantılar Milli Teknik Komite üyelerinin katılımına açıktır.  

7.2.5. Çalışma Grubu Yöneticisi, gerçekleştirdikleri çalışmaları Milli Teknik Komite Başkanına ve Milli 

Teknik Komite Sorumlusuna belirlenen aralıklarda veya 6 ayda bir Milli Teknik Komiteye sunulmak 

üzere rapor eder. 
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7.2.6. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tasarı veya çalışmaların, Milli Teknik Komitenin uzlaşısı 

dâhilinde uluslararası/bölgesel/ulusal seviyede temsili, dağıtımı veya paylaşımı sağlanır. Çalışmaların 

Milli Teknik Komite tarafından değerlendirilmesi amacıyla yazılı olarak tüm Milli Teknik Komite 

üyelerine ve Milli Teknik Komite Sorumlusuna e-posta yoluyla Çalışma Grubu Yöneticisi tarafından 

iletilir. Milli Teknik Komite üyelerine, görüş sunmaları için makul bir süre verilir. Gelen görüşler, Milli 

Teknik Komite Başkanı tarafından derlenerek ilgili Milli Teknik Komite Sorumlusuna ve komiteye iletilir.  

7.2.7. Çalışma Grubu aşağıdaki durumlarda, Milli Teknik Komite Sorumlusunun 

teklifi/koordinasyonunda sonlandırılır;  

• Çalışma Grubunun çalışmalarına katılanların, yöneticisi dâhil 3 kişinin altına inmesi, 

• Çalışma süresinin sona ermesi,  

• Çalışma Grubunun üst üste 2 kez rapor vermemesi, 

• Milli Teknik Komitenin teklifi ve uzlaşısının sağlanması  

7.2.8. Çalışma Grubunun sonlandırılması halinde, Milli Teknik Komite Sorumlusu 2 hafta içerisinde 

USM’ye durumu bildirir.   

8. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

• Ulusal Sapma Prosedürü 

• Uluslararası Standardizasyon Çalışmalarına Katılım Prosedürü 

• Milli Teknik Komite (Ayna Komite) Kurulması Formu 

• Milli Teknik Komite (Ayna Komite) Üyeliği Taahhütnamesi 

• Milli Teknik Komite (Ayna Komite) Üyeleri Davranış İlkeleri 

• Standardizasyon Faaliyetlerinde Patent ve Telif Hakları Hakkında Aydınlatma Metni  

 

 


