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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,

1950 yılında yaklaşık 2,5 milyar olan insan nüfusu, devasa bir artışla günümüzde 8 mil-
yara yaklaşmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bir 
rapora göre insan nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara yükselmesi bekleniyor; 2017 yılı 
verilerine göre yüzde 55 olan kent nüfusu ise yine BM’ye göre 2050 yılında yüzde 68’e 
yükselecek.

2016 yılının Ocak ayında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 170 ülkede 
yürürlüğe konulan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, bir taraftan hızla ar-
tan insan nüfusu yüzünden dünyada oluşan ekolojik, ekonomik, sağlık, eşitsizlik vb. 
sorunları çözmeyi ve önleyici tedbirler almayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ele alınan başlıklardan ‘Sağlıklı Bireyler’ 
ile ‘Temiz Su ve Sıhhi Koşullar’, bu sayımızda işlediğimiz ‘Hijyen ve Sanitasyon’ uygu-
lamaları ile birebir ilintilidir. Nitekim şu an dünyada yaklaşık 800 milyon insanın temiz 
suya ulaşamadığı ve bu yıl suya bağlı hastalıklardan şimdiye kadar yaklaşık 300 bin 
insanın öldüğü belirtilmektedir. Bir yanda teknolojinin gelişimiyle kaynakların kullanı-
mındaki çeşitliliğin yarattığı hızlı kentleşme ve yüksek refah düzeyi, diğer tarafta ise 
neredeyse teknolojinin ilkçağ seviyelerinde olduğu ve insanların temiz suya bile ula-
şamadığı dünyanın bu anakronik durumu, acil eylem planlarının bir an önce devreye 
sokulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Temiz suya, gıdaya ulaşmak; sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek en temel 
insan haklarındandır. Yaşamımızın her alanında sağlığımıza direkt etki eden hijyenik 
koşulları oluşturmak da başta devletler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların esas 
sorumluluklarındandır. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak bu sorumluluk doğrul-
tusunda geçtiğimiz yıl dünyada bu alanda bir ilk olan, ürün ve hizmet süreçlerinin tüm 
aşamalarında hijyen ve sanitasyon uygulamalarının esas alındığı, entegre bir standart 
olan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ni dünyadaki tüm kurum ve kuru-
luşlar için sunmaya başladık. İnsan sağlığı için güvenli ürün ve hizmet sunmayı amaçla-
yan bu standardımız, ürün/hizmet sunan kuruluşların gün geçtikçe sayısı artan bilinçli 
tüketiciler nezdindeki güvenini artıracak ve bunu sürdürülebilir kılacaktır.
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50 Herkes Bazen Doktora İhtiyaç Duyar Ama 
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■ haberler

Beyaz şapkalı hackerlar, Türkiye’nin enerji tesislerinden bankalarına, dev 
şirketlerinden kamu kurumlarına kadar birçok yerini ‘siber korsanlar’dan 
koruyarak adeta ‘siber alem muhafızlığı’ görevini üstleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ‘hacker’ terimi, bilgisayar sistem-
lerinin veya ağların güvenlik duvarlarını aşarak, buralara izinsiz giriş yapan 
kişiler için kullanılıyor. Bilgisayar korsanı olarak da adlandırılan hackerlar, 
iyi ya da kötü niyetli olmalarına göre beyaz, siyah ve gri şapkalı diye 3’e 
ayrılıyor.

‘Siyah şapkalılar’; kullanıcı bilgilerinin çalınması, kimlik hırsızlığı ve bilgi-
sayar virüsleri gibi zarar verici işlerle yasal veya etik olmayan amaçlar için 
bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusundaki yeteneklerinden fay-
dalanıyor. Bu kişiler, söz konusu eylemlerini, ağlara ve sistemlere yetkisiz 
erişim sağlayarak yapıyor.

‘Gri şapkalılar’; yeteneklerini duruma göre iyi veya kötü yönde kullanan 
hackerlar olarak tanımlanıyor.

‘Beyaz şapkalılar’ ise etik hacker olarak biliniyor. Korunaklı ağ ve sistem-
lere, sistem güvenliğini test etmek ve değerlendirmek amacıyla giren 
uzmanlar bu isimle anılıyor. Beyaz şapkalı hackerlar, sistemlere güvenlik 
açıklarından bilişim suçları işleyen korsanların uyguladıkları teknik ve 
yöntemlerle girerek, bu açıkların kapatılması ve korunması için yapılması 
gerekenleri tespit ediyor.

Kurum ve kuruluşlar, olası kötü niyetli bilgisayar korsanlığı girişimleri-
ne karşı en iyi uygulamaları geliştirmek için beyaz şapkalı hackerları işe 
alıyor. Beyaz şapkalılar, Türkiye’nin enerji tesislerinden bankalarına, dev 
şirketlerinden kamu kurumlarına kadar birçok yerini siber korsanlardan 
koruyarak adeta ‘siber alem muhafızlığı’ yapıyor. Günümüzde istihdam 
oranı gittikçe artan beyaz şapkalı hackerlara gelecekte daha fazla ihtiyaç 
duyulacağı belirtiliyor.

NATO’nun, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci operasyonel alan 
olarak ‘siber alanı’ belirlemesinden sonra devletler de bu yöndeki çalışma-
larına hız verdi. Türkiye’de de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), si-
ber güvenlik tehditlerinin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların et-
kilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması, gerekli önlemlerin gelişti-
rilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Siber alemin muhafızları:
BEYAZ ŞAPKALI HACKERLAR



standard ▪ nisan 2019 5



standard ▪ nisan 20196

■ haberler

BTK’nin 2019-2023 Stratejik Planı’na göre, bilgi tekno-
lojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve 
veriyle bunların sunumundaki sistemlerin güvenliğinin 
sağlanması hedefleniyor. Türkiye’de gelişen teknoloji-
lerle birlikte, güvenlik ihtiyacının her geçen gün arttı-
ğına işaret edilen planda, düzenlemelerin hayata geçiş 
süresinin teknolojik gelişmelerin hızına uygun olması 
gerektiği belirtilirken, genç nüfusun daha küçük yaş-
larda teknolojiyle tanışması ve iletişim hizmetlerinden 
yararlanması fırsat olarak değerlendiriliyor.

Siber güvenlik eğitimi ihtiyacı kapsamında, bilgi gü-
venliği personeli yetiştirme konusunda üniversiteler-
de yüksek lisansın yanında lisans programlarına da 
yer verilmesi, üniversitelerde sektöre yetişmiş eleman 
sağlayacak, yerli üretime yön verecek ve destek olacak 
bölümler kurulması ve bu amaca özel eğitim program-
larının oluşturulması hedeflenen noktalar arasında sıra-
lanıyor.

BTK tarafından siber güvenlik alanında yürütülen çalış-
malar elektronik haberleşmenin yanı sıra diğer önemli 
sektörleri de etkiliyor. Siber saldırılarla USOM aracılığıy-
la mücadele edilirken, ilgili kurum ve kuruluşlar nez-
dinde sayısı bini geçen Siber Olaylara Müdahale Ekibi 
(SOME) ve bu ekiplerde çalışan 3 bine yakın kayıtlı siber 
güvenlik uzmanı bulunuyor.

Bazı kamu kurumları ve siber güvenlik alanında hizmet 
veren firmalar, işe alacağı kişilerde tercihlerini belirli 
eğitimlerden geçmiş ve bu alanda sertifika sahibi olan-
lardan yana kullanıyor.

Bu kapsamda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bünye-
sinde de ‘Beyaz Şapkalı Hacker Sızma Testi Uzmanı Eği-
tim ve Sınavları’ yapılıyor.

TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Daire 
Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, kurumun bu 
konudaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, Türkiye’nin 
siber güvenlik alanında 10-15 bin civarında uzman açı-
ğı bulunduğunu söyledi.

Beyaz şapkalı hackerların, ‘bilgisayar dünyasının kötü 
adamları’ ile aynı bilgi ve beceriye sahip iyi niyetli uz-
manlar olduğunu belirten Yılmaz, “Bu kişiler, çalıştıkları 
kurumların genellikle güvenliğiyle ilgileniyorlar. Gele-
cek saldırıların tespiti, engellenmesi, tehditlerin önüne 
geçilmesi için çalışmalarda bulunuyorlar. Ayrıca sis-
temlerin zafiyetlerini bulmaya yönelik çalışmalar yapıp 
bunları raporluyorlar” dedi.

Yılmaz, TSE’de verilen beyaz şapkalı hacker eğitimlerini, 
temel ve ileri seviye olarak 2 düzeyde gerçekleştirdik-
lerini, eğitimlere katılacak kişilerin temel ağ ve yazılım 
bilgilerine sahip olması gerektiğini bildirdi.

Eğitimlerin içeriğinde, zafiyet tarama, parola atakları, 
ağ güvenlik ve web uygulamaları sızma testleri, tünel-
leme, sosyal mühendislik, antivirüs atlatma teknikleri 
gibi birçok konunun yer aldığını ifade eden Yılmaz, teo-
rik eğitimin yanında uygulamalı eğitimin de verildiğini 
dile getirdi.

Yılmaz, beyaz şapkalı hackerların kamu ve özel sektör-
de istihdam edilmesinin önemini vurgulayarak şöyle 
konuştu:

“Kötü niyetli saldırganlar kurum ve kuruluşlara siber 
saldırılar düzenleyerek kurumsal faaliyetlerini durdu-
rabilir, hizmetlerini aksatabilir. Gizli bilgilerin ifşasına, 
itibar kaybına ve maddi zararlara yol açabilirler. Bu tür 
saldırıların önüne geçilmesi noktasında beyaz şapkalı 
hackerlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. 
Özel sektörde de siber güvenlik alanında uzman ihti-
yacı çok fazla. Bu alanda da her geçen gün Türkiye’de 
sızma testi veren firma sayısı artıyor. Ülke olarak milli 
teknoloji hamlesine geçmişken, siber güvenlik alanın-
da ciddi çalışmalar yapıyorken, bu anlamda bilgi biri-
kimine sahip uzmanlara, gerek özel sektörde gerek ka-
muda ciddi ihtiyaç var.”

Eğitimler sonunda yapılan sınavı geçenlerin ‘sızma 
testi uzmanı’ sertifikasını aldığını dile getiren Yılmaz, 
2014’ten bu yana düzenledikleri 29 beyaz şapkalı hac-
ker eğitiminde yapılan 10 sınav sonucunda 606 kişinin 
sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.

Siber güvenlik uzmanı Şeyda Gökdoğan da TSE’de be-
yaz şapkalı hacker eğitimi gördüğünü belirterek, aldığı 
sertifikayla bu alandaki bilgilerini kanıtlama şansı elde 
ettiğini söyledi.

Beyaz şapkalı hackerların, ‘saldırganların yeteneklerini 
barındırıp, ondan bir adım önde düşünerek, saldırıları 
engellemeye çalışanlar’ olarak bilindiğini ifade eden 
Gökdoğan, “Ülkemizde bu konuda farkındalık oluştu-
ğunu görebiliyoruz. Bundan sonraki savaşların siber 
savaşlar olacağına inanıyorum. Bizim de buna hazırlıklı 
olmamız gerekiyor. Bu alanda ne kadar yetişmiş elema-
nımız olursa o kadar güçlüyüz demektir” diye konuştu.
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TSE, Suudi Arabistan’a ihracatı kolaylaştırıyor

Havalimanı işletmeciliğinde yeşil damga

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tekstil ve çözünebilir 
plastik ürünler üretici ve ihracatçıları ile Suudi Standart-
lar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) yetkililerini, TSE 
Gebze Kalite Kampüsü’nde düzenlediği bilgilendirme 
toplantısında bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan TSE Genel Sekreteri Ay-
kut Kırbaş, Enstitü faaliyetlerinin ihracatın önündeki 
engellerin kaldırılmasına hizmet ettiğini söyledi. 

Kırbaş şöyle konuştu: “Enstitü olarak en önemli hedefle-
rimizden biri, üreticilerimizin ihracat yaptığı tüm ülke-
lerde TSE’nin muadili ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği 
kurarak ticarete engel durumları mümkün olduğunca 
kaldırmak ve ticaretin önünü açmaktır. Bu hususta siz 
değerli katılımcılarımızın gerek bu toplantı vesilesiyle 
gerek TSE yetkilileriyle iletişime geçerek yapacağınız 
uyarılar, hatırlatmalar, öneriler bizim için oldukça önem 
teşkil etmektedir. Suudi Arabistan’a ve diğer ülkelere 
ihracat yapan üretici ve ihracatçı firmalarımızın karşılaş-

tığı sorunlar hakkında Ekonomi Bakanlığı ve diğer ku-
rum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği içerisinde bulunarak 
bilgi sahibi olduğumuzu ve sorunlarına çözüm üretmek 
üzere gerekli girişimlerde bulunduğumuzu özellikle 
belirtmek isterim.”

İhracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; 
SASO tarafından uygulamaya konulan SALEEM ve SA-
BER sistemleri ve Suudi Arabistan’ın ticarete yönelik 
yeni programları hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı. 
Ayrıca SASO tarafından yayımlanan tekstil ve çözüne-
bilir plastik ürünler yönetmeliklerine ilişkin bilgi verildi. 
Toplantıda firma temsilcilerinin soruları TSE ve SASO 
uzmanları tarafından yanıtlandı.

Toplantı kapsamında, TSE’den aldığı Tip Onayı Belgesi 
ile ürünlerini sorunsuz bir şekilde Suudi Arabistan’a ih-
raç edebilecek olan Altınbaşak Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 
yetkilisine belgesi TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ta-
rafından teslim edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Faaliyet Raporu’na göre, ku-
rum tarafından havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye 
ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir 
şekilde azaltılmasını, mümkünse ortadan kaldırılmasını hedefleyen “Yeşil 
Havalimanı (Green Airport) Projesi” yürütülüyor.

Hizmetin kalite standardının sağlanması amacıyla SHGM ile Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE) arasında 2013 yılında bir protokol imzalandı. Bu 
kapsamda, SHGM’den “Yeşil Kuruluş Sertifikası” almak isteyen işletmelerin, 
Yeşil Havalimanı Projesi Uygulama Esasları’nda yer alan şartları yerine ge-
tirdiklerini TSE’den belgelendirmeleri ve son aşamada SHGM’ye başvurma-
ları gerekiyor. Bu sürecin sonunda belirtilen gereklilikleri sağlayan işletme-
lere SHGM tarafından “Yeşil Kuruluş Sertifikası” veriliyor.

Söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan havalimanı işletmeci kuruluş 
sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 153’e ulaştı.

“Yeşil Kuruluş” unvanını alan işletmeler, SHGM tarafından belirlenen logo-
yu kullanma hakkını elde ediyor ve kuruma ödeyecekleri, yetki belgesi, 
ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde yüzde 20 indirim 
imkanına sahip oluyor.

Bu unvanı alan kurum ve kuruluşlar da SHGM’nin yetki belgesi, ruhsat, ser-
tifika gibi izin belgelerinin süre uzatımı ücretlerinden yüzde 50 indirimli 
yararlanıyor.
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■ haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türk Standardla-
rı Enstitüsü’nden (TSE), TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bel-
geleri alması nedeniyle Bakanlık Konferans Salonu’nda 
tören düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende 
yaptığı konuşmada, Bakanlık ve tüm bağlı kurumlarda 
yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve belgelendiril-
mesi amacıyla Nisan 2018’de başlayan çalışmada nihai 
sonucun elde edildiğini belirtti. Bakan Dönmez, “Bugün 
Bakanlık olarak alacağımız TS EN ISO 9001 Kalite Yöne-
tim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
belgelerini politik sürdürülebilirlik hedefimiz kapsa-
mında hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Dönmez, kalitenin sonu olmayan bir yolculuk olduğu-
nu vurgulayarak, amacın her zaman en iyiye ulaşmak 
olduğunu kaydetti.

Tüm kurumlarda planla, uygula, kontrol et ve önlem al 
döngüsü içinde kalite yolculuğunun en önemli parçala-
rı olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

“Bu yolculukta hedeflerimizi ve amaçlarımızı önceden 
belirledik. Hedefe ilerlerken sonunda neyi, nasıl elde 
edeceğimizi, hangi süreçleri geçeceğimizi biliyorduk. 
Bütün yapılanlar bu sistemli ve planlı çalışmanın ürünü 
olarak sonuçlandı. Bu süreçte stratejik planların, yöne-
tim sistemlerinin, bireysel performans hedeflerinin ve 
iç kontrol kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflerin 

takip edilmesi, ölçülmesi ve hedeflere ulaşılamaması 
durumunda nedenlerinin araştırılarak düzeltici faaliyet-
lerin gerçekleştirilmesi sürekli iyileştirmenin en büyük 
dinamiklerinden birisi oldu.”

Bakan Dönmez, yönetim sistemi uygulamalarında ulus-
lararası standartlara ulaşmak için kurum olarak çaba 
göstermek ve bunu kurum politikası haline getirmek 
gerektiğine dikkati çekerek, sürekli iyileştirme yolculu-
ğuna tüm çalışanların katılımının şart olduğunu aktardı.

Kurumların kalite yönetimi, çevre yönetimi, enerji yö-
netimi, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve müşteri 
memnuniyeti konularında aldıkları belgelerle yaptıkla-
rı işlerin uluslararası nitelik ve standartlarda olduğunu 
kanıtladığını vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

“Eminim ki bu süreç kurumlarımızın faaliyetlerini daha 
üst düzeye taşımaları konusunda onları cesaretlen-
direcektir. Bu belgeler bir defaya mahsus ve ilanihaye 
verilmiyor. O yüzden şimdi önümüzde yeni bir süreç 
var. Bu belgelerde bahsedilen standartları korumak ve 
onları geliştirmek. Bakanlık olarak İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Yönetim Sistemi ile Enerji Yönetim Sistemi kurulum 
çalışmaları da devam ediyor. Enerji verimliliğine şahsım 
ve Bakanlığımızın ne kadar büyük bir önem verdiğini 
biliyorsunuz. Enerji verimliliği uygulamalarında ön-
celikle kamu olarak bizler öncü ve örnek bir rol olmak 
durumundayız. Kamu burada düzenleyici ve denetleyi-
ci rolünün ötesinde uygulayıcı rolüyle de diğer kurum 

Enerji Bakanlığı’na, TSE’den
Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi
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ve kuruluşlara rol model teşkil edecek. Bugün kullanılan kamu binalarının 
büyük bir bölümü maalesef uzun dönemli yapı stokları arasında ve kahir 
ekseriyetinde enerji verimliliği uygulamalarını teşvik eden bir sistem mev-
cut değil. Bu nedenle verimlilik hareketine önce kamudan başlayacağız ve 
sürdürülebilir yeşil bina uygulamalarının tüm yurtta dalga dalga yayılması-
nı sağlayacağız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “TSE uluslara-
rası alanda rekabetin anahtarı”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise konuşmasında, 
yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretim zorunluluğuna dik-
kat çekti. TSE’nin uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle uluslararası alanda 
rekabetin anahtarı konumunda olduğuna işaret eden Büyükdede, stan-
dartların, kalite yönetiminin, uluslararası rekabetin vazgeçilmez bir parçası 
olduğunu söyledi. Büyükdede, yönetim sistemi belgelerinin kamu kurum-
larında yaygınlaşmasının taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu çalışmaların 
kamuya yeni bir anlayış getirdiğini anlattı. Kamu kurumlarının etkin, hızlı, 
nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, engelli bireyle-
rin gereksinimlerini dikkate alan ve halkın memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmayı hedefleyen bir yapıda çalışmasının temel ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da bünyesindeki 
19 kuruluşta 35 yönetim sistem belgesine sahip yapısıyla tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza attığını dile getirdi. 
Büyükdede, TSE’nin kamu kuruluşları dahil, çoğunluğu özel sektörde 3 bin 
805 yönetim belgesinin yürürlükte olduğu bilgisini paylaştı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: “Kamu kuruluşlarının TSE’den aldığı 
toplam yönetim sistemi belge sayısı 629’a ulaştı”

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de küreselleşme sonucu dünyanın eko-
nomik düzeninin tek standart, tek test ve tek belge anlayışı üzerinde inşa 
edildiğini belirterek, üretimin standartlara uygun gerçekleştirilmesinin 
yeterli olmadığını, ürünlerin inceleme ve muayene süreçlerinden geçerek 
belgelendirilmesinin zorunluluk taşıdığını söyledi. Enstitü’nün 1990’lı yıl-
larda başlayan sistem belgelendirme faaliyetlerinin bugün 23 farklı alanda 
devam ettiğini aktaran Şahin, “TSE, yönetim sistem belgelendirme faaliyet-
leriyle kuruluşlarda kaynakların doğru kullanıldığı, israfın önlendiği, etkin-
liğin, verimliliğin en üst düzeye çıkarıldığı, çevreye saygılı, çalışanlarının 
güvenliğini ön planda tutan, bilgi güvenliğini sağlayan bir yapının oluştu-
rulmasını amaçlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye’de 512 kamu kurum ve kuruluşunun TSE’den kalite, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere farklı yönetim sistemlerinde aldığı 
belge sayısının 629’a ulaştığına dikkati çekerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına da Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi belgele-
rini verdiklerini bildirdi. Bakanlığın ve bünyesindeki 19 kuruluşun, kalite, 
çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ve bilgi güvenliği yönetim sistemle-
rinde 35 belgesinin bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: “Bu 
önemli bir başarıdır ve şunu göstermektedir, Bakanlık, bağlı ve ilgili ku-
ruluşlarıyla birlikte yönetimde, çevrenin korunması ve insan kaynağının 
değerlendirilmesinde, uluslararası standartlara uygun hareket eden, çağ-
daş normları benimseyen, hizmetin ve üretimin kalitesini azami seviyeye 
çıkarmayı amaç edinen, diğer kamu kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir 
yapılanma içindedir.”

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez:
“Bugün Bakanlık olarak 
alacağımız
TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi 
ve
TS EN ISO 14001 
Çevre Yönetim 
Sistemi belgelerini 
politik sürdürülebilirlik 
hedefimiz kapsamında 
hayata geçirdik.”
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■ haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Nurettin Topçu Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen TS EN ISO9001 Kalite Yönetim Sis-
temi (KYS) belgelendirme töreninde yaptığı konuşmada 
mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin, teknolojik biri-
kimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında serbestçe 
dolaşabildiği, her türlü mal ve hizmetin dünyanın çok 
farklı bölgelerinde üretilip satılmasının mümkün olduğu 
küreselleşmiş bir çağda yaşanıldığına dikkati çekti.

Türkiye’nin bu çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabil-
mesinin yegâne koşulunun, uluslararası alanda rekabet 
gücü olan yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye da-
yalı üretimde yoğunlaşması olduğunu anlatan Büyük-
dede, şunları kaydetti:

“Yüksek katma değerli üretimin olmazsa olmazı ise 
araştırma geliştirme faaliyetleri, inovasyon, marka tasa-
rım çalışmaları ve uluslararası alanda standardizasyon 
süreçlerine aktif katılmaya bağlıdır. Bunun için Bakanlık 
olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılmasını, 
üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını ve markalaş-
mayı gündemimizin ana maddeleri olarak belirledik. 
Standardizasyon süreçlerine sanayicilerimizin ve aka-
demik dünyanın katılımını artırmaya yönelik ülkemizin 
ilk uluslararası strateji belgesini hazırladık ve uygula-
maya koyduk. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), gerek 
standardizasyon çalışmalarıyla gerekse ürettiğimiz 
ürünlerin standartlara ve teknik düzenlemelere uygun 
olup olmadığının incelenmesi ve değerlendirilmesi hiz-
metlerini kapsayan uygunluk değerlendirme faaliyetle-
riyle Türkiye sanayisinin daha az maliyetle daha yüksek 
kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini et-
kin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası alanda reka-
betin anahtarı konumundadır.”

TSE’nin hizmetlerini yerine getirirken en büyük destek-
çilerinin kamu otoritesi ve iş dünyası ile üniversiteler ol-
duğunu aktaran Büyükdede, “Özellikle standardizasyon 
çalışmalarında üniversitelere büyük rol düştüğüne ina-
nıyoruz. Bilimsel gelişmeleri en yakından takip eden, 
analitik düşünme kabiliyetine sahip, bilgiye erişme yol-
larını bilen üniversitelerimizin, üretimin kurallarının be-
lirlendiği standardizasyon süreçlerine müdahil olması 
ülkemiz için önemli kazanım sağlayacaktır” ifadelerini 
kullandı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de KKÜ’nün 2015 yı-
lında aldığı TS EN ISO 9001 KYS Belgesi’nin standardın 
son versiyonuna göre güncellenmesi ve yeni belgenin 
takdimi için burada olduklarını belirtti.

TSE’nin 1990 yılında önce başlattığı kalite sistem bel-
gelendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğüne ve 
kalitenin tüm kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olma-
sını sağlamak için çalıştığına işaret eden Şahin, şöyle 
konuştu:

“Kalite yönetim sistemlerinin eğitim kurumlarında uy-
gulanması, bu eğitim kurumlarımızın gelişen çağa, yeni 
teknolojilere uyum sağlamasında, Ar-Ge çalışmaların-
da verimlilik ve etkinliğin artırılmasında doğru, adil ve 
tutarlı değerlendirme yöntemlerinin yerleştirilmesin-
de önemli faydalar sağlamaktadır. Öte yandan kalite 
yönetim sistemleri, engelli öğrencilere yönelik düzen-
lemelerden akademik danışmanlık hizmetlerine, tesis 
ve altyapı iyileştirmelerinden sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına kadar pek çok konuda 
üniversitelerimizin gelişimine katkıda bulunmaktadır.”

Kırıkkale
Üniversitesi'ne 
Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi
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Göbeklitepe Ören Yeri’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış 
töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank eşlik etti.

Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada özetle şunla-
rı söyledi:

“Bu topraklar tarihin başladığı, ilimin doğduğu topraklar-
dır. Göbeklitepe tüm bunların merkezinde yer alıyor ve 
dünyanın bilinen en eski kutsal alanına ev sahipliği yapı-
yor. 12 bin yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Yazılı tarihin 
seyrini değiştirecek, hatta sosyal bilimler alanındaki pek 
çok çalışmaya ilham verecek bir tarihi doku gün ışığına 
çıkıyor. Gururla ifade etmeliyim ki, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız da Göbeklitepe Ören Yeri’nin bugün geldi-
ği noktada pay sahibi.

Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsa-
mında 12 senedir Rekabetçi Sektörler Programı’nı yü-
rütüyoruz. Bölgesel potansiyelin güçlenmesi, KOBİ’leri-
mizin rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon 
Merkezlerinin kurulması ve turizm projeleri gibi pek çok 
farklı alanda başarılı işlere imza attık. Teknoparklar, İş Ge-
liştirme Merkezleri, lisanslı depolar kurduk. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Kalkınma Ajansları ve 
Bölge Kalkınma İdareleri, Bakanlığımıza bağlandı. Hede-

fimizde, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriy-
le, topyekûn kalkınmış bir Türkiye’ye ulaşmak var. Dola-
yısıyla tüm bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, 
büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye 
çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Şanlıurfa’da Ta-
rih Yeniden Canlanıyor Projesi’ de bu amaçla uygulama-
ya aldığımız bir çalışma. Dünya tarihini değiştirecek bu 
muazzam mirası en iyi şekilde korumak istedik.

Proje kapsamında, 8,3 milyonu Göbeklitepe için olmak 
üzere toplamda 10 milyon euro harcadık. Göbeklite-
pe’deki eşsiz eserler, özel mimari tasarımlı çelik konstrük-
siyon üzerine inşa edilmiş ‘membran’ örtülerle koruna-
cak. Kendini yenileyebilme özelliğine sahip bu örtülerin 
üretiminde nanoteknoloji kullanıldı. Çelik konstrüksiyo-
nun paratoner özelliğine sahip olmasının yanı sıra yapı-
da deprem izolatörü de mevcut. Dolayısıyla bu eşsiz mi-
rası korumak adına en küçük detayı bile atlamadık.

Projenin genelinde tek bir odağımız vardı. Bu muaz-
zam mirasa sahip olan Şanlıurfa, dünyada daha çok 
tanınmalı, bilinir olmalı. Buranın bölge turizmine ve 
ekonomisine sağlayacağı faydalar hepimizin malumu. 
Hem yerli hem de yabancı turistler için yeni bir bölge-
sel çekim merkezi oluşturduk. Bu yatırım Şanlıurfa’ya 
ve ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek; ülke 
tanıtımına eşsiz katkılar sağlayacak. Tabi işin bir de beni 
de çok heyecanlandıran bilimsel boyutu var. Burada-
ki keşifler; araştırmacılara ve biz meraklı okurlara yeni 
perspektifler, hikayeler de sunacak.”

Göbeklitepe’ye nanoteknolojik koruma
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■ haberler

Japonya’da jet motoru üreticisi IHI, motor parçalarının 
üretim testlerini büyük bölümünü usulsüz olarak yap-
tığını itiraf etti. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan 
habere göre şirketten yapılan açıklamada, yürütülen iç 
soruşturma sonucu, Ocak 2017 ile Ocak 2019 arasındaki 
2 yılda toplam 7 bin 138 parça için yapılan kalite kontrol 
testlerinin usulsüz olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Fukuşima idari birimine bağlı Soma ve Hiroşima idari 
birimine bağlı Kure ve Tokyo yakınlarındaki Mizuho’da 
fabrikalarda yürütülen soruşturmada, testlerin ya kalifi-
ye olmayan çalışanlar tarafından yapıldığı ya da kayıtlar-
da adı olmayan şirket müfettişlerince yapıldığının anla-
şıldığı ifade edildi.

Uçak üreticilerinin usulsüz testlerden geçen parçalarla 
ilgili IHI’ya henüz herhangi sorun bildirmediği kaydedil-
di. Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları 
tedarik eden şirket daha önce de aynı dönemde 6 bin 
340 parçayla ilgili kalite denetimlerinin usulsüz yapıldığı 
konusunda kuşkuların olduğunu dile getirmişti.

Japonya Sanayi Bakanlığı kalite denetimlerini kanuni 
usullere uygun olarak yapması konusunda şirketi uyar-
mıştı. 

Japonya’da son dönemde büyük sanayi şirketlerindeki 
denetim skandalları eleştirilere konu oluyor. Daha önce 
çelik üreticisi Kobe, otomotiv devi Nissan ve uçak dona-
nımları üreticisi Jamco’nun ürünlerinin kalite denetimle-
rinde usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Raylı Sistemler Sa-
nayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair 
Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Tebliğle RAY-TEK’in çalışma usul ve esasları düzenlen-
di. Buna göre, Komite, raylı sistemler sanayisine ilişkin 
üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit 
ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik geliştirme, 
iyileştirme, modernizasyon konularında çalışmalar ya-
pacak ve tavsiyelerde bulunacak.

Bakanlığın çeşitli birimlerinden üyelerin yer alacağı Ko-
mitede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK), TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii AŞ, Türkiye Vagon Sanayii AŞ, Türk 
Standardları Enstitüsünün (TSE) de aralarında olduğu 
birçok kurumdan temsilci bulunacak. Komitede, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de 
görev yapacak.

Komite, raylı sistemler sanayisinin çalışmalarını, ulusla-
rarası standart ve mevzuatla özellikle de Avrupa Birliği 
(AB) mevzuatı kapsamında takip ederek sektör pay-
daşlarına öneriler sunacak.

Raylı sistemler sanayisine ilişkin AB ve diğer uluslara-
rası kuruluşların çalışmalarını takip etmekle görevli 
olacak Komite, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında iş-
birliğinin geliştirilmesi için de çalışacak.

RAY-TEK, raylı sistemler sanayisine ilişkin sektörde kar-
şılaşılan sorunları tespit ederek çözüm önerilerinde 
bulunacak.

Raylı sistemler sanayisine ilişkin dünyada ve Türkiye’de 
meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına ulaşan sorunlarla ilgili görüş ve 
önerilerde bulunacak Komite, raylı sistemler sanayisi-
nin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin 
görüş de belirtebilecek.

Japon jet motoru üreticisinden 
usulsüz denetim itirafı

Raylı Sistemler Sanayi Teknik 
Komitesi kuruldu
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Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını 
sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası 
hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması 
gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli 
ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik içeriğinde; Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz 
edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım iş-
lemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, 
asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıy-
la ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet 
denetimleri gibi alanlarda düzenlemeler yer alıyor. Yönetmelikte, asansör yetkili servi-
lerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve ser-
vis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun 
ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak 
üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu 
hale geldi. Yönetmeliğin bu düzenlemesi yayım tarihinden 12 ay sonra geçerli olacak.

Yayımlanan Yönetmelik kapsamında ayrıca, 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve 
halen kullanılmakta olan mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin artırılması konusun-
daki hükümler de yer alıyor. Diğer taraftan, bu Yönetmelik ile birlikte TS EN 81-80 Stan-
dardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör veya 15/8/2004 - 24/6/2015 
tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansörün, 
bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilebilmesi için yapılması ge-
rekli işlemler tanımlanarak bu asansörlerin kayıt altına alınabilmesi için kurallar belirlendi.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
Resmi Gazete’de yayımlandı



Ekonomik Büyümenin Yavaşlaması
Peyman Yüksel
►	Ekonomist

 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 
küresel ticaretin 2018’in dördüncü 
çeyreğinde yavaşladığını belirterek 
bu yıl için ekonomik büyüme tah-
minlerini düşürdü. Küresel ticaretin 
dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 daral-
dığı açıklanırken, bu yıl ticaretin son 
3 yılın en düşük seviyesinde yani 
yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüsü 
yapıldı. Bu beklenti, daha önce yüz-
de 3,7 olarak öngörülen seviyenin 
altında bulunuyor. Geçtiğimiz yılın 
tamamında yüzde 3 artan küresel 
ticaretin yavaşlama beklentisine ge-
rekçe olarak; ABD ve Çin arasındaki 
gerilimler, yeni gümrük vergileri 
ve misilleme önlemleri, ekonomik 
büyümenin yavaşlaması, finansal 
piyasalardaki oynaklık ve gelişmiş 
ülkelerde sıkılaşan para politikası 
gösterildi.

 ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşması müzakereleri için 
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki heyet 3 Nisan’dan başla-
mak üzere üç gün boyunca Washington’da Amerikalı yetkililerle görüştü. 
Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yürütülen ticaret müza-
kerelerine ilişkin anlaşmaya çok yakın olunduğunu, bugüne kadar birçok 
konuda mutabakat sağlandığını ve hemfikir olunacak az mesele kaldı-
ğını söylese de piyasalar henüz bunu olumlu yönde algılamadı. Britan-
ya’nın AB’den düzensiz bir şekilde ayrılması da tüm Avrupa ekonomileri 
için önemli maliyetler ortaya çıkarak gibi görünüyor.

 Çin ve AB arasında ekonomik, 
ticari işbirliğini güçlendirecek 
önemli gelişmeler yaşanıyor. 
İtalya’nın, Çin’in öncülüğünde 
yürütülen İpek Yolu Projesi’ne 
dahil olmasından sonra Alman-
ya da projeye yeşil ışık yaktı. 8 Ni-
san’da yapılan Çin-AB zirvesinde 
AB’nin Çin’e yatırımlarını artırma ni-
yeti ortaya konulurken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de projede 
aktif rol oynamak istediklerini açıkladı. IMF’nin son tahminlerine göre, 
Çin ekonomisi bu yıl yüzde 6,3 büyüyecek. Bu tahmin, Çin hükümetinin 
belirlediği yüzde 6-6,5’lik büyüme hedefiyle de uyuşuyor. Bu büyüme 
hızı, dünyanın en büyük beş ekonomisi içindeki en yüksek oranı yan-
sıtıyor. Çin’in son yıllarda yaptığı bölgesel yatırımlar ve ticari hamleler 
dikkat çekiyor.

 Son yıllarda ekonomik büyümede dikkat çeken bir başka ülke ise Hindis-
tan oldu. 2000’li yılların başında dünyanın 13. büyük Gayrisafi Milli Hasılasına 
(GSMH) sahip ekonomisi iken bugün geldiğimiz noktada en büyük 5. eko-
nomisi olmayı başarmış görünüyor. İlk beş ekonomi arasında Uzakdoğu’dan 
2019’da üç ülke (Çin, Japonya ve Hindistan) yer alıyor. Böylece dünyanın en 
büyük beş ekonomisinin üçü Uzakdoğulu ülkeler, biri ABD biri de Almanya 
oluyor. Bu bize artık Avrupa’nın gerileme sürecinde olduğunu açık biçimde 
gösteriyor.

6,3

5. Hindistan

■ ekonomi
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 Uluslararası Para Fonu (IMF) ta-
rafından “Yavaşlayan Büyüme, İstik-
rarsız Toparlanma” başlığı ile yayın-
lanan Dünya Ekonomi Görünümü 
Raporu’nda küresel büyüme tah-
minleri 2019 yılı için yüzde 3,5’ten 
yüzde 3,3’e çekilirken, 2020 yılı bü-
yüme tahmini ise 3,6 seviyesinde sa-
bit tutuldu. Raporda, dünyanın belli 
başlı ekonomik toplulukları arasın-
da, tahmini büyüme hızı yükseltilen 
tek ülke Çin oldu. Küresel ticarette 
yaşanan gerilim, para politikaları, 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 
ayrılması (Brexit) ve bölgesel dalga-
lanmalar gibi olumsuz unsurlar göz 
önünde bulundurularak, dünyanın 
bu yılki ekonomik büyüme hızının 
aşağı yönlü revize edildiğine vurgu 
yapıldı. IMF ayrıca, ekonomik toplu-
lukların yüzde 70’inin büyümesinde 
yavaşlama beklendiğini belirtti. Euro 
Bölgesi ekonomisinin ise beklenen-
den daha fazla ivme kaybettiği, böl-
gede iş ve tüketici güveninin zayıf-
ladığı, yeni emisyon standartlarının 
uygulanmasıyla Almanya’da otomo-
tiv üretiminde bozulmanın görüldü-
ğü belirtildi. Bölge için büyüme ora-
nı tahmini; 2019 yılı için 0,3 puanlık 
azalışla yüzde 1,3’e, 2020 için ise 0,2 
puanlık azalışla yüzde 1,5’e indirildi. 
Raporda, 2019 yılının ikinci yarısında 
gelişmekte olan ekonomilerde özel-
likle Arjantin ve Türkiye’de, kademeli 
dengelenmenin görülmesinin bek-
lendiği vurgulandı.

 Amerikan Merkez Bankası (FED), 
mart ayında faiz artışına gitmeyip 
oranları 2,25-2,50 bandında tutma-
ya karar verdi. Bu kararın gerekçesi, 
bankanın ABD ekonomik büyüme 
tahminlerini 2019 yılı için yüzde 1,8, 
2020 yıllı için ise yüzde 2,0 olmak 
üzere aşağı yönlü revize etmesiyle 
açıklanıyor. Açıklanan toplantı tu-
tanaklarında, üyelerin çoğuna göre 
risklerin 2019’da faizleri sabit tut-
mayı gerektirdiğine vurgu yaptığı 
görülüyor. Aynı şekilde bir beklenti 
de Avrupa Merkez Bankası’ndan 
(ECB) geldi. Nisan ayı para politikası 
toplantısında, faiz oranlarında deği-
şiklik yapılmayarak yıl sonuna kadar 
faiz oranlarının mevcut seviyelerde 
kalmasının beklendiği belirtildi.

 Dünya petrol fiyatlarının son dö-
nemde yükselmesi, ABD’nin İran ve 
Venezuela’ya uyguladığı yaptırımla-
rın yanı sıra Libya’da artan çatışma-
lar ve OPEC ülkelerinin arzı azaltma-
sı ile oldu. Bütün bunlardan sonra 
Brent petrolün varil fiyatı 72 ABD 
Doları’na kadar yükseldi. Dolar fiyat-
larındaki artıştan en çok etkilenen 
ülkelerin başında petrol ihraç eden 
ülkelerden biri olan Rusya geliyor. 
Rusya, 2018 yılı dördüncü çeyreğin-
de petrol fiyatlarının da desteğiyle 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 2,7 büyümüştü. Böylelikle 
Rusya ekonomisi 2018’de yüzde 2,3 
büyüyerek resesyon yıllarından son-
ra son altı yılın en yüksek büyüme-
sini elde etti. Rusya’nın bu yıl orta-
lama yüzde 1,5 civarında büyümesi 
bekleniyor.

 Dünya ekonomisi için 2000 yı-
lında yüzde 3,5 olan büyüme bek-
lentisinin 2018 yılında yüzde 2,5’a 
düştüğü gözönüne alınırsa, potan-
siyel büyüme konusunda iyimser 
olamıyoruz. Küresel ekonominin ye-
niden yükselme trendine geçmesi 
için ekonomik topluluklar arasında 
eşgüdüm ve işbirliğinin bir an önce 
sağlanması, ticaret anlaşmazlıkla-
rının bir an önce çözülüp, yatırım-
cıların ve tüketicilerin güvenlerinin 
sağlanması gerekiyor. 

Küresel Ticareti Azaltıyor

?
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Türkiye Ekonomisi

 Ülkemizdeki ekonomik veriler, 
küresel boyuttaki gelişmelerden 
etkileniyor. Küresel ekonomideki 
daralma bize de yansıyor. Özellikle 
AB’deki ekonomik yavaşlama, en 
çok ihracatını bu bölgeye yapan 
Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. 
Global ticaretin yavaşlaması, büyü-
meye karşı risklerin artmasına ne-
den oluyor. 

 Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri 
sonrasında, 4,5 yıllık ‘seçimsiz’ dö-
neme girerken; hükümetin vergi 
reformu, hâl ve perakende yasa-
ları gibi ekonomik düzenlemelere 
yoğunlaşması bekleniyor. Yapısal 
reformların uygulamaya konması, 
ülkemiz ekonomisine olan güveni 
de artıracaktır. Ekonomide alınacak 
tedbirlerin bazılarının yönetmelik 
ve kararname niteliğinde olması, 
bir kısmının da yasal düzenlemeyle 
hayata geçirilmesi öngörülüyor.

 Türkiye ekonomisinin şu anda 
içinde olduğu en önemli sorun 
olarak genç nüfusun iş gücüne 
katılımının çok yavaş seyretmesi 
görülüyor. Enflasyon baskısı ve dış 
kırılganlıkların sürmesi büyüme 
potansiyelimizi yavaşlatıyor. Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan 
ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 
Nisan ayında TÜFE yüzde 1,69 ar-
tarken yıllık enflasyon yüzde 19,50 
olarak gerçekleşti. Aylık bazda en 
fazla artışın gıda ve tütün grubun-
da olduğu görüldü.

 Türkiye’nin özellikle ABD ve Çin 
arasında yaşanan ticaret savaşın-
da kendisini iyi konumlandırması 
gerekiyor. Ekonomiyi etkileyen 
başlıca unsurlardan birisi de siya-
si konulardaki gelişmeler oluyor. 
Coğrafi konumumuz nedeniyle 
jeopolitik risklerimizden dolayı, 
bölgesel dengeleri de korumamız 
gerekiyor. Özellikle Doğu Akde-
niz’deki hidrokarbon sondaj çalış-
maları, son dönemlerde bölgedeki 
gerginlik unsurlarından birisi hali-
ne geldi. Türkiye’nin kendi kıta sa-
hanlığında yaptığı çalışmalara ABD, 
GKRK ve Mısır’ın müdahale etmeye 
çalışması, bölgede tansiyonu yük-
seltiyor. Türkiye bu konuda, Doğu 
Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlı-
ğımızdaki hak ve çıkarlarımızı hem 
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki hak-
larını korumakta kararlı bir şekilde 
hareket ediyor. Çünkü Türkiye’nin 
doğal kaynaklarının barışı, istikrarı 
ve refahı artırmada önemli bir rol 
oynayacağı biliniyor.

% 19,50
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Önümüzdeki günlerde ekonomik büyüme tahminlerinin azaldığı, dünya ticaretinin yavaşladığı bu dönemde, küre-
sel ve bölgesel ekonomiyi yine siyasi gelişmeler ışığında ele almaya devam edeceğiz■

 ABD’nin ambargo kararı ve uyguladığı yaptırımlar Türkiye-İran 
ilişkilerini etkiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Mayıs ta-
rihinden itibaren Türkiye dahil 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, 
Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan) İran’a yönelik yaptırımlar-
dan muaf tutulmasına son verileceğini açıkladı. ABD’nin aldığı bu 
kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istediği belirtiliyor. Ancak, sı-
nır komşumuz olan ve köklü bir ticaret geçmişimiz olan İran’la ticari 
ilişkilerimizi sınırlandıracak bu tür yaptırımlar, her iki ülkeyi de olum-
suz yönde etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinin “İran’ın 
petrol gelirlerini sıfırlamak” olduğu iddia ediliyor. Ancak İran’ın en 
büyük petrol ihraç ettiği Çin’den olan petrol gelirini azaltması müm-
kün görünmüyor. Yine de bu gelişmeler, petrol fiyatlarının artacağı 
endişesini de beraberinde getiriyor. Ülkemizin en büyük dış ticaret 
kalemlerinden birisi olan enerjide petrol fiyatlarının artması, enflas-
yonla mücadelede bizleri zorlayacaktır.

 Türkiye ile Çin arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkiler de gelişiyor. 
27 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen 
Çin-Türkiye Ekonomi ve Ticari İşbir-
liği Konferansı’nda Çin Ticari Ateşe-
si Huang Songfeng, Türkiye ve Çin 
arasında gelişen ticari ve ekonomik 
ilişkilerin ilerlemekte olduğunu be-
lirtirken, ilerleyen günlerde Çin pa-
zarlarında daha fazla Türk ürünleri 
görmenin mümkün olabileceğini 
kaydetti. China Southern Havayol-
ları’nın Pekin’den İstanbul’a uçma-
sından sonra, Çin’in önemli havayo-
lu şirketlerinden biri olan Sichuan 
Havayolları da Çengdu kentinden 
İstanbul’a ilk uçuşunu 30 Nisan’da 
gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin, ül-
kemiz turizmine olumlu yansımala-
rının olması bekleniyor.

 Rusya ile ilişkiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 
Türkiye ve Rusya, ortak yatırım fonu kuruldu. Toplam bü-
yüklüğü 900 milyon euro olacak fon, Türkiye Varlık Fonu 
(TVF) ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından 
ortak bir yatırım platformu olarak kuruldu. Türkiye-Rusya 
Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı, 8 Nisan’da Rusya’da 
yapıldı. Görüşmelerde, askeri ve teknik işbirliğinin yanında 
kültürel alanda temaslar da ele alındı. Hedefin, iki ülke ara-
sında bugün 25 milyar dolar olana ticaret hacmini en kısa 
zamanda 100 milyar dolara yükseltmek olduğu belirtildi. 
Türkiye ile Rusya’nın ortak helikopter üretimi de gündeme 
gelen konular arasında yer aldı.

standard ▪ nisan 2019 17



standard ▪ nisan 201918

■ dosya

“Güçlü markalar kalitesinden emin olunan 

ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü 

ürünler üzerine inşa edilir. ”

İnsan sağlığı için güvenli ürün/hizmet elde edilmesini amaçlayan,
“TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi”

Belgesini alan ilk kuruluş olan Helvacızade Grubu CEO’su

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
ile söyleşi:
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“Türk Standardları Enstitüsü’nün 
başlattığı ve uluslararası alanda da 
bir ilk olan “Hijyen ve Sanitasyon 
Yönetim Sistemi” belgelendirmesi, 
grubumuzun üzerinde hassasiyetle 
durduğu hijyen ve sanitasyon 
konularının tüm sistemimizle entegre 
bir şekilde uygulanmasına imkan 
verdiği için grubumuzun dikkatini 
çekti.

”

Helvacızade Grubu’nun faaliyet alanları hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz?

Konya’da doğan ve 135 yıllık köklü bir mirasa sahip Helvacıza-
de Grubu, gıda, sağlık ve distribütörlük alanlarında 3 tesis, 2 
Ar-Ge Merkezi ve 300 personel ile üretim yapmaktadır. “Daha 
sağlıklı nesiller için” hedefiyle faaliyet gösteren grubumuz; 
gıda ve distribütörlük hizmetleri alanında Zade Lojistik A.Ş. ile 
Helvacızade A.Ş., sağlık alanında Zade Vital A.Ş. ve uluslararası 
operasyonlarında ise Genel Merkezi Chicago’da bulunan Zade 
Global Inc. Şirketleri ile çalışmalarını yürütüyor.

1888 yılında kurucu kuşak Hacı Tahir Efendi tarafından helva 
ve şekerleme üretimiyle başlayan faaliyetlerimize ivme kazan-
dıran gelişme, 1991 yılında Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Te-
sisleri’nin açılması ile Zade markalı yemeklik bitkisel sıvı yağ 
üretimine başlamamız oldu. 

Helvacızade Grubu, 2000’li yılların başından itibaren yağ ala-
nındaki uzmanlığını ülkemizde yetişen ve sağlığa faydası bu-
lunan bitki, tohum ve meyvelerle buluşturarak Türkiye’nin ilk 
sağlıklı yaşam markası Zade Vital’i bünyesine kattı.

AR-GE için yaptığınız yatırımlar ülkemizdeki bütün işlet-
meler için örnek teşkil ediyor. AR-GE Türkiye için neden 
önemli?

Grubumuz tüm dünyada söz sahibi olacak ve varlığını sürdü-
rebilecek markalar geliştirebilmenin temelinde Ar-Ge, ino-
vasyon ve yüksek kalite standartlarında üretimden geçtiğine 
inanmaktadır. Bu bilinç ile hareket eden Helvacızade Grubu, 
bugün 18 farklı kalite ve sistem sertifikası ile üretim yapmakta, 
1991 yılından itibaren de ulusal ve uluslararası düzeyde üni-
versite, kurumlar ve otoritelerle başarılı Ar-Ge iş birliklerine 
imza atmaktadır.

Bugün, üniversite sanayi iş birliklerinde lider kurumlar arasın-
da yer almaya devam eden Helvacızade Grubu’nun projeleri 
arasında dünyada ilk kez nar çekirdeğinden yağ elde edilme-
si, üzüm çekirdeği yağının Türkiye’de ilk kez rafinasyonu gibi 
önemli örnekler yer alıyor.

Zade Vital markasının geliştirilme sürecinde Ege Üniversitesi 
İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Mer-
kezi ARGEFAR ile birlikte çalışan Helvacızade Grubu’nun Ar-Ge 
birlikteliği bugün 11 yıla ulaşmış durumda. Ege Üniversitesi 
ARGEFAR’ın bilgi birikimi ve Helvacızade’nin uzmanlığıyla ara-
larında aspir, ceviz, çörek otu, kabak çekirdeği, keten tohumu, 
nar çekirdeği, rüşeym, üzüm çekirdeği, ısırgan tohumu, susam, 
haşhaş gibi Türkiye’nin değerli bitki, meyve ve tohumlarının 
Cold Press yöntemiyle %100 doğal olarak üretilerek dünya 
standartlarında besin destekleri haline gelmesi sağlandı.
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Doğal Ürünler Araştırma Uygulama Merkezi (DÜAMER) ile Sel-
çuk Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile Türkiye’de örnek olacak 
bir iş birliği projesi gerçekleştirerek üniversite-sanayi iş birli-
ğinin kuvvetini gözler önüne seren grup Türkiye’de yetişen ve 
değerlendirilmeyen endemik bitkilerin ürün geliştirme çalışma-
larını gerçekleştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 200. Ar-Ge 
Merkezi olarak belgelenen, Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi ise Türkiye’nin sağlık destek ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge 
merkezi konumunda.

Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistem Belgesini alan dünya-
daki ilk kuruluşsunuz. Bu belgenin üretimlerinize nasıl bir 
katkısı olacağını öngörüyorsunuz?

Bir hatayı, yanlışlığı kullanıcının yakalama şansının çok düşük olma-
sı, öte yandan çok az sayıdaki hatalı ya da yanlış etiketlenmiş me-
dikal ürünün bile kullanıcılar için büyük tehlike arz ediyor olması 
nedeniyle GMP (Good Manufacturing Practices/İyi Üretim Uygula-
maları) standartlarında üretim yapmak büyük önem taşıyor. 

Türk Standardları Enstitüsü’nün başlattığı ve uluslararası alanda 
da bir ilk olan “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi” belgelen-
dirmesi, grubumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu hijyen ve 
sanitasyon konularının tüm sistemimizle entegre bir şekilde uy-
gulanmasına imkân verdiği için grubumuzun dikkatini çekti.
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Bu kapsamda, TSE uzmanları Konya’daki Zade & Zade Vi-
tal Ar-Ge Merkezleri ve Üretim Tesisleri’ni ziyaret ederek, 
işletmelerimizin hijyen ve sanitasyon uygulamalarının 
kuruluşla entegre olması ve yapılandırılmış bir yönetim 
sistemi içerisinde yer almasına yönelik tetkikler gerçek-
leştirdi.

Nihayetinde grubumuz 6 Eylül 2018 tarihinde düzenle-
nen törenle belgesini alarak dünya hijyen standartları-
nın oluşmasında öncü rol oynadığını TSE belgesi ile de 
tescillenmiş oldu.

Helvacızade Grubu’nun dünya çapında başarı elde et-
mesinin temelinde üretim tesislerinde uyguladığı yük-
sek kalite standartları bulunuyor.

Bu sayededir ki Zade markalı yemeklik bitkisel sıvı yağ 
ürünlerini dünya genelinde 85 ülkeye ve Zade Vital 
ürünlerini de 12 ülkeye ihraç olanağı bulduk. Zade Vi-
tal markası ile Türkiye’nin sağlık ürünü ithal eden ülke 
konumundan ihraç eden ülke konumuna gelmesine 
destek veriyoruz. Grup, Türkiye’de ilk kez geleneksel 
bitkisel bir tıbbi ürünün Sağlık Bakanlığı’ndan beşeri 
tıbbi ürün ruhsatı alma başarısını da elinde bulundu-
ruyor.

Zade Vital markasını bugün dünyanın en büyük onli-
ne ticaret noktası olan Amazon kanalıyla ABD, Kanada 
ve Latin Amerika pazarına girmiş durumdadır. Kalitesi, 
know-how’ı, uzmanlığı ve Ar-Ge’deki başarımızla kısa 
süre içerisinde ABD pazarında iddialı oyuncularından 
biri olmaya aday… 2020’nin sonuna kadar zincir ecza-
neler, sağlık merkezleri, kliniklerle beraber ülke geneli-
ne yayılmayı hedefleyen marka, Türkiye’nin değerli bitki, 
meyve ve tohumlarını ABD tüketicileriyle buluşturma-
nın haklı gururunu yaşıyor■

“Helvacızade Grubu’nun 
dünya çapında başarı elde 
etmesinin temelinde üretim 
tesislerinde uyguladığı 
yüksek kalite standartları 
bulunuyor.

”
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Küreselleşmeden önce dünyada en çok endişe 
veren felaket nükleer savaşlardı. 

6 Ağustos 1945 Pazartesi günü II. Dünya 
Savaşı’nın son aşamasına gelindiğinde, sa-
atler 08.15

İnsanlığın kaybettiği yer: Hiroşima

“Ben atomu insanlığa hizmet etmek için 
buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini 
yok ettiler. Böyle olacağını bilseydim, bir 
ayakkabı tamircisi olurdum’’ Albert Einstein 
(1879-1955)   

Dünyada birçok kimyasal, fiziksel ve biyolojik 
çalışma insanlığa hizmet etmek amacıyla geliş-
tirilse de kötü niyetli ya da bilinçsizce kullanıl-
dığında bir vahşete dönüşebilmekte!

Elif Kırbaş
►	TSE	Sistem	Belgelendirme	Grup	Başkanlığı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
VERİLERİNE GÖRE

DÜNYADA
HİJYEN VE SANİTASYON
EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK

ORTAYA ÇIKAN
ENFEKSİYON HASTALIKLARI

EN ÖNEMLİ
ÖLÜM SEBEPLERİNDEN

BİRİDİR. 

TS 13811TSE
TS 13811

HSYS
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Bugün küresel felaketin en büyük riski: 

HİJYEN VE SANİTASYON
YÖNETİM SİSTEMİ

Buna benzemiyor!

Buna benziyor!
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Önümüzdeki on yıllık zaman dilimlerinde, eğer bir şey 10 milyondan fazla 
insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızla yayı-
labilen bir virüs olur. Nükleer füzeler olmaz ama mikroplar olur.

Atom bombasının olası zararı çok yüksektir fakat kullanma oranı düşük-
tür. Günümüzün teknolojisi ile en basit mikroorganizmalar artık dünya-
nın en tehlikeli silahları haline gelebilir.

Biyolojik silah olarak kullanılan hastalık yapıcı mikroorganizmaların en ufak 
miktarı bile öldürücü olabilir.  Örneğin; Botulinum toksinin kimyasal bir sinir 
ajanı olan Sarin’ den 3 milyon kat daha güçlü olduğu belirtilmiştir.

Hijyen ve sanitasyon dediğimiz zaman sadece hastanelerde ya da gıda üretim 
tesislerindeki risklerden bahsedilmemeli. Çok geniş bir spektrum var karşı-
mızda. 

Mers çok büyük bir salgın yaptı. Ebola ortalığı kasıp kavurdu. Ebolanın özel-
likle havacılık sektörüne olan yıkımı çok ağırdı. Domuz gribi, kuş gribi, şar-
bon ülkemizde de yaşandı.

Bir sonraki salgın için hazır değiliz!

"Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; 
gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan 

bulaşıcı hastalıkların %80’ninden hijyen 
ve sanitasyon konusundaki yetersizlik 

sorumludur."
Ebolaya bir göz atalım;

10.000 civarında insan öldü. Bunların tamamı neredeyse Batı Afrika’nın üç 
şehrinde gerçekleşti.

Daha fazla yayılmamasının üç nedeni var:

İlki orada ki sağlık çalışanlarının başarısı,

İkincisi virüsün doğasından kaynaklı, ebola havadan yayılmıyor.

Üçüncüsü ise çok kalabalık şehirlerde ortaya çıkmaması ve bu sadece bir 
şanstı.

Bir sonrakinde bu kadar şanslı olamayabiliriz.
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Havadan yayılan bir virüse göz atalım; 1918’den 
önce ortaya çıkan İspanyol nezlesi.

Bu virüs çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayılıyor ve 30 milyondan fazla 
insan bu salgında ölüyor.

1918’de hava ulaşımının olmadığını da unutmamalı. 

Yakın geçmişimize bir göz atalım;

H5N1 adlı virüsün neden olduğu grip, bazılarımız ona kuş gribi diyor. Virüs 
1990’ların ortalarında güney Çin’de ortaya çıktı. Ama 1997’ye kadar hakkında 
hiçbir bilgimiz yoktu.  Son yıllara kadar sadece 13 ülkede H5N1 görülmüştü 
ama şimdi dünyanın çeşitli yerlerindeki 55 ülkede ya kuşlarda ya insanlarda 
ya da her ikisinde birden bu virüs görülüyor.

Olası bir salgın dalgasında alınabilecek mevcut 
tedbirlere göz atalım bir de; 

Her ne kadar insanlar aşı stoklama yoluna gidiyorsa da hiç kimse aşının ger-
çek bir küresel salgın karşısında kesin ve kalıcı bir çözüm olduğunu düşün-
müyor. Çözüme dair fikirlerden biri de havaalanlarının hava trafiğini durdur-
mak. Hava trafiği durursa aşının, ilaçların ve işe yarayabilecek başka şeylerin 
dünyanın değişik yerlerine yollanması nasıl mümkün olacak? Havaalanlarını 
kapatmak, çözüme hizmet etmiyor.

Okulları kapatabiliriz belki. Peki işçiler ne olacak? Çocukları okula gitmeye-
cekse onlar da işe gitmeyecek. Üretim olmaz ise ya ekonomi? Belki korunma 
amaçlı maskeler kullanabiliriz. Bize gereken maske N95 mi? Yoksa başka tip 
maskeler de iş görür mü?

Hong Kong’taki SARS salgınında, hastalığın yayılmasının başlıca sebebinin 
maskenin uygun olmayan bir biçimde çıkartılması olduğu yönündeydi. Mas-
kenin çıkartıldığı esnada eller mikroplanıyor ve buruna şöyle bir sürtünce 
SARS size de geçti. Uçan mikroplar değil, kendi eliniz bulaştırdı.

Hangi maske işe yarar, hangisi yaramaz? Ne kadar maskeye ihtiyaç var? Sal-
gın dalgasının 18 ay süreceğini varsayarsak, her aile ferdine 1 buçuk yıl bo-
yunca yetecek maske mi alacaksınız?

Ve Tamiflu. Adını hepimiz duyduk. İlacın etkisi, salgın sırasında sizi bir müd-
det koruması biraz zaman kazandıracak olması. Tamiflu uzun süre kullanıl-
ması gereken bir ilaç peki ya yan etkileri?  

Bir toplumsal sağlık araştırmasının sonucu, yaygın şekilde Tamiflu kullanımı-
nın toplum sağlığını kötü yönde etkilediğini gösteriyor. 
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İlginç bir başka bulgu da şöyle: Ağızdan alınan Tamif-
lu’nun ancak %20’si sindirilip kana karışıyor ve insan 
üzerindeki koruyucu etkisi bu oranla sınırlı kalıyor. Ka-
lanı sabit bileşene dönüşerek kanalizasyon sisteminde 
yerleşiyor ve grip taşıyan su kuşlarına ulaşarak onların 
hastalığa karşı direncini arttırıyor. 

Tamiflu da kesin çözüm değil. Tamiflu’nun yan etkilerin-
den biri grip benzeri belirtiler. O halde herkes Tamiflu alı-
yorsa ailede kimin grip olup kimin olmadığını nasıl ayırt 
edeceksiniz? 

Herkes su depolayacak, gıda stoklayacak. 1 buçuk - 2 yıl 
yetecek su ya da gıda stoklayacak bir mekanınız var mı? 
Herhangi bir şeyi stoklamaya başlamak anlamlı değil. 

Birincil tedbirin ne olduğu hakkında maalesef bir standart 
mevcut değil. 

Son derece gelişmiş bilim ve teknolojiye sahibiz. İlaçlar ve 
aşılar üretebiliyoruz. Evet bazı araçlara sahip olabiliriz ama 
endişelenmemiz gerekiyor. Dünya tarihinin hiçbir döne-
minde belli dönem etkili olan hastalığa karşı 260 milyon-
dan fazla insana uygulanabilecek özel bir aşı geliştirmeyi 
başaramadık. Küresel bir salgın halinde bu durumun bize 
bir yararı olmayacak. 

Ve antibiyotikler. Geçmişte insanlar kanser veya kalp has-
talıklarından yani bugün bizim çektiğimiz yaşam tarzı 
kaynaklı hastalıklardan ölmediler. İş yerlerinde ki yaralan-
malardan ve çoğunlukla bu yaralanmalarla ortaya çıkan 
enfeksiyonlardan öldüler. Antibiyotikler gelince  bu du-
rum değişti. Birdenbire, ölüm cezası gibi olan enfeksiyon-
lar birkaç gün içinde kurtulabileceğiniz bir şeye dönüştü. 
Mucize ilaçların altın çağında yaşamaya başladığımızdan 
beri bu durum bir mucize gibi göründü. Ve şimdilerde 
bunun sonuna geliyoruz. Bugün, bizler antibiyotik son-
rası dönemde, basit enfeksiyonların insanları öldürdüğü 
zamanların ilk günlerinde duruyoruz. Hatta, basit enfek-
siyonlar  artık insanları öldürüyor. İnsanlar antibiyotik di-
renci denen bir olgudan kaynaklı olarak enfeksiyonlardan 
ölüyorlar. 

Penisilin antibiyotik çağını 1943’de başlattı. Sadece 70 yıl-
da, bir facianın kıyısına doğru ilerledik. Tekrar 70 yıl geriye 
gidecek bir yol bulamayacağız.

Yani doğru yolda ilerlemediğimiz çok açık ve soruna karşı 
ilaç temelli yaklaşım işe yaramıyor.

Sorunun çözümüyle ilgili asıl mesele; ülke olarak, devlet 
olarak, toplum olarak hatta bireyler olarak, sektör gözet-
meksizin toplum sağlığını tehdit eden riskleri toplumun 
sağlığını bozmadan önce önlemek için çalışmakla ilgili.  

Birleşmiş Milletler

yetersiz
temizlik

yüzünden
her yıl

1,5 milyon
çocuğun

öldüğünü
tahmin ediyor.

Bu her 20 saniyede

1
her saatte

171
her gün

4.100
engellenebilir 

ölüm
demek.
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Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bir 
araştırmaya göre temizlik altyapısına 

yatırılan her 1 dolar, 34 dolar olarak geri 
alınıyor.

Birleşmiş Milletler yetersiz temizlik yüzünden her yıl 1,5 milyon çocuğun öldü-
ğünü tahmin ediyor. Bu her 20 saniyede 1, her saatte 171, her gün 4.100 engel-
lenebilir ölüm demek.

Yeterli hijyene erişim temel bir insanlık hakkı. Bu bizim ahlaki, sosyal ve çevresel 
yükümlülüğümüz.

Küreselleşme ile birlikte insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretimi 
ve hizmetlerin sunumunda da kaliteli, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun 
hizmet ve ürün sunulması giderek önem kazanmıştır. Böylece, toplum sağlığı 
açısından da önemli olan kalite kontrol ve belgelendirme sistemlerinde de de-
ğişme ihtiyacı doğmuştur.

Kuruluşlarda toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan hijyen koşularının 
oluşturulması ve işletilmesi, sağlıklı iş ortamında çalışılabilmesi ve hijyenik şart-
larda hizmet sürekliliği için; hijyen ve sanitasyon süreçlerinin risk odaklı yapılan-
dırılmış bir yönetim sistemi içinde icra edilmesi gereklidir.

Uluslararası alanda kabul görmüş belgelendirilmesi yapılan yönetim sistemleri-
ne baktığımızda; Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
minden ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemine kadar geniş bir yel-
paze mevcut. 

ISO’nun yayınladığı bütün Yönetim Sistemi Standardlarında ortak noktalar var-
dır, ancak farklılıkları uygulama performansını geliştirir ve daha geniş bir çer-
çeveden bakılmasını sağlar. Bütün yönetim sistemleri standardlarında sağlık ve 
güvenliğe odaklanılmakla birlikte, her bir yönetim sistemi standardı farklı pers-
pektifi ile uygulamada birbirlerini desteklemektedirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardında enerjinin, çevre boyutları ara-
sında ele alınmış olması yeterli olsaydı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi stan-
dardına gerek duyulmazdı.  ISO 14001 Yönetim Sistemi standardındaki insan 
sağlığı açısından ele alınan çevre boyutları, çalışan sağlığını korumak için ye-
terli olsaydı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına da 
gerek olmazdı.

Hijyen ve sanitasyonun, insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri ve 
salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu başta havaalanları, terminaller, 
okullar, oteller, alışveriş merkezleri, yurtlar, kreşler ve hastaneler gibi toplu yaşam 
alanlarında yönetilmesi gereklidir. Ancak, bu sektörlerde hijyen ve sanitasyonu 
yönetim sisteminin odağına koymadığınız sürece sağlıklı ortamın oluşturulması 
ve korunması mümkün değildir. 
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Bu ihtiyaca binaen, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı insan sağ-
lığını doğrudan etkileyen ürün/hizmet üreten kuruluşlarda, hijyen ve sanitasyon uygu-
lamalarını bir sistem dahilinde yönetmek üzere TSE tarafından geliştirilmiş ve 2018 yılı 
Ocak ayında milli standart olarak yayımlanmıştır. TSE olarak hemen akabinde; bu alanda 
henüz uluslararası uygulaması olmayan ulusal standardımızı ISO’ya yayınlanması için 
teklif ederek, ülkemizin yönetim sistemlerinde ilk ISO standardı olarak kabul edilmesi 
için çalışmalara başlanmıştır. 

Toplu yaşam alanları, özellikle çocuk sağlığı açısından okullar, kreşler ve öğrenci yurtları, 
bunun yanında toplu kullanılan spor salonları, yüzme havuzları vb. bulaşıcı hastalıkların 
yayılımı bakımından yüksek riske sahip yerlerdir. 

Gıda ve suyla bulaşan hastalıklar, nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıkları, zoonotik 
ve vektörlerle bulaşan hastalıklar en sık karşılaşılan okul sağlığı sorunları olmakla birlikte, 
kötü hijyen koşulları, alt yapı sorunları, kapalı alanlardaki artış, çevre ve iklim koşullarında-
ki olumsuzluklar da eklendiğinde okul, yurt ve kreşlerde salgınlar ve çeşitli bulaşıcı hasta-
lıkların hızla yayılımı söz konusu olabilmektedir.

Okullarda kantinler ve yemekhanelerdeki gıda kaynaklı riskler ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi ile yönetilebilir. 

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ise bir okulda hizmet sağlayıcıların ve 
hizmet alan öğrencilerin sağlığı için derslikler, tuvaletler, banyolar, spor salonları, yatak-
haneler, okul servisleri ve okul çevresindeki hijyen ve sanitasyon kaynaklı bütün riskler 
yönetilebilir.

Otellerde gıda kaynaklı riskler ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile yönetilir-
ken, otellerin SPA merkezlerinden, havuzlarından, çocuk kulüplerinden ve hatta eğlence 
merkezlerinden hizmet alan kullanıcılar için oluşabilecek hijyen ve sanitasyon kaynaklı 
riskler de TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile yönetilebilir.

Hijyen turizm, gıda ve sağlık sektöründe müşteri tercihlerini belirleyen en önemli kriter-
lerden biridir. Yaşamın her alanında önemli olan hijyen, sağlık, turizm ve gıda işletmele-
rinde yaşamsal bir nitelik kazanır.

Konaklama sektöründe hijyenik ortamları yaratamadığınız sürece iş yapmanız neredey-
se olanaksız haldedir. 

Unutulmamalıdır ki hijyen ve sanitasyon kontrol mekanizması sağlıklı olmayan bir spa iş-
letmesinde, özellikle havuzların ve ıslak ortamların cilt enfeksiyonları ile Lejyonella hasta-
lığının kaynağı olduğu deneyimlerle kanıtlanmıştır.

Lejyonella ile mücadelede temel strateji bakterinin yaşam fırsatlarını ortadan kaldırmak 
ve bunu sürekli yapmaktır. Bunun için de hijyen ve sanitasyon programlarının uygulan-
ması gerekir.

Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, önleyici ve koruyucu hekimliğin de esasını oluşturur. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı ola-
rak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları en önemli ölüm sebeplerinden biridir. 

Ayrıca hijyen, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de önemli bir göstergesidir.

TS 13811 Yönetim Sistemi yaklaşımının odağında kuruluşların hijyen ve sanitasyon pro-
sesleri yer almaktadır.

TS 13811 Yönetim Sistemi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürün/hizmet üreten kuruluş-
larda, hijyen ve sanitasyon uygulamalarını bir sistem çerçevesinde yönetmektedir.
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TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı 
kuruluşlar için;

• Toplum sağlığını korumaya yönelik yönetimsel bir çerçeve oluşturmayı,

•  Amaç ve hedeflerine ulaşmak için şartları tanımlamayı,

• Toplum sağlığının korunmasına yönelik asgari hijyen ve sanitasyon standartlarına ulaş-
maya yardımcı olmayı

amaçlar. 

TS 13811 Standardını esas alarak hijyen ve sanitasyon 
yönetim sistemi uygulamak kuruluşa;

• Müşteriye uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri 
sürekli sağlama kabiliyetini,

• Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,

• Bağlamı ve hedefleri ile ilgili riskleri belirlemeyi,

• Belirtilmiş hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi ka-
biliyetini,

• İnsan sağlığı için güvenli ürün/hizmet elde edilmesini,

• Çalışanın psikolojisini olumlu etkileyerek verimliliğin artmasına katkı sağlamasını,

• İlgili taraflara hijyen ve sanitasyon konusunda güven tesis edilmesini sağlar.

Yapılan bir çalışmaya göre, 2050 yılına kadar hijyen ve sanitasyon, su kirliliği vs. ile ortaya 
çıkabilecek hastalıkların ekonomiye vereceği zarar yaklaşık 70 trilyon dolar civarında ola-
cak!

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, küresel bir nezle salgını olması halinde, dünya ge-
nelindeki mal varlığı, 3 trilyon dolardan daha fazla aşağı inecek ve milyonlarca ölüm ger-
çekleşecek!

Sağlığın bozulması toplumun tüm sektörlerinde kaynakları tüketir. 

Toplum sağlığı, sektör gözetmeksizin toplumun bütününün sorumluluğundadır.

Sektörler arasındaki işbirliği, toplum sağlığını tehdit eden risklerden korunmak için hayati 
öneme sahiptir. 

Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek nesiller kolektif çabaların ortak bir sonucu ile elde edile-
bilir. Başarı için, toplumun tüm katmanlarında ortak bir hedefe sahip olunması ve geniş 
kapsamlı olarak birlikte çalışılması gerekir: 

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, sanayi, üniversiteler, sağlık profesyonelleri ve 
her bir birey.

Ülkemizin bir bütün olarak gelecekteki refahı, şimdiki ve gelecekteki nesillerin sağlığını 
korumak için, daha sağlıklı bir Türkiye için;

TSE, bütün paydaşlarını işbirliğine davet ediyor!



Sağlık, “bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali-
nin olması” olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığımız yerlerde, 
etkileşim halinde olduğumuz çevremizde ve hatta kendi 
vücudumuzda birçok mikroorganizmalar bulunmaktadır. 
Bağışıklık sistemimizdeki eksiklikte bizi hasta etmeyen, vü-
cudumuzdaki ve çevremizdeki bu mikroplar çeşitli hastalık-
ların oluşmasına neden olurlar. Örneğin; yetişkin bir insanın 
derisi yaklaşık olarak 1,7 metrekare alana sahip, vücudun en 
büyük organıdır. Normal insan derisi bölgelere göre farklı 
oranda aerobik mikroorganizma barındırır. Sağlık perso-
nelinin ellerindeki toplam bakteri sayısı 5 milyona kadar 
çıkabilmektedir. Biyolojik olarak canlı ve ölü tabakalardan 
oluşan deri vücut savunmasının da en önemli silahıdır. Bu 
nedenle hastanelerde el hijyeni uygulamaları daha önem 
kazanmaktadır.

Günümüzde, sağlığın korunması ve hastalıklara maruz kal-
mamamız için hijyen ve sanitasyon kurallarına uymamız 
daha çok önem kazanmaktadır. Hastalıklar sadece mik-
roorganizmalardan kaynaklanmamaktadır. Çevremizdeki 
kimyasal ve hatta kullandığımız biyosidal maddelerle de 
sağlığımızı tehdit etmektedir. Bu nedenle kişisel hijyen ya-
nında toplu yaşam alanlarında doğru hijyen ve sanitasyon 
kuralları ve uygulamaları önem kazanmaktadır.

Hijyenin sözcük anlamı, sağlık bilimi demektir. Sağlıklı anla-
mına gelen Hygies, mitolojide tıbbın babası olarak bilinen 
Eskülap’ın kızı Hygiea’dan gelmektedir. Günümüzde sağlığı 
koruma uygulamalarının tümüne hijyen denmektedir. Top-
lumda hijyen temizlik olarak yanlış ifade edilmektedir.

Hijyen tanımı, sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini ta-
mamlayan kavramlardır. Birbiriyle kıyaslandıklarında hijye-
nin daha çok hekimlik, sağlık uygulamalarında ve günlük 
hayatta, sanitasyonun ise gıda işletmelerinde yaygın olarak 
kullanıldığı görülür. Bu terimlerle en çok karıştırılan bir baş-
ka terim ise temizliktir. Birçok insan temizlik eşittir hijyen 
demektedir. Fakat temizlik yukarıda bahsettiğimiz gibi bir 
cismin üzerinde gözle görülebilen kirlerin arındırılması işle-
mine denmektedir. Bu bağlamda hijyen daha kapsamlı ve 
gözle görülemeyecek boyuttaki mikroorganizmaları (bak-
teri, virüs, maya, küf gibi) hedef alan bir temizlik işlemidir.

Dr. Mete Şen
►	TBMM	Hekimi

Sağlıkta Hijyen ve Önemi
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Hijyen ile ilişkili çeşitli tanımlar

Temizlik
Bir yüzey üzerinde mekanik ya da 
kimyasal etki gösteren ve görünü-
mü bozan her türlü kirin ortamdan 
uzaklaştırılmasıdır. 

Dezenfeksiyon
Hastalık yapan mikroorganizmala-
rın kimyasal ve fiziksel yöntem ve 
maddeler kullanılarak yok edilmesi 
veya üremelerinin sınırlandırılması, 
ortamın hijyenik hale getirilmesi 
için yapılan işlemlere denir.

Sterilizasyon
Herhangi bir maddenin içerisindeki 
veya cismin üzerindeki bulunduğu 
tüm mikroorganizmaların her türlü 
canlı ve aktif şekillerinden (sporları 
dahil) temizlenmesidir

Dezenfektan
Dezenfektan maddeler patojen 
mikroorganizmaların tahrip edilme-
si için kullanılan kimyasal maddeler-
dir. Ancak bunlar bakteri sporlarını 
ve tüm virüsleri öldürmeyebilirler.

Sanitasyon
Halk sağlığını korumak amacı ile 
yüzeylerden gıda kalıntıları, mikro-
organizmalar, yabancı maddeler ve 
temizlik maddeleri kalıntıları gibi 
kirlerin uzaklaştırılması için alınan 
önlemlerin tümünü ifade eder.

Antisepsi
Patojen mikroorganizmaların üre-
melerini durdurmak veya öldür-
mek için canlı doku üzerine kim-
yasal maddelerin uygulanmasıdır. 
Antisepsi için kullanılan kimyasal 
maddelere antiseptik denir. 

Düz sabun
Antimikrobiyal içermeyen ya da sa-
dece koruyucu olacak kadar içeren 
deterjanı ifade eder. Kir ve berabe-
rindeki mikroorganizmaların vü-
cuttan atılması amacı ile kullanılır.

El hijyeni
El yıkama, antiseptik ile yıkama, an-
tiseptik ile ovma gibi uygulamaları 
kapsayan genel bir tanımdır.

Besin hijyeni
Besin maddelerinin sağlıklı olması 
için alınması gereken tüm tedbirle-
ri ifade eder.
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Hastane Ortamında Hijyen Uygulamaları

Hastane ortamında hijyen, bireylerde ve toplumlarda 
sağlığın korunması ve devam ettirilmesi için gereken 
uygulamalar bütünüdür. İnsanların ortak kullanımına 
açık olan ve sağlık gibi son derece hayati bir alanda 
hizmet veren hastanelerde hijyenin sağlanması önem-
li bir gerekliliktir. Bu amaçla, hastane ortamında mikro 
organizmaların kolayca yayılarak insanlara bulaşmasını 
önlemek üzere hijyen kuralları, yönetmelikleri ve hijyen 
standartları belirlenmiştir.

Hastane ortamında hijyen ve sanitasyon konusu birlikte 
ele alınarak sağlıklı koşullar elde edilebilir. Bu nedenle 
de hastanelerde hijyen koşullarını doğru ve etkili bir bi-
çimde sağlamak üzere, hastane kurumsal ev hizmetleri 
birimlerince bu hizmetler karşılanmaktadır. Bu birimce 
temizlik personeline eğitimler verilerek temizlik, hijyen 
kurallarına ve kalite standartlarına göre hizmetleri sağ-
lanmaktadır. Çeşitli renklerde (sarı, kırmızı, yeşil, mavi) 
temizlik bezleri ve kovalar kullanılmalıdır. Nerenin hangi 
bez ve kova ile temizleneceği, uygun dezenfektan mad-
delerin hangi oranlarda sulandırılacağı nasıl kullanılacağı 
kayıt altına alınmalıdır. Temizlik personeline eğitimlerde 
anlatılmalı ve sorumlular tarafından doğru uygulandığı 
takip edilmelidir. Sadece hijyen sertifikasına sahip olmak 
yeterli olmayıp hastanece belirlenen sürelerde genelde 
yılda 1 defa eğitimler düzenlenerek hijyen kuralları an-
latılmalıdır. Temizlik personeline biyolojik ve tıbbi atık 
yönetimi hakkında eğitim verilerek bu işleri yapacak kişi-
lerin görev yetki ve sorumlulukları belirlenip kayıt altına 
alınmalıdır.

Sağlanan hijyen koşullarının hastane ortamında sürek-
liliği için kişisel hijyen, çevresel hijyen, besin hijyeni, su 
hijyeni ve elbette bina hijyenini sağlamak gerekir. 

Hastanede poliklinik ve servislerindeki çarşaflar, önlük-
ler, diğer yatak takımları çamaşırhanede yıkanarak ve 
ütülenerek ilgili birime teslim edilmelidir. Ameliyathane-

de kullanılan sterilizasyonu gereken müdahale takımları 
(yeşil çarşaf ve önlükler gibi) çamaşırhanede yıkandıktan 
sonra sterilizasyon biriminde otoklavda steril edilmelidir. 
Sterilizasyonun doğruluğu indikatörlerle yapılarak yapı-
lan doğrulama sterilizasyon kayıt defterine işlenmelidir. 
Servisler, poliklinikler ve ameliyathaneden gelen kirli 
tıbbi malzemelerin ön yıkama ve yıkama makinelerin-
de yıkandıktan sonra basınç buharlı, etilen oksitli gibi 
sterilizatörler ile steril edilmesi gerekir. Gerekli yerlerde 
disposable önlük ve malzemeler kullanılmalıdır. Temizlik 
personeli ve servis sorumlu hemşireleri günlük temizli-
ğin sürekliğini kontrol etmelidir.

Hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon 
ünitelerinde hijyen daha ön plana çıkmakta olup bura-
lara girişler kontrollü olmalıdır. Genelde şifre ile açılan 
kapılar kullanılıp içeri girerken önlük, bone, galoş, el 
dezenfektanları kullanılmalıdır. Ameliyathane ve ste-
rilizasyon ünitelerinde kirli alan, temiz alan, steril alan 
bölge kurallarına uyulması gerekmektedir. Ameliyat-
hanedeki salonlarda, iklimlendirmede kullanılan hava-
landırma sistemlerinde istenilen sıcaklık ve nemin yanı 
sıra dışarıdaki havadan ameliyathane ortamına girmesi 
muhtemel olan toz ve partiküllerin temizlenebilmesi 
için, iklimlendirme sistemi ile entegre çalışan havayı te-
mizleyebilen filtrasyon sisteminin de olması önemlidir. 
Ayrıca kullanılan havalandırma sistemlerinde enfeksi-
yonlar üreyip çoğalma yoluyla daha fazla yayıldığı için 
ameliyathane havalandırma sisteminin bakımı düzenli 
olarak yapılmalı ve filtreler belirlenen zaman aralıkla-
rında değiştirilmelidir. Ameliyathanedeki ve yoğun ba-
kımda laminer hava akımları olmalı, üflemenin odanın 
dışına doğru olması sağlanmalı ve yıllık toz ve partikül 
ölçümleri yapılmalıdır. Aynı şekilde temizlik de temiz 
alandan kirli alana doğru olmalıdır.

Mutfakta çalışan personelin periyodik olarak sağlık 
kontrolleri portör muayeneleri ve hepatit marker bakı-
lıp koruyucu aşıları yapılmalıdır. Personel gerekli kişisel 
koruyucu ekipmanı kullanarak üretim yapmalıdır. Mut-
fakta gıda güvenliği standartlarına uygun üretim, bu-
laşıkhane ve depoların temizliği de mutlaka yapılmalı, 
sorumlular belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Hastane ortamında temizlik işleyişi hasta odaları, mu-
ayene odaları, ortak kullanım alanları ve riskli birimleri 
başta olmak üzere işletmenin tamamının temizliğini 
kapsamalıdır. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru 
yapılmalıdır. Özellikle laboratuvarlar, yoğun bakımlar 
ve ameliyathanenin hijyen uygulamaları son derece 
önemlidir. Bunlara ek olarak, tekstil hijyeni yani yatak, 
çarşaf, perde gibi malzemelerin temizliği de sürekli ola-
rak sağlanmalıdır.
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Hastane ortamında kullanılacak hijyen sağlamaya 
yönelik ekipmanların da ayrıca dikkatli seçilme-
si gerekir. Sıradan hijyen ekipmanlarından ziyade 
toplu kullanım alanlarına özel tasarlanmış ürünler 
seçilmelidir. Ayak pedallı musluklar, içten çekmeli 
havluluklar, galoşlar, gerekli yerlerde galoş takma 
çıkarma makineleri, fotoselli çöp kovaları, dirsek 
kumandalı dezenfektanlıklar, el dezenfektanları 
(serviste her yatak başında), fotoselli musluk ve 
sabunluklar, gibi toplumun kullanıma uygun ekip-
manlar tercih edilmelidir. Ayrıca, dezenfektanlı hij-
yen paspası, yapışkanlı hijyenik yaprak paspas gibi 
temizliği dezenfektan esaslarına göre yapmaya 
yardımcı olacak araçlar kullanılmalıdır. Eldivenler, 
paslanmaz çelikten eldiven kutuları, hijyenik kapı 
kolları gibi sağlık personeli kullanımına uygun 
araçların niteliklerine önem verilmelidir.

Ayrıca hastaneler kişisel hijyenini sağlayamayan has-
talara hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlata-
cak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemelidir.

Hastanın hijyenik bakımı bağımlılık derecesine göre 
hemşire tarafından, hemşire yardımı ile hasta veya 
hasta yakınları tarafından gerçekleştirilmelidir. Ba-
kımını sağlayamayan hastalara; ağız bakımı, varsa 
takma diş bakımı, dişlerinin fırçalanması, göz bakı-
mı, hasta yıkama süngerleri ile silinmeli, kağıt havlu 
ile kurulanmalı, yatakta baş banyosu yaptırılmalıdır.

Hastane ortamında temizlik, özellikle hastane-
ler için bir güvenilirlik göstergesidir. Çünkü hasta 
tercihlerini belirleyen en önemli kriterlerden biri 
hastane ortamının temizliği ve hijyen kurallarına 
uymalarıdır. Bu arada hastaların ve hasta yakınları-
nın da uygulanan hijyen kurallarına uymaları, has-
tanede yatış süresince kendilerine bildirilen hijyen 
kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir■

Hastane ortamında temizlik işleyişi 
hasta odaları, muayene odaları, ortak 
kullanım alanları ve riskli birimlerin 
başta olmak üzere işletmenin 
tamamının temizliğini kapsamalıdır.
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Ultraviole (UV) ışımanın mikroorganizmalar üzerine etkileri yaklaşık 100 yıl-
dan beri bilinmektedir. Düşük basınçlı cıvalı lambaların oluşturduğu 254nm 
dalga boyuna sahip UV ışıma, deoksiribonukleik acid (DNA) yapısını boza-
rak mikroorganizmaların ölümüne veya aktivitelerinin bozulmasına neden 
olmaktadır. UV ışınlarının penetrasyon özelliği çok sınırlıdır. Bu nedenle 
çoğu zaman sadece yüzey, hava ve bir miktar derinlikte su dezenfeksiyonu 
kullanılmaktadır. UV lambalar hava kanalları veya kapalı sistem su arıtma 
sistemlerinde sıklıkla kullanılmakta ancak sağlık söz konusu olduğunda tar-
tışmalara neden olmaktadır. UV lambalar, doğru uygulandığı zaman hijyen 
ve sanitasyona önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak yanlış kullanıldığında 
ya etkisi azalmakta veya sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabil-
mektedir.

UV ışıma ve sağlık:

UV dalga boyu bölgesi görünür ışıkla röntgen (X) ışınları arasında kalır. UV 
enerji, görünür ışıktan daha kısa, x-ışınlarından daha uzun dalga boyuna sa-
hip elektromanyetik bir radyasyondur (Şekil.1). UV dalga boyunun alt sınırı 
100nm, üst sınırı ise 380-400nm olup bu bölge içindeki hiçbir ışıma çıplak 
gözle görülemez. 
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Şekil. 1.  UV ışıma 100-400nm dalga boyu arasında yer alır. 

UV spektrum genel olarak 4 alt bölümde incelenmektedir:

UV-A (Uzun dalga): Güneş ışığında bol olarak bulunur. Fotokimyasal ve 
pigmentasyon proseslerini aktive ederek ciltte bronzlaşma ve kırışıklıklara 
neden olur. Deride kızarıklık oluşturma (eritem) etkisi pratik olarak önemsiz 
seviyededir. 

UV-B (Orta dalga): Provitamin D oluşumuna neden olur. Bazı durumlarda 
tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Pigmentasyon ve eritem etkisi oluşturur. 
Bazı deri kanserlerine neden olduğu bildirilmektedir.

UV-C (Kısa dalga): Esas itibarıyla en etkili mikrop öldürücü dalga boyları bu 
aralıktadır. Deride eritem ve gözlerde konjonktivite neden olur.

Vakum UV (Uzak UV (dalga boyu 200nm’den düşük)): UV vakum ışıması 
olarak bilinir ve havada ozon (O3) üretilmesine sebep olabilir.

UV ışıma insanlarda özellikle deri ve gözlerde zarar ve hasara neden olabilir. 
Uzun süreli ve eşik değeri aşan miktardaki ışıma gözlerde katarakt, keratit, 
retina ve kornea hasarına, deride ise kansere neden olabilir. UV ışınlarının 
bazı özellikleri Tablo.1’de belirtilmiştir.

Tablo. 1. UV ışıma dalga boyu sınır değerleri

Kategori (Adı) Dalga boyu (nm) Sağlığa etkisi Özellik

UV-A 315-400 Katarakt, deri kanseri, retinal değişim Solaryum ışıma

UV-B 280-315 Kornea hasarı, katarakt, fotokeratit, eritem, deri kanseri Düşük mikrop öldürücü etki

UV-C 200-280 Kornea hasarı, fotokeratit, eritem, deri kanseri Yüksek mikrop öldürücü etki

Vakum UV 10-200 Ozon oluşumu

UV ışımaya en duyarlı 
mikrobiyal üniteler 
vegatatif yapılardır. 
Daha sonra sırasıyla 
mikobakteriler, 
bakteri sporları ve 
son olarak mantar 
sporları gelir. 
Virüslerin duyarlılıkları 
değişkenlik gösterir.
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UV ışıma insan ve hayvanlarda çıplak deri ve gözde olumsuz etkiler 
yapar.  Özellikle gözlerde konjonktivit, (konjonktiva tabakasının enfla-
masyonu) ve deride kızarıklığa (eritema) sebep olur. Bu tür etkiler çoğu 
zaman birkaç gün içinde tamamen iyileşse bile oldukça acı vericidir. Bu 
nedenle doğrudan ışığa bakılmamalı ve ışımanın çıplak deriye ulaşması 
engellenmelidir.

UV ışımanın mikroorganizmalar üzerine etkisi

Mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkiye sahip UV dalga boyunun be-
lirlenmesine yönelik ilk çalışmalar 220-300nm aralığında yapılmış ve opti-
mum pik değerinin 265nm olduğu gösterilmiştir. Bugün için hepsi olmasa 
bile çoğu ticari UV-C lambalarının ürettiği ışıma optimum dalga boyuna 
çok yakın olan 253.7nm olup, UV enerjisi veren düşük basınçlı cıva lam-
balarıdır. 

Mikrop öldürücü UV lambalar

Başka seçenekler bulunmasına rağmen, en etkili UV-C lambaları düşük 
basınçlı cıva deşarj lambalarıdır. Bu lambalarda cıva, saf metal veya amal-
gam yapıda kullanılabilmektedir. UV-C lambalar bir soygaz olan çoğunlukla 
argon gazı (veya gaz karışımı argon/neon veya çok az miktarlarda xenon) 
içerir. Lamba içindeki cıva, lamba yanarken buhara dönüşür. Cıva atomları, 
deşarjdaki elektrik alanı içindeki soygazla çarpıştığında hızlanır ve uyarılmış 
olur. Uyarılmış cıva atomları enerjilerinin yaklaşık %85’ini 253.7nm dalga 
boyunda yayar. Görünür bölgede çok az enerji yayıldığından kalan enerji 
UV bölgesindeki çeşitli dalga boylarında (çoğunlukla 185nm) yayılmasına 
sebep olur (Şekil.2). 

Şekil. 2. Ultraviole (UV) lamba 

Hava dezenfeksiyonuna yönelik kullanılan kaliteli çoğu UV-C lamba, 
200nm ve altı (vakum UV) ışıma yayılımını önleyen yapıya sahiptir. Düşük 
kaliteli bazı ticari lambalar ortamda ozon oluşumuna neden olan ışıma-
lara neden olabilirler. İstenmeyen bu durumdan korunmak amacıyla UV 
lambalar bu tür dalga boylarını filtreleyen özel bir kaplama (zarf ) veya bu 
tür özelliğe sahip camdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek kalitede UV-C 
lambalar mikrop öldürücü ışımaya yönelik yüksek geçirgenlik katsayısı-
na sahip olduğu kadar, ozon oluşumunu engelleyen özel yapıda camdan 
imal edilmiş olmalıdır. 
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UV ENERJİNİN
MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ETKİSİ

UV-C ışınlar mikroorganizmaların protein ve 
nükleik asit yapılarına zarar vererek ölümlerine 
neden olur. DNA özellikle 220 ila 300 nm dalga 
boyuna sahip ışımaları absobe ederek yapıla-
rında değişim sebep olur. Yapısal değişim dola-
yısıyla mutasyon sonucu ölüm gerçekleşir.

Mikroorganizmalar

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlı-
lardır. Virüsler, bakteriler, mantarlar, protozoon-
lar şeklinde sınıflandırılmışlardır. Mikroorganiz-
maların üreme veya çoğalma yani pratikte bö-
lünme özelliklerini kaybetmeleri hücresel ölüm 
olarak adlandırılır. 

UV enerji farklı mikrobiyal yapılar üzerinde farklı 
inaktivasyon etkisine sahiptir. Genel olarak UV 
ışımaya en duyarlı mikrobiyal üniteler vegatatif 
yapılardır. Daha sonra sırasıyla mikobakteriler, 
bakteri sporları ve son olarak mantar sporları ge-
lir. Virüslerin duyarlılıkları değişkenlik gösterir.

Bugün dünyada tüberküloz, grip, kızamık vb. 
hava yoluyla bulaşan birçok enfeksiyon hasta-
lığı varlığını sürdürmekte ve toplum sağlığını 
tehdit etmektedir. Bu hastalıkların bir kısmı 
özellikle sağlık kurumlarında ciddi sorunlara 
neden olmaktadır. Hava yolu ile ilişkili hastalık-
lar ya damlacık şeklinde veya aerosol (havada 
asılı partikül, 1-5um) yolu ile bulaşırlar.

UV-C tipi lambaların kullanım alanları

1.Hava dezenfeksiyonu
2.Yüzey dezenfeksiyonu

HAVA DEZENFEKSİYONU

Havalandırma sistemlerinde, yüzey ve oda ha-
vasının dezenfeksiyonunda UV lamba ve lamba 
sistemlerinin kullanımı 1900’lü yılların başına 
kadar dayanmaktadır. Bu konudaki ilk rehber-
ler üretici firmalar General Electric (1950), Phi-
lips (1985) ve Westinghouse (1982) tarafından 
yayımlanmıştır. Daha sonra First ve arkadaşları 
(1999), Kowalski (2003, 2006, 2009), NIOSH 
(2009), Riley ve arkadaşları (1976) hava dezen-
feksiyonunda UV lambaların etkinlikleri konu-
sunda çalışmalar yaparak yararları konusunda 
önemli yayınlar yapmışlardır. 
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a)UV-C lambalı armatürler
(açık, yarı açık, ızgaralı, kapalı fanlı ve kapalı doğal sirkülasyon)

Son zamanlarda yapılan birçok çalışmada UV-C lambalı armatürlerin hava ile 
bulaşan etkenlere karşı oldukça etkili oldukları bildirilmektedir. Üst hava ışımalı 
(yarı açık, kapalı fanlı ve otosirkülasyon) UV-C lambalı armatürler 7/24 çalıştırıla-
bilmesi, çevre dostu olması, eski ve yeni binalarda kurulabilmesi, ucuz işletim ve 
bakım maliyeti gibi avantajları dolayısıyla özellikle sağlık tesislerinde uygulan-
ması yarar sağlamaktadır.

b)Hava kanalları içinde UV lambalar:

UV-C tipi lambalar hava kanallarında ABD’de kullanılmaktadır. Henüz ülkemiz-
de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Germicidal etki hareketli nesnelerin veya 
havanın hareket hızına, ışımanın yoğunluğuna ve ışımaya maruz kalma süresine 
bağlı olarak değişir. Bu nedenle hava kanallarında ve kendiliğinden hava akımı 
sağlayan, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış (kapalı, otosir-
külasyon-baca tipi) UV-C armatürlerinde yeterli ışıma sağlayacak yüksek Watt 
kullanılmalıdır. 

YÜZEY DEZENFEKSİYONU 

Bazı durumlarda hava dezenfeksiyonu ile beraber veya yalnız biçimde zemin 
dezenfeksiyonu gerekebilir. Gıda üretim tesisleri, ilaç tesislerinde kullanılabilir. 

Korumasız (çıplak) UV-C lambalar olarak çok farklı tasarım ve modelde kullanıl-
maktadır. Hava dezenfeksiyonundan çok yüzey dezenfeksiyonuna yönelik uygu-
lanmaktadır. Sağlık tesislerinde hastane enfeksiyonlarından sorumlu mikroorga-
nizmalar için oldukça etkili oldukları saptanmıştır. Sabit ve mobil olarak çoğun-
lukla ameliyathane ve izolasyon odalarında kullanılmaktadır. Operasyon öncesi 
ve sonrası ortamda çalışan ve hasta bulunmadığı durumlarda çalıştırılmalıdır.

UV LAMBALARIN HİJYEN VE SANİTASYON AMACIYLA KULLANILMASI

Sağlık tesisleri, alışveriş merkezleri (AVM), yurt, kafeterya, okullar, kışlalar, hava 
limanları, otogar vb. toplu yaşam alanları hava ve temas yoluyla bulaşan enfeksi-
yonlar açısından özellikle soğuk havalarda ve kış mevsiminde önem kazanmak-
tadır. UV lambalar bu alanlarda hijyen sağlamaya yönelik destek oluşturabilirler.

Sağlık tesisleri

Mikroplar sağlık tesislerinde oldukça yoğun olarak bulunurlar. Hem çalışanlar 
hem hastalar hem de ziyaretçiler için ciddi tehditler oluştururlar. Bulaş genel-
likle temas ve hava yoluyla gerçekleşir. Sağlık tesislerinde hijyen ve sanitasyon 
son derece önemlidir. Her hastane, hastaları ve çalışanları korumak amacıyla en-
feksiyon kontrol faaliyetleri yürütmek zorundadır. Bu nedenle hijyen, izolasyon, 
temizlik, kontrol ve korunma gibi uygulama ve kurallara özel önem verilmesi 
gereklidir. Sağlık tesislerinde UV lamba ve armatürler doğru kullanıldığında en-
feksiyon kontrol önlemlerine ciddi destek sağlar.

UV lambalar, havayolu kaynaklı enfeksiyonlara yönelik mühendislik kontrol 
önlemleri arasında en az maliyetli ve ancak en etkili olanlarından biridir. UV 
lambalar hiçbir zaman doğru tasarlanmış etkin bir havalandırma sisteminin 
alternatifi değildir. Maksimum yarar açısından birlikte uygulanması önerilmek-
tedir ancak havalandırması bulunmayan yerlerde, havalandırmanın yetersiz 
olduğu, kalite ve performansının bilinmediği veya başka seçenek olmadığı 
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durumlarda hava dezenfeksiyonunda bazen tek seçe-
nek olabilir. Bu durumda bulaş kontrolünde ve hijyende 
kritik destek faktörü olabilir. Laboratuvarlar, ameliyat-
hane, servis koridorları, hasta, izolasyon, bronkoskopi, 
otopsi ve muayene odaları, kantin, kafeterya ve bekle-
me salonları, tuvaletler ve varsa sigara içilmesi için ay-
rılan kapalı alanlarda uygun armatürlerin kullanılması 
gereken desteği sağlayacaktır. Özellikle doğru seçim, 
tasarım, kurulum, kullanım, bakım ve temizliklerinin 
yapıldığı her koşulda UV-C lambalar hijyen sağlama yö-
nünden oldukça etkili olabilirler.

Diğer toplu yaşam alanları

AVM, yurt, kafeterya, okullar, kışlalar, havalimanları, oto-
gar vb. alanlar özellikle soğuk havalarda ve kış mevsimin-
de hava ve temas yoluyla bulaş açısından önem kazan-
maktadır. Bu gibi alanlarda insan sağlığını tehdit eden 
mikroplar yaygınlaşmaktadır. Maksimum korunma için 
havalandırma önem kazanır. Doğru kurulmayan hava-
landırmanın kendisi de bir bulaş kaynağı olabilir. Bu gibi 
durumlarda üst hava ışımalı armatürlerin kurulması bu-
laş kontrolüne destek olarak önerilebilir.

Toplu yaşam alanlarının en önemli mikrop kaynakların-
dan biri tuvaletler ve lavabolardır. Buralara hem üst ışı-
malı hem de gece boyunca (tuvaletlerin kullanılmadığı 
zaman dilimlerinde) etkili olacak açık tip UV lambalar hij-
yen sağlamada çok önemli yararlar sağlayacaktır.

UV lambaların kullanılmasında
dikkat edilecek hususlar

UV-C lambaların doğrudan ışımaları canlılar için zararlı-
dır. Hatta herhangi bir yüzeyden bile olsa belirli bir süre 
için verilmiş olan eşik değeri aşan yansıma (yansı ışıma) 
da zararlı olabilir. Bir çalışma ortamında günlük 8 saat 
süresinde maruz kalınabilecek maksimum ışıma miktarı 
0,2μW/cm2 (microWatt/cm2) doz ise 6mJ/cm2’dir. Kori-
dor veya benzeri geçiş yolları gibi güzergahlar, bekleme 
salonları vb. alanlar maruziyetin nisbeten kısa sürdüğü 
durumlar ve ortamlarda eşik değer bir miktar daha yük-
sek olabilir. Ancak koğuş, hasta veya mahkûm odaları 
gibi alanlarda yansı ışıma ya hiç olmamalı veya çok dü-
şük düzeyde olmalıdır. Örneğin insanların geçiş amacıyla 
kullandıkları ve kısa süre maruz kalacakları koridor veya 
1 saatten az süre bekleme yapılan kısa bekleme salon-
larında 1,7 μW/cm2’ye kadar ışıma kabul edilebilirken, 
hasta odalarında olması gereken değer 0,07 μW/cm2’den 
az olmalıdır. TS EN ISO 15858 “UV-C Cihazları-Güvenlik 
bilgisi-İzin insan maruziyet” standardında belirlenen bu 
UV-C ışımaya maruziyet sınır eşik değerleri Tablo. 2’de 
verilmiştir.

Tablo. 2. UV-C ışımaya maruziyet sınır eşik değerleri 

İzin verilen 
maruziyet 
süresi*

Etkili 
radyasyon* 
(μW/cm2)

Örnek
mekanlar/
açıklamalar

24 saat 0,07
Hasta odaları, mahkûm 
servisleri

12-18 saat 0,09-0,14
Koğuşlar ve yurt 
yatakhaneleri

8 -10 saat 0,17-0,2

Muayene odaları, sekreter 
çalışma alanları, biyokimya, 
mikrobiyoloji ve patoloji 
laboratuvarları

2- 4 saat 0,4-0,8 Bekleme salonları

1 saat 1,7
Bekleme salonları, koridor vb. 
geçiş alanları

30 dakika 3,3
Koridor vb. geçiş alanları (Kısa 
süre, bekleme yapılamaz)

10-15 dakika 6,7-10 Ürün paketleme servisleri vb. 
Kişisel koruyucu donanım 
(KKD) giyilerek temiz odalar, 
gıda ve ilaç dolum/paketleme 
üniteleri, ilaç üretim 
tesislerinde kullanılabilir. 
Ayrıca sağlık tesislerinde 
insansız alanların hava ve 
yüzey dezenfeksiyonunda 
ameliyathane, otopsi odaları, 
kaza sonrası laboratuar 
alanları vb. 

KORUNMASIZ 
KULLANILAMAZ 

1-5 dakika 20-100

5-30 saniye 200-1200

*TS EN ISO 15858’e göre
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İş sağlığı ve güvenliği açısından maruziyet sınır eşik değerleri 
belirlenmiş olup çalışanların bu değerlerin üzerinde UV ışınla-
rına maruz kalmamaları gerekmektedir (Tablo. 2). Aslında UV 
ışınlarının nüfüz edebilme özellikleri çok sınırlı olması ve birçok 
madde tarafından da tamamen absorbe edilebilmesi nedeniyle 
korunma nispeten kolaydır. Deriyi korumak için eldiven, örtü 
ve giysiler yeterli olur. Gözleri korumak amacıyla ise standart 
yapıdaki gözlükler veya yüz koruyucular kullanılabilir.

UV-C lambalarının ömrü

UV-C lambalarının etkinliği ve ışıma gücü zamanla azalır. UV-C 
lambalarının ömrü elektriksel olarak tükenmesiyle değil, ürettiği 
enerjinin veya emisyonun belirli düzeyin altına düşmesiyle belir-
lenmektedir. Bu değer, lamba üretici firma tarafından kullanım 
ömrü (saat) olarak verilmektedir. Genellikle bir UV-C lambanın 
ömrünün 8000 saat civarında olduğu bilinmektedir ancak gerçek 
değer ölçülerek belirlenir. Bu ölçüm daha önce hiç kullanılmamış 
yeni bir lamba için lambanın en az 100 saatlik kesintisiz açık bıra-
kılarak ‘ilk yanma’ süresi sağlandıktan sonra yapılması gereklidir. 
İlk yanma süresi tamamlandıktan sonra 24°C oda sıcaklığında ve 
hava akımı olmayan (durgun havada) çıplak lambanın orta nok-
tasından 1m uzaklığında ışık yoğunluğu ölçümü yapılır. 

UV-C lambalar teknik olarak mikrobiyal etkinlik için başlan-
gıçta uygun değerin %50 ila %85’i veya biraz daha fazlasının 
ölçülmesini sağlamak üzere tasarlanıp üretilmektedirler.  Bulu-
nan değer zaman içerinde azalacaktır. Düzenli ölçüm yapılarak 
UV-lambanın etkinliği izlenmelidir. Yeni bir 30W UV-C lamba-
nın ışıma değeri (Phillips TUV-30 lamp) yaklaşık 280-300 mW/
cm2’dir. Işınlama 1m uzaklıkta 100 mW/cm2’nin altına düşerse 
lambanın değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. 30W’ın altıdaki 
lambalarda (15W, 8W gibi) başlangıçtaki ışıma çok daha düşük 
(120-150 mW/cm2) olabilir. Burumda 50 mW/cm2’nin altında 
lamba ömrünü tüketmiş olarak kabul edilir. Bu değerler lam-
banın marka ve modeline göre değişim gösterebilir. Mikrobiyal 
etkinlik için armatür tasarımı ve UV-C lamba üreticisinin öneri-
leri dikkate alınmalıdır. 

ARMATÜR MODELLERİ

Yarı açık üst hava ışımalı UV-C armatürler (Perdeli model):

Üst hava dezenfeksiyonunda en etkili modellerden biridir. Birkaç 
farklı tipi bulunmakla birlikte alt kısmı tamamen kapalı veya ışık 
sızdırmaz biçimde yarı açık modeller tercih edilmektedir. Duvara 
veya tavana askı şeklinde kurulabilecek modellerdir.

Izgaralı modeller:

Hava dezenfeksiyonu sağlamaya yönelik etkili armatür model-
lerinden biridir. Bu armatür, kaynaktan yayılan ışınların birbirine 
paralel olarak üst hava bölgesini yatay biçimde ışınlama yapacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

Laboratuvarlar, 
ameliyathane, servis 
koridorları, hasta, 
izolasyon, bronkoskopi, 
otopsi ve muayene 
odaları, kantin, kafeterya 
ve bekleme salonları, 
tuvaletler ve varsa 
sigara içilmesi için ayrılan 
kapalı alanlarda uygun 
armatürlerin kullanılması 
gereken desteği 
sağlayacaktır. Özellikle 
doğru seçim, tasarım, 
kurulum, kullanım, 
bakım ve temizliklerinin 
yapıldığı her koşulda 
UV-C lambalar hijyen 
sağlama yönünden 
oldukça etkili olabilirler.
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Diğer UV-C armatürler

Kapalı sistemler: 

Fanlı ve fansız modelleri üretilmektedir. UV-C armatürün 24 saat açık kalması zorunlu hasta odalarında fanlı mo-
deller güvenlik açısından, fansız modeller ise hem güvenlik hem de konfor açısından yararlı olabilir. Uygulamalar-
da sayı ve model açısından oda boyutu ve oda içinde hava karıştırıcı fan veya benzeri bir sistem bulunup bulun-
maması önemlidir. Teknik özellikleri ve üretici firma tavsiyeleri değerlendirilmelidir. Hava sirkülasyonu (vantilatör, 
radyatör vb.) olmayan ortamlarda birden fazla cihaz kurulması gereklidir.

UV-C armatür uygulamalarında dikkat edilecek hususlar

UV lambalar, çalışan ve hasta sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde kurulmamalı ve kullanılmamalıdır. Amerikan 
Endüstriyel Hijyenistleri, insan sağlığı açısından yansıyan UV ışığının 8 saat için 6mJ/cm²’den (0.2µW/cm²) daha dü-
şük olması gerektiğini ifade etmektedirler. Hasta odalarında hastaların radyasyona maruz kalmamaları için uygun 
cihaz kurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu tür odalarda 24 saatlik maruziyet 0.07µW/cm²’den daha düşük 
olmalıdır.

UV-C armatür bakımı:

Maksimum verim için armatür ve lambalara düzenli bakım ve temizlik yapılmalıdır. İdeal olarak lambaların yüzeyleri 
aylık olarak %70 alkol (deterjan, sabun vb. kullanılmamalı) ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır. 
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UV-C lambaların ölçümleri

Çoğu kaliteli lambaları için üreticinin garantisi 8000 saat olup bu sürek-
li kullanımda 1 yıla takabül eder. Ancak lambaların %90’ı için ortalama 
gerçek lamba ömrü ortalama 3 yıl kadardır. Lambanın ömrü ölçülerek 
belirlenmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda kullanım kayıtları 
dikkate alınabilir veya kullanım süresine göre değiştirilebilir. Ölçüm için 
“International Light meter, model 1400A with SEL240 detector” ya da “Gi-
gahertz-Optik X911 with UV-3718-4 detector” en çok tercih edilen cihaz-
lardır.

Lambanın etkilik ölçümleri önemli ve gereklidir. Etkili bir lambanın ilk kul-
lanımda ölçümlenmesi gereklidir. 30W lamba için 1m mesafedeki ışıma 
en az 100mW/cm2 olmalıdır. Ancak üst hava dezenfeksiyonunda daha 
önemlisi germicidal alan (üst hava ışıması alanı) ölçümlemesidir. Bunun 
için germicidal alan içinde en az 3 farklı uzaklıkta (1m, 2m, 3m) ölçüm ya-
pılmalı ve ortalaması alınmalıdır. Etkili bir alanda bu değer 30mW/cm2’den 
az olmamalıdır.

Personel, hasta ve ziyaretçilerin UV ışımalarından zarar görmemeleri için TS 
EN ISO 15858 Standardı, maruziyet sınırlarının aşılması gereklidir. Özellikle 
UV-C armatürün kurulumu sonarasında yapılmalı ve düzenli olarak ölçüle-
rek kontrol edilmeldir.

UV-Lambalar etkinlik ve güvenlik açısından düzenli olarak (6 ayda bir) ölçül-
meli ve kayıt altına alınmalıdır. 

Ölçüm sırasında;

1. Koruyucu gözlük kullanın,

2. Açık lambaya korumasız gözle bakmayın,

3. Sensörün yönüne ve mesafesine dikkat edin,

4. Ölçümleri kaydedin,

5. Ozon kokusu sahte lambaların işaretidir, lambayı hemen değiştirin.

Sonuç:

UV lamba ve armatürler doğru seçildiği, kurulduğu, bilinçli kullanıldı-
ğı ve bakım ve temizliklerinin yapıldığında sağlık tesisleri dahil tüm 
yaşam alanlarında hijyen ve sanitasyona önemli katkıları olabilir■ 

Amerikan Endüstriyel Hijyenistleri, 
insan sağlığı açısından yansıyan UV 
ışığının 8 saat için 6mJ/cm²’den 
(0.2µW/cm²) daha düşük olması 
gerektiğini ifade etmektedirler. 
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hijyeni
gıda

Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme 
önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenebilmenin temelin-
de, kaliteli ve güvenli gıdalara ulaşım gelmektedir.

Gıda kaynaklı hastalıkların ve/veya gıda zehirlenme-
lerinin temelinde kimyasal maddeler, metaller, tarım 
ilaçları, deterjanlar, plastikler gibi kimyasal tehlikeler ile 
bakteri, parazit, virüs gibi mikroorganizmalar ve bu mik-
roorganizmaların toksinlerinin sebep oldukları biyolojik 
tehlikeler yatmaktadır. Gıdalarda olabilecek fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik gibi her türlü tehlikenin bertaraf 
edilmesi için alınan tüm tedbirlerle gıda güvenliği sağ-
lanabilmektedir. Gıdaların üretimi, hazırlanması veya 
muameleye tâbi tutulması gibi her aşamasında kullanı-
lan su veya herhangi bir maddenin de fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik tehlike içermemesi gerekmektedir.

Gıda kaynaklı hastalıklar ve/veya gıda zehirlenmeleri 
salgın şeklinde ülkemiz de dahil olmak üzere dünya 
genelinde yaygın görülen bir halk sağlığı problemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gıda kaynaklı hasta-
lıklardan ve/veya gıda zehirlenmelerinden özellikle 
bebekler, çocuklar, hamileler, hastalar ve yaşlılar daha 
çok etkilenmektedir. Gıdalara mikrobiyel bulaşı gıdala-
rın hasadı, toplanması, nakliyesi, üretimi, paketlenme-
si, dağıtımı ve satışı sırasında, servise sunulan alanlar-
da ve/veya evlerde söz konusu olmaktadır.

Gıdalara mikrobiyel bulaşıyı, en sık biyolojik kirlilik et-
kenlerinin bir yerden başka bir yere aracı vasıtası ile 
taşınması olarak ifade ettiğimiz çapraz bulaşı ile gör-
mekteyiz. Bu nedenle gıda işletmesine yönelik mik-
roorganizmalar ve gelişmelerini etkileyen faktörler iyi 
bilinmelidir. Bu mikroorganizmalara yönelik hijyenik 
önlemlerin artırılmasına ve sanitasyon uygulamaları-
na yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle yüzeye ya-
pışarak kendi ürettikleri polimerik yapıdaki biyofilm 
tabakası içinde yaşayan mikroorganizmalara yönelik 
işletmenin hijyen uygulamaları ve sanitasyon prog-

Pınar Kaynar
►	T.C.	Sağlık	Bakanlığı
	 Halk	Sağlığı	Genel	Müdürlüğü
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ramları bulunmalıdır. Gıda güvenliğinin esası “tarladan sofraya” kadar 
gıda hijyeni kurallarına uymaktır. Gıda hijyeni uygulamalarıyla mikroor-
ganizmaların gıdalara temasını, gıdalarda yayılmasını, çoğalmasını ve/
veya bulunduklarında yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği içerisinde gıda hijyeni tanımı; tehlikenin kont-
rol altına alınması ve gıdaların kullanım amacı dikkate alınarak, insan 
tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve 
koşullar olarak ifade edilmektedir. Gıdalar için alınacak hijyenik önlem ve 
koşullarla gıdaların kısa sürede bozulmasının, çürümesinin, kokmasının, 
mikroorganizmaların bulaşmasının ve üremesinin engellenmesi sağlan-
maktadır. Bir başka deyişle gıda hijyeni uygulaması ile sağlıklı ve güvenli 
gıdaya ulaşmak mümkün olmaktadır.

Hijyen ile sanitasyon kavramları, iç içe girmiş olan ve her ikisi de birbirini 
tamamlayan kavramlardır. Gıda işletmelerinde yapılan temizlik, atıkların 
uzaklaştırılması, haşerelere karşı mücadele gibi uygulamaları içeren sani-
tasyon programlarıyla hijyenik koşullar oluşturulmakta ve bu koşulların 
korunması sağlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul 
sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla 03/08/2006 tarihinde Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak İş-
birliği Protokolü”, hijyen ve sanitasyon uygulamalarına iyi bir örnek teşkil 
etmektedir.

Hijyen uygulamalarıyla gıda işletmesinde hedeflenen; müşterilerin ta-
lepleri ve ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
tüketicinin doğal hakkı olan güvenilir hijyenik gıdaları sunmayı, güveni-
lir bir imaja sahip olmayı, rekabetin yoğun olduğu pazarda yer edinme 
gibi yararları görülmektedir. Yararlarının aksine işletmede hijyen kuralları 
sağlanmadığında ise müşteri memnuniyetsizliği, müşteri güvensizliği ve 
müşteri kaybının getirdiği ekonomik kayıplar nedeniyle olumsuzluklar 
ortaya çıkmaktadır. İşletmelerde bu olumsuzlukları en aza indirmek için 
gıdaların hijyenik koşullarda üretilmesi ve sunulması için uyulması ge-
reken kuralları içeren yönetim ve standardizasyon sistemleri mevcuttur. 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve 15.01.2018 ta-
rihinde kabul edilen TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri 
Standardı başta olmak üzere gıdalara yönelik TS EN ISO 22000 Gıda Gü-
venliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Herhangi Bir Organizasyon 
İçin Gereksinimler Standardı, TS 13027 Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde 
Hijyen ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardı, TS EN 15593 Amba-
lajlama - Gıda Maddeleri İçin Kullanılan Ambalajların Üretiminde Hijyen 
Yönetimi – Gereklilikler Standardı ile gıda işleme ve ölçüm makinalarına 
ait standartlarla gıda hijyeninin sağlanmasında standardizasyon sağlan-
maktadır.

TS EN ISO 22000 Standardı, gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için 
uygulanabilir. Bu standart, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri – 
Şartlar Standardının temel yapı bileşenleri ile entegrasyonu sağlamak-
tadır. Ayrıca HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) ilkeleri 
ile GMP (İyi İmalat Uygulamaları) gibi programları, zarar verici etken taki-
bi, temizleme, dezenfeksiyon prosedürleri vb. birçok konuyu kapsamak-
tadır.
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HACCP sistemi; tehlike analizinin yapılması (fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
tehlikelerin belirlenmesi), kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik 
limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için siste-
min kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa 
düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, sistemin etkili bir şekilde işlemesi-
nin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, bu ilkelerin 
uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon siste-
minin oluşturulması alt başlıklı yedi temel prensipten oluşmaktadır.

Gıda hijyeninden söz edilirken işletme ortamının hijyeni, ürün ve/veya 
hizmet hijyeni ile personel hijyeni akla gelmelidir.

Gıda işletmesinde hijyenin sağlanmasında başta kaliteli hammadde se-
çimi olmak üzere, hijyenik koşulların sağlanması ile gıda hammaddesi-
nin taşınması, işlenmesi, paketlenmesi/ambalajlanması, depolanması ve 
satışı sırasında oluşabilecek çeşitli bulaşıları engelleyerek en aza indiril-
mektedir. İşletmelerde hijyen ve sanitasyon programlarının etkinliğini, 
dolayısıyla başarısını ölçmek amacıyla hijyen ve sanitasyon kontrolleri-
nin yapılması gerekmektedir. Bu kontrollerin sıklıkları ve işletmeye yöne-
lik uygulamaları dokümante edilmeli, kontrollerin kayıtları tutulmalı ve 
muhafaza edilmelidir. Programların etkinliğini ölçmede yapılan mikrobi-
yolojik kontrollerin önemi de büyüktür.

Gıda işletmesinde hammadde seçimi dışında, hijyenin sağlanmasında iyi 
bir işletme tasarımının yapılması gelmektedir. İşletme binasının dış ve iç 
tasarımı önemli bir husustur. İşletmede yapılacak üretimin gerektirdiği 
şekilde çalışan sayısı ve ekipmanların kapladığı alanla orantılı büyüklük-
te olmalıdır. İşletme çevresinde işletme için risk oluşturabilecek alanların 
bulunmamasına (çöplük, hurdalık, bataklık gibi) özen gösterilmelidir. 
Uygun altyapı koşulları (temiz hava, su, drenaj sistemi, zemin gibi) sağ-
lanmalıdır. İşletme içinde hijyenin sağlanması için tavanı, duvarı, zemini, 
kapısı ve penceresinin (sineklik/tellerin bulunması) kolay temizlenebi-
len malzemelerden yapılmış olması gerekmektedir. İşletmeye uygun ve 
yeterli miktarda ekipman temin edilmelidir. Kolay temizlenebilir, gıdaya 
uygulanan işlemlerden veya gıda bileşenlerinden etkilenmemeli, mikro-
organizma barındırmamalı, toksik madde içermemeli, gıdaların duyusal 
özelliklerini (renk, koku, tat) değiştirmemelidir.

Gıdayla temas eden yüzeylerin ve ekipmanların hijyenik açıdan temiz 
olması beklenmektedir. Temiz olduğunun gösterilmesi için kontroller 
yapılmalıdır. Kontrol için hijyen kontrol kitlerin kullanımı çabuk ve ko-
lay olduğundan tercih edilebilir. Gıdayla temas eden yüzeylere ve ekip-
manlara yönelik yapılan kontrol noktaları ve kontrolü yapılacak mikro-
organizma türü gıda işletmesinin niteliğine göre seçilmelidir. Gıdayla 
temas eden yüzeyler ile ekipmanların kontrol noktaları için örnekleri et 
işletmesinden verebiliriz. Et işletmesinde kullanılan kesim tahtaları, ça-
lışma yüzeyleri, taşıma kancaları, taşıma paletleri, bıçakları, et öğütücü 
değirmenleri, parçalama makineleri, bıçak bileme aparatları, paketleme 
ekipmanları ve paketleme materyalleri, el ile dokunulan alanlar; kapılar, 
kapı kolları, klavyeler ve depolama alanlarındaki yüzeyleri kontrol nokta-
ları olarak düşünebiliriz. Bu noktalardan alınan örneklerde toplam kolo-
ni sayımı, koliform grubu bakteriler, Escherichia coli, Salmonella spp. ve 
Staphylococcus aerus gibi et için önemli bakteriler incelenebilir. İşletme 
şartlarına göre toplam koloni sayımı için bir sınır değer belirlenirken di-
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ğer bakterilerden alınan örneklerde bulunmaması beklenmektedir. Bu bak-
terilerin bulunduğu kontrol noktalarında hijyenin sağlanmadığı tespit edilir 
ve sebepleri araştırılarak hijyen şartlarının sağlanması için gerekli faaliyetler 
(temizlik yapılması, çalışana hijyen eğitimi verilmesi gibi) başlatılır.

Gıda işletmelerinde hijyenin sağlanmasının başlıca unsurlarından biri de sağ-
lıklı çalışanların bulunmasıdır. Gıda kaynaklı hastalıklar ve/veya gıda zehirlen-
melerinin ana nedeni olarak işletmede çalışanların dikkatsizliğinden ve bu 
konudaki bilgi yetersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Gıda kaynaklı 
salgınların yaklaşık %20’si gıdalara temas eden çalışanların biyolojik etkeni ta-
şımaları ve yetersiz hijyen uygulamalarından kaynaklandığı ortaya çıkmakta-
dır. Çalışanların insan sağlığı yönünden sorumluluklarının farkına vararak gı-
daların üretiminden tüketime kadar tüm aşamalarında kişisel sağlık ve temiz-
lik kurallarını uygulaması gerekmektedir. Kişisel sağlık ve temizlik kurallarını 
uygulamasının başında el hijyeni gelmektedir. El hijyeninin sağlanmasının 
en basit yolu ellerin sabunla yıkanmasıdır. Son yıllarda el hijyeninin kontrolü, 
hijyen kitleriyle hızlı ve kolayca yapılmaktadır. Gıdalarda mikrobiyel bulaşının 
görülmesine çalışanların el, ağız, saç, dışkı, vücut yüzeyi ve giysileri neden ol-
maktadır. Tifo hastalığının farkında olmadan ve semptomlarını göstermeden 
kazara birçok insana bulaştırmış olan aşçı “Tifolu Mary”, hayatı boyunca hiçbir 
hastalık belirtisi göstermeden çok sayıda kişiye hastalık bulaştırmış ve hatta 
ölümüne sebep olarak dünya tarihinde yer bulmuştur. Bu nedenle çalışanla-
rın sağlık kontrollerinin yapılması da önemlidir. Ayrıca gıda işletme şartlarına 
uygun olarak çalışanların iş başında temiz iş kıyafeti ile ayakkabı/çizme giy-
mesi, bone, yüz ve sakal maskesi, eldiven, kolluk, gözlük, galoş gibi koruyucu 
malzemeleri kullanması hijyen kuralları açısından zorunludur. Çalışanların hij-
yen kurallarına uygun biçimde çalışması ve kişisel hijyen konusunda bilgilen-
dirilmesi amacıyla sürekli eğitimler verilmesi gerekmektedir. Tarım Bakanlığı 
tarafından yayımlanan yönetmeliklerde personel hijyeni ve davranışı, sağlık 
kontrolü ve personel eğitim konusuna yer verilmiştir.

Gıda işletmesinde sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaş-
masını, nemli olmasını ve toz oluşumunu önlemesi ile kirli havayı değiştir-
mesi için mekanik veya doğal havalandırma sistemi sağlanması hijyen açı-
sından önemli unsurlardan biridir. Ortam sıcaklıkları ve gerekli durumlarda 
nem kontrolleri kalibre edilmiş cihazlarla yapılmalıdır. Kirli alandan temiz 
alana mekanik hava akımı önlenmelidir. İş akışının tersine temiz hava sağ-

Gıda işletmelerinde 
hijyenin sağlanmasının 
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lanmalıdır. Küf, tüberküloz ve lejyoner hastalığı gibi hastalık yapıcı mikroor-
ganizmalar havada bulunmaktadır. İnsanların havayı solumasıyla bu mikro-
organizmalar bulaşmaktadır. Bu nedenle havadaki toplam mikroorganizma 
sayısını bilmek önemlidir. Bu sayıyı belirlemek için kontroller yapılmalı, bu 
kontroller kayıt altına alınmalıdır. Gıda işletmesinin niteliğine göre toplam 
mikroorganizma sayısının limit değeri belirlenmelidir. Bu limit değerler aşıl-
dığında düzeltici faaliyet başlatılmalıdır. Hava kontrolleri günümüzde hava 
örneklem cihazları kullanılarak basit ve hızlıca yapılmaktadır.

Gıda işletmesinde depo olarak kullanılan alanlarda nem oranının kontrol 
altında tutulamadığı durumlarda küf gelişimi görülür ve insan sağlığına 
olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle uygun depolama yapılmalı ve “ilk giren 
ilk çıkar” kuralı uygulanmalıdır. İşletme de atık niteliğine göre atık ve çöp 
yönetimine sahip olmalıdır.

Fare, sıçan, sinek, karınca, hamamböceği, kuş gibi canlılar (PEST) gıdalara 
doğrudan zarar vermeleri yanında, taşıdıkları mikroorganizmalardan dolayı 
gıda maddelerinde bulaşa neden olmakta, güvenilir gıda ve insan sağlığı 
için tehlike arz etmektedirler. Gıda maddelerini dışkılarıyla, vücut sıvıları ve 
kıllarıyla da kirletebilirler. Bu zararlılara karşı mücadele edilmesi için işletme 
alanı içinde zararlı varlığının periyodik aralıklarla kontrol edilmesi amacıyla 
bir program oluşturulmalıdır. Ayrıca işletme aydınlatması ve uygun dağıtım 
koşulları gibi birtakım önlem ve koşulları da içermelidir.

İşletmede kullanılan su, içilebilir nitelikte ve Sağlık Bakanlığınca yayımla-
nan yönetmeliklere uygun olmalıdır. Gıda ile temas edecek şekilde kullanı-
lan buhar ve buz, içilebilir nitelikte, mevzuata uygun sudan üretilmiş olmalı; 
buz, işyeri içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalıdır. Ayrıca 
yangın kontrolünde kullanılacak suyun içilebilir nitelikteki sudan ayrı bir 
hattan alınması gerekmektedir. İşyerinde su deposu bulunduğunda yağ-
mur, kuş gibi zararlı girişine karşı korunaklı, kapaklı, kilitli olmalı, kontro-
lü kolayca yapılabilecek yerde bulunmalı, düzenli aralıklarla temizlenmeli, 
dolaylı veya doğrudan tüketime sunulan suyun uygunluğu ilgili mevzuata 
göre kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Gıda işletmelerinde önemli unsurlardan biri de temizlik ve dezenfeksiyon 
planlamasıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon, gıdaların içerebileceği mikroor-
ganizma yükü ve türü dikkate alınarak temizlik ve dezenfektan maddeleri 
kullanılarak yapılmalıdır. Temizlik, gıdanın ve gıdayla temas eden yüzeyler-
deki görünür kirlerin (protein ve karbonhidrat kalıntıları, tuzlar, mikroorga-
nizmalar, çeşitli yağlar ve diğer gıda kalıntıları) ortamdan uzaklaştırılması 
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Temizlik; sabun/deterjan ile süpürge, fırça 
gibi yardımcı malzemeler kullanılarak kirlerin uzaklaştırılması işlemidir. De-
zenfeksiyon ise temizlik aşamasından sonra gıdanın kirlenmesine neden 
olabilecek mikroorganizmaların öldürülmesi veya zararlı etki yapamayacak 
en düşük düzeye indirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon işlemi dezenfektan 
olarak adlandırılan kimyasal maddeler ile yapılmaktadır. İşletmede, temiz 
ve kirli alan ayrımı sağlanmalıdır. Tüm çalışanlar temizlik ve dezenfeksiyon 
konusunda eğitim almalıdır. Ayrıca temizlik işlemlerinin belirli aralıklarla ya-
pılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Sonuç olarak, yeterli ve dengeli beslenmenin temel öğesi olan su ve gıda-
nın tehlikelerden arınarak sağlığımızı bozmayacak nitelikte, temiz, kaliteli 
ve ekonomik sağlanması amacıyla hijyen kurallarının uygulanması ve sür-
dürülebilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır■
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Temizlik, hijyen, 
sanitasyon ve 
dezenfeksiyon gibi 
benzer kavramlar, otel 
işletmelerinde insan 
sağlığı açısından önem 
taşımakta ve hizmet 
kalitesinin belirleyici 
unsurları olarak 
kabul edilmektedir. 
Güvenlik ve hijyen 
koşullarına uygun 
hizmet sunmak, otel 
işletmelerinde misafirin 
sağlığını korumaya ve 
bunun sonucu olarak 
da işletme imajını 
artırmaya yönelik 
çalışmalar arasında 
önemli bir yere sahiptir.

Dr. M. Recai Yılmaz
►	International	Safety	Inspection	
Service	(ISIS)	Genel	Müdür	Yardımcısı
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Toplu yaşam alanları, oteller, hastaneler, huzurevleri, okullar, kreşler ve 
öğrenci yurtları; bunun yanında toplu kullanılan spor salonları, yüzme ha-
vuzları, toplu iş alanlarında (gökdelenler, plazalar, havaalanları, AVM’ler, 
terminaller ve fabrikalar vb.) hijyen ve sanitasyon açısından belirli stan-
dartların uygulanması önemlidir. Bahsi geçen alanlar bazı hastalıkla-
rın yayılımı bakımından yüksek riske sahip yerlerdir. Ülkemiz açısından 
önemli toplu yaşama alanlarından olan otellerde de hijyen ve sanitasyon 
kurallarını uygulama zorunluluğu kaçınılmazdır. Hijyen ve sanitasyon 
standartları, turizm gibi kırılgan hizmet sektörleri için oldukça büyük bir 
öneme sahiptir. Misafirlerin memnuniyetleri, hijyenik ve temiz koşullarda 
sunulan hizmetlerle doğru orantılı olup hizmet talep eden misafirler kötü 
sürprizlerle karşılaşmak istemezler.

Turizm; insanların dinlenmek, gezmek, eş ve dost ziyaretinde bulun-
mak, işlerini takip etmek gibi çok çeşitli nedenlerle seyahat etmeleri ile 
oluşmuş ve yoğun emek gerektiren hizmet endüstrisidir ve hizmet üre-
tir. Sanayi tesisleri ürün üretirler ve bu ürünler müşterilerin kendi yaşam 
ortamlarında kullanılır veya tüketilir. Turizm tesisleri hizmet üretirler ve 
misafirler bu hizmeti anlık olarak tesisin içinde veya ilgili kısımlarında tü-
ketirler. Kaliteli malzemelerle donatılmış, dekorasyonu çok iyi bir şekilde 
yapılmış olan işletmelerde kaliteli bir hizmetin olması, hem otel işletmesi 
için iyi bir izlenim oluşmasına hem de misafirlerin işletmeden memnun 
ayrılmasına ve tekrar gelmesine olanak sağlayacaktır. Turizm sektöründe 
memnuniyetsizlikten dolayı kaybedilen misafirin tekrar kazanılması hem 
çok zor ve hem de daha masraflıdır.

Pazardaki rekabet koşulları dikkate alındığında tesislerin fiziksel yapıla-
rının korunması, görünümlerinin muhafaza edilmesi, sürekli temizlik ve 
düzenin sağlanması, estetik, ekonomik ve sağlıklı hizmet sunmayı sağ-
layan tüm çalışmalarda farkı belirli standartların ve uygulamaların kul-
lanılması ortaya çıkarmaktadır. Tüketicilerin hijyen konusunda eğitim 
ve bilinçlenme düzeyinin artması ile sunulan tüm hizmetlerin hijyen ve 
sanitasyon kurallarına uyularak temiz, özenli, estetik değerlere uygun, 
konfor sağlayıcı bir şekilde üretilmesi bir işletmeden beklenen özellikler 
arasında yer almaya başlamıştır.
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Temizlik, hijyen, sanitasyon ve dezenfeksiyon gibi ben-
zer kavramlar, otel işletmelerinde insan sağlığı açısından 
önem taşımakta ve hizmet kalitesinin belirleyici unsurları 
olarak kabul edilmektedir. Güvenlik ve hijyen koşullarına 
uygun hizmet sunmak, otel işletmelerinde misafirin sağ-
lığını korumaya ve bunun sonucu olarak da işletme ima-
jını artırmaya yönelik çalışmalar arasında önemli bir yere 
sahiptir. Bu yüzden, konaklama alanlarının insan sağlığını 
etkileyen tüm patolojik (hastalık yapıcı) unsurlardan (bak-
teriler, mantarlar, virüsler) arındırılmış olması gerekir. 

Hastalıkların bir kısmı sanılanın aksine insan yapısındaki 
bazı eksiklikler veya vücutta kendiliğinden oluşan bozuk-
luklar sonucu ortaya çıkmamaktadır. Hastalıkların ortaya 
çıkmasında yaşanılan çevrenin de etkisi büyüktür. Kişi çev-
resi ile bir bütündür ve devamlı olarak çevre ile etkileşim 
halindedir. Çevre içinde yer alan faktörlerden belki de en 
önemlisi hastalıkların nedeni olan mikroorganizmalardır. 

Ortamdaki mikroorganizma sayısının kontrol altına 
alınmasını amaçlayan hijyen, temizlenecek alanların 
sahip olduğu risk derecesine göre sadece bir temizlik 
işlemi ile sağlanabildiği gibi dezenfeksiyonun (mikro-
organizmaların sayılarının zararlı etki yapmayacak se-
viyeye indirilmesi) yapılmasını da gerektirir. 

Temizlik ve sağlık koşullarına uygunluk olarak tanımla-
nan ve aynı zamanda, bir kalite göstergesi olarak ka-
bul edilen hijyen, misafirlerin bir işletmede aradıkları 
özellikler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, otel iş-
letmelerinin tüm faaliyet alanlarında hijyen kurallarına 
uygunluk önem taşımaktadır. 

Konaklama işletmelerinde hijyen ve sanitasyon uygu-
lama başlıklarını gıda güvenliği, su güvenliği, personel 
hijyeni ve misafir alanlarındaki hijyen uygulamaları ana 
başlıkları altında sıralayabiliriz
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Gıda Güvenliği
Gıda güvenliğinde malzemelerin tedarik edilmesinden başlaya-
rak misafire sunulmasına kadar geçen tüm sürecin titizlikle göz-
den geçirilmesi sağlanır. Olası tehlikeler henüz meydana gelme-
den önlenmiş olur. 

Gıda güvenliğinde mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikele-
rin tanımlanması esastır.

Gıda güvenliği standardı, beraberinde düzeltici - önleyici bir yak-
laşımı getirir. Kolay anlaşılır, özellikli ve esnek olması ve gıda üre-
timindeki potansiyel tehlikeler üzerinde yoğunlaşması sorunlara 
zamanında yanıt vermeyi sağlar. Üretim sırasında ortaya çıkan 
yıpranma, enerji, kimyasal, işçilik ve endirekt maliyetlerden ta-
sarruf edilmesini sağlar. Kısaca, optimal fiyat fayda ilişkisini gö-
zeten bir sistemdir. Misafir memnuniyetinin artmasını sağlar.

Gıda Güvenliği standardı ile; her aşama ile ilgili bütün tehlike-
leri belirlemek ve kontrol etmek amacı ile önleyici tedbirleri 
listelemek, kritik kontrol noktalarını (KKN) belirlemek üzere her 
aşamada karar ağacını uygulamak, hedeflenen seviyeler ve her 
kritik kontrol noktası (KKN) için kritik limitleri belirlemek, her kri-
tik kontrol noktası için bir izleme sistemini yerleştirmek, düzeltici 
faaliyetleri belirlemek, doğrulama ve onaylama ve kayıt tutma 
ve dokümantasyonları oluşturmak gerekir.

Kişisel hijyen kavramı 
ile çalışan personelin 
bulaşma kaynağı 
olmasının önlenmesi 
ifade edilir. Bilindiği gibi 
eller, ağız, burun, saçlar 
vb. unsurlar bu anlamda 
birer bulaşma yüzeyidir ve 
personelin bu konularda 
kişisel temizliğe önem 
vermesi gerekir.
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Personel Hijyeni
Turizm sektöründe otellerde, misafir memnuniyeti 
sağlanması adına çalışanların hijyen kurallarına uygun 
davranışlar sergilemesi önem arz eden bir durumdur. 
Çoğunlukla misafirler hijyen kurallarını kaliteli hizmet-
le ilişkilendirmektedirler. İşletmeler de hizmet kalite-
sini yükseltmeye yönelik çabalarını rakiplere üstünlük 
sağlama adına hızlandırmışlardır. Hizmet sunumunda 
profesyonellik kapsamında misafir ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamak için çalışanların davranışlarının izlenmesi ve 
düzeltici önlemlerin alınması önemli bir hale gelmiştir. 
Özellikle düzeltici önlemler, gıda güvenliği ve hijyen 
için kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Turizm sektöründe, çalışanların hijyen davranışları ve 
hijyen bilgisi önemlidir. Otellerde çalışanların, gıda gü-
venliği alanında daha büyük miktarlar ile çalışmasından 
dolayı malzemelerin çözünme, hazırlanma, pişirme, so-
ğutma, depolama ve tekrar ısıtma sürelerini bilmeleri 
ve uygulamaları önemlidir. Çalışanların unutmaması 
gereken ilk kural sanitasyon ve hijyenin en az lezzet ka-
dar önemli olduğudur.

Otel işletmelerinde çalışan her personelin kendine özgü 
temizlik anlayışı yerine, standart yöntemlerin bulunma-
sına ihtiyaç vardır. Sonuçta, misafirlerin her zaman aynı 
nitelikteki hizmetleri alırken çalışanlar da kendilerinden 
nelerin beklenildiğini açık bir şekilde öğrenmiş olacak-
lardır.

Kişisel hijyen kavramı ile çalışan personelin bulaşma 
kaynağı olmasının önlenmesi ifade edilir. Bilindiği gibi 
eller, ağız, burun, saçlar vb. unsurlar bu anlamda birer 

bulaşma yüzeyidir ve personelin bu konularda kişisel 
temizliğe önem vermesi gerekir.

Bu nedenle bir gıda çalışanı, gıda güvenliği ve hijyeni 
konularında doğru davranışlar sergilemelidir. Ayrıca, 
gıda mevzuatı gereği de kişisel hijyen ve temizlik kural-
larına uymak zorundadır.

Personel hijyenindeki olumsuzluklar, personelin el 
hijyenine dikkat etmemesi, ellerinde yara, bere, yanık 
vb. bulunan personelin geri hizmete çekilmeden ça-
lıştırılması, iş giysilerinin temizliğinin istenen düzeyde 
olmaması, mutfak giriş-çıkış kurallarına uyulmaması, 
yeterli sayıda el yıkama lavabosu, sabunluk ve deze-
fektanlığın bulunmaması gibi yetersizlikler işletmeler-
de görülmektedir. Özellikle sezonluk otellerde sürekli 
bir istihdamın sağlanamamasından dolayı yetişmiş 
personelin sektör dışına çıkması, personel sirkülasyo-
nunun çok hızlı olması, sektöre yeni dahil olan perso-
nelin de hijyen kurallarına uymadığı ve hijyen bilinç 
düzeyinin yetersiz olması büyük dezanvantajları bera-
berinde getirmektedir.

Ancak, ülkemiz turizmin gelişmesine bağlı olarak otel 
çalışanlarının görevlerine, çalışma süresine ve eğitim 
aldıkları yere göre personel hijyen uygulamalarının art-
tığını söyleyebiliriz.

İşletmelerde hijyen ve sanitasyonla ilgili eğitim ve se-
minerler periyodik olarak verilmelidir. Bu eğitimlere 
personelin tam katılımı sağlanmalı, gerekirse bunun 
için yaptırımlar konulmalıdır. Personel seçimlerinde 
eğitim alma ön koşulunu getirerek standartları yük-
seltebiliriz.
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Misafir ve Personel Kullanım Alanlarında Hijyen
Hizmet sunumunun önemli olduğu ve birçok mekanın birlikte kullanıldığı otel işletme-
lerinde mikroorganizmaların bulaşma riskinin yüksek olması, yapılan işlemlerin sağlık ve 
hijyen koşullarına uygun olmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmak için temizlik kavramının yanı sıra hijyen faktörünün 
de titizlikle ele alınması gerekir. Fiziksel, kimyasal temizlik, koku (osmolojik temizlik) ve 
zararlıların (entomolojik temizlik) uzaklaştırılması konusunda da önlemler almak gerekir. 

Düzensiz olarak temizlenen ve bakımı yapılmayan havalandırma sistemleri mikroorga-
nizmaların üremesine zemin hazırlamaktadır. Bu, astım, alerji, deri dökülmesi, mantar, 
tüberküloz gibi birçok ciddi hastalığa neden olmakta ve binaların bir başka deyişle has-
talanmasına ve insanları hasta etmesine yol açmaktadır. Yine düzenli bakımı ve temizliği 
yapılmayan soğutma kuleleri, sıcak ve soğuk su depoları, jakuziler, duş başlıkları, bahçe 
sulama sistemleri gibi birçok nokta ölümle sonuçlanabilecek Lejyoner zatürresine neden 
olabilmektedir.

Oda içerisinde bulunan hava; toz, kir, tekstil lifleri, polen, saç, deri tabakaları, kimyasal 
madde ve odaya ait eşyaların atıkları, çürüyebilen organik maddeler, bakteri, mantar, vi-
rüsler ve diğer birçok bulaşıcı maddeleri içermektedir.

Ortamda mikroorganizmanın bulunduğunu gösteren bir diğer değişken de kötü kokular-
dır. Çünkü, kötü kokuyu ortaya çıkaran mikroorganizmalardır. Tuvaletler, banyolar, çeşitli 
temizlik maddelerinin bulunduğu depolar ve kirli çamaşır odalarındaki sağlıksız ve kötü 
koşullar, yetersiz havalandırma ve aydınlatma, yetersiz temizlik ve bakım sonucu isten-
meyen kokular ortaya çıkar. Oluşan bu kötü kokular kaynağı bulunarak yok edilmelidir.
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Bir yerin havasının kirlenmesi, o ortamda bulunan kişilerin sayısına, yaptık-
ları işin niteliğine ve ortamda kalma sürelerine bağlıdır. İyi bir havalandırma 
ile sıcaklık, nem, toz, koku, zehirli gazlar ve mikroorganizmaların zararlı et-
kileri yok edilebilir. 

Otel işletmeleri personel ve misafir kullanım alanlarında bulaşma kaynağı 
olabilecek diğer bir konu ise haşerelerdir. Otel işletmelerinde haşere ile mü-
cadele ve koruyucu önlemlerin alınması, misafir ve personel sağlığı açısın-
dan yaşamsal bir önem taşımaktadır. Eklembacaklılar, kuşlar ve kemirgenler 
sınıfına dahil hayvanları tamamen yok ederek, uzaklaştırarak veya makul 
bir seviyede tutarak sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamamızı sağlamak 
için yapılan faaliyetler haşere kontrolü olarak adlandırılır. Haşere kontrolü 
sırasında kimyasal kullanımı en son sırada yer almalı, ilk basamak gözlem-
leme ve haşerelerin giriş-çıkışlarının önlenmesi, ikinci basamak ise temizlik 
ve dezenfeksiyon olmalıdır. Bütün bu yapılanlara rağmen haşere aktivitesi 
devam ediyorsa, kimyasal ve/veya fiziksel uygulamalar son basamak olarak 
ele alınmalıdır. Gereksiz yere, fazla miktarlarda kullanılan kimyasallar ortam 
havasının bozulmasına ve sağlık üzerine az veya çok olumsuz etki yapma-
sına yol açacaktır.

Çöplerin bulaşma kaynağı olması nedeniyle çöpler etkin, ekonomik ve hij-
yenik koşullar altında toplanmalı ve yok edilmelidir. Çöplerin atılması işle-
mi yangınlara karşı korunma, hastalık bulaştırmayı önleme, koku ve haşere 
kontrolü ve çevre mevzuatına uyum açısından önemlidir.

Otel işletmelerinde 
haşere ile mücadele ve 

koruyucu önlemlerin 
alınması, misafir 

ve personel sağlığı 
açısından yaşamsal 

bir önem taşımaktadır. 
Eklembacaklılar, 

kuşlar ve kemirgenler 
sınıfına dahil hayvanları 
tamamen yok ederek, 

uzaklaştırarak veya 
makul bir seviyede 

tutarak sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda 

yaşamamızı sağlamak 
için yapılan faaliyetler 

haşere kontrolü olarak 
adlandırılır. 
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Su Hijyeni 
Su hijyeni; suyun temizliğini araştırmak ve temiz olmayan sulara te-
mizleme metotları uygulayarak suyun kullanılabilir olmasını sağla-
maktır.

Otel işletmelerinde içme, kişisel temizlik, havuz ve çevre temizliği 
amaçları ile kullanılan temiz, kaliteli ve sağlığa aykırı olmayan suya 
gereksinim duyulmaktadır. Su hijyeni, içmede ve diğer işlerde kul-
lanılacak suyun niteliklerini araştırarak sağlık koşullarına uygun ol-
masını sağlayan çalışmaları içerir. Otellerde kullanılan bütün sula-
rın içme suyu kalitesinde (en azından bakteriyolojik açıdan) olması 
sağlanmalıdır. Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyunun temin 
edilerek tüketiciye sunulması toplum sağlığı için son derece önemli 
bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, gelişmek-
te olan ülkelerde ortaya çıkan tüm hastalıkların %80’i içme suyun-
dan kaynaklanmaktadır. Çünkü, su kalitesi ile sağlık arasında yakın 
bir ilişki mevcuttur. Tifo, kolera gibi pek çok salgın hastalık insanlara 
sağlıksız sularla geçmektedir. Banyo suları (eğer suyun bakteriyolojik 
kalitesi uygun değil ise) değişik tiplerde barsak, üst solunum yolu, 
kulak ve deri hastalıklarına neden olmaktadır. Ayrıca, mantar ve pa-
razit hastalıkları da görülmektedir. 

Yüzme havuzlarının hijyeninin de su hijyeni içerisinde değerlendiril-
mesi doğru olacaktır. Havuz sularının filtrelerin içerisinde geçme hızı 
ve bütün havuz suyunun filtrelenme zamanı havuz hijyeni açısından 
en önemli konulardan bir tanesidir. Yine havuz hijyeni, havuzu kulla-
nan kişi sayısı ve içerisinde yüzenlerin temizliğine kadar birçok faktör 
tarafından etkilenen bir konudur. Tifo, paratifo, leptospirozis, dizan-
teri, göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, deri hastalıkları (mantar, 
uyuz, impetigo), poliomyelitis gibi hastalık etkenlerinin yüzme havu-
zu suyu ile bulaşabileceği ileri sürülmektedir.

Otel işletmelerinde yüzme havuzlarının suları dezenfekte edilmeli, 
kullanıcıların suya girmeden önce havuz dışında ayrı bir yerde duş 
almaları sağlanmalıdır. Yüzme havuzu sularının sağlık kalitesi kontro-
lünde en önemli faktör, 24 saat boyunca filtrasyon sisteminin çalıştırıl-
ması ve düzenli bakımı ile beraber havuz kullanıldığı zaman, yeterli bir 
dezenfektan konsantrasyonunun devam ettirilmesidir. Ayrıca, havuz 
kenarlarında yemek yenmemesi ve ayakkabı ya da dışarıda giyilen ter-
liklerin kullanılmaması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak işletmelerde hijyen ve sanitasyonun bir sistem dahilin-
de ele alınması sağlanmalıdır. Ortak bir terminoloji, süreç yönetim-
leri, kontrol prosedürleri ve dokümantasyon gibi standartlar sağlan-
malıdır. 

Standartların oluşturulması ile işletmelerin, kendilerini diğer işlet-
melerle karşılaştırma olanağı bulması, personelin sağlık ve güven-
lik konusunda eğitilmesinin ve bilinçlendirilmesinin sağlanması, 
çalışanların ait olma ihtiyacını karşılaması ve motivasyonlarını yük-
seltmesini sağlar■
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, gelişmekte 
olan ülkelerde ortaya çıkan tüm hastalıkların %80’i içme 
suyundan kaynaklanmaktadır. Tifo, kolera gibi pek çok salgın 
hastalık insanlara sağlıksız sularla geçmektedir. Banyo suları 
(eğer suyun bakteriyolojik kalitesi uygun değil ise) değişik 
tiplerde barsak, üst solunum yolu, kulak, deri hastalıkları, 
mantar ve parazit hastalıklarına sebep olmaktadır. 
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1. Giriş 

Binalarda doğal ışığın etkin olarak kullanılması; insan sağlı-
ğı, konforu, sürdürülebilirlik ve enerji performansı açılarından 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası 
düzeyde çok çeşitli çalışmalar yapılmakta, standartlar, yönetme-
likler ve sertifikasyon sistemlerinde günışığı kullanımına yer ve-
rilmektedir. CEN/TC 169 “Light and lighting” Işık ve Aydınlatma 
Teknik Komitesi tarafından EN 15193-1 standardı hazırlanmış ve 
CEN tarafından 27.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Türk Stan-
dartları Enstitüsü ise bu standardı 31.07.2017 tarihinde kabul 
ederek yayımına karar vermiştir. TS EN 15193-1: 2017 Standardı 
konut ve konut dışı binalar için; binanın bulunduğu yöre, yön-
lenme, güneş kontrolü sistemi gibi değişkenleri önceki stan-
darttan daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak aydınlatma enerji 
performansının belirlenmesinde günışığı etkisinin daha detaylı 
hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu makalenin amacı, TS EN 15193-1 standardında yer alan ay-
rıntılı yöntemde günışığı bağımlılık faktörünün belirlenmesi 
adımında açıklanan hesaplama yaklaşımını tanıtmak ve aydın-
latma enerji performansının belirlenmesinde etkili olan günışı-
ğına ilişkin tasarım değişkenlerinin önemine dikkat çekmektir. 

Alpin Köknel Yener
Seda Kaçel
Aybike Kılıç
►	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fak.

Özlem Sümengen
►	Erciyes	Üniversitesi,	Mimarlık	Fakültesi

TS EN 15193-1
AYDINLATMA ENERJİ 
PERFORMANSININ
BELİRLENMESİ 

Bölüm 2:
Günışığı Bağımlılık Faktörünün 
Hesaplanması
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2. Yıllık Toplam Aydınlatma Enerjisi Gereksiniminin 
Belirlenmesinde Günışığı Bağımlılık Faktörünün 
Hesaplanması

Binada ele alınan herhangi bir hacim veya bölümde ay-
dınlatma amacıyla tüketilen yıllık enerji miktarı aşağı-
daki eşitlikle hesaplanabilmektedir. 

WL,t = {( Pn x Fc) x [(tD x Fo x FD) + (tN x Fo)]} / 1000 (kWh)   (1)

WL,t : Yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi (kWh) 
Pn : Bir hacim veya bölüme ilişkin toplam kurulu ay-

dınlatma gücü (W)
Fc : Sabit aydınlık faktörü 

Hacimlerde sabit aydınlık düzeyi sağlayan loşlaştırıla-
bilir bir kontrol sisteminin mevcut olması durumunda 
sabit aydınlık faktörü Fc değerinin hesaba katılması ge-
rekmekte, loşlaştırma yoksa Fc =1 alınmaktadır.

tD : Gün saatleri kullanımı (h)
Fo : Kullanıma bağlı faktör
FD : Günışığı bağımlılık faktörü
tN : Gün saatleri dışında kullanım (h)

TS EN 15193-1: 2017-07 standardında yıllık kullanım sü-
releri ve tD, tN değerleri binaların işlevlerine bağlı olarak 
verilmiştir. Hacimlerin kullanımına ve aydınlatma siste-
minin kontrolüne bağlı olarak belirlenen Fo değerleri 
çeşitli durumlar için belirlenerek yıllık toplam aydınlat-
ma enerjisi üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır. 

Günışığı bağımlılık faktörü (FD), ele alınan hacimle-
rin günışığından yararlanması durumunda gün saatleri 
içinde tüketilen aydınlatma enerjisi miktarında gerçek-
leşebilecek olan azalmayı ifade etmektedir. Bu hesapla-
ma yönteminde mevcut günışığının aydınlatma enerjisi 
tüketimi üzerindeki etkisi, hacimlerde günışığından ya-

rarlanan bölgenin dış engeller, cephe, hacim ve pencere 
özelliklerine bağlı olarak tanımlanması ile belirlenmiştir. 
Ayrıca, otomatik kontrol sistemlerinin kullanımıyla top-
lam aydınlatma enerjisi tüketiminin düşürülebilmesi de 
göz önüne alınmıştır. Günışığı almayan hacimlerde gün 
saatleri içinde tüketilen aydınlatma enerjisi miktarında 
bir azalma gerçekleşmeyeceği için FD = 1 alınmaktadır. 

FD’nin belirlenmesi için aşağıdaki değerlere ilişkin he-
saplamalar yapılmaktadır:

Geçirgenlik indisi (ITr)’nin hesaplanmasında ele alınan 
hacim veya bölümün günışığından yararlanabilen ve 
yararlanamayan alanlarının belirlenmesi gerekmekte-
dir. Bu alanların belirlenmesinde hacim boyutları ve bi-
çimi, pencere boyutları, konumları ve sayısı gibi çeşitli 
değişkenler dikkate alınmaktadır (Şekil 1). 

ITr = AC/ A         (2) 

Burada AC, pencere alanı (m2), AD, günışığından yararla-
nan yatay çalışma düzleminin alanıdır (m2). AD’nin he-
saplanmasında ad, günışığından yararlanan bölgenin 
derinliği (m) ve bd, günışığından yararlanan bölgenin 
uzunluğu (m) değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

AC = hpen x wpen          (3)

hpen  : Pencere yüksekliği (m)
wpen  : Pencere genişliği (m)

AD = a d x b          (4)

a d = 2.5 x (hli- hçd)         (5) 

hli : Lentonun yerden yüksekliği (m)
hçd : Çalışma düzlemi yüksekliği (m)

bd = wpen + ad/2         (6) 

Şekil 1. Hacimde pencerenin etkisiyle günışığından yararlanan alan
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Derinlik indisi (IRD), aşağıdaki eşitlikle hesaplanabil-
mektedir:

IRD = aD / (hLi - hçd)        (7)

hli : Lentonun yerden yüksekliği (m)
hçd : Çalışma düzlemi yüksekliği (m) 

Gölgeleme indisi (Ish)

Gölgeleme indisi, binanın günışığından yararlanmasını 
engelleyen etkenleri ele almaktadır (Şekil 2). 

Ish = I sh,l x Ish,h x Ish,v x I sh,At x I sh,GDF       (8)

Ish  : Gölgeleme indisi
I sh,l  : Lineer gölgeleme için düzeltme faktörü

I sh,l = cos (1.5 x γ sh,l ) eğer γ sh,l ≥ 60° ise I sh,l = 0             (8a)

I sh,h : Yatay saçak için düzeltme faktörü

I sh,h = cos (1.33 x γ sh,h ) eğer γ sh,h ≥ 67.5° ise I sh,h = 0    (8b)

I sh,v : Düşey gölgeleme elemanı için düzeltme faktörü

I sh,v = 1- γ sh,v / 300°      (8c)

I sh,At  : Avlu veya atrium için düzeltme faktörü

I sh,At = 1-0.85 wi (iç avlu için)     (8d)

wi : avlu veya atrium geometrisine bağlı index
wi = (hIn, At x (aIn, At + bIn, At))/ (2 x aIn, At x bIn, At)

hIn, At  : ele alınan katın döşeme yüksekliği üzerinde ka-
lan avlu veya atrium yüksekliği

aIn, At  : avlu veya atrium derinliği
bIn, At  : avlu veya atrium genişliği

Atriumlarda ise; 

I sh,At = τIn, At, D65 x kIn, At,1 x kIn, At,2 x kIn, At,3 x (1-0.85 wi)     (8e)

wi ≥ 1.18 ise I sh,At = 0.

τIn, At, D65  : atrium camının dik gelen ışık geçirgenliği
kIn, At,1 : atrium cephesindeki doğramaya ilişkin düzelt-

me katsayısı

kIn, At,2  : atrium camının kirlenmesine ilişkin düzeltme 
katsayısı

kIn, At,3 : atrium camının dik gelmeyen ışık geçirgenliği 
(0.85 alınabilir) 

I sh,GDF : Camlı çift cidarlı cephe için düzeltme faktörü

I sh,GDF  = τsh, GDF, D65 x ksh, GDF,1 x ksh, GDF,2 x kGDF, At,3     (8f)

τIn, GDF, D65  : cephe dış katmanına ilişkin dik gelen ışık ge-
çirgenliği

kIn, GDF,1 : çift cidarlı cephenin doğramaya ilişkin dü-
zeltme katsayısı

kIn, GDF,2  : çift cidarlı cephenin kirlenmesine ilişkin dü-
zeltme katsayısı

kIn, GDF,3 : çift cidarlı cephenin dik gelmeyen ışık geçir-
genliği (0.85 alınabilir) 

I sh,l Lineer gölgeleme Ish,h Yatay saçak

I sh,v Düşey gölgeleme elemanı I sh,At Avlu veya Atrium

Şekil 2. Gölgeleme indisinin hesaplanması

Günışığı faktörüne bağlı sınıflandırma yapabilmek 
için, ele alınan hacim veya bölümde günışığı etkisinin 
belirlenebilmesi amacıyla geçirgenlik indisi, derinlik in-
disi ve engel indisinin değerlerine bağlı olarak pencere 
açıklığına ilişkin günışığı faktörü (Dc) hesaplanmaktadır. 

DC = (4.13+20x ITr -1.36x IRD) x Ish       (9)

Pencere açıklığına bağlı günışığı faktörü değerlerine 
göre günışığı etkisinin sınıflandırılması Tablo 1’de veril-
miştir (TS EN 15193-1: 2017-07 s:68 Tablo F.1)
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Tablo 1. Günışığı etkisinin pencere açıklığına ilişkin 
günışığı faktörüne (Dc) göre sınıflandırılması

Günışığı Faktörü
(DC)

Günışığı Etkisinin 
Sınıflandırılması

DC>= %6 Güçlü

%6 >DC>= %4 Orta

%4 >DC>= %2 Zayıf

DC< %2 Hiç

Cephe özelliklerinin tanımlanması ve bu özelliklere 
bağlı olarak günışığı geçişinin belirlenmesi için dış ay-
dınlığın ve cephede kullanılan gölgeleme araçlarının 
göz önüne alınması gerekmektedir. TS EN 15193-1 
2017 Standardında bu konuda bir hesaplama yaklaşımı 
sunulmuştur. Bu yaklaşım, cephede ayarlanabilir güneş 
kontrol araçlarının bulunması halinde 2 farklı durumun 
incelenmesini öngörmektedir:

1. Cepheye güneş gelmiyor ve gölgeleme elemanları 
aktif değil

2. Cepheye güneş geliyor ve gölgeleme elemanları aktif.

Günışığı sağlama faktörü (FDS) değerinin belirlenme-
sinde yönlenmeye bağlı bu 2 farklı durumun gerçek-
leşme sürelerinin öngörülerek hesaplamalara katılması 
gerekmektedir. 

FDS = trelDSNA x FDSSNA + trelDSA x FDSSA      (10)

trelDSNA : Gölgeleme elemanlarının aktif olmadığı sü-
renin toplam kullanım saatlerine oranı, TS EN 
15193-1 2017 Standardında Tablo F3’te enle-
me (γ), iklim ve yönlenmeyi dikkate almak için 
Hdir/Hglob değerine bağlı verilmektedir. 

trelDSA  : Gölgeleme elemanlarının aktif olduğu süre-
nin toplam kullanım saatlerine oranı, 

trelDSA = 1- trelDSNA eşitliği ile belirlenebilmektedir.

FDSSNA  : Gölgeleme elemanlarının aktif olmadığı sü-
reye ilişkin günışığı sağlama faktörü, TS EN 
15193-1 2017 Standardında Tablo F4-F6’da 
enleme (γ), iklim ve yönlenmeyi dikkate almak 
için Hdir/Hglob değerine bağlı verilmektedir. 

FDSSA  Gölgeleme elemanlarının aktif olduğu süreye 
ilişkin günışığı sağlama faktörü, TS EN 15193-1 
2017 Standardında Tablo F7’de verilmektedir. 

TS EN 15193-1 2017 Standardı Tablo F2, Avrupa’da bazı 
başkentlerin enlem ve boylamlarına bağlı olarak Hdir/
Hglob değerlerini vermektedir. 

Gölgeleme elemanlarının aktif olmadığı süre için efektif 
ışık geçirgenlik değeri aşağıda verilen eşitlik ile hesap-
lanabilmektedir:

teffSNA = tD65SNA x k1 x k2 x k3    (11)

tD65SNA : Camın dik gelen ışık geçirgenliği
k1 : Pencere doğrama çarpanı 
k2 : Cam kirlilik faktörü
k3 : Dik gelmeyen ışık düzeltmesi

Cam türlerinin ışık geçirgenlik değerleri 15193-2 Tech-
nical Report’da yer almaktadır (CEN/TR, 2017).

Günışığı faktörü (D), camın efektif ışık geçirgenlik değe-
rinin (teffSNA) hesaba katılması ile elde edilebilmektedir. 

D = teff x Dc        (12)

D : günışığı faktörü
teffSNA : camın efektif ışık geçirgenlik değeri
Dc : pencere açıklığına ilişkin günışığı faktörü
FDSSA : Gölgeleme elemanlarının aktif olduğu süreye ilişkin 

günışığı sağlama faktörü; (TS EN 15193-1: 2017-07 
s:79 Table F7) cephe yönüne, günışığı faktörü D’ye, 
enleme (γ), istenen aydınlık düzeyi Em’ye ve Hdir/Hglob 
değerlerine bağlı olarak belirlenebilmektedir. 

Günışığına bağlı yapma aydınlatma kontrolü (FD,C) 
değeri, bir yapma aydınlatma kontrol sisteminin veya 
stratejisinin sağlayacağı enerji tasarrufu potansiyeli-
nin etkinliğini belirten katsayıdır. FD,C değerleri, yapma 
aydınlatma kontrol sisteminin manuel veya otomatik 
olması durumuna ve günışığı etkisine bağlı olarak veril-
miştir. Sonuç olarak FD değeri yukarıda kısaca özetlenen 
değişkenlerin değerlerinin hesaba katılmasıyla aşağı-
daki eşitlik kullanılarak belirlenmektedir.

FD =1- (FD,S x FD,C)       (13)

3. Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi (AESG)

Binada ele alınan herhangi bir hacim veya bölümde ay-
dınlatma amacıyla tüketilen yıllık enerji miktarı WL,t yu-
karıda verilmiş olan eşitlik (1) ile hesaplanabilmektedir. 

Binada otomatik kontrol ve acil durum aydınlatma sis-
temlerinin bulunması durumlarında bu sistemlere ilişkin 
parazit güçlerin de eklenmesiyle yıllık toplam aydınlat-



standard ▪ nisan 201964

ma enerjisi gereksinimi eşitlik (14) ile belirlenebilmek-
tedir. Bu sistemlere ilişkin spesifik değerler olmadığında 
acil durum aydınlatması için 1.0 kWh/m2yıl ve otomatik 
kontrol sistemi standby durumdaki enerji tüketimi de 1.5 
kWh/m2yıl olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. 

Wt = WL,t+WP,t (kWh)      (14)

Wt : Yıllık toplam aydınlatma enerjisi gereksinimi 
(kWh)

WL,t : Yıllık aydınlatma enerjisi gereksinimi (kWh)
WP,t : Yıllık parazit enerji gereksinimi (kWh) 

Binanın aydınlatma enerjisi performansını ifade eden 
AESG değeri, birim alanda tüketilen yıllık aydınlatma 
enerjisi miktarı, aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır. 

AESG = Wt / A kwh/(m2 yıl)     (15)

Wt : Binada aydınlatma için kullanılan yıllık toplam 
enerji

A : Binanın toplam kullanılan alanı (aydınlatılma-
yan ve kullanılmayan alanlar hariç)

4. Sonuç

Binalarda günışığının etkin kullanımı enerji performan-
sı açısından olduğu kadar, insan sağlığı ve konforu açı-
sından da büyük önem taşımakta ve sürdürülebilir bi-
naların tasarlanmasında önemli rol oynamaktadır. Dün-
yada ve ülkemizde yapılan çalışmalarla bu konunun 
önemine dikkat çekilmekte ve binalarda günışığının 
etkin kullanılması yönetmelikler, standartlar ve sertifi-
kasyon sistemlerinde önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Bu çalışma, TS EN 15193-1 standardında yer alan aydın-
latma enerji performansı hesaplama yöntemini tanıta-
rak enerji performansının belirlenmesinde etkili olan 
tasarım değişkenlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 
Binalarda aydınlatma enerjisi gereksinimlerinin düşürül-
mesi amacıyla tasarım evresinden itibaren enerji etkin 
yaklaşımların dikkate alınması ve buna yönelik strateji-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir. Binaların içinde bu-
lundukları çevreye ilişkin özelliklerden başlamak üzere; 
yönlenme, cephe tasarımı, pencereye ilişkin özellikler ve 
güneş kontrolü gibi tasarım değişkenleri, hacimlerin gü-
nışığından yararlanma miktarını etkilemekte buna bağlı 
olarak da yapma aydınlatma gereksinimi değişmektedir. 
TS EN 15193-1 standardında açıklanan yöntem, aydın-
latma enerji performansının belirlenmesinde günışığına 
ilişkin değişkenlerin önceki standarttan daha ayrıntılı bi-
çimde ele alınabilmesine olanak sağlamaktadır■
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