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TSE’ye



Prof. Dr. Adem ahin
 TSE Ba kanı

De erli Okuyucular,

zlenebilirli i sa lanmı  referans ölçüm cihazı ile do rulu undan emin olunamayan bir ölçüm 
cihazını mukayese eden i lemler dizisi ve tespit edilen ölçüm sonuçlarını raporlama i lemi olarak 
tanımlanan kalibrasyon, daha basit bir ifadeyle, ölçüm cihazının gösterdi i de erlerin gerçek 
de erlere ne kadar yakın oldu unun tespiti için yapılan faaliyetlerdir.

Ba ta sanayi ve teknoloji olmak üzere birçok sektörde yapılan, ürünlerin kalitesini artıran, mali-
yetleri indiren ve ekonomiye önemli katkılar sa layan kalibrasyon faaliyetlerinin hayati önemi, 
u an içerisinde bulundu umuz salgın sürecinde de özellikle tıbbi cihazların do ru ve güvenilir 
tespitler sunması noktasında bir kez daha anla ılmı tır.

Endüstriyel metroloji alanında yetkilendirilen, geni  bir kapsam ve alanında uzman kadrosuy-
la üreticilerimizin kalibrasyon taleplerine cevap veren Enstitümüz, Ankara, Gebze ve Bursa’daki 
kalibrasyon laboratuvarları; stanbul Anadolu Yakası ve stanbul Avrupa Yakası’ndaki kalibrasyon 
ekipleriyle sanayicilerimize hizmet vermektedir.

Ankara, Gebze ve Bursa’da faaliyet gösteren kalibrasyon laboratuvarlarımız; basınç kalibrasyo-
nu, boyutsal kalibrasyon, kuvvet kalibrasyonu, sertlik kalibrasyonu, malzeme test makinalarının 
kalibrasyonu, sıcaklık kalibrasyonu, nem kalibrasyonu, elektriksel kalibrasyon, tork kalibrasyonu, 
akustik kalibrasyon, hacim kalibrasyonu, kütle kalibrasyonu alanlarında Türk Akreditasyon Kuru-
mu’ndan akredite bir ekilde sanayicilerimize hizmet vermektedir. Bu laboratuvarlarımızda, 2020 
yılında 27 bin 865 adet kalibrasyon raporu düzenlenmi tir.

Sanayimizin ihtiyacı olan özel ölçümler için de çalı malarını kesintisiz sürdüren, bu konularda 
metotlar geli tiren Enstitümüz, özellikle son yıllarda büyük bir atılım gösteren savunma 
sanayimizin de kalibrasyon ihtiyaçlarına hızlı bir ekilde cevap vermektedir. SAMLAB ve TSE ‒ 
SOJUZTEST gibi i tiraklerimizle de yine üreticilerimizin kalibrasyon taleplerini kar ılamak için var 
gücümüzle çalı ıyoruz.

“Ölçülemeyen bir olgu, kontrol edilemez” temel prensibiyle, kalibrasyon faaliyetlerini üretici açı-
sından kaliteli üretimin sacayaklarından biri, tüketici açısından ise güvenlik unsurunun vazge-
çilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Bu yakla ımla ve hızla geli en teknolojilere hızlı bir ekilde 
uyum sa layarak çalı malarımıza devam ediyoruz.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
arasında standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve 
kalibrasyon alanlarında iş birliği protokolüne ilişkin imza atıldı.

Protokolün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün katılı-
mıyla TSE’de düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, törende yaptığı konuş-
mada, TSE’nin Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzey-
de ticaretini kolaylaştırmak, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standar-
dizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, 
bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüttüğünü söyledi.

TSE ile OSBÜK arasında
i  birli i protokolü imzalandı
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Enstitünün uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyulan ser-
tifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini de gerçekleştir-
diğini aktaran Büyükdede, “Yerli ve milli yetkinliklerin oluşması ve 
insan kaynağının geliştirilmesinde kilit rol oynayan TSE, bir yandan 
da bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede sanayicile-
rimize rehber oluyor” dedi.

Büyükdede, söz konusu protokole değinerek, şöyle devam etti:

“Ortak çalışma alanlarını belirleyerek, çalışma programları oluştu-
racaklar. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standart-
ların kullanımını teşvik edecekler. İhtiyaç duyulan alanlarda ve ko-
nularda standardizasyon çalışmalarına yönelik gerekli çalışmaları 
yapacaklar. Sistem, ürün, personel belgelendirme, diğer uygunluk 
değerlendirme ve belgelendirme konularında ortak çalışma alan-
larını geliştirecekler, iş birliği imkanlarını araştıracaklar. Muayene 
ve gözetim, deney ve kalibrasyon hizmetleri alanında iş birliğine 
gidecekler.”

TSE’nin faaliyetleri kapsamında yer alan Enerji Yönetim ve ‘Kalite 
Yönetim sistemleri gibi konularda da eğitim programları oluşturu-
lacağı bilgisini veren Büyükdede, “Ülkemizin büyümesinin, ilerle-
mesinin güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarına böyle iş birlik-
leriyle ulaşacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

TSE Başkanı Şahin ise Enstitünün, sanayi sektörünün teknik altyapısı-
nın güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması 
ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla oldukça faydalı çalışmalar yü-
rüttüğünü dile getirdi.

Protokolle OSB’lere sunulan hizmetleri daha etkin ve koordineli ola-
rak gerçekleştireceklerini vurgulayan Şahin, “Protokol kapsamında 
ayrıca organize sanayi bölgelerinin, en büyük gider kalemlerinden 
olan enerji tüketiminin optimum kullanımını uluslararası kabul gör-
müş TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının şartlarını 
sağlayacak şekilde yönetmelerini ve Enstitümüz tarafından belge-
lendirilmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Şahin, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan söz ko-
nusu standardın her türlü işletmeye uygulanabileceğine işaret 
ederek, “Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesiy-
le masraflarda düşüş olur, çevre korunur, kaynaklar etkin kullanılır, 
sera gazı emisyonu azaltılır, mevzuata uyum sağlanır” değerlendir-
mesinde bulundu.

OSBÜK Başkanı Kütükcü de OSB’lerin Türkiye’de kalkınmanın en 
güçlü aktörleri haline geldiğine dikkati çekti.

Kütükcü, protokolde yer alan en önemli başlıklardan birisinin ener-
ji verimliliği olduğuna işaret ederek, enerji konusunda maksimum 
verimliliğin yakalanması gerektiğinin altını çizdi

Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Hasan 

Büyükdede: “Ülkemizin 

büyümesinin, ilerlemesinin 

güçlü ve sürdürülebilir 

büyüme oranlarına böyle 

iş birlikleriyle ulaşacağına 

inanıyoruz”
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye 
kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla sertifikalandırıl-
ması, yenilenmesi ve satışa sunulması için İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) 
Yenileme Merkezleri İçin Kurallar Standardını yayımladı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve geçen yıl Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ile cep telefonları ve tab-
letlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına iliş-
kin esaslar düzenlenmişti. Yönetmelikte yenileme merkezlerinin kuruluş, 
başvuru ve izinleriyle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara 
ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Söz konusu yönetmelikte belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri 
yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren İş Yerleri-Cep Telefonu (ikin-
ci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar Standardı da TSE tarafından yayım-
landı.

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satı-
mında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa ona-
rılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki 
kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Bu işi yapacak merkezler aynı zamanda cihazların da sorumluluğunu üst-
lenecek. İşletmelerin telefonlara vereceği garanti süresi Yenilenmiş Ürün-
lerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süre kadar olacak.

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler, personel ye-
terlilik şartları dahil olmak üzere iş yerlerinin standarda uygunluğuna dair 
belgelendirme başvurusunu TSE’ye yapacak. Yenileme merkezleri TSE’den 
alınacak Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile Ticaret Bakanlığından yenileme 
yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek.

TSE, ikinci el cep telefonu 
yenilemesine standart getirdi

Cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, 
önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa 
onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle 
sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.
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Standartla yenileme merkezlerine getirilen yükümlü-
lüklerden bazıları şöyle:

 ■ Yenileme merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında 
olacak.

 ■ Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, ka-
yıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek.

 ■ Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonları-
nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde Beyaz Liste’de olup 
olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. IMEI 
numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep te-
lefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak.

 ■ Cihazın yenilenmesini engelleyen fonksiyon kaybı 
olup olmadığı tespit edilecek.

 ■ Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep 
telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yap-
ması durumunda bu işlem en geç 5 iş günü içinde 
sonuçlandırılacak.

 ■ Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep te-
lefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müş-
terinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını 
alacak ve kabul edildiğinde ödemeyi yapacak.

 ■ Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan ek bil-
gileri karşılaştıracak.

 ■ IOS, Android gibi bir yazılımla cihazın performans 
testleri yapılacak.

 ■ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından 
yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses 
veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadı-
ğı kontrol edilecek. Bu madde kapsamında yapılan 
işlem kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza 
edilecek.

 ■ Yenileme merkezine teslim edilen cep telefonları-
nın içinde bulunan verilere herhangi bir veri işle-
me yapılmadan yok edilebileceğine ve bir daha bu 
verilere ulaşılamayacağına dair kendisine teslim 
tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai 
sorumluluğunun müşteriye ait olduğuna dair müş-
terinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Bu beyanın 
bir örneği müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcıyla verilecek.

 ■ Yenileme merkezi, ikinci el cep telefonunun yenile-
me işlemini yaparken, onarım veya parça değişikliği 
gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını, 
önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dahil tüm bilgi-
lerin geri getirilemez şekilde yok edilmesini, fabri-
ka ayarlarına getirilmesini, performansının ve tüm 
fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitini 
ve kontrollerini sağlayacak.
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Yenileme işlemi için dışarıdan hizmet alımı yapılamayacağına yer 
verilirken diğer standartlar da şöyle sıralandı:

■ Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik 
kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.

■ Yenilenen kullanılmış cep telefonunun sertifikalandırma işlemi 
yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş 
ürünle birlikte verilecek.

■ Yenilenen ikinci el cep telefonu tüketicilerin kolayca göreceği 
şekilde ambalajına, etiketine, garanti belgesine, IMEI numarası-
nı içeren faturasına, reklam ve ilanlarına ‘yenilenmiş ürün’ ibare-
si ve iş yeri bilgilerine yer verilerek satışa sunulacak.

■ Ambalaj içerisinde belirtilen yenilenmiş cep telefonuna yapılan 
işlemler, değiştirilen parçalar ve garanti şartlarıyla ilgili bilgiler 
cihaz ambalajı üzerindeki bilgilerle uyumlu olacak.

■ İkinci el cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu du-
rum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirile-
cek
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Anadolu Ajansı, TSE’den
Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi 
Sertifikası aldı
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Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, sorumluluğundaki bilgi ve süreçle-
rin standardize edilmesi, güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için yapılan iyileştirmeler 
kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifi-
kası aldı.

Söz konusu belgenin takdimi için TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, AA Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni 
Metin Mutanoğlu ile AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka’nın katılımıyla Anadolu 
Ajansı’nda tören düzenlendi.

TSE Başkanı Şahin, buradaki konuşmasında, TSE’nin uluslararası standardizasyon ve belge-
lendirme kuruluşlarının tam üyesi olduğuna işaret ederek, üzerinde çalıştıkları standartla-
rın Avrupa Birliği veya dünya standardında olduğunu söyledi.

Bilginin giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Şahin, “Bilgi bir taraftan çok 
kolay ulaşılabilir ve üretilebilir hale geldi, aynı zamanda bilginin güvenliği, saklanması ve 
paylaşılmasıyla ilgili meseleler de ayrı bir alan olarak karşımıza çıktı” dedi.

Şahin, bilginin depolanması, paylaşılması, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik gibi 
üzerinde çokça durulan konular gündeme geldikçe TSE’nin bu süreçlerin yönetilmesiyle il-
gili bir sistem kurma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

AA gibi bilgi süreçlerinin önemli olduğu bir kurumda böyle bir yönetim sistemine geçilme-
sinde sayısız fayda bulunduğunu belirten Şahin, “Bu sistem, bilgi işlem departmanları tara-
fından yürütülen bir faaliyet gibi gözükse de esas itibarıyla organizasyon şemasının bütün 
kademesindeki çalışanların belli sistematik içinde davranmalarıyla bu süreci aynı şekilde 
korumalarını gerektiriyor” diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı da bilginin korunması noktasında 
TSE’nin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA’nın uluslararası bir haber ajansı olarak belirli standartları koruyan bir kurum olma so-
rumluluğu bulunduğunu ifade eden Kazancı, teknik bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri çağın 
gerekliliklerine uygun şekilde muhafaza etmek için eğitim gibi konularda TSE’den destek 
gördüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Şahin, Kazancı’ya TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi Sertifikasını takdim etti

TSE Başkanı Şahin, TSE’nin uluslararası 
standardizasyon ve belgelendirme 
kuruluşlarının tam üyesi olduğuna işaret ederek, 
üzerinde çalıştıkları standartların Avrupa Birliği 
veya dünya standardında olduğunu söyledi.

standard  11



Bartın Üniversitesi, TSE’den
Güvenli Kampüs Belgesi alan
ilk devlet üniversitesi oldu
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Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın’daki kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürüten Bartın Üniversitesi’nde iç ve dış 
paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla tüm çalışmalar titizlikle 
yürütülüyor. Bu noktada “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” 
için başvuru yapan Bartın Üniversitesi, başvurunun ardından Türk Standardları 
Enstitüsü’nden (TSE) gelen uzman ekip tarafından incelemelere tabi tutuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 
hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı 
ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” kapsamında çalışmalar yürüten 
Bartın Üniversitesi, yapılan denetimlerin ardından Güvenli Kampüs Belgesi 
almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

Salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bartın 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan 
itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte virüs tehlikesinden 
korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir 
yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik 
olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve 
sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu doğrultuda Güvenli Kampüs Belgesi almaya 
hak kazandık. ‘Ortak sağlığımız ve ortak geleceğimiz’ anlayışıyla gösterdiğimiz 
gayretler sonucunda bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk” dedi.

Rektör Uzun, etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle devam edilen çalışmaların 
önemine de vurgu yaparak “Küresel bir salgın olan COVID-19 ile mücadelede 
Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin sağlık güvenliğini arttırmak 
amacıyla başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu 
kapsamda TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesinin 
ardından yaptığımız çalışmalar ve alınan önlemlerin yeni bir belge ile tescil 
edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle, her zaman olduğu gibi 
salgın döneminde de yükseköğretim kurumlarımıza öncülük ederek etkin 
adımlar atmamıza destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 
Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK 
üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göstermiş oldukları hassasiyet ile süreci 
etkin bir stratejiyle yönetmemize teşvik eden TSE Başkanı Prof. Dr. Sayın Adem 
Şahin ve TSE ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca COVID-19 salgınıyla 
mücadelede etkin çalışmaları dolayısıyla Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said 
Ceyhan ile birlikte Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkür 
ediyorum” diye konuştu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun: “Pandeminin ilk ortaya 

çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte 

virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla 

ciddi önlemler aldık.
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Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen markalarından 
Teknosa, sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet konusunda öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Salgınla birlikte çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını ilk sıraya koyan Teknosa, 
sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu. Teknosa, bu belgeyle birlikte, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TSE liderliğinde hazırladığı COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu çerçevesinde belirlenen salgın tedbirlerine uyduğunu gösterdi.

Teknosa’nın Gebze Lojistik Merkezi ile 30 mağazasında yapılan denetimlerde, “Korunma ve Kontrol 
Önlemleri Yönetimi”, “Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri”, “Eğitim”, 
“Atık Yönetimi”, “İşyerine Yönelik Önlemler”, “Müşterilere Yönelik Önlemler”, “Personeli Korumaya Yöne-
lik Önlemler” ve “Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma” başlıklarıyla ilgili kapsamlı dene-
timler gerçekleştirildi. Denetimlerden başarıyla geçen Teknosa, lojistik merkezi ile 30 mağazasında üst 
düzey hijyen tedbirleri uyguladığını belgelemiş oldu

Teknosa, teknoloji perakendecili inde
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi
alan ilk irket oldu
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Petrol Ofisi’nin COVID-19’a yönelik aldığı tedbirler, Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğü, 7 akaryakıt terminali, 1 LPG terminali ve 46 
akaryakıt istasyonu TSE COVID-19 Güvenli Hizmet ile 
TSE COVID-19 Güvenli Üretim belgelerini aldı.

TSE, COVID-19 tedbirlerine yönelik, “COVID-19 Risk De-
ğerlendirmesi”, “Kuruluş Pandemi Planı”, “COVID-19 Kay-
naklı Atıkların Yönetimi Talimatı”, “Hijyen ve Sanitasyon 
Planı”, “Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları”, 
“Günlük Hijyen Denetleme Formları”, “Koronavirüs Ön-
lemleri”, “Afiş/Poster/Bilgilendirme Yazıları” gibi birçok 
başlıkta inceleme ve denetimlerde bulunuyor.

Şirket, 25 akaryakıt istasyonu ile Türkiye’nin farklı hava-
limanlarında bulunan 18 hava ikmal ünitesinde de TSE 
COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almak üzere çalışmalar 
sürdürüyor. Petrol Ofisi’nin tüm yurda yayılmış tesis ve 

istasyonlarında yürüttüğü TSE sertifikalandırma süreci, 
sektörün en kapsamlı çalışması olarak bir ilki oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneti-
cisi (CEO) Selim Şiper, insan sağlığı ve iş güvenliği alanla-
rında küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belir-
terek, “İlk günden bu yana çalışanlarımız, paydaşlarımız, 
müşterilerimiz ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğu-
muz plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası 
ile uygulamaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistem ile 
çalışanlarımız, bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını 
eş zamanlı takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Şiper, her hafta iş yerlerinde çalışanlara PCR testi yaptır-
dıklarına işaret ederek, “Bu suretle bir ay içinde 4 binin 
üzerinde test yapılmış oluyor. Salgın sonrasını da düşü-
nerek, geleceğe yönelik tesislerimize ve istasyonlarımı-
za ilişkin çalışmaları da bugünden yürütüyoruz” ifadele-
rini kullandı

Petrol Ofisi’nin COVID-19 tedbirleri
TSE tarafından tescillendi
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Gebze Teknik Üni-
versitesi (GTÜ) arasında altyapı, eğitim, araştırma konu-
larında katma değer oluşturmak, laboratuvar altyapıla-
rının kullanılması, imkanların araştırılması, öğretim üye-
leri, araştırmacılar, uzmanlar arasında doğrudan temas 
ve birlikte çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla iş birliği 
protokolü imzaladı.

Enstitüde düzenlenen imza törenine, TSE Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Ha-
san Aslan, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve TSE Genel 
Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk katıldı.

TSE Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, Enstitü-
nün standart hazırlama, belgelendirme, deney, kalib-
rasyon, eğitim, muayene ve gözetim alanlarında sanayi 
sektörünün teknik altyapısının güçlendirilmesi, ulusla-
rarası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici 
rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerle faydalı çalış-
malar yürüttüğünü ifade etti.

Gebze Teknik Üniversitesinin TSE için özel bir yeri oldu-
ğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

“İlişkimiz çok özel, çünkü hem Gebze’deki Kalite Kampü-
sümüz hem de Gebze Teknik Üniversitesi, Türk sanayi-
sinin kalbinde yer alıyor. Dolayısıyla gerek laboratuvar, 
test ve deney anlamında gerekse de yüksek lisans ve 
doktora gibi eğitim alanında yapılabilecek tüm iş birli-
ği alanlarını arkadaşlarımız değerlendirdi. Bunun sonu-
cunda neler yapabileceğimizi belirlediler. Bu belirlenen 
hususların da bir protokol haline gelmesi noktasında 
mutabakatımız söz konusu oldu.”

GTÜ Rektörü Aslan da özellikle lisansüstü öğrencilerin ye-
tiştirilmesinde TSE’nin üniversiteye önemli faydaları ola-
cağını kaydederek, “Biz de aynı şekilde standardizasyon 
konusunda birlikte önemli çalışmalar yapacağımızı ümit 
ediyorum. Protokolün her iki kuruma ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu

TSE ile Gebze Teknik Üniversitesi 
arasında i  birli i protokolü imzalandı
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Kaleseramik markası Kale Banyo, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği hijyen, enfeksi-
yon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim süreçlerinde çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı hareket 
ederek yaşam alanlarında sağlık ve hijyenden ödün vermeyen Kale Banyo’nun Çanakkale Seme-
deli’ndeki Vitrifiye Fabrikası, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi için denetim süreçlerini başa-
rıyla tamamladı.

Fabrika, ortaya koyduğu çalışan, paydaş ve toplum sağlığı öncelikli güvenli üretim anlayışıyla, 
TSE’nin belirlediği hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yeri-
ne getirdi.

Kaleseramik, böylece tüm markalarının üretim alanlarında TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belge-
si’ni almış oldu

Kale Banyo’ya TSE COVID-19
Güvenli Üretim Belgesi
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Son 70 yılda 9 milyar tonun üzerinde plastik 

bir şekilde üretildi ve bunun aşağı yukarı 

üçte ikisi maalesef hiçbir şekilde yeniden 

kullanıma sunulmadı.
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Sürdürülebilirlik Akademisinin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği Yeni Plas-
tik Ekonomisi Konferansı, çevrim içi gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, insanoğlunun dünya 
üzerindeki bıraktığı kalıcı izlerin artık sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle 
dünyada giderek artan bir çevre bilincinin oluştuğunu söyledi.

Dünyada şu anda dört büyük mega trend olduğunu dile getiren Eroğlu, 
şunları kaydetti:

“Bunlar iletişimde 5G, sağlık teknolojileri, ödeme sistemleri ve en önemlisi 
yeşil teknolojiler. Dünyanın geleceğinde en önemli başlıca rolü oynayacak 
şey yeşil teknolojiler. Yeşil teknolojilerin altına girdiğimizde, iklim değişikliği-
ne karşı yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurgulanmış sistemler, iyi atık 
yönetimi, güçlü bir geri dönüşüm sistemi gibi konular görüyoruz. Bu çerçe-
vede son 100 yılda giderek artarak hayatımızda rol oynayan plastiklerin de iyi 
bir atık yönetimine sahip olması çok büyük önem taşıyor.”
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PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu: "Ülkemize de düşen 

iyi bir atık yönetimi altyapısı ile bunu geliştirmek. Son yıllarda özellikle 

sıfır atık politikası, geri dönüşüme verilen önemin artması çok kritik 

konular. Bunlar sürdürülebilirliği sağlayacak önemli noktalar. Bu 

trend dünya çapında da sürüyor. Plastiğin doğada yeri yok ama 

hayatımızda yeri çok."
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Giysiden gıdaya çok geniş bir alanda kullanılan plastiğin hayatın çoğu alanında konfor 
ve kolaylık sağladığının altını çizen Eroğlu, bu kolaylık ve konforun, kullanım sonrası 
plastiğin doğaya bırakılması ile toplumsal sorun haline geldiğinden bahsetti.

Eroğlu, bilinçli tüketimin önemine vurgu yaparak, aşırı ve gereksiz tüketimin her mal-
zemede olduğu gibi plastikte de dünya çapında büyük bir israfa neden olduğunu dile 
getirdi.

Plastik konusunun, çok kullanılan bir malzeme olduğu için yeşil teknolojilerde en 
önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sürdürülebilirliği sağlamak için her şeyden önce bilinçli tüketimi sağlamalıyız. Dünya 
kaynaklarının bizim cebimizdeki parayla sınırlı olmadığını bilmemiz gerek. Yaklaşımımı-
zı ‘gerekmiyorsa tüketmemek’ üzerine kurgulamak önemli. Tüketimimiz bittikten sonra 
bu ürünleri doğru yerlere bırakmak, doğaya bırakmamak da diğer önemli konu. Ülke-
mize de düşen iyi bir atık yönetimi altyapısı ile bunu geliştirmek. Son yıllarda özellikle 
sıfır atık politikası, geri dönüşüme verilen önemin artması çok kritik konular, bunlar sür-
dürülebilirliği sağlayacak önemli noktalar. Bu trend dünya çapında da sürüyor. Plastiğin 
doğada yeri yok ama hayatımızda yeri çok.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Selman Ayaz, ambalajın gıda güvenliği açısından son derece önemli olduğuna dikkati 
çekerek, “Bizim için plastik ambalaj olsun diğer ambalaj olsun çok önemli. Özellikle biz, 
gıdanın güvenliğinden sorumlu bir Bakanlık olarak bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. 
Gıdanın olmazsa olmaz diğer bir parçası da ambalaj malzemesi. Ambalaj malzemesinin 
de aynı şekilde gıda üretiminde olduğu gibi ambalajın da güvenli bir şekilde üretilmesi 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gıda sanayinde kullanılan ambalaj için Türkiye’de kapsamlı bir düzenleme olduğunu dile 
getiren Ayaz, şunları söyledi:

5996 sayılı kanun, biliyorsunuz bizim çerçeve kanunumuz, gıda güvenliğiyle ilgili. Bu 
kanunda nasıl gıdayla ilgili kriterler belirlenmişse ambalajla ilgili de genel çerçeve çizil-
miş durumda. Burada mevzuata uygun olmayan gıdayla temas eden maddenin, malze-
menin üretilemeyeceği, piyasa arz edilemeyeceği yönünde bir düzenleme mevcut. Ka-
nunun amacına bakacak olursak burada gıda güvenliğine yönelik hayvan sağlığı, bitki 
sağlığı, yem, gıda güvenliğine istinaden çevrenin korunması da dikkate alınarak bir dü-
zenleme yapılmış. Çünkü çevrenin korunması da bizim açımızdan son derece önemli.”

Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Politika 

Sorumlusu Werner Bosmans: "Yatırımları ve 

inovasyonları döngüsel bir çözüme doğru itmek 

istiyoruz. Eğer atık ortaya çıkarsa bu atıkları zengin 

kaynaklara dönüştürmek istiyoruz.”
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Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sun-
gur Bursa, konferanstaki konuşmasında plastik kullanı-
mının modern hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu-
ğunu, sağlıktan uzay teknolojisine, otomotivden mutfak 
malzemelerine kadar çok geniş bir kullanım alanı oldu-
ğunu dile getirdi.

Çok yaygın kullanım alanı olan plastiğin, hayattan atılma 
gibi bir şansının olmadığını belirten Bursa, şu bilgileri 
verdi:

“Daha fazla kullanmak durumunda mıyız? Soru işareti 
asıl burası. Bugün yılda yaklaşık 8-10 milyon ton plastiği 
doğaya veriyor durumdayız. Son 70 yılda 9 milyar tonun 
üzerinde plastik bir şekilde üretildi ve bunun aşağı yu-
karı üçte ikisi maalesef hiçbir şekilde yeniden kullanıma 
sunulmadı; bu, hayatımızda bir sorun. Direkt bizim haya-
tımızı ilgilendirmese bile, dünyanın bir yerinde ekosiste-
mi tehdit eder vaziyete gelmiş durumda. Bundan sonra 
geleceğimizde plastiği çok bilinçli şekilde kullanmak zo-
rundayız. Plastik kullanımını, kullanım biçimi olarak öyle 
bir hale getirdik ki, mevcut iklim değişikliği sorununa ek, 
çözmemiz gereken ilave sorunlara sebebiyet verdi.”

Bursa, “Tüm toplum kendisini sorumlu hissetmek zorun-
da. Bir ucunda tüketici, diğer ucunda üreticiler. Bu zincir 
içinde her türlü tasarımcının, imalatçının, sanayicinin, 
plastiği ana madde olarak ya da katkı maddesi olarak 
kullanan herkes, bu sorumluluk zincirinin bir parçası ol-
malı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sürdürülebilirlik 

Akademisi Başkanı Murat 

Sungur Bursa: "Bugün yılda 

yaklaşık 8-10 milyon ton plastiği 

doğaya veriyor durumdayız. Son 

70 yılda 9 milyar tonun üzerinde 

plastik bir şekilde üretildi ve 

bunun aşağı yukarı üçte ikisi 

maalesef hiçbir şekilde yeniden 

kullanıma sunulmadı."
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Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Politika Sorumlusu Werner 
Bosmans, Avrupa Birliği’nde plastik konusunda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Bosmans, insanlığın sadece bir yeryüzüne sahip olduğuna vurgu ya-
parak, şunları kaydetti:

“Biz, şu anda 1,8 yeryüzü büyüklüğünden daha fazla tüketiyoruz ve 
2050 yılına kadar bu durum 3 yeryüzü büyüklüğüne doğru gidiyor. So-
nuç olarak bunu hesaba katmalıyız. Biraz daha somut olmak zorunda-
yız. Avrupa’da nasıl yapıyoruz? İlk olarak bizim Avrupa Yeşil Anlaşması 
adında kapsayıcı bir politikamız ve bu politikanın kapsayıcı bir hedefi 
var. Biz bu hedefi, ‘Avrupa olarak iklim nötr, kaynak verimli ve rakabetçi 
ekonomiye sahip olmak istiyoruz’ şeklinde kurduk. Yaklaşık 1 sene önce 
Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nı yayımladık.”

Döngüsel ekonominin, ürünlerin, materyallerin ve kaynakların akıllı 
ve bilinçli bir şekilde harcanması olduğunu ifade eden Bosmans, plas-
tik konusunda AB’de yapılan çalışmalara ilişkin ise şunları kaydetti:

“Plastik için ana belge AB Plastik Stratejisi. Bu bizim Ocak 2018’de 
yayımladığımız stratejik bir belge. İlk olarak geri dönüşüm yetenek-
lerimizi ve plastik geri dönüşümünü geliştirmeyi hedefledik. Bunlar 
dönüştürdüğümüz plastiğin kalitesinin ve ekonominin geliştirilmesi 
için birlikte yapılıyor. Plastiğin yüzde yüz dönüştürülebilir olmasından 
emin olmak istiyoruz. Tabi ki hepimiz diğer taraftan çevredeki plas-
tikle ilgili bir problemimiz olduğunu biliyoruz ve bu sorunu çözmek 
istiyoruz. Yatırımları ve inovasyonları döngüsel bir çözüme doğru it-
mek istiyoruz.”

Öncelikli olarak israfı önlemek istediklerini belirten Bosmans, “Eğer 
atık ortaya çıkarsa bu atıkları zengin kaynaklara dönüştürmek istiyo-
ruz” dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Genel Müdür 

Yardımcısı Selman 

Ayaz: "Gıda üretiminde 

olduğu gibi ambalaj 

malzemesinin de güvenli 

bir şekilde üretilmesi 

gerekiyor."
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Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre rekor 

artışla 3,2 milyona ulaştı. Söz konusu satışların yüzde 84,4’ü Avrupa 

ve Çin’de gerçekleşti.

Elektrikli araç satı ları artmaya 
devam ediyor
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EV-volumes.com ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
tarafından yayımlanan verilere göre, geçen yıl dün-
yada otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 
geriledi.

Küresel elektrikli araç satışları, COVID-19 nedeniyle 
geçen yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre 
azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla patlama 
yaşadı. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel 
elektrikli araç satışları aylık bazda 2019’un aynı döne-
mine göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Böy-
lece, geçen yıl elektrikli araç satışları 2019’da satılan 2,1 
milyon araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 
3,2 milyon adet oldu. Bu artışla, dünyadaki toplam 
elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların 
toplam araç pazarındaki payı ise 2019’daki yüzde 2,5 
seviyesinden 2020’de yüzde 4,2’ye yükseldi.

Avrupa’daki elektrikli araç satışları 2020’de bir önceki 
yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 
bin elektrikli araç satıldı. Avrupa’daki satışların art-
masında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya 
sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla 
bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme et-
kili oldu.

Çin’de geçen yıl satılan 1 milyon 337 bin elektrikli 
araç, bir önceki yıla göre yüzde 12 yükseldi. Böylece 
dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 
84,4’ü Avrupa ve Çin’de gerçekleşti.

ABD’de 2020’de satılan elektrikli araç sayısı bir önce-
ki yıla göre yüzde 4 artarak 328 bin oldu. Kalan yak-
laşık 149 bin elektrikli araç ise diğer ülkelerde satılır-
ken, Japonya, Kanada ve Avustralya’da elektrikli araç 
satışları düştü.

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon 
seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yılki 
büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin’in öncü olması 
bekleniyor.

IEA’ya göre, 2050’de sıfır emisyon hedeflerine ulaş-
mak için elektrikli araçların küresel araç pazarındaki 
payının 2030’da yüzde 50 seviyesine yükselmesi ge-
rekiyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gelecek 10 yıla yönelik ticari 
stratejilerini içeren Ticaret Politikası Değerlendirmesi başlıklı 
çalışmasını yayımladı. Buna göre, AB’nin ticaret politikası, yeşil 
ve dijital hedefler doğrultusunda ekonominin toparlanma ve 
dönüşümünü destekleyecek.

Çevre ve iklim dostu dönüşüm için ‘sorumlu ve sürdürülebilir’ değer 
zincirleri kurulacak. Dijital dönüşüm ve hizmet ticareti teşvik edilecek. 
AB’nin ticari konulardaki düzenleyici rolü kuvvetlendirilecek. AB’nin 
komşu ve genişleme başta olmak üzere çevresindeki ülkelerle 
ortaklıkları derinleştirilecek. Ticaret anlaşmalarının bütün unsurlarıyla 
birlikte uygulanması güçlendirilecek. AB, işletmelerine adil bir ticaret 
ortamı sağlayacak. AB’nin ticari alanda çıkarlarını koruma kapasitesi 
artırılacak.

AB’nin ticaret politikası çevre, dijitalle me 
ve DTÖ reformuna odaklanacak

Çevre ve iklim dostu 

dönüşüm için ‘sorumlu 

ve sürdürülebilir’ değer 

zincirleri kurulacak. Dijital 

dönüşüm ve hizmet ticareti 

teşvik edilecek. 
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Sürdürülebilir ve daha adil ticaret için küresel kurallar güncellenecek. Bunun için 
AB Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna öncelik verecek. Kurumun, 
sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmasına çalışılacak. DTÖ kurallarının kamu müdahalesinin 
ekonomilere olumsuz etkisini engelleyecek biçimde değiştirilmesine çabalanacak. Kurum 
üyelerinin önemli konularda yeni anlaşmalar müzakere etmelerinin kolaylaştırılmasına 
odaklanılacak. DTÖ uzlaşmazlık çözüm mekanizmasındaki mevcut tıkanmanın aşılması 
için tarafları bağlayıcı bir çözüm sağlanacak. DTÖ komitelerinin çalışma şekli geliştirilecek. 
Kurumun, üyelerin politikalarını daha etkili gözlemlemesi sağlanacak.

DTÖ reformu için yeni ABD yönetimi ile yakın temas kurulacak. ABD ile AB arasında ilişkileri 
geliştirmek ve karşılıklı sorunların aşılması için çalışma yapılacak.

Çin ile daha adil ve kurallara dayalı ekonomik ilişki kurmaya öncelik verilecek. AB’nin Çin ile 
ticari ilişkilerinde haklarını korumasını sağlayacak mekanizmalar yer alacak
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 ve ge-
çen yılın son çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. 
Buna göre, COVID-19 salgını geçen yıl küresel ticaret değerinde yüzde 
9’luk bir düşüşe yol açtı.

Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2020’nin son çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, 
bunun da 2020’de küresel ticarette yıllık düşüşü yüzde 9’a tutmasını sağ-
ladığı belirtildi. Geçen yılın ilk yarısında küresel ticarette yüzde 15 düşüş 
görülmüştü.

Raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki küresel ticaretteki topar-
lanmanın ‘düzensiz’ olduğuna vurgu yapılarak, büyük ölçüde gelişmekte 
olan ülkelerde mal ticaretinden dolayı güçlü kaldığı ifade edildi.

UNCTAD raporunda, son çeyrekte artışın Doğu Asya başta olmak üzere 
büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerden geldiğine işaret edilerek, Doğu 
Asya’da mal ticaretinin son çeyrekte yıllık yüzde 12 arttığı ifade edildi.

Küresel ticaret, salgının etkisiyle 
2020’de yüzde 9 azaldı
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Raporda, “Doğu Asya ekonomileri, güçlü ihracat büyümesi ve küresel 
pazar payındaki kazanımlarıyla küresel ticaretteki toparlanma süreci-
ne öncülük ediyor” denildi.

Geçen yılın son çeyreğinde imalat sektörünün toparlanmasına dikkat 
çekilen raporda, küresel hizmet ticaretinin ise üçüncü çeyrek seviyele-
rinde kaldığı kaydedildi.

COVID-19 salgını döneminde Türkiye, Vietnam, Uganda, Çin, İsviçre ve 
Tayvan’ın çok daha iyi bir ihracat performansı ortaya koydukları ifade 
edilen raporda Venezuela, Suudi Arabistan, Kolombiya ve Nijerya’nın 
ise ihracatta nispeten daha kötü performans gösterdikleri belirtildi.

Raporda, UNCTAD’ın küresel ticarette toparlanmanın COVID-19’un se-
yahat sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmesinden dolayı yılın ilk 
çeyreğinde tekrar yavaşlamasını beklediğine yer verildi.

UNCTAD’ın raporunda, yılın birinci çeyreğinde 2020’nin son çeyreğine 
göre küresel mal ticaretinde yüzde 1,5 ve küresel hizmet ticaretinde ise 
yüzde 7’lik bir düşüş tahmini yapılırken, bu tahminin COVID-19 salgını 
ve hükümetler tarafından sunulan teşvik paketlerine ilişkin belirsizlik ne-
deniyle ‘değişken’ olabileceğine vurgu yapıldı

“Doğu Asya ekonomileri, 

güçlü ihracat büyümesi 

ve küresel pazar 

payındaki kazanımlarıyla 

küresel ticaretteki 

toparlanma sürecine 

öncülük ediyor”
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2021 Küresel Riskler 
Raporu’nun
sonuçları açıklandı
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Marsh Türkiye ve 
Zurich Sigorta iş birliğiyle hazırlanan 2021 Küresel Riskler Rapo-
ru’nun sonuçları, düzenlenen çevrim içi toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, son 
bir yıldır iş yapma, iletişim, alışveriş, eğitim gibi birçok alanda dijital 
dönüşümün etkilerinin yaşandığını ifade ederek, bu süreci verimli 
şekilde yönetme ve bu alanda atılacak adımları çok önemsediklerini 
söyledi.

Yaşadıkları dönüşümün, avantajların yanı sıra yeni riskleri de berabe-
rinde getirdiğini belirten Oran, dijitalleşme ve teknolojiye erişimdeki 
eşitsizliklere değindi.

Oran, “Tıpkı aşılamanın eşit olmayan dağılımında gördüğümüz gibi 
birtakım toplumsal maliyetleri de beraberinde getiriyor. Bu alanda 
artacak eşitsizliğin toplumsal kırılganlığı artırması ve kapsayıcı to-
parlama ihtimalini zayıflatması önemli bir risk. Eğitim başta olmak 
üzere eşitsizliklerin neden olabileceği bu riskler, toplumun refahı 
için doğru yönetilmek zorunda” şeklinde konuştu.

Raporun COVID-19 kaynaklı risklere dikkati çektiğini kaydeden Oran, 
salgının son 10 yıldaki kazanımlara olumsuz etkilerine işaret etti.

Söz konusu risklerin dünya için ne zaman kritik bir tehdit haline ge-
leceğine bakıldığında, en yakın tehditler arasında (büyük olasılıkla 
gelecek 2 yılda gerçekleşmesi beklenenler) istihdam ve geçim kriz-
leri, geniş çaplı gençlik hayal kırıklıkları, dijital eşitsizlikler, ekonomik 
durgunluk, insan yapımı çevresel zararlar, toplumsal uyumun yok 
olması ve terörist saldırılar yer alıyor.

Varlık balonları, fiyat istikrarsızlığı, emtia şokları ve borç krizleri gibi 
ekonomik riskler, 3-5 yıllık zaman diliminde belirgin bir şekilde öne 
çıkıyor. Bunu devletler arası ilişkiler ve çatışmalar gibi jeopolitik risk-
ler izliyor. 5-10 yıllık zaman dilimini ise biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal 
kaynak krizleri ve iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları 
konusunda başarısızlık gibi çevresel risklerle birlikte kitle imha silah-
ları, teknolojik ilerlemenin olumsuz etkileri ve devletlerin veya çok 
taraflı kurumların çöküşü gibi riskler domine ediyor.

Gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığına göre en 
önemli riskler arasında olağanüstü hava olayları, iklim 
değişikliğinin iyileştirilmesi konusunda başarısızlık ve insan 
kaynaklı çevresel hasar, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik 
başarısızlıkları yer alıyor
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Verilen bilgiye göre, Dünya Ekonomik Forumunun bu yıl yayımlanan Küresel Riskler Rapo-
ru’nda, Küresel Risk Algı Anketi sonuçlarından elde edilen diğer risklerle birlikte COVID-19 
salgınının yarattığı riskler geniş olarak ele alınıyor.

Raporda, salgından çıkartılacak derslerden ve tarihsel risk analizinden yararlanarak daya-
nıklılığı artırmaya yönelik öneriler de sunuluyor.

Olağanüstü hava olayları, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik ilintili risklerin öne çıktığı ra-
porda, kısa vadede salgınla tetiklenen sağlık, ekonomik ve teknolojik eşitsizliklerin top-
lumsal uyumun ve genç neslin üzerinde oluşturabileceği baskıya dikkati çekiliyor. İklim 
değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları hakkında küresel iş birliğinin önemi de vurgulanıyor.

Küresel Riskler Raporu 2021’de en son gerçekleştirilen Küresel Risk Algı Anketi’nin sonuç-
ları paylaşılırken, büyüyen sosyal, ekonomik ve endüstriyel bölümlerin analizine, bunların 
birbirleriyle olan bağlantılarına ve toplumsal uyum ile küresel iş birliği gerektiren büyük 
küresel riskleri çözme becerisi üzerindeki etkilerine yer veriliyor. Raporda, salgından çıkar-
tılacak derslerden ve tarihsel risk analizinden yararlanılarak dayanıklılığı artırmaya yönelik 
öneriler bulunuyor.

Rapora göre, gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığına göre en önemli riskler arasında ola-
ğanüstü hava olayları, iklim değişikliğinin iyileştirilmesi konusunda başarısızlık ve insan 
kaynaklı çevresel hasar, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik başarısızlıkları yer alıyor. Bu süre-
de etkisinin şiddetine göre en önemli riskler arasında bulaşıcı hastalıklar en üst sırada yer 
alırken, bunu iklim değişikliğinin iyileştirilmesi konusunda başarısızlık ve diğer çevresel 
riskler izliyor. Bunun yanı sıra kitle imha silahları, geçim krizleri, borç krizleri ve bilgi tekno-
lojileri altyapısının çökmesi de bulunuyor.
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Rapora göre sağlık, eğitim, finansal istikrar ve teknolojideki temel 
eşitsizlikler krizin belirli grupları ve ülkeleri orantısız bir şekilde et-
kilemesine yol açtı. Sadece 2 milyondan fazla ölüme neden olmak-
la kalmayan COVID-19’un ekonomik ve uzun vadeli sağlık etkileri, 
yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

Salgının ekonomik şok dalgası, eşitsizliği ani bir şekilde artıracak 
ancak eşitsiz bir toparlanma riski de artabilecek. Sadece 2020’nin 
ikinci çeyreğinde 495 milyon çalışma saatine eş değer iş gücü 
kaybı yaşandı. 2020’de sadece 28 ekonominin büyümesi bekle-
niyor.

Küresel Risk Algı Anketi’ne yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 60’ı, bu-
laşıcı hastalıklar ve geçim krizlerini dünyaya yönelik en büyük kısa 
vadeli tehditler olarak tanımladı.

Ekonomiler salgının şoku ve uyarısından çıkarken, şirketler bir 
sarsıntıyla karşı karşıya kalıyor. Gelişmiş ekonomilerde durgun-
luk, gelişen ve gelişmekte olan pazarlarda kaybedilen potansiyel, 
küçük şirketlerin çökmesi, büyük ve küçük şirketler arasındaki 
uçurumun genişletilmesi, pazar dinamizminin azalması ve eşit-
sizliğin artması uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedefine 
ulaşmayı zorlaştırıyor.

Tüm bunlara rağmen hükümetler ve değişen bir iş ortamı öngören 
şirketler için üretkenliği ve sürdürülebilirliği artıracak akıllı, temiz 
ve kapsayıcı büyümeye yatırım yapma fırsatları bulunuyor.

Daha yeşil ekonomilere 
geçişin, salgının 
şokları geçene kadar 
ertelenemeyeceği 
görülüyor
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COVID-19, 4. Sanayi Devrimi’ni hızlandırarak insan etkileşiminin, e-tica-
retin, çevrim içi eğitimin ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasını sağladı. 
Bu değişimler, salgından çok sonra bile toplumu dönüştürecek ve tele 
çalışma ile hızlı aşı geliştirme yeteneği gibi büyük faydaları beraberinde 
getirecek.

Ancak bu değişimler aynı zamanda durumu daha da kötüleştirme ve eşit-
sizlik yaratma riski de taşıyor. Dijital eşitsizlik, ankette kritik bir kısa vadeli 
tehdit olarak değerlendirildi.

Dijital sıçrama bazı gençlere fırsatlar sağlarken, birçok genç hala istihdam 
sorunu yaşıyor. Dünya çapında genç yetişkinler, 10 yılda ikinci büyük kü-
resel krizlerini yaşıyor. Çevresel bozulmaya, finansal krizin sonuçlarına, 
artan eşitsizliğe ve endüstriyel dönüşümün aksamasına maruz kalan bu 
nesil, eğitimleri, ekonomik beklentileri ve akıl sağlığı açısından ciddi zor-
luklarla karşı karşıya.

Küresel Risk Algı Anketi’ne göre, gençlik hayal kırıklığı riski, küresel top-
luluk tarafından büyük ölçüde ihmal ediliyor ancak kısa vadede dünya 
için kritik bir tehdit haline gelecek. Şimdiki nesil, gelecekteki fırsatlardan 
mahrum kalırsa ve bugünün ekonomik ve politik kurumlarına olan inanç-
larını kaybederse, büyük çabalarla elde edilmiş toplumsal kazanımlar 
kaybedilebilir.
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İklim değişikliği, yıkıcı bir risk olmaya devam ediyor. Dün-
ya çapında karantinalar küresel emisyonların 2020’nin 
ilk yarısında düşmesine neden olsa da daha önce elde 
edilen kanıtlar, emisyonların geri dönebileceği konu-
sunda uyarıyor. Daha yeşil ekonomilere geçişin, salgının 
şokları geçene kadar ertelenemeyeceği görülüyor.

Salgına verilen tepkiler, istikrarı tehdit eden yeni iç ve 
jeopolitik gerilimlere neden oldu. Dijital bölünme ve ge-
lecekteki kayıp nesil, sınırlar içindeki sosyal uyumu test 
etme eğiliminde. Küresel Risk Algı Anketi katılımcıları 
devletlerin çökmesi ve çok taraflılığın çökmesi risklerini 
kritik uzun vadeli tehditler olarak değerlendiriyor.

Katılımcılar, 3-5 yıl içinde dünya için kritik tehditler ola-
rak tahmin edilen devletler arası ilişkilerin kırılması, dev-
letler arası çatışmalar ve kaynak jeopolitikleşmesi ile işa-
retlenmiş zorlu bir jeopolitik görünüme dikkati çekiyor.

Dikkate değer kararlılık, iş birliği ve inovasyon örnek-
lerine rağmen çoğu ülke, küresel salgın sırasında kriz 
yönetiminin bazı yönleriyle mücadele etti. Kesin dersler 
çıkarmak için erken olsa da Küresel Riskler Raporu, CO-
VID-19’a verilen yanıtın 4 temel alanına bakarak küresel 
hazırlık durumunu yansıtıyor. Bu alanlar; kurumsal oto-
rite, risk finansmanı, bilgi toplama ve paylaşma ile ekip-
man ve aşılar olarak sıralanıyor.

Rapora göre, krizden alınacak dersler risk süreçleri ile 
risk kültürünü geliştirmek yerine karar vericilerin bir 
sonraki salgına nasıl daha iyi hazırlanabileceklerini anla-
malarını sağlarsa dünya, bir sonraki krizi tahmin etmek 
yerine yine son krizi planlayacak.

Salgına verilen tepki ülkelerin, şirketlerin ve uluslarara-
sı topluluğun genel dayanıklılığını güçlendirmek için 4 
yönetişim fırsatı sunuyor. Bu fırsatlar arasında risk etki-
lerine ilişkin bütüncül ve sistem tabanlı bir bakış açısına 
sahip analitik sistemler formüle etmek, ulusal liderliği 
ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek için yüksek pro-
filli risk şampiyonlarına/savunucularına yatırım yapmak, 
risk iletişimini iyileştirmek ve yanlış bilgilerle mücadele 
etmek ve riske hazır olma konusunda yeni kamu-özel 
ortaklığı biçimlerini araştırmak bulunuyor

Rapora göre, 2 yıl 
içerisinde gerçekleşmesi 
beklenen küresel 
tehditler arasında 
istihdam ve geçim 
krizleri, geniş çaplı 
gençlik hayal kırıklıkları, 
dijital eşitsizlikler ve 
ekonomik durgunluk 
başı çekiyor
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Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan COVID-19, şu 
ana kadar 118 milyondan fazla kişiye bulaştı; 2,6 milyonu aşkın kişinin 
de ölümüne neden oldu. 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 11 Mart 2020’de ‘salgın’ ilan ettiği CO-
VID-19, 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açar-
ken, küreselleşen ekonomiyi de benzeri görülmemiş şekilde etkiledi. 

COVID-19’un salgın ilan edilmesinden bu yana geçen bir yılda küresel 
çapta ekonomik faaliyet ve ticaret durma noktasına geldi, milyonlar-
ca kişi de işini kaybetti. Salgın, gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemleri 
üzerinden ekonomilerini zorlarken, düşük gelirli ülkelerdeki mevcut 
sorunları da daha derinleştirdi. 

Uluslararası dayanışmanın sağlanması gereken bir dönemde ülkeler 
sınırlarını kapattı, küreselleşme de bir kırılma yaşadı. 

Gelişmiş ekonomiler COVID-19 salgınının yayılımını kontrol altına al-
maya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler de insan hayatı, toplumsal 
bütünlük ve ekonomilerine yönelik daha önce görülmemiş bir tehdit-
le karşı karşıya kaldı. Dünyanın dört bir yanında etkili olan salgın ne-
deniyle hükümetler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina 
önlemleri uygulamak zorunda kaldı ve ekonomik hayatta bazı kısıtla-
malara gitti. 

Eş zamanlı arz ve talep şoku küresel ekonomide durgunlukla, küresel 
ticarette ise benzeri görülmemiş bir daralmayla sonuçlandı. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, küresel ekonomi 
2020’de yüzde 3,4 daraldı. Dünya ekonomisinin 2021’de yüzde 5,6, 
2022’de ise 4 büyüyeceği öngörülüyor. Dünya Ticaret Örgütü ise kü-
resel ticaretin geçen yıl yüzde 13 ila 32 arasında azaldığı tahmininde 
bulundu. 

OECD verilerine göre, 
küresel ekonomi 
2020’de yüzde 
3,4 daraldı. Dünya 
ekonomisinin 2021’de 
yüzde 5,6, 2022’de 
ise 4 büyüyeceği 
öngörülüyor.

Dünya ekonomisi,
salgının birinci yılında
yaralarını sarmaya
çalışıyor
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Salgın, gelişmişinden az gelişmişine kadar neredeyse 
tüm ülkelerin büyüme performansını olumsuz etkiledi. 
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve Avrupa ülkelerinin 
de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerin 2020’de 
ortalama 4,9 küçüldüğü tahmininde bulundu. Dünya-
nın en büyük ekonomisi ABD, salgının etkisiyle geçen 
yıl yüzde 3,5 daralırken, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 
6,6 küçüldü. IMF verileri, gelişmekte olan ülke ekonomi-
lerinin 2020’de ortalama yüzde 2,4 daraldığının tahmin 
edildiğini ortaya koydu. Gelişmekte olan ülkeler arasın-
da Çin ve Türkiye, 2020’de büyüme gösteren ekonomiler 
olarak öne çıkarken, söz konusu dönemde Çin’in büyü-
me hızı yüzde 2,3 ve Türkiye’nin büyüme hızı yüzde 1,8 
olarak kaydedildi. OECD verilerine göre, gelişmekte olan 
ülkeler arasında yer alan Hindistan yüzde 7,4, Rusya yüz-
de 3,6 küçüldü. 

Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmanın hızlı olma-
sı beklenirken, İngiltere gibi hizmet sektörüne bağımlı 
ekonomilerde toparlanmanın bu yıl yavaş olmasının 
öngörüldüğü kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomiler-
de COVID-19 krizi etkisinin 2008-2009 küresel finansal 
krizinin çok üzerinde olduğu hesaplanıyor. Gelişmekte 
olan ülkelerin geçen yıl 800 milyar dolarlık ihracat ge-
liri kaybı yaşadığı ve turizme bağımlı ülkelerde salgının 
etkisinin daha da yüksek olduğu tahmin edildi. Salgın-
dan önce gelişmekte olan ekonomilerin üçte biri yüksek 
borç seviyelerine sahipken, salgın nedeniyle mali politi-
ka için gerekli manevra alanları da kısıtlandı. 

Ekonomideki durgunluk ve salgının neden olduğu kri-
zin en ağır şekilde hissedildiği alanlardan biri de iş gücü 
piyasası oldu. Karantina önlemlerinin etkisiyle işleri dur-
ma noktasına gelen ve gelirleri düşen işletmeler, ma-
liyetlerini azaltabilmek için işten çıkarmalara yöneldi. 
Salgın döneminde birçok çalışan işini kaybederken, ül-
kelerin işsizlik oranlarında da artış yaşandı. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, salgı-
nın etkisiyle 2009 küresel krizine kıyasla 4 kat daha fazla 
istihdam kaybı yaşandı ve küresel çalışma saatlerinde 
yaşanan yüzde 8,8’lik azalma 255 milyon kişilik iş kaybı-
na denk geldi. 

İstihdam kaybının en sert şekilde hissedildiği ülkeler-
den biri ABD oldu. Ülkede 10 yıldır devam eden istih-
dam büyümesi, salgınla birlikte yerini iş kayıplarına bı-
raktı. ABD’de Şubat 2020’de yüzde 3,5 gibi son 50 yılın 
en düşük seviyesinde olan işsizlik oranı, salgınla birlikte 
geçen yıl martta yüzde 4,4’e, nisanda ise yüzde 14,7’ye 
yükseldi. Salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye 
başlamasıyla işsizlik oranı kademeli düşüş kaydederek 
şubatta yüzde 6,2’ye kadar geriledi. 

Uzmanlar, dünya genelinde salgın kaynaklı işsizlikte 
kaydedilen düşüş eğilimine rağmen iş gücü piyasasının 
toparlanmasının uzun zaman alabileceği öngörüsünde 
bulunuyor. 
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COVID-19 salgını, düşük gelirli ülkelerdeki mevcut sorunları derin-
leştirirken, yoksulluğu daha da artırdı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) 
2020 En Az Gelişmiş Ülkeler Raporu’na göre, COVID-19 salgınının 
etkisiyle en az gelişmiş ülkeler, 2020’de son 30 yılın en kötü ekono-
mik performansını sergiledi. Kişi başı ortalama GSYH’nin 1.088 dolar 
olduğu bu ülkelerde hâlihazırda düşük olan yaşam standartları iyice 
gerilerken, yüksek seviyelerdeki yoksulluk oranları da salgın önce-
sinde elde edilen kazanımları tersine çevirerek daha da arttı.

COVID-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan karantina önlem-
leri, seyahat, konaklama ve eğlence gibi hizmet sektörlerinin alt kollarını 
olumsuz etkiledi. 

Sınırların kapanması, hava yolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması, iş ge-
zileri ve tatillerin seyahat kısıtlamalarıyla iptal edilmesi sonucu özellikle 
seyahat ve konaklama sektöründe büyük kayıplar yaşandı. Aşı iyimserli-
ğiyle bu yıla dair umutların artmasına karşın birçok analist, uluslararası 
seyahat ve turizm sektörünün 2025 yılına kadar salgın öncesi seviyelere 
dönmeyeceği öngörüsünde bulunuyor. 

Salgının en çok kazananı ise büyük ilaç şirketleri oldu. Dünya genelinde 
hükümetler, COVID-19 aşısı ve tedavi seçenekleri için milyarlarca dolarlık 
harcama yaparken, aşı geliştirme çalışmaları yürüten Moderna, Novavax, 
AstraZeneca ve BioNTech gibi ilaç şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş-
ler kaydedildi.
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COVID-19 salgını, perakende ve konaklama gibi 
sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu sektörler-
de fiziksel temasla ilgili yeni endişeleri tetikledi. 
Salgına karşı alınan karantina önlemleri, ekonomi 
ve finanstaki dijitalleşmeyi de hızlandırdı. Evden 
çalışma kavramı salgın ile daha yaygın hale gelir-
ken, çevrim içi alışveriş de büyük artış kaydetti.

Salgının küresel ekonomilerde neden olduğu zararın tam ola-
rak hesaplanamayacağını belirten analistler, 2019’da yaklaşık 
86,6 trilyon dolar olduğu tahmin edilen küresel GSYH’nin nere-
deyse 3,5 trilyon dolar kayıp yaşadığını ifade etti. 

COVID-19’un yarattığı endişe, finansal piyasalarda da sert 
dalgalanmalara neden oldu. Salgının ilk aylarında özellikle 
ABD ve Avrupa’da vaka sayıları arttıkça Dow Jones, S&P 500, 
Nasdaq, Dax, FTSE ve Nikkei gibi endekslerde büyük düşüşler 
kaydedildi. 

Ekonomiler COVID-19 salgınının neden olduğu kısıtlamalar 
nedeniyle can çekişirken, hükümetler ve dünyanın önde ge-
len merkez bankaları salgının ekonomik etkilerini sınırlamaya 
yönelik politikaları hızla hayata geçirdi. Salgının neden oldu-
ğu krizin ekonomik etkileriyle mücadele etmek ve ekonomi-
yi canlandırmak için başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak 
üzere önde gelen merkez bankaları, hızla faiz oranlarını dü-
şürdü ve parasal genişleme başlatarak piyasaya bolca likidite 
enjekte etti. 

İzlenen mali ve parasal politikalarla salgının ekonomi ve finans 
sektörlerinde açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, toparlanma-
nın nasıl olacağı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. 

COVID-19’a karşı hızla geliştirilen aşılar piyasalardaki iyimser-
liği artırsa da uzmanlar, sağlanan mali ve parasal desteklerin 
erkene çekilmemesi ve toparlanma sağlanana kadar sürmesi 
gerektiği uyarısında bulunuyor. Virüsün son aylarda keşfedilen 
yeni varyantları risk oluşturmaya devam ederken, bu varyant-
ların birçok ülkeyi önlemleri sıkılaştırmaya zorlaması da topar-
lanmayı geciktiriyor. 
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Salgının İngiltere’de neden olduğu resesyonun büyüklüğü görülmemiş boyutta 
gerçekleşti. Ülke ekonomisindeki yüzde 9,9’luk daralma, kayıtların tam olarak 
tutulmaya başlandığı 1948’den bu yana en fazla düşüş oldu. 

Avrupa’da, İspanya’dan sonra COVID-19’dan en çok etkilenen ülke olan İngil-
tere’de, ekonominin belkemiği konumundaki hizmet sektörü salgından büyük 
darbe aldı. Ekonomisinin yüzde 80’i hizmet sektörüne dayalı olan İngiltere, sal-
gının ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek ve istihdamı destekleyebilmek 
yaklaşık 300 milyar sterlin harcadı. Nisan 2020’de İngiltere’nin GSYH’si Şubat 
2020’ye göre yüzde 24 azalırken, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ekonomi yaz ay-
larında toparlandı. Virüsün yeni varyantının görülmesiyle birlikte Ocak 2021’de 
ülkede kısıtlamaların uygulanmasına yeniden başlandı. Söz konusu kısıtlamala-
rın bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin GSYH’sinde azalışa neden olması bekleniyor.

Ekonomistler, kısıtlamalar hafifletildiğinde ekonominin ne kadar hızlı toparla-
nacağı konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Bazı ekonomistler, tüketici 
harcamalarının güçlü büyümeyi destekleyeceğini belirtirken, bazıları da bu yıl 
işsizlikte beklenen artışın tüketicileri daha temkinli davranmaya iteceğini vur-
guluyor. Salgının ekonomik şoku sona erse bile krizin, ülke ekonomisinde kalıcı 
hasara veya yaralara neden olabileceği ifade ediliyor.

Salgın, ülkenin kamu maliyesini de önemli ölçüde etkiledi. Hükümet, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük borçlanmayı yapmak zorunda kaldı. Vergi 
gelirleri düşerken, kamu harcamaları arttı. Bütçe açığının 2020-2021’de rekor se-
viyeye ulaşması bekleniyor. Kamu maliyesinin gelecek yıllardaki görünümünün, 
salgının seyri ve ekonomik toparlanmanın gücüne bağlı olacağı belirtiliyor. 
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COVID-19’un neden olduğu ekonomik kriz, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’yı da ben-
zeri görülmemiş şekilde vurdu. 2008-2009 finansal krizinden sonra ‘iyi’ olarak nitelendirilen 
10 yıllık bir ekonomik büyümenin ardından salgının neden olduğu krizle 2020’de derin bir 
resesyon yaşayan Almanya’da GSYH geçen yıl yüzde 5 azalış kaydetti. 

Ülkede, salgından en çok etkilenen sektörlerden turizm, konaklama, hava yolları, seyahat, 
yeme-içme ve tekstilde birçok firma iflasın eşiğine gelirken, çeşitli sektörlerde faaliyet göste-
ren şirketler de hayatta kalma mücadelesi veriyor. 

Almanya’nın kamu borcu, geçen yılın ocak-eylül döneminde 296,4 milyar euro artarak yak-
laşık 2,2 trilyon euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Ülkede federal devlet, eyaletler, yerel 
yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı ise geçen yıl 139,6 milyar 
euro oldu. Böylece 2011’den beri ilk defa bütçe açığı oluştu. Söz konusu açık, Doğu ve Batı 
Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek ikinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti. 
Bütçe açığı GSYH’nin yüzde 4,2’sine ulaştı.

Almanya’nın 2020 ihracatı da salgının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla 
göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar euroya geriledi. 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını çok düşük seviyede tutması, düşük faiz ne-
deniyle kamu, hanehalkı ve şirketlerin çok düşük faizle borçlanabilmesi ve bütçesinin fazla 
vermesi Almanya’nın, COVID-19 krizine mali olarak iyi bir durumda girmesini sağladı. 

Avrupa’da COVID-19 teşvik ve yardımları konusunda en dikkati çekici ülke de Almanya oldu. 
Hükümet, salgının vurduğu ekonomisini kurtarmak için 2013’ten bu yana ilk kez borçlanma-
sının yanında çeşitli araçlarla ekonominin ayakta kalmasını sağlamak için 800 milyar euro-
dan fazla teşvik paketi hazırladı.
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Batı ekonomileri, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomi so-
runlarıyla boğuşurken, başta Çin olmak üzere Japon-
ya, Güney Kore, Tayvan, Malezya ve Endonezya gibi 
Asya ekonomileri, aldıkları etkili tedbirlerle hem eko-
nomilerini nispeten açık tutmayı hem de vaka ve ölüm 
sayılarını sınırlandırmayı başardı. 

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan, ekonomik dar boğaz 
ile COVID-19’u dizginlemek arasında kaldı. ABD’den 
sonra dünyanın en fazla COVID-19 vaka sayısına 
sahip ülkesi olan Hindistan’da ekonomi salgından 
dolayı çökme noktasına geldi. 

Ülkede COVID-19 nedeniyle 24 Mart 2020’de uy-
gulanmaya başlanan ve 30 Mayıs’a kadar süren 
genel sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri, 
ekonominin yüzde 23,9 küçülmesi ve yaklaşık 140 
milyon kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Ülkede GSYH’nin 2020-2021 mali yılında yüzde 8’e ya-
kın azalması beklenirken, bazı ekonomistler, ekonominin 
toparlanması ve kişi başına düşen milli gelirin tekrar CO-
VID-19 seviyesine gelmesinin uzun yıllar alacağı öngörüsün-
de bulunuyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomi-
leri arasında gösterilen Güney Afrika’da eko-
nomi, salgın nedeniyle 2020’de 100 yılın en 
sert daralmasını yaşadı. Son 11 yıldır büyü-
yen ekonomi, geçen yıl yüzde 7 küçüldü. Bu 
durum, Afrika’nın en büyük ikinci ekonomi-
sinde 1920’den beri görülen en sert daralma 
olarak kayıtlara geçti. 

Güney Afrika’da işsizlik, son 10 yılda yüzde 
20’nin üzerinde seyrederken, 2020’nin dör-
düncü çeyreğinde yüzde 32,5’e yükseldi.

standard  42

 haberler



Ekonomik durgunluk ve gelir eşitsizliği gibi kronik sorunlarla mücade-
le eden Latin Amerika ülkeleri, salgının etkisiyle yeni krizlerin eşiğine 
gelirken, bölge ekonomileri 2020’de yüzde 8’den fazla daralma kay-
detti. Bölgede neredeyse her ülke resesyona girdi. Ekonomik daralma, 
gelir eşitsizliği ve yoksulluğu derinleştirdi. 

Salgın, ülkede iş gücü piyasasını da olumsuz etkiledi. Geçen yıl şubat 
ayından ağustosa kadar olan süreçte 12 milyonu aşkın Brezilyalı işini 
kaybetti ve işsizlik oranı yüzde 14,6’ya yükseldi.

Arjantin ekonomisi de salgının etkisiyle geçen yıl yüzde 10,5 küçüldü. 
Ülke ekonomisi 2018’den bu yana resesyonda olurken, salgınla birlikte 
ekonomideki kayıplar daha da arttı. Arjantin’de 2019’da yüzde 9,8 olan 
işsizlik oranı, geçen yıl yüzde 11 seviyesine çıktı. Ülkede 2019’da yüzde 
53,8 ile 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon da salgın nede-
niyle yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Arjantin Merkez Bankası 
verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2020’de yüzde 38,5 olarak 
gerçekleşti

COVID-19 salgını, Rusya’da 
işsizliği ve yoksulluğu artır-
dı. Son 6 yıldır büyüme soru-
nu yaşayan Rus ekonomisi, 
2020’de salgın ve petrol piya-
salarındaki çalkantılar sonucu 
yeni sıkıntılarla yüzleşmek zo-
runda kaldı.

Latin Amerika Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Brezilya’da COVID-19 salgını; düşük 
büyüme hızı, yüksek gelir eşitsizliği ve zayıf mali pozisyon gibi ülkenin uzun süredir 
devam eden kırılganlıklarını daha da kötüleştirdi. Salgının etkisiyle ülke ekonomisi 

2020’de yüzde 4,4 daraldı. 
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TEMEL SI B R MLER

Bilim, teknoloji, endüstri ve uluslararası ticaret alanında 

farklı ölçüm birim sistemlerinin kullanılmasının yarattığı 

karmaşayı önlemek için bir uluslararası birimler sistemi-

nin oluşturulması, 1960 yılında yapılan 11. Uluslararası 

Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda (CGPM) gö-

rüşülmüş ve “SI” olarak ifade edilen “Uluslararası Birimler 

Sistemi (Système International d’Unités-SI)” kabul edil-

miştir. Uluslararası Birimler Sistemi (SI); 7 temel birim 

ile, bu temel birimler üzerinden türetilmiş birimlerden 

oluşmaktadır.

SI sistemi, 1960 yılında CGPM tarafından resmi olarak ka-

bul edildiğinden bu yana bilimsel ve teknolojik gelişme-

lere paralel olarak birkaç kez revize edilmiştir. Yapılan re-

vizyonların en önemli sebebi, ölçüm birimlerinin yapay 

nesneler yerine, doğal olaylara bağlı evrensel sabitlere 

bağlı olarak tanımlanmasıdır.

Kilogram, amper, kelvin ve mol tanımlarının değiştiri-

lerek yedi temel SI biriminin tanımlarının evrensel sa-

bitler üzerinden yapıldığı revize SI, 16 Kasım 2018‘de 

gerçekleşen 26. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel 

Konferansı’nda (CGPM) kabul edilmiştir. Revize SI, 20 

Mayıs 1875’te imzalanan Metre Konvansiyonu’nun 144. 

yıldönümü olan 20 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe gir-

miştir.

Uluslararası Birimler Sistemi (SI) aşağıda sıralanmış olan 

ve tanımları evrensel sabitler üzerinden yapılmış 7 temel 

birime dayanmaktadır.

Kaynak:
https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/si-birimleri (Erişim tarihi 21.05.2021)

https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/icerik/temel-birimler (Erişim tarihi 21.05.2021)
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“s” sembolü ile ifade edilen saniye, zamanın 

SI birimidir. Birim, Sezyum 133 atomunun 

temel enerji seviyesindeki iki aşırı ince 

düzey arasındaki geçişine karşılık gelen 

frekansın (Δν
Cs

) sabit değeri s-1 ‘e eşit olan 

Hz birimi cinsinden 9 192 631 770 alınarak 

tanımlanmıştır.

ZAMAN
saniye

s
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TEMEL SI B R MLER

“m” sembolü ile ifade edilen metre, 

uzunluğun SI birimidir. Birim, vakumdaki 

ışık hızı sabitlenmiş sayısal değeri (c), m 

s-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 299 

792 458 alınarak tanımlanmıştır. Burada 

saniye sezyum frekansı ΔνCs üzerinden 

tanımlanmıştır.

UZUNLUK
metre

m
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kg
“kg” sembolü ile ifade edilen kilogram, 

kütlenin SI birimidir. Birim, Planck sabitinin 

(h) sabitlenmiş sayısal değeri, kg m2 s-1’e eşit 

olan J s birimi cinsinden ifade edildiğinde, 

6,626 070 15 × 10-34 alınarak tanımlanmıştır. 

Burada metre ve saniye c ve ΔνCs üzerinden 

tanımlanmıştır.

KÜTLE
kilogram
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TEMEL SI B R MLER

“K” sembolü ile ifade edilen kelvin, 

termodinamik sıcaklığın SI birimidir. Birim, 

Boltzmann sabitinin (k) sabitlenmiş sayısal 

değeri, kg m2 s-2 K1 ’e eşit olan J K-1 birimi 

cinsinden ifade edildiğinde, 1,380 649 × 

10-23 alınarak tanımlanmıştır. Burada yer 

alan kilogram, metre ve saniye ise h, c ve 

ΔνCs üzerinden tanımlanmıştır.

TERMODİNAMİK 
SICAKLIK
kelvin k
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A

“A” sembolü ile ifade edilen amper, elektrik 

akımın SI birimidir. Birim, elementer 

elektrik yükünün (e) sabitlenmiş sayısal 

değeri 1,602 176 634 × 10-19 C alınarak 

tanımlanmıştır. Burada C birimi A s ’ye 

eşit olup, saniye de ΔνCs üzerinden 

tanımlanmıştır.

ELEKTRİK 
AKIMI
amper
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TEMEL SI B R MLER

“mol” simgesi ile ifade edilen mol, madde 

miktarının SI birimidir. Bir mol tam olarak 

6,022 140 76 × 1023 kadar temel öge 

içerir. Bu sayı, mol-1 birimi cinsinden ifade 

edildiğinde Avogadro sabitinin (NA) sabitlenmiş 

sayısal değeri olup, Avogadro sayısı olarak 

adlandırılır. n sembolü ile gösterilen bir sistemin 

madde miktarı, belirli temel öge sayısının bir 

ölçüsüdür. Temel öge atom, molekül, iyon, 

elektron, herhangi bir parçacık veya belirlenmiş 

bir parçacık grubu olabilir.

MADDE MİKTARI
mol

mol
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cd
“cd” sembolü ile ifade edilen kandela, belli bir 

doğrultudaki ışık şiddetinin SI birimidir. Birim, 540 

x 1012 Hz frekansındaki monokromatik ışınımın 

ışıksal veriminin sabitlenmiş sayısal değeri 

(Kcd), cd sr W-1 veya cd sr kg-1 m-2 s3’e eşit olan 

lm W-1 birimi cinsinden ifade edildiğinde, 683 

olacak şekilde tanımlanmıştır. Burada kilogram, 

metre ve saniye birimleri h, c ve ΔνCs üzerinden 

tanımlanmıştır.

IŞIK ŞİDDETİ

kandela
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Kalibrasyon

Belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının 
gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerlerle 
ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri 
arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.

Ulusal
Standart

Ele alınan büyüklüğe 
ait, ülkedeki diğer 

bütün standartların 
değerlerinin temeli 

olduğu; resmi, ulusal 
bir kararla kabül edilen 

standart.

Referans
Standart

Genelde belirli bir 
mahalde en yüksek 

metrolojik özelliklere 
sahip ve o mahalde 
yapılan ölçümlerin 
kendisinden elde 
edildiği standart.

Çalışma

Standardı

Ölçme cihazı veya 
maddi ölçütü kalibre 

veya kontrol etmek için 
rutin olarak kullanılan 

ve genelde referans 
standart ile kalibre 
edilmiş standart.

Transfer
Standartı

Standartların, maddi 
ölçütlerin veya 

ölçme cihazlarının 
karşılaştırılmasında 

aracı olarak kullanılan 
standart.

Primer 
Standart

Belirli bir alanda 
en yüksek 

metrolojik vasfa 
sahip olan 
standart.

Sekonder 
Standart

Değeri primer 
standart ile 

karşılaştırılarak 
elde edilen 
standart.
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Ölçme Cihazı

Tek başına yada 
diğer ekipmanlarla 
birlikte, bir ölçümü 

gerçekleştirmek için 
tasarlanmış cihaz.

Skala

İlgili rakamlarıyla 
birlikte ölçü aletinin 
tertibatının bir 
parçasını oluşturan 
sıralanmış işaretler 
takımıdır (Her bir 
işaret, skala işareti 
olarak adlandırılır).

Kadran

Bir görüntüleme 
cihazının, skala veya 

skalaları taşıyan 
sabit veya hareketli 

kısmıdır.

Hassasiyet

Bir ölçü aletinin 
göstergesinde 
minimum 
değişimini sağlayan 
giriş değeridir.

Çözünürlük

Bir gösterge 
elemanının, 
gösterdiği büyüklüğün 
birbirine çok yakın 
ardışık değerleri 
arasında anlamlı bir 
ayrım yapabilmesi 
kabiliyetinin nicel 
ifadesidir.

Ölçme Aralığı

Bir ölçme 
teçhizatında 
ölçebilecek 
minumum ve 
maksimum değerler 
arasında kalan 
bölge.

Ölçüm Belirsizliği

Ölçülen değerin, gerçek 
değerini de ihtiva 
eden değerler aralığını 
karakterize eden 
istatistik-matematik 
metotlara dayalı bir 
tahmindir.
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Ölçüm Belirsizliği – Tolerans İlişkisi

Kalibre Edilecek Ölçü Teçhizatının Tespiti

T+=103T-=97

U- U+

100

100 101,3 102,7 103,6 106

100-3 ±1
+3

1

3

2

Kaliteyi etkileyen tüm cihazlar belirlenmeli 
(Karar verme aşamasında veri oluşturan 
cihazların kalibrasyonu yaptırılmalıdır)

Cihazlar kodlanmalı

Cihaz Grupları (tip,cins vs.) 
tanımlanmalı ve sınıflanmalı
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ETKİ BÜYÜKLÜKLERİ (Kontrol edilmesi gereken laboratuvar şartları)

Kalibrasyon Sıklığı Neye Göre Tayin Edilir?
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Gerekli Ortam Sıcaklığı Radyasyon

Atmosferik Basınç Besleme Gerilimi ve Değişimler

Havanın Kalitesi (Nem,Toz vs.) Laboratuvarın Topraklama Sistemi

Şartlandırılmış Havanın Hızı Magnetik Alan ve Düşük Frekans Etkisi

Bağıl Nem Oranı Elektrik Alan Etkisi

Sismik ve Akustik Titreşim
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Günümüzde, üreten ülkeler, dünya ekonomisinde etkin olmakta ve kuralları belirleyen konumda 
yer almaktadır. Ölçümler, üretim kalitesinin çıktısını etkilemektedir. Endüstrinin hassas ölçümlere 
ve testlere bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan ölçümler, dünya çapında kabul edile-
bilir ve güvenilir olmalı, ticarete teknik engeller oluşturmamalıdır [1].

İnsanoğlu, tarihin eski çağlarından beri ölçümler yapmıştır. Mısır piramitlerinin inşasında ölçü 
birimlerine ihtiyaç vardı ve Eski Mısır’da her dolunayda standart uzunluk birimini kalibre etmeyi 
ihmal edenler idam cezasına çarptırılırdı. Ölçüm faaliyetleri insan hayatını doğrudan etkilemek-
tedir. Market raflarında yer alan temel ihtiyaç maddelerinin büyük bir bölümü, kahve, çay ve 
kereste gibi ürünler ağırlık veya ölçü ile satın alınır. Su, elektrik, doğalgaz gibi temel gider kalem-

Dr. Can Ekici
 

Ölçümlerin İzlenebilirliği,
Metroloji ve TSE’nin Rolü
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Mısır piramitlerinin inşasında ölçü birimlerine ihtiyaç vardı 
ve Eski Mısır’da her dolunayda standart uzunluk birimini 
kalibre etmeyi ihmal edenler idam cezasına çarptırılırdı.

leri sayaçlar tarafından yapılan ölçümlere göre faturalandırılır ve 
insanların bütçelerini etkiler. Polis radarları, promil metreler ve ola-
sı ekonomik sonuçları olan cihazlar insan hayatını etkilemektedir. 
İlaçların içindeki etken madde miktarları ve kan örneği ölçümleri 
de ölçüm cihazları ile yapılmaktadır. Bilimin tamamen ölçüme bağlı 
olduğunu söylemek mümkündür. Ölçüm bilimi (metroloji), bilimsel 
araştırma için gereklidir ve bilimsel araştırmanın kendisi de met-
rolojinin gelişmesinin temelidir. Bilim her zaman mümkün olanın 
sınırlarını genişletir ve ölçüm bilimi bu yeni keşiflerin metrolojik 
yönlerini takip eder, araştırmacıların keşiflerine devam etmelerine 
olanak tanır [1]. 

Hassas üretim için hassas ölçümlere ihtiyaç duyulmakta olup, has-
sas ölçümleri yapmak için birimlerin realizasyonu ve ölçüm bilgi-
si sürekli olarak gelişmektedir. Hassas ölçümler, yüksek teknolojik 
uygulamalarda daha iyi üretim kalitesine ve ilerlemelere rehberlik 
eder. Bu sebeple metroloji çevreleri, fiziksel büyüklüklerin gerçek-
leştirilmesi ve ölçümlenmesi üzerinde devamlı olarak çalışmaktadır 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 2018 yılında, 60 ülkeden oluşan bir grup, oy birliği 
ile ölçüm birimlerinin tamamen doğanın temel özelliklerine dayan-
ması yönünde bir karar alarak tarihe not düştüler ve Uluslararası 
Ölçüm Birimleri Sistemi’ni (SI Birim Sistemi) yeniden tanımladılar 
[9]. Böylece metre, kilogram gibi temel ölçüm birimlerinin tanımı, 
insan yapımı olan ve zamanla değişim gösterebilecek mastarların 
yerine doğanın değişmeyen özellikleri yardımıyla gerçekleştirile-
bilir duruma gelmiştir. Örneğin, kilogram birimi kütle prototipine 
bağımlı iken, 2018’de alınan kararla birlikte elektromanyetik kuv-
vete bağlı olarak, tekrar gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir (Kibble 
Terazisi). Kibble Terazisi’nin kurulumu, herhangi bir referans kütle 
prototipine bağımlı kalmadan, bilim insanları ve araştırmacılar ta-
rafından gerçekleştirilebilmektedir. Şekil 1’de bir grup araştırmacı 
tarafından LEGO küpleri ile yapılmış bir “Kibble Terazisi” yer almak-
tadır [10].
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Uluslararası kabul görmüş ölçüm birimlerinin, endüstride ve uygulamada bü-
tünlük teşkil etmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler, 
üretimde veya insan hayatını etkileyen sektörlerde yapılan ölçümlerin birbiriyle 
ilişkili olmasını amaçlamaktadır. Örnek olarak, Türkiye’de 1 metre uzunluğun-
da bir çelik cetvel yapılmış ölçüm ile Hollanda’da kullanılan başka bir 1 metre 
uzunluğunda çelik cetvel ile yapılmış ölçümlerin arasında anlamlı bir ilişki ol-
ması beklenmekte, yapılan ölçümlerin belirli oranlarda örtüşmesi istenmektedir. 
Günümüzde bir ürünün tüm parçalarının aynı üretici tarafından imal edilmediği 
durumlar bulunmakta, ülke dışındaki üreticilerden parça tedariki yapılabilmek-
tedir. Tedarikçiye iletilen ölçüler, geçme toleransları, yüzey pürüzlülüğü gibi tek-
nik detaylar üzerinden üretimler yapılmaktadır. Ölçüm sistemlerinin birbiriyle 
uyumlu olması, üreticilerin aynı dili konuşması için önem teşkil etmekte, dünya 
ölçeğinde ticareti ve üretim ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. 

Şekil 1: LEGO küpleri ile yapılmış bir Kibble Terazisi
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Doğruluğu en kaba olan ölçüm cihazı ile primer ölçüm sistemi arasın-
da kesintisiz olarak bir bağ olması, üretimde yapılan ölçümlerin, ölçüm 
belirsizlikleri dâhilinde, Uluslararası Ölçüm Birimleri Sistemi’ne izlene-
bilir olduğunu gösterir. Ölçüm sistemlerinin ve cihazlarının izlenebilir-
liğinin sağlanması kalibrasyon ile mümkündür. Kalibrasyon, bir cihazın, 
sistemin veya referans malzemenin performans özelliklerini belirler. 
Bu özellikler genellikle ölçüm standartları veya sertifikalı referans mal-
zemelerle karşılaştırılarak elde edilir. Kalibrasyon işleminin bir sonucu 
olarak kalibrasyon sertifikası hazırlanır ve genellikle cihaz için bir eti-
ket basılır [1]. Bir ölçüm cihazının kararlılığı, doğruluğu gibi paramet-
reler hakkındaki bilgiler, kalibrasyon sertifikası aracılığıyla elde edilir. 
Kalibrasyon sertifikası olmayan bir ölçüm sisteminin tepkisi hakkında 
yorum yapmak zordur. Kalibrasyon sertifikası, ölçüm cihazı için karşıla-
şılabilecek sonuçların aralığını da tanımlar. Bu aralıklar, ölçüm belirsiz-
liği olarak ifade edilebilir. Bir ölçüm cihazının kalibrasyonu, ulusal veya 
uluslararası standartlara göre izlenebilir referans cihazları kullanılarak 
gerçekleştirilir. İzlenebilirlik zinciri, en hassas uygulamalar ile en kaba 
ölçüm faaliyetleri arasındaki ilişkiyi kurar. Ölçüm cihazının karakteristiği 
hakkında fikir vermek için kalibrasyon sertifikaları önemlidir. Şekil 2’de 
basınç ölçümleri için örnek bir izlenebilirlik zinciri görülmektedir.

Şekil 2: Örnek İzlenebilirlik Zinciri (TSE Kalibrasyon Eğitim Notlarından alınmıştır.)
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Ölçümlerin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla faa-
liyet gösteren ölçümbilimini (metroloji) üç ana alana 
ayırmak mümkündür. Bu alanlar bilimsel metroloji, yasal 
metroloji ve endüstriyel metroloji olarak ifade edilebilir.

Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimleri ta-
nımlamak, bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak, 
ölçümlerin doğruluğunu sağlamak metrolojinin te-
mel amacıdır [11]. Uluslararası geçerliliği olan ölçüm 
sistemlerinin ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili 
faaliyetler bilimsel metrolojinin alanı olmakla birlikte, 
ilgili faaliyetler ulusal metroloji enstitüleri tarafından 
yürütülmektedir. Türkiye’de Ulusal Metroloji Enstitü-
sü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) bünyesinde yer almaktadır.

Ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletlerinin 
kalibrasyonu yasal metroloji alanına girmekle birlikte, 
bu tip cihazların kalibrasyonuna/muayenesine dair 
kurallar yasalar veya yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

Yasal metroloji, ticari işlemler ile ilgili ölçümlerin ka-
litesini garanti etmek amacıyla, kamu makamları ta-
rafından oluşturulan bağlayıcı kurallarla oluşturulan 
teknik ve idari prosedürleri kapsar [12, 13]. Ülkemiz-
de, yasal metroloji hakkında düzenlemelerin hazır-
lanması ve uygulamaya konulması görevi T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri 
Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir [14].

Marketteki bir terazinin, akaryakıt istasyonundaki bir 
dispenserin güvenilir sonuçlar vermesinin garanti 
altına alınması, yasal metrolojinin sorumluluğunda-
dır. 2019 yılında yürürlüğe giren 30915 sayılı “Su Dı-
şındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve 
Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında 
akaryakıt istasyonlarında bulunan dispenserlerin, 
motorlu araç lastiklerinin hava basıncı ölçümünde 
kullanılan cihazların, eczanelerde kullanılan hassas 
kütlelerin, aks kantarlarının periyodik muayenesinde 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet vermektedir. 
Muayene başvuruları elektronik ortamdan yapılabil-
mektedir. Başvurular hakkında TSE’nin resmi internet 
sitesi www.tse.org.tr’den bilgi alınabilir [15]. Şekil 
3’te, akaryakıt istasyonlarının muayenesinde mobil 
olarak kullanılan ve ölçüm ekipmanlarının entegre 
edildiği bir periyodik muayene aracının kullanımına 
ait bir görsel bulunmaktadır.
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İzlenebilirliği olan ikincil seviye standartlar ile gerçek-
leştirilen ve endüstride kullanılan ölçüm cihazlarının 
kalibrasyonlarını içeren faaliyetler endüstriyel met-
rolojinin kapsamındadır. Doğrudan alım-satım işlem-
lerinde kullanılmayan ve üretim kalitesini etkileyen 
ölçüm cihazları/sistemleri endüstriyel metrolojinin 
konusudur. Örneğin, bir kuyumcunun satış yaparken 
kullandığı hassas bir terazi yasal metrolojinin alanın-
da iken, imalathanede takı üretiminde kullanılan bir 
hassas terazi endüstriyel metrolojinin alanına girmek-
tedir. 

TSE, 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Ka-
nunu ile endüstriyel metroloji alanında yetkilendiril-
miş olup, geniş bir kapsam ve alanında uzman kadro-
suyla endüstrinin kalibrasyon ihtiyaçlarını karşılamayı 
ilke edinmiştir. TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, Anka-
ra, Gebze (Kocaeli) ve Bursa’da olmak üzere üç bölge-
de hizmet vermekte olup, İstanbul Anadolu Yakası ve 
İstanbul Avrupa Yakası’nda da kalibrasyon ekiplerine 
sahiptir. 

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları; basınç kalibrasyonu, 
boyutsal kalibrasyon, kuvvet kalibrasyonu, sertlik ka-
librasyonu, malzeme test makinalarının kalibrasyonu, 
sıcaklık kalibrasyonu, nem kalibrasyonu, elektriksel 
kalibrasyon, tork kalibrasyonu, akustik kalibrasyon, 
hacim kalibrasyonu, kütle kalibrasyonu alanlarında 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan AB-0002-K kodu ile 
akredite şekilde kalibrasyon işlemlerini gerçekleştir-
mekte ve sanayinin ihtiyacını karşılayacak geniş bir 
akreditasyon kapsamında, 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu’na uygun olarak elektronik imzalı kalibrasyon 
sertifikası hazırlamaktadır. TSE Kalibrasyon Labora-
tuvarlarının akreditasyon kapsamı hakkında, TSE’nin 
resmi internet sitesini (www.tse.org.tr) veya Türk Ak-
reditasyon Kurumunun (TÜRKAK) resmi internet site-
sini (www.turkak.org.tr) ziyaret ederek bilgi alabilirsi-
niz.

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, endüstrinin ihtiyacı 
olan özel ölçümler, ülke içerisinde gerçekleştirileme-
yen kalibrasyonlar için metot geliştirmekte ve kalib-
rasyon ihtiyacı için yurtdışına döviz çıkışını minimize 
etmeye çalışmaktadır.

Özel ölçümler ve kalibrasyonlar hakkında bilgi almak, 
başvuru yapmak için TSE resmi internet sitesi www.
tse.org.tr adresini ziyaret edebilir ve başvuru adımla-
rını takip edebilirsiniz
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04.05.2021)
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Basınç
Kalibrasyon

Laboratuvarı

Nem
Kalibrasyon
Laboratuvarı
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Boyutsal
Kalibrasyon

Laboratuvarı

Sıcaklık
Kalibrasyon
Laboratuvarı
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Kuvvet Kalibrasyon Laboratuvarı
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Boyutsal Kalibrasyon Laboratuvarı
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Akustik
Kalibrasyon

Laboratuvarı

Tork
Kalibrasyon
Laboratuvarı
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Sıcaklık
Kalibrasyon

Laboratuvarı

Elektriksel
Kalibrasyon
Laboratuvarı
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Üretim kalitesinin istenilen seviyelere yükseltilmesi için doğru öl-
çümler, günümüzde sanayimiz için büyük önem taşımaktadır. Doğ-
ru yapılan ölçümler kadar, ölçüm sonuçlarının doğru yorumlanması 
da çok önemlidir. 

Kalibrasyon sertifikaları, sadece denetimlerde kullanılmak üzere bir 
belge olarak düşünülmemelidir. Ölçüm sonucunun ürün kalitesini 
nasıl etkilediği mutlaka değerlendirilmelidir. Öncelikle kullanıcı ta-
rafından cihazın kendisinden beklenen performansı sağlayıp sağ-
lamadığı kontrol edilmelidir. Cihazın referans değere çok yakın so-
nuçlar göstermesi, belirsizliğin düşük olduğu anlamına gelmemek-
tedir. Üretimde kullanılan ölçüm cihazını kalibrasyona gönderme-
den önce mutlaka kalibrasyon ölçüm belirsizliği ihtiyacı belirlenmiş 
olmalıdır. İhtiyaç duyulan ölçüm belirsizliği değerini karşılayacak 
kapasiteye sahip laboratuvarlar tercih edilmelidir. Kalibrasyon la-
boratuvarlarının beyan etmiş olduğu ölçüm belirsizliği değerleri, 
Türk Akreditasyon Kurumunun internet sitesindeki ‘Akredite Kuru-
luş Arama’ bölümünden sorgulanabilmektedir.

Hata değeri ile ölçüm belirsizliği değeri çoğunlukla son kullanıcılar 
tarafından karıştırılmaktadır. Bir diğer yaygın kanı da kalibrasyona 
gönderilen cihazların hatalarının düzeltildiği ve artık iyi sonuçlar 
vereceğidir.  
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Örnek-1: Ölçülen 
değer, ölçüm 
belirsizliği ile 
birlikte toleranslar 
içerisinde 
kalmaktadır.

Örnek-2: Ölçülen 
değer, istenen 
değerden farklı, 
yani sapma var, 
ancak halen sınırlar 
içerisinde.
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Örnek-3: Ölçülen 
değer sınırlar 

içerisinde, ancak 
ölçüm belirsizliğinin 
(+) değeri eklenince 

sınırlar dışında 
kalmaktadır. ‘KABUL’ 

veya ‘RED’ durumu 
karşılıklı belirlenen 

şartlara bağlıdır.

Örnek-4: Ölçülen 
değer sınırlar 

içerisinde, ancak 
ölçüm belirsizliğinin 
(-) değeri eklenince 

sınırlar içerisinde 
kalmaktadır. ‘KABUL’ 

veya ‘RED’ durumu 
karşılıklı belirlenen 

şartlara bağlıdır.
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Kalibrasyon, ayar ya da tamir işlemlerini kapsamamaktadır. Kalibras-
yon, kalibre edilen cihaz ile ölçüm standardı arasında ilişkiyi kuran 
işlemler dizisidir. Eğer kalibrasyon işleminden sonra cihaz üzerinde 
herhangi bir ayar ya da bakım işlemi uygulandıysa, periyodun tamam-
lanması beklenmeden tekrar kalibrasyon hizmeti alınmalıdır. Kalibras-
yon laboratuvarı, ayarlama kabiliyetine sahip olsa bile, müşteri onayı 
olmadan cihaza müdahale edememektedir. Cihazın ayar veya tamir 
gerektirmesi, cihazın üreticisi tarafından belirtilen performans ara-
lığında çalışmadığını göstermektedir. Bu sebeple cihazın kullanıcısı, 
kalibrasyon sertifikasında belirtilen ayar veya tamir öncesi kalibrasyon 
sonuçlarını dikkatlice analiz etmeli ve bu cihaz kullanılarak geçmişte 
yapılan hangi ölçümlerin, kalibrasyonların etkilendiğini araştırmalıdır.

Sertifikada ölçüm sonuçları ve belirsizlik değerleri incelendikten son-
ra, söz konusu ölçümlerin hangi çevre şartları altında gerçekleştirildiği, 
dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Örneğin, cihazın kalibras-
yonunun yapıldığı laboratuvar ortam şartı ile fabrikadaki ortam şartı 
arasında fark varsa ölçüm sonuçlarının yorumlanmasında bu husus 
dikkate alınmalıdır. Kalibrasyon sertifikalarında beyan edilen kalibras-
yon sonuçları, kalibrasyon sırasındaki ortam şartları altında geçerlidir. 
Kullanıcı, kalibre edilmiş cihazı farklı ortam şartlarında kullanacak ise 
sıcaklık, nem, ortam basıncı ve diğer çevresel koşulların etkisinden 
kaynaklanan düzeltmeleri dikkate almalıdır. Cihazın performansı ile 
ilgili düzeltmeler yapılmadığı ve cihazın kalibrasyon sertifikasında ve-
rilen ortam şartlarından çok farklı koşullarda kullanıldığı durumlarda, 
çevresel koşulların etkisinden kaynaklanan ve değeri yeterince büyük 
olabilecek belirsizlik bileşeni, belirsizlik bütçesinde yer almalıdır. 

Kalibrasyonun ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre izlenebilir 
olarak yapılıp yapılmadığı, kullanıcı tarafından aranması gereken en 
önemli hususlardan birisidir. Sertifikada kullanılan referans cihaz ile il-
gili bilgiler incelenmelidir. Referans olarak kullanılan cihazın belirsizlik 
değeri, kalibre edilen cihazdan en az dört kat daha düşük belirsizliğe 
(istisnalar hariç) sahip olmalıdır. [1]

Kalibrasyonu gerçekleştiren laboratuvar, sertifikada ölçüm sonuçları 
ile birlikte ölçüm belirsizliği değeri ve güvenilirlik katsayısını belirtme-
lidir. Kalibrasyon sertifikasında verilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği 
değeri, ilgili cihazla gerçekleştirilecek ölçümlerin belirsizlik hesapla-
malarında temel bir faktör olarak ele alınmalıdır. 

Sonuç olarak doğru, güvenilir ölçümler ve ölçümlerin son kullanıcılar 
tarafından doğru değerlendirilerek uygulanması herkesin yaşam ka-
litesini artırır, maliyetler en az seviyeye indirilir ve ülke ekonomisine 
doğrudan katkı sağlanmış olur. Cihaz kullanıcıları, kalibrasyon talep-
lerinde ve kalibrasyon sertifikalarının değerlendirilmesinde bilinçli 
olmalıdır. Gerekirse değerlendirmeyi yapacak personellerin ‘Genel 
Metroloji’, ‘Ölçüm Belirsizliği’ ve cihazla ilgili (Boyutsal, Basınç, Kütle 
vb.) kalibrasyon eğitimlerine katılımları sağlanmalıdır. Kalibrasyon ile 
ilgili tüm eğitimler Türk Standardları Enstitüsü eğitimci personelleri 
tarafından planlı ya da müşteri taleplerine göre firma yerinde verile-
bilmektedir

[1]. İlknur K. Enver S. Saliha T. (2008). Kalibras-
yon Sertifikalarının Yorumlanması, VII. Ulusal 
Ölçümbilim Kongresi ve Sergisi, İzmir.

Doğru, güvenilir ölçümler 

ve ölçümlerin son 

kullanıcılar tarafından 

doğru değerlendirilerek 

uygulanması herkesin 

yaşam kalitesini 

artırır. Maliyetler en az 

seviyeye indirilir ve ülke 

ekonomisine doğrudan 

katkı sağlanmış olur.
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Standart kuvvetlerin oluşturulması, temel olarak statik kuvvet ölçümü prensi-
bine göre gerçekleştirilir. Newton’un ikinci kanunu kullanılarak, yerel yer çekim 
ivmesi ve havanın kaldırma etkisi düzeltmesi yapılarak, kalibre edilen ölü ağır-
lıklar yardımıyla türetilmiş bir SI birimi olan Newton (N) tanımına göre gerçek-
leştirilir.

Temel olarak ölü ağırlıklar, ölü ağırlıkları manivela veya hidrolik sistemler yar-
dımıyla büyüterek kuvvet oluşturulan ikincil seviye sistemlere Kuvvet Kalib-
rasyon Makinaları (KKM) adı verilir. Bu sistemler kuvvet ölçme cihazlarının (yük 
halkaları, dinamometreler, yük hücreleri, kuvvet dönüştürücüleri vs.) kalibras-
yonunda kullanılır. Kuvvet ölçme cihazı terimi, yük veya kuvvet uygulandığın-
da elastik deformasyona uğrayan bir eleman ve bu deformasyonun mekanik 
veya elektriksel olarak okunmasını sağlayan gösterge sistemlerinin bütününü 
ifade etmektedir. TSE Kuvvet Kalibrasyon Laboratuvarı, izlenebilirliği TÜBİTAK 
UME’den sağlanmış olan referans makinalar yardımıyla endüstriye bu ölçüm 
alanında hizmet vermektedir.

KKM’lerin çalışma prensibi, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Kuvvet ölçümü o kadar sık ve rutin olarak yapılır ki, bu ölçümlerin kesin olarak 
kontrol altına alınması gerekmektedir. Üretilen hemen her malzeme, bir tür iz-
lenebilir kuvvet ölçümü kullanılarak test edilir. 

Bu ürünler, evlerin inşasında kullanılan ahşaptan tuvalet kağıdını rulo üzerinde 
tutan kartona kadar farklılık gösterebilir.

 

TSE
Kuvvet Kalibrasyon 
Laboratuvarı
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Üst tabla

Kuvvet dönüştürücü

Alt tabla

Kuvveti meydana 
getiren kütleler (m)

Şekil 1. Ölü ağırlıklı kuvvet kalibrasyon makinasının ça-
lışma prensibi ve yapısı
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Şekil 2. Kuvvet kalibrasyon 
makinaları

TSE Kuvvet Kalibrasyon Laboratuvarı’nda Şekil 2’de gösterilmiş 1 N ile 100 kN arasında 
ölçüm yapmak yeteneğine sahip ve kalibrasyon işlemini otomatik olarak gerçekleşti-
ren dört adet KKM bulunmaktadır.

Söz konusu laboratuvar, ilgili kalibrasyon ve ölçüm standartlarına (TS EN ISO 376, 
ASTM E74 ve DKD R 3-3) uygun olarak tasarlanmıştır. Ortam şartları sıcaklık için (21 ± 
1) °C aralığında 0,1 °C, nem için ise (45 ± 10) %rh aralığında % 1 hassasiyetle ölçülmek-
tedir. Laboratuvara ilişkin akredite kapsamı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. TSE Kuvvet Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Kapsamı

Cihaz Adı
Ölçüm

Aralığı

Ölçüm Belirsizliği

(k=2)

Kuvvet Dönüştürücü, 
Yük Hücresi, Ölçme 

Halkası, Dinamometre, 
El Tipi Kuvvet Ölçer

1,0 N ≤ F ≤ 100 kN % 0,005
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Murat Dinç
 

BİYOMEDİKAL     
KALİBRASYON

standard  78

 dosya



Sağlık alanında yaşanabilecek tıbbi 
olumsuzlukların en aza indirgenmesi 
için, kullanılan cihazların kalibrasyonları 
önem arz etmektedir.
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Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sağlık işletmelerinde tedaviyi 
etkileyen en önemli unsurlardan biri eğitimli bireylerin teşhis koyar-
ken kullandıkları ölçüm cihazlarının doğruluklarıdır. Hatalı ölçüm so-
nucu veren bir cihaz, yanlış teşhis konma riskini oldukça artırmakta-
dır. Dolayısıyla sağlık alanında yaşanabilecek tıbbi olumsuzlukların en 
aza indirgenmesi için, kullanılan cihazların kalibrasyonları önem arz 
etmektedir.

Hasta sağlığını koruma ve sağlık çalışanının güvenliğini sağlama ama-
cıyla tıbbi cihazların doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına ilişkin 
düzenlemeleri içeren “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu 

Hakkında Yönetmelik”, 25.05.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanmıştır. Tıbbi cihaz sektörünü önemli ölçüde düzenleyen 
bu yönetmelikte; tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonları ile ilgili 
işlemlerin yapılma biçimine, kalibrasyon kuruluşlarının çalışma esasla-
rına, personel niteliklerine, sahip olunan donanımların uygunluğuna 
ilişkin konulara yer verilmektedir.

TSE SOJUZTEST, 1993 yılında Türk Standardları Enstitüsü ve Rostest 
Moskova Deneysel, Sertifikasyon ve Kalibrasyon Merkezi ortaklığı ile 
TSE SOJUZTEST Metroloji ve Kalibrasyon Limited Şirketi adıyla kurul-
muştur. 2010 yılında Türkiye Odalar Borsalar Birliği, kuruluşun yapısı-
na dâhil olmuştur. Endüstriyel kalibrasyon alanında çok geniş bir yel-
pazede hizmet veren şirketimiz, 2003 yılında biyomedikal kalibrasyon 
hizmetine başlamış ve 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda güvenilir bir 
kurum olmuştur. 2019-2020 yıllarında TSE ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu arasında yapılan protokol ile tıbbi cihaz kalibrasyonu yapacak 
kurum ve kişilere eğitimler verilmiştir.

TSE SOJUZTEST, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 
standardına göre aşağıdaki alanlarda akredite edilmiş Kay-
seri, İstanbul ve İzmir kalibrasyon laboratuvarlarında hizmet 
vermektedir:

■ Basınç

■ Boyut

■ Elektrik

■ Hacim

■ Kuvvet - Sertlik

■ Kütle

■ Optik

■ Sıcaklık

■ Terazi

Ayrıca, Gaziantep ve Trabzon’da irtibat büroları olan şirketi-
miz ülkemizin her noktasına kesintisiz hizmet vermektedir
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Sertliğin Tanımı ve Sertlik 

Ölçümünün Önemi

Sertlik ölçümü, sanayide malzemelerin kullanımının (bir 
malzemenin teknik olarak ilgili bir parçaya uygunluğu-
nun) değerlendirilmesi için çok önemli olan karakteris-
tik değerlerin (sertlik değerleri) belirlenmesine, kalite 
güvencenin bir parçası olarak denetimler sırasında ka-
bul edilmesine (gelen mallar ve giden mal muayeneleri), 
malzemeler arasında ayrım yapmayı (örneğin malzeme 
karışıklığı durumunda) ve hasar durumlarının açıklığa 
kavuşturulmasına (hasar analizi) yardımcı olmaktadır.

Sertlik testi, günümüzde özellikle metaller için mekanik 
malzeme testi için en sık kullanılan yöntemlerden biridir.

Sertlik, bir malzemenin (test parçasının), daha sert bir 
gövdeye (uca) göre ne kadar dayanıklı olduğunun bir 
ölçüsüdür.

Sertlik Metotları ve 

Kalibrasyonunun Gerekliliği

Bileşenler üzerinde ilgili ölçümler yapıldığında, sertlik 
test makinasının ve ölçümle ilgili tüm bileşenlerin stan-
darda uygun işlevselliği ve doğruluğu sağlanmalıdır. 
Sertlik testi standartları (ISO, ASTM) bunun nasıl göste-
rilmesi ve izlenmesi gerektiğine dair net kuralları tanım-
lar. Bu izleme gereksinimi, kullanılan her test yöntemi ve 
her yükleme derecesi için geçerlidir.

Bir sertlik test cihazının doğruluğunun ilk kontrolü ola-
rak, örneğin yeni makinalar için veya değişiklikler yapıl-
dıktan sonra kalibrasyon gereklidir.

Sertlik test makinasının hassasiyeti, kalibrasyondan son-
ra bile, periyodik günlük veya haftalık testin bir parça-
sı olarak düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu testlerin 
nasıl yapıldığı ve sonuçların izin verilen sapmaları, her 
test yöntemi ve standartlar dizisi (ASTM, ISO) için kesin 
olarak tanımlanmıştır.

Endüstride kullanılan pek çok sertlik ölçüm metodu 
mevcut olsa da en yaygın olanları Rockwell, Brinell ve 
Vickers metotlarıdır.

Bir derinlik farkı yöntemi olan Rockwell sertlik testinde, 
uç tarafından yapılan izin Şekil 1’de gösterildiği üzere 
artık derinliği ölçülür.

 

TSE
Sertlik Kalibrasyon 
Laboratuvarı
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Şekil 1. Rockwell sertlik ölçümü prensibi

Vickers sertlik testinde ise Şekil 2’de gösterildiği gibi elmas konik 
ucun malzemeye batırılması sonrası oluşan izin köşegen uzunluk-
ları ölçülür ve bu uzunluklara karşılık gelen sertlik değeri tespit 
edilir.

Şekil 2. Vickers sertlik ölçümü prensibi

Zero Reference Line

A

Ön yük   F1

HR = E - e

E
e

C

Ön yük

B

Ön yük       F0
          +
İlave yük   F1 - Toplam yük

136o

d1 d2
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Yaygın olarak kullanılan bir başka sertlik ölçüm metodu olan Brinell testinde 
ise, Şekil 3’te gösterildiği üzere farklı çap değerlerine sahip tungsten-karbür 
metal bilye yardımıyla iş parçası üzerinde iz oluşturulur ve bu izin çapına 
karşılık gelen Brinell sertliği değeri tayin edilir.

Şekil 3. Brinell sertlik ölçümü prensibi

Şekil 4. Rockwell ve Brinell-Vickers 
sertlik kalibrasyon makinaları

TSE Sertlik Kalibrasyon Laboratuvarı

Kullanılan sertlik test metodu ne olursa olsun, üretimin hemen her aşamasında kullanılan bu cihazların, sertlik refe-
rans blokları yardımıyla belirli periyotlarda doğrulamaya tabi tutulması gerekmektedir.

TSE Sertlik Kalibrasyon Laboratuvarı’nda, Rockwell, Brinell ve Vickers sertlik referans blokların kalibrasyonu amacıyla 
kullanılan ve Şekil 4’te gösterilmiş iki adet referans sertlik kalibrasyon makinası bulunmaktadır.
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Tablo 1. TSE Sertlik Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Kapsamı

Cihaz Adı

(Metot)

Ölçüm

Aralığı

Ölçüm Belirsizliği

(k=2)

Rockwell Sertlik 
Referans Blokları

HRA 0,50 HRA

HRBW 0,60 HRBW

HRC 0,50 HRC

HRN 0,50 HRN

HRTW 0,60 HRTW

Brinell Sertlik 
Referans Blokları

HBW 1/5

% 1,0

HBW 1/10

HBW 1/30

HBW 2,5/62,5

HBW 2,5/187,5

HBW 5/62,5

HBW 5/250

HBW 10/100

HBW 10/250

Vickers Sertlik 
Referans Blokları

HV5

%1,0

HV10

HV20

HV30

HV50

HV100

TSE Sertlik Kalibrasyon Laboratuvarı’nda Rockwell, Brinell ve Vickers me-
totlarına, sertlik referans blokların kalibrasyonu yapılmaktadır. Söz konusu 
laboratuvar ilgili kalibrasyon ve ölçüm standartlarına (TS EN ISO 6506-3, 
TS EN ISO 6507-3, TS EN ISO 6508-3, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E92 ve 
ASTM E384) uygun olarak tasarlanmıştır. Ortam şartları sıcaklık için (21 ± 1) 
°C aralığında 0,1 °C, nem için ise (45 ± 10) %rh aralığında % 1 hassasiyetle 
ölçülmektedir.

Laboratuvara ilişkin akredite kapsamı Tablo 1’de verilmiştir
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EKSPERTİZ
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Oto ekspertiz 
hizmeti, ikici el oto 
alım satımında satın 
alınmak istenilen 
aracın tarafsız bir 
uzman tarafından 
değerlendirilmesi ve 
varsa kusurlarının 
tespit edilmesidir. 
Ülkemizde yaklaşık 
10 yıl önce başlayan 
bu iş kolu, bugün 
yaklaşık 3 bin hizmet 
noktasına ulaşarak 
güçlü bir sektör 
haline gelmiştir. Yurt 
dışında ise ikinci 
el araç fiyatları çok 
düşük olduğundan 
böyle bir sektör henüz 
oluşmamıştır.

Murat Dinç
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Oto ekspertiz hizmetinde 
bunlarla sınırlı olmamakla 
beraber genel olarak aşağıdaki 
kontroller yapılır:

■ Motor performansı

■ Fren kontrol

■ Süspansiyon kontrol

■ Yanal kayma kontrolü

■ Kaporta ve boya analizi

■ Alt hasar kontrol

■ OBD arıza tespiti

■ İç dış görsel hasar/kusur kontrolü
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Bu ölçüm ve kontroller neticesinde hazırlanan bir rapor alıcı ve 
satıcıya sunulur. Zaman içinde ekspertiz personelinin tecrübe-
sizliği veya ölçümlerde kullanılan cihazların yanlış ölçümü gibi 
nedenlerle hatalı raporlar düzenlenmiş ve çok sayıda ihtilaf, 
mahkemelere taşınmıştır.

Nihayetinde sektörün bir düzene girmesi ve hizmetin kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle 8 yaşını aş-
mamış ve 160 bin km altındaki ikinci el araçların alım satımında 
ekspertiz hizmeti zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin, “Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü ta-
rafından belirlenen standarda göre verilen TSE Hizmet Yeterlilik 
Belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir ve 5 yıl süre ile 
saklanır.” maddesi uyarınca TSE tarafından konu ile ilgili olarak 
“TS 13805 İş yerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri 
için kurallar” standardı 19 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır. 
Bu standart sayesinde müşteriye sunulan hizmetlerin kalitesi 
artırılarak standart hale getirilmesi amaçlanmıştır.

TSE tarafından yapılan incelemelerde işyerinin durumu, iş sağlı-
ğı ve güvenliği, personelin uzmanlığı, kullanılan cihazların doğ-
ruluğu ve dokümantasyon gibi kriterler değerlendirilmekte ve 
neticesinde ekspertiz firması belgelendirilmektedir. Günümüz 
itibarıyla belgelendirilen firma sayısı 1000’i geçmiştir.

TS 13805 Standardı kriterlerinden biri olan ölçüm cihazlarının 
kalibrasyon hizmeti de TSE ve TSE iştiraki olan TSE SOJUZTEST 
Metroloji ve Kalibrasyon Limited Şirketi tarafından verilmekte-
dir

8 yaşını aşmamış ve 

160 bin km 
altındaki ikinci el araçların 

alım satımında ekspertiz 
hizmeti zorunlu hale 

getirilmiştir.
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Tork ölçümünün yapıldığı alanlar

Sanayi ürünlerinin hem imalat esnasında hem de imalattan sonra kont-
rolü kaçınılmazdır. Genelde ölçme işinin, özelde tork ölçümünün önemi 
de buradan kaynaklanmaktadır. Sanayide tork ölçümleri, yaygın olarak 
üretim ve proses kontrol alanlarında kullanılır. Ayrıca, ürünlere yönelik 
araştırma ve yeni teknolojiler geliştirme aşamasında da firmaların Ar-Ge 
birimleri tarafından tork ölçümlerine sıklıkla başvurulur.

Otomotiv sanayisindeki hemen hemen tüm prosesler yaklaşık olarak 
%35 civatalama işlemlerini içerir ve bu işlemler için sıklıkla tork el alet-
leri (tork anahtarları, tork tornavidaları, tork tabancaları vs.) kullanılır. Bu 
nedenle hem montaj esnasında hem de montaj sonrası kontrollerde kul-
lanılan tork el aletlerinin bir ölçüm cihazı olarak kesinliği ve doğruluğu 
son derece önemlidir ve bu cihazların düzenli aralıklarla kontrol, bakım, 
onarım ve kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir.

Tork nedir?

Tork, Şekil 1’de gösterildiği üzere bir kuvvetin bir cismi bir eksen etra-
fında döndürme etkisinin ölçüsüdür. Günlük hayatımızda kullandığımız 
birçok kapı, pencere, musluk ve/veya kavanoz kapaklarının açıp kapama 
işlemi birer tork uygulamasıdır. Endüstride ise en yaygın tork uygula-
maları vidaların sıkıştırılmasında, millerde, dişli kutularında, motorlarda, 
pompalarda ve benzeri güç aktarımının yapıldığı yerlerde karşımıza sık-
lıkla çıkmaktadır.

 

TSE
Tork Kalibrasyon 
Laboratuvarı
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Şekil 1. Ölü ağırlıklı tork kalibrasyon makinasının çalışma prensibi ve yapısı

TSE Tork Kalibrasyon Laboratuvarı

TSE Tork Kalibrasyon Laboratuvarı, ilgili kalibrasyon ve ölçüm standartları-
na (TS EN ISO ISO 6789-1, TS EN ISO 6789-2, DKD R 3-7, DKD R 3-8 ve DIN 
51309) uygun olarak tasarlanmıştır. Ortam şartları sıcaklık için (20 – 22) °C 
aralığında 0,1 °C, nem için ise (35 – 55) %rh aralığında %1 hassasiyetle ölçül-
mektedir. Laboratuvara ilişkin akredite kapsamı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. TSE Tork Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Kapsamı

Cihaz Adı Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları

Ölçüm 

Belirsizliği

(k=2)

Tork El Aletleri

0,2 N·m - 1000 N·m Sıcaklık: (21 ± 1) °C
Bağıl nem: % (45 ± 10) rh

% 0,2

Tork El Aletleri Kalibrasyon Düzeneği % 0,2

Yüksek Doğruluklu Tork Anahtarı % 0,02

Tork Dönüştürücü % 0,01

Kuvvet Kolu
(Manivela)

Ölü Ağırlıklar

Ana Gövde

Dönme Ekseni

Karşı Yatak Ünitesi

Bağlantı Kaplını

Bağlantı Kaplını

Kütle Asma Elemanı
(Kuvvet Uygulama Ekseni)

Test/Kalibre Edilen Cihaz
(Tork Ölçüm Sensörü)
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Referans Makinalar

Ölü Ağırlıklı Tork Kalibrasyon Makinaları

Tork birimini, doğrudan kütle ve uzunluk birimine izlenebilir olarak gerçeklemektedir. Tor-
kun tanımından yola çıkarak, havalı bir yatak üzerine oturtulmuş bir manivela ile ona asılmış 
yerçekimi ve havanın kaldırma kuvveti etkisi altındaki kütlelerden yaralanmaktadır. Kuvveti 
oluşturmak için kullanılan kütleler, birbirlerine sıralı olarak asılmaktadır. Kütleler, hem sağ 
yönlü hem de sol yönlü torkları oluşturabilmek için manivelanın her iki yanına da konuşlan-
dırılmıştır.
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Referans Tork Dönüştürücülü Tork Kalibrasyon Makinaları

Tork birimini, referans tork dönüştürücüsü üzerinden sağlamaktadır. Torku oluşturmak için 
yüksek redüksiyonlu bir elektrik servo motoru kullanılmaktadır. Tork anahtarlarının kalib-
rasyonu için sabit bir tork kolu üzerinde kayan hareketli bir destek noktasından yararlanıl-
mıştır. Yüksek doğruluklu tork anahtarlarının kalibrasyonu için sistemde bir havalı yatak 
mevcuttur
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Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon 

Laboratuvarı İşletmeciliği A.Ş. (SAMLAB), 8,5 milyon euro 

yatırım bütçesine sahip bir Avrupa Birliği (AB) projesi ile 

kurulmuştur. Laboratuvar, Samsun Tekkeköy ilçesi Organize 

Sanayi Bölgesi’nin (Samsun Merkez OSB) sosyal tesisler 

alanında, 5.000 m²’lik arazi üzerine 1.240 m² taban alana 

kurulu ve 4.800 m²’lik bir çalışma alanına sahiptir. SAMLAB, 

6 Temmuz 2017 tarihinde 6 kişilik teknik kadro ile birlikte 

kalibrasyon, deney, muayene hizmetlerine başlamıştır.
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SAMLAB, üstlenmiş olduğu misyon gereği, uygun fiyatlarla küçük ve büyük ölçekli iş-
letmelere sunacağı inovatif desteklerle ulusal ve uluslararası platformda faaliyetlerini 
sürdürmeyi amaçlamıştır. SAMLAB, uluslararası seviyede tanımlanmış deney, kalib-
rasyon ve muayene yöntemlerini kullanarak temel metal üreticilerinin, metal işleme 
fabrikalarının ve diğer çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların rekabetçi piyasa-
daki konumlarına katkıda bulunmayı vizyon edinmiştir.

SAMLAB, ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu gereği uluslararası standartlarda 
yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerini işletmelere sunmayı amaç edinmiş bir ku-
rumdur. 20 Aralık 2019 tarihinde kalibrasyon alanında (Sıcaklık Kalibrasyonu, Basınç 
Kalibrasyonu, Kütle Kalibrasyonu, Terazi Kalibrasyonu ve Boyut Kalibrasyonu) TÜR-
KAK tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından TS EN ISO/IEC 17025 standardı-
na uygun olarak akreditasyonu onaylanmıştır. Bu sonuçlara istinaden, işletmelerin, 
ürünlerinin uluslararası izlenebilirlik çerçevesinde uluslararası sahada satış ve pazar-
lanmasında üstün avantajlar elde etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. SAMLAB, 
deney, kalibrasyon, muayene hizmeti sunarken ölçüm sonuçlarını önemli derecede 
etkileyebilecek olan sıcaklık, nem, atmosfer basıncı ve yerçekimi ivmesi gibi kontrol 
parametreleri ile ölçüm hassasiyetine yüksek önem vererek teknik destek hizmetini 
sunmaktadır.
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7 Nisan 2020 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 

tarafından ISO/IEC 17025 standardına göre yapılan denetim 

sonucu SAMLAB, deney alanında yetkili laboratuvar olarak 

belgelendirilmiştir. Alınan bu yetki ile TSE tarafından denetlenen 

firmaların ürünlerine ve ithalat ürünlerinde istenen deneylerde 

geçerlilik belgesi verebilmektedir. SAMLAB mevcut hali ile birden 

fazla alanda faaliyet sürdürmektedir.
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SAMLAB FAALİYET ALANLARI

Test Laboratuvarında

Mekanik ve Fiziksel Test Alanında;

■ Mikroyapı inceleme

■ Çentik darbe testi

■ Sertlik ölçümleri

■ Çekme-basma-eğme testi

■ Metelografik numune hazırlama

Kimyasal Analiz Alanında;

■ Spektral analiz

■ Karbon kükürt analizi

■ Mineral analiz (XRD ve XRF)

Tahribatsız Muayene (NDT) Laboratuvarında

■ Radyografik muayene

■ Ultrasonik muayene

■ Penetrant muayene

■ Manyetik parçacık muayenesi

■ Gözle muayene (Videoskop)

Kalibrasyon Laboratuvarında

■ Boyutsal kalibrasyon (akredite)

■ Sıcaklık kalibrasyonu (akredite)

■ Basınç kalibrasyonu (akredite)

■ Kütle kalibrasyonu (akredite)

■ Terazi kalibrasyonu (akredite)

■ Elektrik kalibrasyonu (izlenebilir)

■ Kuvvet kalibrasyonu (izlenebilir)

Mobil Hizmetler Alanında

■ Test

■ Kalibrasyon

■ Tahribatsız Muayene 
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SAMLAB, 2020 yılı ocak ayında yeni bir yapılanmaya gir-
miştir. TSE’nin %85 hisse payını satın almasıyla, Samsun 
TSO %10 ve Samsun OSB %5 hisse payı ile yeni ortaklık ya-
pısı oluşmuştur. 1 milyon TL olan şirket sermayesi, TSE’nin 
ortak olması ile 3 milyon TL’ye çıkarılmış ve mevcut perso-
nel sayısı ise %50 artırılarak laboratuvarın hizmete devam 
etmesi sağlanmıştır. 

SAMLAB, Şubat 2020’de deney hizmetlerini uluslarara-
sı kabul edilebilir düzeyde işletmelere sunmak amacıyla 
TÜRKAK’a gerekli akreditasyon başvurusu işlemlerini ta-
mamlamıştır. 

SAMLAB, mevcut kapasitesi ile otomotiv sanayii, savunma 
sanayii, metal sanayii, bazı tıbbi cihaz üreticileri başta ol-
mak üzere çeşitli alan ve dallarda faaliyet göstermektedir. 
Yeni oluşturulacak olan laboratuvarlarda benzer sektörle-
rin yer alması beklenirken özellikle rulman üreticileri, itha-
lat ve ihracat yapan rulman firmalarının yoğunlukta olaca-
ğı öngörülmektedir.

Ortağı olduğu SAMLAB’ın, sunduğu hizmet alanlarında 
yüksek potansiyele sahip olması nedeni ile OKA (Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı), Rulmanlı Yatakların İthalat, 
İhracat, Üretim, Gözetim ve Belgelendirme Aşamasın-
da Uygulanması Gereken Deneylerde SAMLAB’ın Yetkili 
Deney ve Muayene Laboratuvarı Olmasının Desteklen-
mesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar baş-
latmıştır.

Rulmanlı Yatakların İthalat, İhracat, Üretim, Gözetim ve 
Belgelendirme Aşamasında Uygulanması Gereken De-
neylerde SAMLAB’ın Yetkili Deney ve Muayene Labora-
tuvarı Olmasının Desteklenmesi Projesi, ithali gerçek-
leştirilen rulmanlı yatakların, TS 6269 sayılı standarda ait 
ithalat denetimindeki değişiklikler sebebiyle, öngörülen 
yoğunluğun indirgenmesi ve gözetim ve denetiminin 
TSE tarafından yapılmakta olan ürünlerin, tüm deney ve 
muayenelerinin SAMLAB tarafından yapılmasını amaçla-
maktadır.

SAMLAB, otomotiv, savunma ve metal 
sanayii, bazı tıbbi cihaz üreticileri 
başta olmak üzere çeşitli alan ve 
dallarda faaliyet göstermektedir. 
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Rulman ithalat ve ihracatını yapan firmaların ya-
rarlanacağı rulman yataklarının TS 6269 standardı 
kapsamında laboratuvar kapasitesinde yapılacak 
muayene ve deneyler ise şunlardır:

■ İç ve Dış Bileziklerin Mikroyapı İncelemesi

■ Yanık Çatlak Muayenesi

■ İç ve Dış Bilezikler ile Bilyaların Sertliği

■ Manyetiklik Muayenesi

■ Bilezik Yüzeylerinin Pürüzlülüğü

■ Gürültü Seviyeleri

■ Sınır Boyutları ile Bileziklerin Yuvarlatma Boyutları 
ve Pah Boyut Sınırları

■ Radyal İç Boşluk Toleransları

■ İç ve Dış Bilezik Toleransları

■ Yuvarlanma Yolu Dairesellik ve Biçim Toleransları

■ Bilyaların Form ve Yüzey Pürüzlülüğü Toleransları

■ Malzeme Analizleri (Kimyasal) 
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(CMM)
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Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devrine kadar uzanan 
bir tarihi geçmişi bulunan Türk Savunma Sanayii, günümüz 
teknolojilerini en üst seviyede kullanan, hatta bu teknoloji-
leri artık kendisi üreten bir sektör olarak çalışmalarını sürdür-
mektedir. 

Bu, çok önemli ve stratejik sektör için üretim ve üretim stra-
tejileri de bir o kadar yüksek hassasiyette ve doğrulukta ol-
mak zorundadır. Dolayısıyla bu kapsamda, özellikle ölçme 
teknolojileri ve donanımlarının da bu vasıfları taşıması ge-
rekmektedir.

Tasarım aşamasından başlayarak her adımda ve kademede 
ölçüm yapma gerekliliği, ürünlere ait parçaların farklı tesis-
lerde üretilip montajın ise farklı bir tesiste gerçekleşmesi, 
süreç hakkında doğru karar verebilmek için doğru ve güve-
nilir ölçümlerin bulunması gerekliliği, çok dar toleranslar ile 
üretim yapma zorunluluğu gibi daha sayabileceğimiz birçok 
parametre, savunma sanayii için ölçüm ve ölçüm hassasiye-
tini çok önemli bir noktaya taşımaktadır.

Dolayısıyla bu yüksek hassasiyetteki ölçme cihazları ve ölç-
me sistemlerinin belirlenen periyotlardaki doğrulama ve ka-
librasyon işlemleri de bir o kadar önemli ve elzemdir.

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren işletmeler de 
süreç hakkında doğru kararlar verebilmek, bu yüksek tek-
nolojiye sahip üretimleri gerçekleştirebilmek için TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10012 Ölçme Yö-
netim Sistemi standartları gibi yönetim sistem metotları ile 
bu konu üzerinde yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Bu kap-
samda Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM) - Yüzey ve Form 
Ölçüm Cihazları, Lazer Ölçüm Sistemleri vb. daha çok sayı-
labilecek yüksek teknoloji ölçüm sistemleri bulunmaktadır.

Alp Kerem Küleri
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Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM), X,Y,Z koordinat ek-
senlerinde çalışarak, parça boyutlarını bu koordinatlar 
ile eşleştirerek, diğer bir deyişle karşılaştırarak ölçümle-
rini gerçekleştiren, TS EN ISO 10360-1/Nisan 2002 Koor-
dinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden doğrula-
ma deneyleri -Bölüm 1: Terimler ve tarifler standardında, 
“Prop sistemini hareket ettirmek için ilgili kısımları olan 
ve iş parçası yüzeyi üzerinde uzaysal koordinatları tespit 
edebilen ölçme sistemi” olarak tanımlanan ölçme siste-
midir. 

Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM) temel olarak gövde, 
kayıt ve kızaklar, kontrol ünitesi, servo motorlar, elekt-
ronik cetveller, problama sistemi, yazılım, bilgisayar do-
nanımı gibi ana bileşenlerden oluşmaktadır. TS EN ISO 
10360-1/Nisan 2002 Koordinat ölçme makinaları için 
kabul ve yeniden doğrulama deneyleri -Bölüm 1: Terim-
ler ve tarifler standardında belirtildiği üzere Sabit Tab-
lalı Dirsek, Hareketli Köprülü, Gezer Köprülü, L Şeklinde 
Köprülü, Sabit Köprülü, Hareketli Tablalı Dirsek, Kolon 
Şeklinde, Hareketli Mesnetli Yatay Kollu, Sabit Tablalı 

Yatay Kollu, Hareketli Tablalı Yatay Kollu şeklinde tipleri 
bulunmaktadır.

Özellikle prob uçlu Koordinat Ölçüm Makinaları, günü-
müzde Ar-Ge çalışmaları için tersine mühendislikte sayı-
sallaştırma, elde edilen ölçüm bilgileri ile ölçümü yapılan 
bir parçanın tüm katı modelinin çıkarılıp olması gereken 
ölçüm değerleri ile kontrolünün yapılabilmesi, üretimde 
kalite kontrol gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. 

Bu kadar geniş bir yelpazede kullanım imkânı bulan 
Koordinat Ölçüm Makinalarının (CMM) doğruluk ve has-
sasiyetleri de büyük önem kazanmıştır. Doğru sonuçlar 
elde edebilmek ve bu cihazları verimli kullanabilmek 
için her ölçüm cihazında olduğu gibi Koordinat Ölçüm 
Makinalarının da belirli periyotlarda doğrulamalarının 
ve kalibrasyonlarının yapılması gereklidir. Hatta bu doğ-
rulama ve kalibrasyon işlemleri günümüz üretim strate-
jilerinde, imalat kalite kontrol vb. süreçlerinin güvenilir-
liğini kanıtlamak için, ürün tedarik veya nihai anlaşma 
aşamalarında özel bir şart olarak istenmektedir. 
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Yapılan doğrulama ve kalibrasyon faaliyetlerinde 
işlemin türüne göre, Uzunluk Ölçüm Hatası (EL) - 
Uzunluk Ölçüm Hatasının Tekrarlanabilirlik Aralığı 
(RO) - Konum Hatası (EP) - Diklik Hatası (W) - Dönme 
hataları – Problaa gibi hataların üretici tarafından 
verilen toleranslar içerisinde olup olmadığının tes-
piti ve incelemesi yapılır.

Tüm bu hata tespitlerinin yapılabilmesi için tek yön-
lü–çift yönlü olarak Mastar Blokları - Adım Mastarla-
rı - Küre Plakalar - Küre çubukları - Halka Mastarlar 
- Lazer İnterferometre vb. özel ve doğruluk sınıfları 
çok yüksek referanslar ile ölçümler yapılır.

Örneğin uzunluk ölçüm hatasının tespiti yapılırken, 
kullanılan beş farklı uzunlukta türetilmiş referanslar 
3’er kez 7 farklı pozisyonda ölçülürler. Aynı zaman-
da aynı hatanın tespitinde farklı prob pozisyonları 
için de aynı şekilde ölçümler yapılır. 

Dolayısıyla Koordinat Ölçüm Makinalarının (CMM) 
doğrulama ve kalibrasyon işlemleri referansların 
oluşturulması, farklı pozisyonlarda belli tekrarlar 
ile ölçümlerin yapılması, hata türlerinin sayısı gibi 
sayılabilecek birçok parametreden dolayı çok yük-
sek hassasiyetteki referans malzemeler ile yapılan 
uzmanlık gerektiren özel bir kalibrasyon olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.  

2014 yılında Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM) 
kapsamında TSE Bursa Laboratuvarları Kalibrasyon 
Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 
ve akreditasyonunu da kesintisiz olarak sürdürmek-
te, TS EN ISO 10360 serisi standartlar da dâhil olmak 
üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun iz-
lenebilir referans cihazları ve konusunda uzman 
personeli ile sanayicimize destek olmaya devam 
etmektedir.

Koordinat Ölçüm Makinaları (CMM) ve diğer kalib-
rasyon konularında bilgi almak, başvuru yapmak 
için TSE resmi internet sitesi www.tse.org.tr adresini 
ziyaret edebilir ve başvuru adımlarını takip edebi-
lirsiniz

■ TS EN ISO 10360-1 Geometrik mamul özellikleri - 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 1: Terimler ve tarifler 

■ TS EN ISO 10360-2 Geometrik mamul özellikleri - 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 2: Büyüklük ölçmesi 
için kullanılan koordinat ölçme makinaları 

■ TS EN ISO 10360-3 Geometrik mamul özellikleri - 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 3: Dördüncü eksen 
olarak döner tabla eksenli koordinat ölçme maki-
naları

■ TS EN ISO 10360-4 Geometrik mamul özellikleri - 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 4: Tarama ölçme mo-
dunda kullanılan koordinat ölçme makinaları

■ TS EN ISO 10360-5 Geometrik ürün özellikleri - Ko-
ordinat ölçüm sistemleri için kabul ve yeniden doğ-
rulama deneyleri- Bölüm 5: Ayrı nokta ve/veya ta-
rama ölçüm modu kullanan tekli ve çoklu prob ucu 
temaslı problama sistemleri kullanan koordinat öl-
çüm makinaları (CMM’ler)

■ TS EN ISO 10360-6 Geometrik mamul özellikleri 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 6: Gauss türü uyum 
hesabında hataların belirlenmesi

■ TS EN ISO 10360-7 Geometrik mamul özellikleri - 
Koordinat ölçme makinaları için kabul ve yeniden 
doğrulama deneyleri - Bölüm 7: Görüntüleme prob 
sistemleriyle donanımlı kömler

■ TS EN ISO 10360-8 Geometrik ürün özellikleri (GPS) 
- Koordinat ölçme sistemleri (CMS) için kabul ve ye-
niden doğrulama testleri - Bölüm 8: optik mesafe 
sensörleri ile CMM

■ TS EN ISO 10360-9 Geometrik ürün özellikleri (GPS) 
- Koordinat ölçme sistemleri (CMS) için kabul ve ye-
niden doğrulaması testleri - Bölüm 9: Birden fazla 
tarama sistemleri ile CMM

standartları ile VDI/VDE 2617 serisi standartlar kulla-
nılmaktadır.
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23 Ocak 2009 Çarşamba günü ulaştık UNESCO Dünya 
Mirası Sokotra adasına. Yemen’in başkenti Sana’dan 
kalkan uçağımız, göz alabildiğine uzanan ve hiç bitme-
yecekmiş izlenimi veren çöller, çıplak dağlar ve aşınmış 
çöl platoları üzerinden geçip deniz kenarında El-Mukel-
le’ye indi. Henüz Arap Yarımadası’ndan ayrılamamıştık. 
Otuz dakika kadar süren bir bekleyişten sonra tekrar 
havalandık ve ünlü Sokotra adasında en önemli şehir 
Hadibo’ya (Hadiboh veya Hadibu) indik. Sokotra adalar 
grubunun en büyük adası Sokotra. Grubun diğer adala-
rı Abd al Kuri ve Samhada’nın birkaç yüz kişilik yerleşim 
olduğunu, diğer ada Darsahda’nın ise insan yerleşimi 
olmadığını öğrenmiştik gitmeden önce. Kayalıklardan 
oluşan birkaç küçük ada, insanların uğramadığı ama 
deniz kuşları ve göçmen kuşlar için önem taşıyan ada-
larmış. Sokotra, Yemen Cumhuriyeti’ne bağlı. Daha ya-
kın olduğu Afrika ana karasından ise Guardafui Kanalı 
ile ayrılmakta. Değişik kaynaklarda küçük farklılıklar 
olsa da 132 km uzunluğu, 49,7 km genişliği, 3.625 km² 
yüzölçümü ve 60.000 civarında olduğu tahmin edilen 
nüfusu ile ünü kendisinden çok daha büyük olan bir 
toprak parçası.

Sokotra’nın kuzey kıyılarına sıralanmış en büyük üç yer-
leşimi Hadibo, Qulansiyah ve Quadab. Hadibo Hava-
alanı’nda bizi yerel rehberimiz karşıladı. Üstü açık 4x4 
jeeplerimize bindik ve o tarihte çok yeni açılmış olan 
bembeyaz boyalı, rengârenk saksılarla süslenmiş oteli-
mize ulaştık: Summer Land Otel. Henüz sabah olduğu 
için (Sana’daki otelimizden sabah saat 4’te ayrılmıştık) 
omletli, keçi peynirli, meyveli kahvaltımızı yaptık. Çan-
talarımızı odalarımıza bırakıp tekrar araçlarımıza bin-
dik ve dalış yerine doğru yola çıktık. Ben, eşim Attila 
Ege, iş gezisi için Yemen’e gelen bir dostumuz ve onun 
Yemen’deki iş partneri ile birlikte gelmiştik Sokotra’ya. 
Dostumuz işi gereği pek çok ülkeye seyahat ediyordu. 
Scuba diving özel hobisi idi. İlk olarak Hadibo’ya çok ya-
kın mesafedeki Deleisha sahiline ulaştık. Dostumuz dalış 

Nihal Ege
 

standard  105



yaptı, biz de şnorkel. Hava çok rüzgârlı olduğundan deniz 
suyu berrak değildi. Rengârenk balıkları hayal meyal gö-
rebildik. Ama yardımcıların sahildeki çardakta kurdukları 
sofra, lezzetli balıkları ve nefis pilavıyla övgüye değerdi 
doğrusu. Yemekten sonra deniz kenarında dolaştım. Tüm 
sahil kiremit kırmızısı taşlar ve çeşitli türlerde bembeyaz 
mercan parçaları ile kaplı idi. Öylesine çok tür bir aradaydı 
ki, üç değişik tür mercanı 25x25cm’lik bir karede bir ara-
da görebiliyordum. Ayrıca kiremit kırmızısı ıslak taşlar ile 
bembeyaz mercanların kontrastı bir tablo gibi gözlerimi 
okşuyordu. Buraya gelirken yol kenarlarında gördüğüm 
gövdeleri tombul birer şişeye benzeyen sevimli ağaçlar, 
mercanlarla dolu sahil, denizde gördüğüm harikulade 
renklerle bezenmiş balıklar, hepsi kalbimi çarptırmıştı. 
Nasıl bir doğa cennetine geldik böyle diye düşündüm 
heyecan içinde? Biraz temiz havanın etkisi, biraz sabah 
çok erken kalkma, biraz da gördüklerimin heyecanı ile 
yorgun argın döndüm otelimize. Akşam yemeği, beklen-
tilerimizin ötesinde lezzetli, çorba, dana eti, pilav ve mey-
veden oluşan bir menü ile bizi bekliyordu.

Sokotra maceramız böyle başlamıştı. Bu, Batı dünyasına 
uzak, doğa bilimciler dışında pek de tanınmadığını dü-
şündüğüm kendine özgü ada, “sanki uzaydan Dünyamı-
za düşmüş gibi farklı” cümlesi ile aklımda yer etmiş. Gel-
meden önce çok detaylı araştırma fırsatı bulamamıştım. 
Gezimiz esnasında yanımda getirdiğim kitaplardan bu 

açığı kapatmaya çalışıyordum bir yandan da. Yemen’in 
güney sahilinin yaklaşık 150 km kadar uzağında ve Hint 
Okyanusu’nda yer alan Sokotra adasının, Dünyanın hiç-
bir yerinde bulunmayan flora ve faunası ile Galapagos 
benzeri şaşırtıcı izole bir ada olduğunu, The Lost Wor-
ld of Sokotra adlı kitabında Richard Boggs, özellikle 
vurguluyordu. Ayrıca pek çok kez ziyaret ettiği adada 
halkın Afrikalı ya da Arap değil, tamamen buraya özgü 
Sokotran halkı olduğunu belirtiyordu. Sokotran halkının 
konuştuğu dile de Sokotri deniyormuş. Sokotra’da bu-
lunmayan şeylere ilişkin kelimeleri bulunmayan Sokotri 
dilleri Harsusi, Bathari, Cibbali, Mina, Kaçak ve Hobyat 
olarak adlandırılıyorlarmış.

Mauritius, Madagaskar, Galapagos, Borneo, Kanar-
ya adaları, Pasifik Okyanusu’ndaki pek çok ada, hatta 
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi izole topraklarla benzer 
şekilde muhteşem ve kendisine özgü biyoçeşitliliğe sa-
hip Sokotra’ya gelmiş olmaktan öyle mutluydum ki keli-
melerle anlatamam.

Sokotra halkının yazılı bir tarihi bulunmuyormuş ne ya-
zık ki. Sadece sözlü aktarımlarla kuşaktan kuşağa geçen 
bilgiler, Sokotra tarihini aydınlatmaya yetmiyormuş. So-
kotra geçmişine ait bilgilere, tarih içinde adayı ziyaret 
eden gezginler, din adamları ve tüccarların adaya ilişkin 
notlarından ulaşılabiliyormuş. Rus bilim insanı Vladimir 
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Agafonov, adada yaptığı incelemeler sonucunda Hadi-
bo civarında taştan yapılmış ve Oldowan kültürüne ait 
olduğunu savunduğu bazı aletler bulmuş ve 1,4 mil-
yon yıl önce Homo Erectus insanların Sokotra’ya gelmiş 
olabileceklerini raporlamış. M.Ö. 1000-M.Ö.330 yılları 
arasında Sokotra’ya Yunanlılar ulaşmışlar. Bir rivayete 
göre Aristoteles’in tavsiyesi ile dünyanın en şifalı Aleo 
Verası’nı bulmak için geldikleri Sokotra’da yerli halkın di-
rencini kırarak adaya yerleşmişler. Bazı kaynaklara göre 
ise Büyük İskender’in generallerinden birinin ailesinden 
gelen ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra (M.Ö. 69-M.S. 30) ça-
ğında, Mısır’ın Yunanlılarla çok yakın ilişkiler içinde oldu-
ğu ve altın, tütsü, köle ticareti amacı ile Kızıldeniz ve So-
mali sahillerine gelerek ticaret yaptıkları; bu dönemde 
Yunanlıların da bu sahillere ulaşmış oldukları ve Sokotra 
adasına da gittikleri iddiası.

Sokotra’nın adı konusunda da çeşitli söylentiler bulun-
makta. Sanskritçe, “Mutluluk Adası” anlamına gelen Dvi-
pa Sukhadara’dan veya eski Yunanlıların denizlerin ko-
ruyucusu olduğuna inandıkları Dioscorida’dan geldiği 
düşünülüyormuş. M.Ö. 1. yüzyıla kadar Afrika’da çok bü-
yük bir krallık olan Sheba Krallığı, Somali, Sudan ve Ara-
bistan Yarımadası’nın güney bölümünde, Sokotra adalar 
grubunu da içine alan topraklarda hüküm sürmüş ve ti-
caret yapmış. M.Ö. 1. yüzyılda yerini alan Aksum Krallığı, 
başındaki ünlü Kraliçe Shaba (Saba Melikesi) zamanında 

çok güçlenmiş ve Hindistan’dan gelen dokuma, değer-
li taşlar, baharat, tütsü ve köle gibi kıymetli malların Nil 
Vadisi ve Akdeniz limanlarına ulaşması sağlanmış. Güçlü 
Kraliçe Shaba zamanında bu ticaretin en hareketli oldu-
ğu yerlerden biri de Sokotra adası imiş. M.S. 1. yüzyılda 
yazılmış Periplus of The Erytrean Sea isimli bir kitaba 
göre de Aden’den geçen ünlü Tütsü Yolu’nun başlangı-
cı olan Sokotra, o çağların bu yöre krallarından biri olan 
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Hadramout Kralı’na geçmiş ve üzerinde Araplar, Hintliler 
ve Yunanlılar yaşıyormuş. M.S. 52 yılında, Saint Thomas 
Hindistan’a giderken Sokotra yakınlarında gemisi bat-
mış ve bir süre adada kalmış. Bu süre içinde adada yaşa-
yan Yunan kökenli halk, Hıristiyan inancını kabul etmiş 
ve Saint Thomas buranın ilk kilisesini kurmuş.

Sokotra’nın hikâyesi zaman ekseninde kesintisiz devam 
ederken, yaşanan olaylara ilişkin bilgiler seyyahların, 
tacirlerin, kaşiflerin kalemlerinden kesintilerle bize ula-
şıyor. M.S. 10. yüzyılda El Hamadani, Sokotra’da 10 bin 
Hıristiyan savaşçı olduğunu yazıyor. 13. yüzyılda Marco 
Polo, dünyanın en usta büyücülerinin Sokotra’da yaşadı-
ğını, adada çok aktif bir ticaret hayatı olduğunu ama bu-
raya yerleşen korsanların da bu ticaretin içinde oldukla-
rından söz ediyor. 15. yüzyılda İbn Battuta, Sokotra kor-
sanları hakkında daha detaylı bilgiler veriyor. Sihr’in Al 
Kathiri Sultanlarının 15. yüzyılın ikinci yarısında Sokot-
ra’ya hâkim olduklarını öğreniyoruz. 15. yüzyıl sonun-
da Vasco De Gama’nın gelecekteki kaptanı Ahmad İbn 
Magid, Kitab Al Fawaid adlı kitabında adanın nüfusunun 
20.000 civarında olduğunu ve Yunan kökenli Hıristiyan-
ların başında güçlü bir kadın yöneticinin bulunduğunu 
yazıyor. Bu zaman diliminde ada, Afrarlı Mahra Şeyhi’nin 
yönetiminde.

Eski kıtalardaki ticaret yolları ağırlığının İpek Yolu’ndan 
denizlere doğru kaydığı ve kolonileştirme hareketleri-
nin zaman dilimi başladığında, Portekiz filosu 1507 yı-
lında Sokotra’nın o zamanki başkenti Sheq’e saldırıyor. 
Sömürgeler elde etme amacının yanı sıra, adanın Hıris-
tiyan halkını, Arap Müslümanların etkisinden kurtarmak 
ve korumak amacının yattığı da düşünülebilir. Şeyhin 
temsilcisi yerel Mahru öldürülüyor ve 10 Portekizli de-
nizci adada bırakılarak bir Portekiz garnizonu kuruluyor. 
1510-1511’de Mahru atakları ile Portekizliler adadan ko-
vuluyor. Saint Fransis Xavier, Hindistan’a giderken 1541-
1542 yıllarında adada kalıyor. Bu arada her ülkeden tüc-
carlar adaya gelip gitmeye devam ediyorlar.

1839 yılında İngiliz güçleri adayı işgal ediyor ve bir İn-
giliz-Hint garnizonu kuruyorlar. İngiltere Qishn Sultanı, 
Mahra Şeyhi ve Sokotra Sultanı ile bir antlaşma imzalı-
yor. Ünlü botanikçi Bayley Balfour 1880 yılında adaya 9 
haftalık bilimsel bir gezi düzenliyor ve makale yayımlı-
yor. Dönemin bilimsel gelişme ortamında Sokotra’ya 
artan ilgi sonucu bilim insanları gelip gidiyorlar ve Viya-
na’da, Paris’te bilimsel makaleler yayımlanıyor.

20. yüzyıl başında Sokotra’ya olan bilimsel ilgi artan bir 
hızla devam eder. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları son-
rasında 30 Kasım 1967’de Güney Yemen, İngiltere’den 
bağımsızlığını kazandığında Sokotra da bu devletin 
birinci eyaleti olan Aden’in bir parçası olur. Rusya’ya 
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yakınlığı bilinen Güney Yemen ve Rus ortak çalışmaları 
ile Sokotra adasında eğitim ve ulaşım alanlarında bazı 
projeler başlatılır. Halk sağlığı, tarımın geliştirilmesi ve 
Aden ile Sokotra arasında hava ulaşımı için çalışmalar 
yapılır. Sokotra balıkçılarının kooperatifleşmesi Şubat 
1971’de sağlanır. Sokotra’da ilk seçim Aralık 1978’de 
gerçekleşir. 22 Mayıs 1990 tarihinde ise Güney Yemen 
ile 1918 tarihinde Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığı-
nı ilan ederek ayrılan Kuzey Yemen birleşerek Yemen 
Cumhuriyeti kurulur. Böylece Sokotra da Yemen Cum-
huriyeti’nin bir parçası olur ve Hadhramaut Valiliği’ne 
bağlanır. 2013 yılından itibaren Sokotra Takım Adaları 
Valiliği kurulur.

Ne yazık ki bizim adada bulunduğumuz tarihte Yemen 
Cumhuriyeti’nin güney bölgelerindeki ayrılıkçı güçler ile 
Yemen Cumhuriyeti kuvvetleri arasındaki savaş şiddetle 
devam etmekteydi.

Umarım bu biraz uzun ve kesintili bilgilerle sizi fazla 
sıkmamışımdır. Çünkü, Sokotra’nın doğal güzellikleri ve 
özellikleri yanında bir eski zaman masalını andıran bi-
linebilen tarihi de çok ilgimi çekmişti. Ayrıca dikkatimi 
çeken bir diğer konu da günümüzde Yemen Cumhuri-
yeti’nin her yerinde olduğu gibi adada da koyu bir Müs-
lümanlığın hüküm sürdüğü. Ada halkının hangi tarih-
lerde Müslüman olduğu, yani Portekizlilerin işgalinden 
(1507), İngilizlerle koruma antlaşmasının imzalanması 
(1839) arasında, ada halkının dini dağılımına ilişkin bir 
bilgiye rastlayamadım. Ama namaz kılan bir Sokotralı 
Müslümanın namazını tamamladıktan sonra haç çıkar-
dığını gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Rehbe-
rimiz aracılığıyla sorduğumuzda, bize “Bilmem, biz böyle 
namaz kılarız” dedi. Eski inançların, eski gelenek ve gö-
reneklerin bazıları toplumların belleğinden silinip gidi-
yor, bazıları ise kaynağı unutulsa bile yaşamaya devam 
ediyor. Bundan daha şaşırtıcı bir örnek olabilir mi? Bir 
de Sokotra selamlaşması var. Şoförümüzden rica ettik, 
bize gösterdi. Burunlarını değdiriyor sonra birbirlerinin 
ellerini tutarak aynı anda birbirlerinin alnına götürüyor-
lar. Sokotra mucize gibi. Gördüklerimiz, öğrendiklerimiz 
öylesine benzersiz ki, sizlere de aktarmadan edemedim.

Diğer taraftan da Sokotra programımız zaman açısından 
çok sıkışıktı. İkinci günümüzde sabah 6.30’da kalktık ve 
kahvaltıdan sonra yola çıkarak turumuza başladık. Yol 
boyunca seyrek olarak araziye dağılmış Desert Rose 
adı verilen ve tombul bir şişe biçimindeki gövdelerinde 
su biriktiren ağaçları gördük. Bazı yerlerde sıklaşan bu 
sevimli ağaçların iki, üç veya daha fazlasının gövdeleri 
birleşik olarak büyümüş olanları da vardı. Rehberimizin 
söylediğine göre sekiz gövdeye kadar birleşik olanlarına 
rastlanıyormuş. Pek çoğu harika pembe çiçeklerle do-
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nanmıştı. Aynı zamanda adanın deniz ulaşımını da çok 
zorlaştıran Haziran-Eylül ayları arasındaki muson yağ-
murlarının ardından çiçek açıyorlarmış. Latince Dorste-
nia Gigas-Cucamber Tree yani Salatalık Ağaçlarına rast-
ladık. Sokotra’nın endemik Aleo Verasını da gördük. Dra-
caena Cinnabari-Dragon Blad yani Ejder Kanı ağaçları ise 
inanılmayacak kadar güzel ağaçlar bana göre. Yetişkin 
ağaçlar tam bir şemsiye biçiminde. Böyle bir ağacın ye-
tişip olgunlaşması yaklaşık 800-1000 yılı alabiliyormuş. 
Gerek yetişme süresinin çok uzun olması gerekse ada-
da çok bol bulunan keçilerin genç fidanları yiyerek yok 
etmesi nedeniyle tehlike altındaki bir tür imiş. Bu güzel 
ağaçların gövdesi çizilerek elde edilen kırmızı renkli sı-
vıdan çok eski zamanlardan beri ada yerlilerince bilinen 
bazı ilaçlar yapılıyormuş. Ancak gövdelerinde açılan bu 
çizikler bazı ağaçların hastalanarak ölmesine neden olu-
yormuş. Yol boyunca giderek daha fazla Ejder Kanı ağacı 
görmeye başladık. Bazı yerlerde durarak fotoğraf çektik. 
Gerçekten hayranlık duyulacak kadar güzel ve ilginç bir 
yapısı var. Yüksek platolardan geçerken burada yaşayan 
topluluklara ait insanlara rastladık. Başlarının üzerinde 
odun, sepet gibi eşyalar taşıyan kadınlar yol kenarında 
tekli sıralar halinde yürüyorlardı. Uzun boylu, güzel in-
sanlar. Kadınlar çok parlak renkli, geniş kumaşlarla ör-
tünmüşlerdi. Yüzleri açık yürürken arabamızı uzaktan 
gördüklerinde yüzlerini kapatıyorlardı. Fotoğraf çekme-
mize izin vermediler ama çok sıcak davrandılar. Fotoğraf 
çektirmek istemediklerini anlamadan önce arabadan 
çektiğim bir fotoğrafı ise sakladım. Hatta bir tanesi bana 
elinde bulunan doğal bir kristal parçasını hediye etti. 
Ben de ona fularımı verdim. Sonunda ulaştığımız vadi, 
Ejder Kanı ağaçları ile kaplı idi ve tek tek olduğu kadar 
hepsi bir arada da olağan dışı bir güzellik sergiliyorlardı.

Vadide çok güzel bir yerde yemek molası için durduk. 
Nehir yatağında küçük bir gölcük oluşmuştu. Yardımcılar 
ateş yakıp yemek pişirmeye başlarken biz de gölcükte 
yüzüp serinleme fırsatı bulduk. Etrafta çok sayıda akbaba 
vardı. Bunlar Mısır Akbabası denilen bir tür akbaba imiş. 
Yemeğin hazır olmasına yakın, adada bulunan Yemen 
Çevre Bakanı, yardımcısı ve birkaç görevli daha bize katıl-
dı. 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Sokot-
ra’yı ziyaret etmekte olan Bakan, Türkiye’de UNESCO Milli 
Komitesi’nde görev yapmış, dünyada en çok UNESCO 
Dünya Mirası görmüş Dünya Birincisi olan eşim ve benim 
Dünya Üçüncülüğümden etkilenmiş, bizimle tanışmak 
istemiş. Bu beklenmedik ziyaret eşimi ve beni çok mutlu 
etti. Dostumuzun iş partneri bu ziyareti önceden bildiği 
için yemek de tüm misafirlere yetecek şekilde planlan-
mış. Et, pilav ve karpuzdan oluşan yemek, buradaki her 
öğün gibi çok lezzetliydi. Kuşkusuz bunda pişirme yön-
temi kadar doğal yetiştirilmiş malzemenin de payı vardı. 

Yemekten sonra Dünya Mirasları ve yörenin gelişimine 
katkıları, tanıtımı, korunması konularında sohbet edildi. 
Bakan, bizi kendi kaldığı otelde akşam yemeğine davet 
etti. Akşamüstü geri dönüş için hazırlık yapılırken yardım-
cılar sofradan kalan yiyecekleri akbabalara verdiler. Ben 
de rahatlıkla onları fotoğraflama fırsatı buldum.

Taşlı ve çok kötü olan yoldan tırmanarak vadiden çıktık 
ve otelimize döndük. Kısa bir moladan sonra üstümüzü 
değiştirerek, akşam yemeği için Bakan’ın kaldığı ote-
le gitmek üzere tekrar arabalara bindik. Otelin bahçesi 
sazlardan yapılmış bir çit ile çevrilmişti ve sofra çimlerin 
üzerine serilen, yerel renkli dokuma bir örtü üzerinde 
hazırlanmıştı. Örtünün çevresine kırmızı rengin hâkim 
olduğu dokumalardan yapılmış büyük minderler sıra-
lanmıştı. Bakan bizi resmi olmayan bir kıyafetle karşı-
ladı. Örtünün çevresine sıralandık ve yumuşak, geniş 
minderlere yaslanarak bir süre sohbet ettik. Yanlış hatır-
lamıyorsam yaklaşık 20 kişi kadar katılmıştı yemeğe ve 
tek kadın bendim. Bana gösterilen saygı ve özen dikkate 
değerdi doğrusu. Yemekte ikram edilen her şey tek ke-
lime ile leziz idi. Bakanın bize tattırdığı organik Sokotra 
balı çok özel bir aromaya sahipti. Yemekten sonra bir ka-
vanoz Sokotra balını bize armağan olarak verdi. Bu, So-
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kotra’ya has ürünlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve ticari 
bir değer olarak ada halkına gelir sağlaması amacı ile 
ada balcılığının geliştirilmesi kapsamında uygulanan bir 
projenin ürünü imiş. İçilen çaylardan sonra izin isteyip 
otelimize döndük.

Sokotra birkaç güne sığacak bir ada değil ve ne yazık ki 
bizim zamanımız son derece sınırlı. Bir sonraki günü daha 
fazla görmek ve bilgi almaya ayırdık. Doğuya doğru gi-
dip ünlü Tütsü ağaçlarını (Latince adı Boswellia Sacra), 
Frankincense ağaçlarını göreceğiz. Ama önce dün akşam 
Bakan’ın görmemizi tavsiye ettiği ve endemik bitkilerin 
de yetiştirilip üretildiği bir fidanlığa gittik. Görevliler bizi 
heyecanla karşıladılar ve burada yapılan çalışmalarla il-
gili ilginç bilgiler verdiler. 100mX100m’lik düzenlenmiş 
alanlarda Sokotra’ya özgü 320 endemik bitki ve ağaçtan 
o tarihte 107’si üretilip yetiştiriliyormuş. Ayrıca endemik 
olmayan, ancak adada eski çağlardan beri yaşam alanı 
bulan bazı bitkiler de burada çoğaltılıyormuş. Beş ya-
şına gelen ağaç fidanları yine bazı koruma tedbirleri ile 
planlanan arazilere dikiliyormuş. Bitkilerin ve ağaçların 
çoğalmasındaki en büyük problem adada çok sayıda bes-
lenen keçilermiş. Çünkü daha gelişemeden, keçiler bitki 
ve fidanları yiyorlarmış. Bu, bir plan çerçevesinde adanın 
belirlenen yerlerinde uygulanan bir proje imiş. Özellikle 
günümüzde çoğalması ve yaşaması daha zor olan Ejder 
Kanı ve Frankincense (Tütsü) ağaçları ile Sokotra’ya özgü 
Aleo Vera türünün çoğaltılmasına kaynak ayırmakta imiş-
ler. Burada görevli olan Sokotralı bir botanikçi, Sokotra’da 
tükenen bazı endemik bitkileri, geçmiş zamanlarda götü-
rülüp halen yetiştikleri ülkelerden getirerek anavatanın-
da üretmeye çalıştıkları bilgisini aktardı. Bu kapsamda, 
Sokotra'da soyu tükenmiş bazı bitkilerin İtalya’da ve İn-
giltere’de bulunarak getirildiğini ve yeniden üretildiğini 
anlattı. İzolasyon, kurak iklim ve yüksek hava sıcaklığının 
adaya özel bitki çeşitliliğini zenginleştirdiğini, yaşam alanı 
bulan yaklaşık 900 tür bitkinin yüzde 37’sinin endemik ol-
duğunu söyledi. Sokotra’ya has çok güzel kırmızı çiçekleri 
olan endemik Caralluma çiçek kaktüsüne büyük bir şans 
eseri doğada rastlamış ve fotoğrafını çekmiştim. Endemik 
Begonya bitkisini doğada görememiştik ama fidanlıkta 
görme fırsatı bulduk. Fidanlık ziyaretimiz bizim için çok 
bilgilendirici oldu. Çünkü hem bu özel bitkileri bir arada 
görme fırsatı bulduk hem de pek çok bilgi edindik. Müze 
gezisi gibi oldu benim için. Tekrar yola çıktığımızda So-
kotra daha bir tanıdık daha bir aydınlık göründü gözüme.

Gezilerde yollar da çok öğreticidir. Çoğu kez uçakla gidi-
lecek bir yere biraz daha zorluğa katlanıp karayolundan 
gitmeyi tercih ederim. Çünkü yollarda tesadüf eseri kar-
şılaşılan öyle sürprizler vardır ki, görüp öğrenmeye, bilgi-
lenmeye doyamam. İyi ki karayolunu tercih etmişim de-
rim. Sokotra’da da yollar harika idi. Frankincense ağaçla-
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rını görmeye giderken yolda neler gördük neler. Çevrede 
serbest dolaşan, otlayan çok güzel keçiler vardı. Ülkemiz 
dağlarında artık çok az sayıda kaldığını sık sık duyduğu-
muz dağ keçileri gibi harikulade boynuzları vardı. Renk-
leri de beyaz, siyah, kahverengi, gri ve alaca olmak üzere 
kiremit kırmızısı tepelere hoş bir tezat ile serpilmişler ot-
luyorlardı. Çok sayıda Egyptian Volture-Mısır Akbabası’na 
rastladık. Kimileri kocaman kanatları ile göklerde süzü-
lüyor kimi de sarımsı tüylerle kaplı iri gövdeleri ile yola 
yakın yerlerde yiyecek arama telaşında idi. Rehberimiz 
endemik Sokotra yarasalarından başka Sokotra Starling, 
Sokotra Sunbird, Sokotra Sparrov gibi buraya özgü kuşlar 
dışında çok sayıda ve türde göçmen kuşun da göç yolla-
rındaki Sokotra’da konakladığını söyledi.

Ayrıca yolda yer yer hurmalıklara da rastladık. Rehberi-
miz hurmaların hasat edildikten sonra ezilerek deri tu-
lumlarda saklandığını anlattı. Ayrıca ticari değer taşıyan 
tütün üretiminin yapıldığını, adayı çeviren sıcak deniz-
lerde balık avcılığının adanın geçmişinden bugüne de-
vam ettiğini, keçi ve sığır yetiştiriciliğinin yapıldığından 
bahsetti.

Frankincense ağaçlarının bulunduğu bölgeye ulaştığı-
mızda hem biraz dinlendik hem de bolca fotoğraf çektik. 
Bu görüntü çok eski çağlardan beri bilindiği söylenen 
Frankincense ağacı ürünlerini Sokotra ve Yemen’den baş-
layıp günümüzün Umman topraklarından geçerek Ku-
düs’e ulaştıran Tütsü Yolu’nun hikâyesini aklıma getirdi. 
Develerle Kudüs’e kadar 52 günde kat edildiği bazı belge-
lerden anlaşılan ünlü Tütsü Yolu’na konu olan bu değerli 
ağaçlar, keşke dillenseler de kendi gizemli maceralarını 
anlatabilseler diye düşündüm. Zamanın masalsı geçmi-
şinde pek çok maceraya konu olduğu şüphe götürmeyen 
Tütsü Yolu’ndan, bu ağaçlardan elde edilen tonlarca tütsü 
ve güzel kokulu parfümler taşınarak hangi ülkelerin han-
gi mekânlarında kullanılmıştı acaba? Mumyalama işlem-
lerinde de kullanıldığı bilinen bu ürünler hangi saraylarda 
hangi soyluların bedenlerini sarmalamıştı?

Bugüne çok şey sığdırmaya kararlı idik. Hadibo’ya geri 
döndük ve lokal bir restoranda verandaya konulmuş bir 
masada öğle yemeği olarak keçi etli pilav yedik. Yeme-
ğimiz bittiğinde, biz masadan kalkar kalkmaz, sokakta 
dolaşan keçilerden birinin masanın üstüne zıplayıp ta-
baklarda kalan yemekleri atıştırmaya başladığını hayret-
le gördük. Aynı tabakların hangi şartlarda temizlenerek 
yeniden kullanıldığını düşünmemeye çalışarak adanın 
batısına doğru gitmek üzere arabaya yürüdüm.

Detwah Lagoon’a vardığımızda inanılmaz beyazlıkta 
bir kumsal gözlerimizi kamaştırdı. Gün, öğleden son-
radan akşamüstüne dönerken, denizin turkuaz mavisi 
güneşin yumuşayan ışıklarıyla yıkanmaya başladı. Yüz-
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dük, serinledik, bembeyaz kum tepelerine tırmandık. 
Sokotra’da çok çok eski zamanlardan bu yana dünya-
nın diğer bölümlerinden izole kalmış yaşamını göz-
lemlemeye kaptırmışken, kendimi birdenbire tropik 
bir tatil cennetinde buldum sanki. Gün sona yaklaşır-
ken tam benim zevkime uygun birkaç fotoğraf çektim. 
Lagün sahilinde yürüdük. El büyüklüğünde sarı renkli 
yengeçler biz yürüdükçe kaçışarak kumdaki yuvalarına 
giriyorlardı. Yuvalar, kumda 5-10 cm çapında delikler 
şeklinde göz alabildiğine sıralanmıştı. Bütün kumsal 
bu deliklerle dolu idi. Sanırım bu saatler yengeçlerin 
de akşam yemeği vakti idi. Hava karardıktan sonra ote-
limize dönebildik. Otelin Filipinli aşçısı karides çorbası, 
jumbo karides ızgarası, pilav ve salatadan oluşan bir 
ziyafet menüsü hazırlamıştı. Yorgun, doygun ve mutlu 
bir uyku bizi bekliyordu. Yarın Sokotra’ya veda edip Ye-
men’e, Sana’ya uçacağız.

Sabah uyanış, kahvaltı ve hazırlık. Sokotra’dan ayrılmak 
bana çok zor gelmişti. Yarım kalmış bir hikâye gibi de-
vamını diliyordum sanki. Daha neler neler vardı Sokotra 
hakkında öğrenilecek, bilinecek. Ama veda vakti gelmiş-
ti. Rehberimiz hava alanına biraz erken gidebilirsek Çev-
re Bakanlığına bağlı iki görevlinin bizimle görüşmek için 
orada olacağını haber verdi. Bir de Sokotra adasından 

bitki, tohum, taş, mercan, deniz kabukları ve bunun gibi 
daha pek çok şeyin çıkarılamayacağı bilgisini verdi. Bu 
kararı yürekten onaylamama rağmen, ilk gün gittiğimiz 
Deleisha sahilinden aldığım minik mercanı istemeyerek 
otelde bıraktım. Sonra havaalanının yolunu tuttuk. Ger-
çekten de iki görevli bizi bekliyorlardı. Bir odayı toplantı 
için hazırlatmışlardı. Gördüğümüz Dünya Mirasları hak-
kında bazı sorular sordular. Özellikle Galapagos, Mada-
gaskar gibi izole adaların doğa koruma ve turizm ile ilgili 
konularda neler yaptıklarını merak ediyorlardı. Eşimle 
birlikte bildiğimiz, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya 
çalıştık. Uçağımızın kalkış saatine yakın vedalaşıp ayrıl-
dık. Havaalanının bekleme salonu son derece sade ol-
makla birlikte, Sokotra’nın 2008 yılında UNESCO Dünya 
Mirası olduğunu vurgulayan ve korunmasının önemine 
değinen anlamlı broşürler dikkatimi çekti. Uçağa bin-
mek üzere kontrol noktasına yaklaşırken kocaman camlı 
bir kabin gördüm. İçi neredeyse ağzına kadar deniz ka-
bukları, mercanlar, taşlar ve bembeyaz kumlarla dolu 
idi. Hepsi yolculardan mı toplanmıştı bilinmez ama çok 
caydırıcı olduğu kesindi.

Not: Kuzey ve Güney Yemen iç savaşında Güney Yemen’i 
destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri 2018 yılında Sokot-
ra’yı işgal ederek kendisine bağladığını ilan etti
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12 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında 
SARS-CoV-2 virüsü nedeniyle 
119.388.935 vaka, 2.646.039 ölüm ve 
95.631.885 iyileşme gözlenmiştir.

YILDÖNÜMÜNDE

 Op. Dr. Muammer Aytekin
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Dünya tam bir yıldır yeni bir salgınla karşı karşıya. Birçok insanın hayatına 
yeni kavramlar girdi; pandemi, virüs, karantina, evden çalışma, internet 
uygulamaları, aşı gibi. İnsanlık bilinen 10 büyük salgın yaşadı. Yıllarca sü-
ren salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti.12 Mart 2020 tarihin-
de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 
salgını; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak insanlığı tehdit etmeye devam 
ediyor.

ARS-CoV-2 ya da açık adıyla şiddetli akut solunum yolu sendromu koro-
navirüsü 2 Aralık 2019’da bilinen mRNA tipi koronavirüslerin yeni bir tipi; 
COVID-19 adını aldı. Virüsün insandan insana bulaştığı ve Çin’den başka 
diğer ülkelerden gelen raporlar sonucu bulaşma hızının Ocak 2020 orta-
larında daha da hızlandığı görülmüştür. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre 
salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde ya-
pılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.

12 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında SARS-CoV-2 virüsü nede-
niyle 119.388.935 vaka, 2.646.039 ölüm ve 95.631.885 iyileşme 
gözlenmiştir.

Enfeksiyon

İnsandan insana bulaşarak, temas yolu ile ve öksürük gibi 
hava yolu ile yayıldığı doğrulanmıştır. Vücudunda virüs olan 
insanların öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında ağız-
larından çıkan damlacıkların içerisinde virüs bulunmaktadır 
ve bu virüs bulunan damlacıklar, başkaları tarafından solun-
duğunda başka insanların vücuduna virüs geçmektedir. Gözle 
göremeyeceğimiz bu damlacıklar sık kullanılan ortamlarda do-
kunulan yüzeylerde de virüslerin bulunmasına yol açabilmekte-
dir. Virüsün farklı yüzeylerde yaşama ömrü farklıdır ve bazı yüzey-
lerde 80 saate kadar yaşayabilmektedir.

Korunma

Kişisel hijyen kuralları, korunma için oldukça önemlidir. Bireylerin 
dikkat edebileceği kişisel hijyen kuralları olarak elleri sıkça ve 
en az 15 saniye yıkamak veya virüsleri öldürebilecek kolonya 
veya diğer antiviral maddeler ile elleri temizlemek en temel 
kurallardandır. Virüs çok kolay bulaşabildiği için ek korunma 
önlemleri alınmalıdır. Virüsün en temel bulaşma yolu solu-
num yolu olduğu için kalabalıklardan uzak durmak, başka 
kişilerle yakın etkileşimden kaçınmak, solunum yolları-
nı korumak virüsten korunmayı sağlayabilir. Kalaba-
lık ortamlara girildiğinde, solunum yollarının maske 
veya başka herhangi bir bez ile kapatılması havada 
bulunan damlacıkların solunmasını engelleyeceği için 
koruyucu önlem olarak uygulanabilir. Eğer bu şekilde bir 
önlem alınıyorsa maskelerin 2 veya 3 saat aralıklarla de-
ğiştirilmesi, diğer koruyucu atkı veya şal benzeri bezlerin 
de sıklıkla değiştirilmesi ve yıkanması gereklidir.
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Semptomlar

Bildirilen semptomlar, vakaların %90’ında ateş, %80’inde yorgun-
luk ve kuru öksürük, %20’sinde nefes darlığı ve %15’inde solunum 
sıkıntısı içeriyordu. Yaygın olmayan semptomlar ise baş ağrısı, bu-
run tıkanıklığı, boğaz ağrısı, balgamlı öksürük, kas veya eklem ağ-
rısı, üşüme, mide bulantısı veya kusma ve ishaldir. Göğüs röntgeni 
ve tomografisi tanı koydurucu bulgular taşır. Hastaların tansiyon 
nabız ve basit laboratuvar testleri çok bozulmamış olarak hastane-
ye ilk başvurular gerçekleşmektedir. 

Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi’ne (CDC) göre tüm semptom-
ların yanı sıra bir hastanın SARS-CoV-2 yönünden değerlendirilme-
si için hastalığının laboratuvarca kanıtlanmış olması, hastalığın 
yeni tespit edildiği yahut fazla ilerleme kaydetmediği bölgelerde 
ise yurt dışı gezi geçmişi ve bu kişilerle temas geçmişi araştırıla-
rak ortaya konması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayan fakat 
şiddetli hastalık belirtisine sahip ve etiyolojisi belirlenememiş va-
kaların da yeni koronavirüs açısından değerlendirilmesi gerekebilir

En yaygın belirtileri

■ Ateş

■ Kuru öksürük

■ Halsizlik

Daha seyrek görülen belirtiler

■ Kaslarda ağrı ve sızı

■ Boğaz ağrısı

■ İshal

■ Kojiktivit

■ Baş ağrısı

■ Tat ve/veya koku alma duyularının kaybı

■ Ciltte döküntü ya da el ve/veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi belirtiler

■ Solunum güçlüğü

■ Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

■ Konuşma veya hareket kaybı

DSÖ’nün önerilerine göre ciddi semptomlar gösterenler derhal tıbbi 
yardım almalı, doktorunu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce 
mutlaka telefonla aramalı; hafif semptomlar gösteren ve başka bir 
sağlık sorunu olmayan kişilerse, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Vi-
rüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları gös-
termeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
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COVID-19 tanı testleri

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı COVID-19 hasta-
lığında salgının kontrolü ve önleme çalışmaları için PCR 
testi oldukça önem arz eden bir tetkiktir. Gerçek zamanlı 
RT-PCR testi, özellikle erken dönemdeki hastalığın tanı-
sında oldukça yardımcıdır. Bu test ile ilgili oluşan şüphe-
nin temelinde yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuç-
lanma riski yer alır.

COVID-19 teşhisine yönelik olarak gerçekleştirilen PCR 
testlerinin çoğunluğunun sonuçlarında herhangi bir 
problem meydana gelmez. Çok erken zamanda ger-
çekleştirilen testlerde, hastada henüz tespit edilebile-
cek düzeyde viral yük oluşmadığı için bu tetkik yalancı 
negatif olarak sonuçlanabilir. Bu nedenle PCR testinin 
doğru sonuç verebilmesi için örnekler doğru şekilde ve 
doğru zamanda alınmalıdır.

Koronavirüs tanı testleri moleküler ve serolojik testler 
olarak iki tiptir. COVID-19 teşhisinde kullanılan testler, 
virüsün genetik materyalini (DNA veya RNA olabilir) 
veya antijenik materyalin bağışıklık sistemini harekete 
geçirmesi ile savunma hücrelerinin virüse karşı oluştur-
duğu antikorların tespiti yardımıyla yapılabilir. 

Antikor-antijen testleri yani serolojik testler, daha önce 
geçirilmiş olan veya o anda geçirilmekte olan viral en-
feksiyonun aşamalarını tespit edebilmek için kullanılan 
tetkiklerdir. 

Koronavirüs salgınına dair önleme ve kontrol çalışmaları-
nın önemli bir parçası olan PCR testi, kolaylık ve spesifik-
liği sayesinde bu hastalıkta erken tanı imkânı sağlayabilir. 
COVID-19 teşhisinde PCR testi kullanımındaki problemle-
rin başında yalancı negatiflik veya yalancı pozitiflik sapta-
nabilmesi gelir. Bu nedenle klinik olarak COVID-19 tanısı-
nın konulmasında PCR testi ile hastanın belirti ve bulgu-
larının uyumlu olması göz önünde bulundurulabilir.

PCR testinin koronavirüs teşhisinde kullandığı esas vi-
rüste RNA’ya bağlı olarak bulunabilen RNA polimeraz 
enzim genini yani genetik materyalini tespit etmesidir. 
Bu test mutlaka bir mikrobiyolog, laborant tarafından 
uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanlış sonuçlara yol 
açabilir. Yanlış sonuçlar neticesinde hastalığın teşhis 
edilememesi söz konusu olabilir. Bu durum da virüsün 
daha fazla yayılmasına olanak sağlayabilir.

Sonuçların negatif gelmesi durumunda, testin yanlış 
uygulanmış olma olasılığının göz önünde bulundurul-
ması gerekir. Testin doğru sonuç verebilmesi için örne-
ğin alındığı zaman ve örneğin doğru alınıp alınmadığı 
da çok önemlidir. PCR testinin performansı RNA tespi-
tinden teşhis yaptığı için alınan örnekte bulunan RNA 
bolluğuna göre değişir.

Bu zamanda PCR için iki tip uygulama bulunmaktadır. 
Bu tipler gerçek zamanlı sonuç veren ve hızlı sonuç ve-
ren PCR testleridir. Gerçek zamanlı PCR testinde sonuç 
alınması 3-4 saati bulurken hızlı sonuç veren PCR testle-
rinde bu süre 1,5 saate kadar inebilir. Türkiye’de bu tip-
lerden gerçek zamanlı PCR testi kullanılır.
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Koronavirüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofarengeal 
sürüntü (burun ve boğazdan sürüntü alınması) veya alt solunum yoluna 
ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması 
gerekir. 

Hastalığın devamında yani hasta pnömonili hale geldiğinde, virüs akci-
ğerlerde hızla yayılırken boğazda sayısı azalarak kaybolabilir ve bu neden-
le boğazdan alınan örneğin teşhis için bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden 
hastalığın ilk haftasından sonra hastalık ilerlediği için öksürük materyali 
olan balgam üzerinden teşhis yapılabilir.

Örnekler doğru zamanlarda ve doğru şekillerde alındıktan sonra, alınan 
örnekler virüs RNA’sının çözeltiye geçişini sağlayabilecek bir sıvı viral ta-
şıma besi yerine konulur. Ardından, örnekten çözeltiye geçen RNA’lar bu 
çözeltiden ayrıştırılır ve sonrasında bu RNA teşhisin kolaylaşması için ço-
ğaltılır. Çoğaltılan RNA üzerinden hangi virüs tipine ait RNA olduğu labo-
ratuvarda yapılan birtakım testlerle belirlenir ve böylece teşhis konulur.

Direkt sonuç veren koronavirüs testleri yanında PCR testinin dezavantajı 
daha geç sürede sonuç vermesidir fakat PCR yönteminin az sayıdaki pa-
tojenleri bile tespit etmesi bu yöntemin diğer yöntemlerden daha duyarlı 
olduğunu gösterir. 

Radyoaktif teşhis yöntemleri genel olarak vücuda olan zararları ile bilin-
mektedir. Bu özelliği, teşhis yöntemleri arasında PCR tekniğinin daha ön 
plana çıkmasına, daha kullanılabilir olmasına yol açmıştır.
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Çocuklarda COVID-19

Karantina dönemi boyunca tüm dünyada okulla-
rın kapatılması, çocukların hastalık bulaşı zincirin-
de olması ihtimalini her ne kadar azaltmış olsa da 
okulların açılması, “Çocuğum okulda koronavirüs 
hastalığı kapabilir mi?” sorularının sorulmasına ne-
den olmuştur. Bazı ülkelerde okulların açılmasın-
dan sonra ailesinde testi pozitif olan öğrencilerin 
yayılma noktasında tehlike oluşturduğu olgular 
gözlemlenmiştir. Ama okulların tamamen risk ol-
duğunu söylemek de yanlış olur. Çocukların hasta 
olmasını engellemek adına okul da dâhil olmak 
üzere önlemler konusunda her yerde dikkatli ol-
ması öğütlenmelidir.

Çocuklarda da yetişkinlerdekine benzer şekilde be-
lirtiler görülse de hastalığın vakalar üzerindeki etkisi 
kişiye göre değişiklik gösterebilir. Anne ve baba ola-
rak çocuğunuzun bazı belirtileri göstermesi halinde, 
virüs kapmış olabileceğinden şüphelenmeniz ve ön-
lem almanız hayati derecede önemlidir. Düşmeyen 
ateş, halsizlik, öksürük ve iştahsızlık yanında bazen 
de ishal olabilir.

Çocuklara:

■ Maskesini asla çıkarmaması gerektiği,

■ Ellerini her teneffüs sonunda öğretilen şekilde yıka-
ması gerektiği,

■ Arkadaşları ile oyun oynarken mesafesini koruması,

■ Ortak kullanılan malzemelerden mümkün oldu-
ğunda uzak durması,

■ Ellerini yüzüne ve gözlerine sürmemesi gerektiği 
mutlaka öğretilmelidir.

Bazı kaynaklar çocuklara yeteri kadar bilinçli uyarılar 
yapılmamasından kaynaklı olan çocukların maske 
değiştirme oyunu oynamaya çalıştıklarını doğrula-
mıştır. Maskelerin hayat kurtaran bir malzeme oldu-
ğu açıklanmalıdır. Mümkün olduğunca okul kantini 
yerine evden getirilen besinler tüketilmelidir.

Çocukların 
hasta olmasını 
engellemek adına 
okul da dâhil olmak 
üzere önlemler 
konusunda her 
yerde dikkatli olması 
öğütlenmelidir.
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Gebelerde COVID-19

Genç, genel sağlık durumu iyi ve bağışıklık siste-
mi güçlü olan kişiler, hastalığı hafif soğuk algınlığı 
belirtileriyle atlatabilir. Yaşlılar ve kronik hastalığı 
olanların yüksek risk grubunda değerlendirildiği 
süreçte gebeler, yüksek risk grubunda görülmez. 
Koronavirüsün dünyada ilk kez ortaya çıktığı Aralık 
2019’dan bu yana, virüsün anne karnındaki bebeğe 
geçtiğini gösteren bir veri bulunmamaktadır. An-
cak hamilelik sürecinde anne adayının vücudunda 
pek çok fizyolojik ve immünolojik değişim yaşa-
nır. Buna bağlı olarak anne adaylarına koronavirüs 
bulaştığı takdirde tüm insanlarda oluşan öksürük, 
ateş, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, halsizlik, 
ishal, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülebi-
lir. Gebelik döneminde bağışıklık sisteminin bas-
kılanmasına bağlı olarak anne adayları, var olan 
enfeksiyonları daha ağır geçirebilir. Ancak korona-
virüsün etken olduğu COVID-19’un gebelik döne-
minde etkileri üzerine henüz kapsamlı bir çalışma 
yapılmamıştır. Koronavirüs ile enfekte olmuş anne 
adayının, rahminde bulunan bebeğe hastalığı bu-
laştırdığına dair bir veri bulunmasa da koronavirüs 
ailesine ait diğer virüslerin etken olduğu SARS ve 
MERS gibi hastalıklar göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu durum olasılık dâhilinde olarak değer-
lendirilebilir. COVID-19 hastası olan anne adayının 
gebeliğinin erken doğumla sonuçlanıp sonuçlan-
madığına dair de henüz yeterince veri yoktur. Farklı 
bir deyişle, koronavirüs pozitif anne adayının ger-
çekleştirdiği erken doğumun, normal bir süreç mi 
yoksa koronavirüsten kaynaklanan bir durum mu 
olduğu net değildir. Ancak solunum yollarını tutan 
influenza gibi viral enfeksiyonların erken doğuma 
ya da bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya 
gelmesine neden olduğu bilinir. Literatürde ko-
ronavirüsün anne karnındaki bebeğin sağlık du-
rumunu etkilediğini gösteren vaka bulunmasa da 
hastalığın dikey yolla bulaştığını gösteren vakalar 
vardır. Ancak bu vakalarda koronavirüsün bebeğe, 
anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı bulaş-
tığı saptanamamıştır.

Emzirme ile hastalığın geçişine dair şu an için kesin 
bir durum söz konusu değildir ancak yine de em-
zirme eylemi esnasında annelerin maske takmaları, 
öncesinde el hijyenlerini ve meme başı çevresinin 
hijyenini sağlamaları hastalığın bebeğe geçişini 
önlemek adına alınabilecek önlemler arasında yer 
alır.
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Tedavi

Koronavirüs bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe yaramaz. Şu anda 
koronavirüse özgü bir tedavi yoktur. Ana tedavi semptomatik tedavidir. 
Koronavirüs tedavisi için her gün yeni bir ilaç gündeme gelmektedir. 
Her virüs gibi koronavirüste de bağışıklık sistemini güçlü tutmak (yeterli 
kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite) önemlidir. Birçok 
destekleyici ürün de piyasada ticari amaçlarla satılmaktadır.

Acil ve gerekli durumlar halinde daha önce hastalığı geçirmiş, iyileşmiş 
ve kan dolaşımında yeni tip koronavirüse karşı antikorlara sahip kişilerin 
bağışladığı plazma tedavi amacıyla hasta kişilerde kullanılabilir.

Ağrı kesiciler, öksürük semptomu ile ilgili kontrol sağlayıcı ilaçlar, 
dinlenme ve düzenli sıvı tüketimi COVID-19 hastalığına dair destek 
tedavisi içerisinde değerlendirilen uygulamalar arasında yer alır.
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COVID-19 aşıları 

1. İnaktif aşılar: SARS-Cov-2 virüsünün hücre kültüründe üretilerek inaktive edilmesi so-
nucu hazırlanan ölü aşılardır (Sinovac/Coronavac aşısı gibi). Bağışıklık yanıtı daha düşüktür. 
+4 ila +8 °C’de buzdolabı koşullarında saklanabilir.

2. mRNA aşıları: COVID-19 virüsünün bağışıklık oluşturan antijenik yapısının (S proteini) 
mRNA’sını içeren aşılardır (Pfizer Biontech mRNA aşısı, Moderna mRNA aşısı gibi). Bu aşılar 
kanser aşısı olarak geliştirilmiştir. Virüs aşısı olarak kullanımı yenidir. Güçlü bir bağışıklık ya-
nıtı sağlar. En az -60 ila -80 °C’de saklanması gerekir.

3. Vektör aşıları: COVID-19 virüsünün bağışıklık oluşturan antijenik yapısının (S proteini) 
genetik bilgisinin etkinliği zayıflatılmış (atenüe edilmiş) başka bir virüs (en sık adenovirüs) 
taşıyıcıya eklenmesi ile oluşturulan aşılardır (Oxford/AstraZeneca, Sputnik-V vektör aşıları 
gibi).

COVID-19 aşı uygulamalarında yorgunluk, baş ağrısı, kas/eklem ağrısı, aşı uygulanan böl-
gede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksi-
yonlar görülebilir. Alerji sorgulanarak, gerekli önlemler alınarak aşı uygulanmalıdır

COVID-19 geçirenlerde genellikle 3-6 ay bir korunma olabileceği öngörülmektedir. Enfeksi-
yon sonrası virüse özgül antikorlar ve hücresel bağışıklık elemanları ile kısa süreli bir korun-
ma elde edilmektedir. Hastalıktan koruyan antikor düzeyi net değildir. Hastalığı geçirenler 
tekrar hasta olabilirler. Bu nedenle aşı olmaları önerilir ve olumsuz bir etkisi söz konusu 
değildir.

Aşılar hastalık geçirme olasılığını, daha da önemlisi ağır hastalık ve hastalıktan ölüm riskini 
azaltır. Aşının ikinci dozundan en erken bir hafta sonra bağışıklık oluşması beklenir.
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COVID-19 aşısının 65 yaş üstü bireylere 

yapılması neden önemlidir?

İleri yaşta olanlarda yaş faktörünün yanı sıra eşlik eden 
hastalık sayısı da fazla olduğundan hastalık ağır geçmekte 
ve bazen ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle aşıda 
ve kısıtlama tedbirlerinde bu yaş grubu önceliklidir.

Aşının birinci dozu yapıldıktan sonra 

COVID-19 tanısı alanlar ne yapmalıdır?

İkinci doz 6 ay sonraya ertelenmelidir.

Çocuklar neden aşılanmıyor?

Çocuklar hastalık için yüksek risk grubunda değildir. 
Biontech/Pfizer mRNA aşısı 16 yaş üstünde ve diğer 
aşılar 18 yaş üstünde önerilmektedir.

Gebe ve emzirenler aşı olabilir mi?

Gebelerde hastalık riski yüksek değildir. Sağlık 
çalışanları, hizmet öncelikli gruplarda iseler hastalık 
riski yüksek olduğundan aşı olmaları gerekebilir. Canlı 
atenüe aşılar dışındaki aşıların gebelerde güvenli bir 
şekilde yapılabildiğini biliyoruz. Emzirenler için özel 
bir risk söz konusu değildir. COVID-19 aşıları pandemik 
virüse karşı geliştirilmiş yeni aşılardır; gebelerde risk 
yarar dengesi dikkate alınarak yapılmalıdır
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AKDENİZ’İN
EN AZ ÜÇTE BİRİ
ETKİN ŞEKİLDE KORUNMALI

 WWF Türkiye
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Önemli balık stoklarını geri kazanmanın ve 

denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür ve habitat 

kayıplarını durdurmanın en etkili yolu Akdeniz’in 

önemli bölgelerini korumaktan geçiyor. 
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF’in yeni raporu, biyolojik çeşitliliği ve 
balıkçılığı kurtarmak için Akdeniz’in en az %30’unun korunması ge-
rektiğini vurguluyor. Rapor, Akdeniz’in neden ve nerelerde korunması 
gerektiğini ortaya koyuyor.

Denizle ilişkili faaliyetlerden yılda 450 milyar dolarlık değer yaratan 
Akdeniz, ekonomik açıdan dünyanın en önemli denizlerinden biri.

■ Akdeniz’in %30’u etkin bir şekilde korunursa, Akdeniz balık stok-
ları - Berlam ve Orfoz gibi ticari açıdan değerli türler dâhil - güçlü 
bir şekilde iyileşebilir.

■ Bugün Akdeniz’in sadece yüzde 9,68’i Korunan Alan ilan edilmiş 
durumda; bu alanların da sadece yüzde 1,27’lik bir bölümü yöne-
tim planları ile gerçekten etkin bir şekilde korunuyor. 

“30 x 30: Akdeniz’de biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını yeni-

den canlandırmak” başlıklı rapor yüzde 30 koruma hedefinin Ak-
deniz’deki biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını nasıl değiştireceğini 
inceleyen ilk bilimsel çalışma. WWF Akdeniz Girişimi (MMI), bu çalış-
ma kapsamında, 2030’a kadar yüzde 30 hedefine ulaşmak için bir dizi 
mekânsal koruma senaryosu geliştirmek üzere Fransız Ulusal Bilimsel 
Araştırma Merkezi (CNRS), Ecopath Uluslararası Girişimi (EII) ve Deniz 
Bilimi Enstitüsü (ICM-CSIC) ile iş birliği yaptı. 

İncelenen senaryolarda 2030’a kadar yüzde 30’luk hedefe ulaşmak 
için korunması gereken aday bölgeler belirlendi. Senaryolar ayrıca 
sürdürülebilir olmayan endüstriyel balıkçılık ve diğer zararlı faaliyet-
lerin bu bölgelerden çıkarılması ile deniz ekosistemlerindeki azalma 
eğiliminin nasıl tersine çevrilebileceğini de gösterdi. Rapora göre, Ak-
deniz’de koruma açısından en faydalı sonuçları doğurması beklenen 
yerler; Alboran Denizi, Kuzeybatı Akdeniz, Sicilya Kanalı, Adriyatik De-
nizi, Helen Yayı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz. 

Analiz, sürdürülebilir olmayan balıkçılık ve diğer endüstriyel faali-
yetlerde ısrarcı olunması durumunda Akdeniz’de önümüzdeki yıllar-
da balık stoklarının azalmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Öte 
yandan rapor, belirli bölgelerde Akdeniz’in %30’unu kapsayan etkin 
koruma tedbirlerinin alınması ve havzanın geri kalanının da sürdürü-
lebilir bir şekilde yönetilmesi durumunda balık stoklarının artacağını, 
denizel ekosistemin belirgin bir şekilde iyileşerek yaşamları denize 
bağlı milyonlarca insanın yararına olacağını bilimsel olarak ortaya 
koyuyor. Bu senaryoda izmaritgillerde olası av miktarının yüzde 4 ila 
20, büyük dip balıklarında ise av miktarının yüzde 5’e kadar artacağı 
tahmin ediliyor.
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Nispeten daha fazla bilimsel verinin olduğu Batı Akdeniz’de köpekbalık-
ları gibi avcı türlerde %45, orfoz gibi ticari türlerde %50; ticari açıdan en 
değerli türlerinden mavi yüzgeçli orkinoslarda ise %140 biyokütle artışı 
olacağı öngörülüyor. 

Raporu değerlendiren WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa 
Koruma Direktörü Sedat Kalem şu görüşlere yer verdi: “Önemli balık 
stoklarını geri kazanmanın ve denizlerimiz için ciddi tehdit oluşturan tür 
ve habitat kayıplarını durdurmanın en etkili yolu Akdeniz’in önemli böl-
gelerini korumaktan geçiyor. Bu gerçek, bilimsel kanıtlarıyla ortada. Söz 
konusu alanlar, balıkçılık sektörünü sürdürülebilir kılmak, COVID-19 sal-
gınından derin yaralar alan yerel ekonomileri güçlendirmek ve küresel 
iklim krizinden etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz’in direncini 
artırmak açısından muazzam bir potansiyele sahip. Tüm bölge ülkeleri, 
bu coğrafyada yaşayan yaklaşık 500 milyon insanın geleceği için önü-
müzdeki on yıl boyunca, Akdeniz’i ekolojik ve ekonomik gündemlerinin 
odağına almalı.” 

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında bu yıl dü-
zenlenecek 15. Taraflar Konferansı ile dünya genelindeki doğa kayıpla-
rını tersine çevirmek için 2030 hedefli yeni bir küresel çerçevenin belir-
lenmesi bekleniyor. Halen 50’yi aşkın ülke, 2030 yılına kadar gezegenin 
%30’unun korunması fikrini destekliyor ve bu yönde çağrıda bulunuyor. 
WWF de, tüm bölge ülkelerini, Akdeniz’in daha iyi korunması için 2030 
yolunda daha güçlü ve iddialı hedefler ortaya koymaya ve bunları haya-
ta geçirecek bölgesel ve ulusal eylem planlarını geliştirmeye çağırıyor
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