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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,
COVID-19 salgını sürecinin başından itibaren ülkemizde üretim ve hizmet faaliyetlerinin sağlıklı 
bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hızlı aksiyonlar alarak bu alanlarda enfeksiyonlardan korun-
maya yönelik iş modelleri hazırladık ve belgelendirme programlarını faaliyete geçirdik.
Salgının başından itibaren hayatımızın tüm alanlarında olduğu gibi maalesef eğitim/öğretim fa-
aliyetleri de ciddi bir sekteye uğradı. Okullarımızda sağlıklı ve enfeksiyondan koruyan ortamlar 
oluşturmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız iş birliği protokolü sonucunda Oku-
lum Temiz Belgelendirme Programını başlatarak ülkemizdeki birçok okulu bu program doğrul-
tusunda belgelendirdik.
Üniversitelerimize yönelik olarak da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte Küresel Salgın Bağlamın-
da Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzunu hazırladık; bu 
kılavuzdaki bilgiler ışığında Güvenli Kampüs Belgelendirme Modelini hızlı bir şekilde devreye soktuk.
Üniversitelerimizde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması, en-
feksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapının geliştirilmesine katkı 
sağlanması ve genel standartların belirlenmesi amacıyla hazırladığımız Küresel Salgın Bağlamın-
da Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda yer alan 
tedbirleri üniversitelerimiz hızlı bir şekilde uygulamaya aldı. 
Kılavuzdaki kriterleri yerine getiren ve Enstitümüze başvuran üniversitelerimizde uzmanlarımız 
tarafından tetkikler yapıldı ve tetkiklerden başarıyla geçen üniversitelerimiz Güvenli Kampüs Bel-
gesi almaya hak kazandı.
Yeni eğitim/öğretim döneminde üniversitelerimizin faaliyetlerine ve araştırmalarına sağlıklı bir 
şekilde başlayabilmeleri için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Üniversiteye giden 
ve yeni başlayacak gençlerimizin yüz yüze eğitimden mahrum kalmaması ancak sağlıklarının da 
herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi çalışmalarımızın temel ilkesini oluşturuyor.
Güvenli Kampüs Belgelendirme Programı, üniversitelerimizdeki eğitim ve öğretimin tüm taraf-
larını güvenceye alan bir felsefeye sahiptir. Bu belgelendirme modeli ile kampüslerimiz hijyen 
şartları en üst seviyeye taşınmış, salgından etkilenmemiş güvenli ortamlara kavuşacak.
Dileğimiz, her seviyedeki eğitim/öğretim kurumlarımızın 2021-2022 döneminde yüz yüze eğiti-
me başlamaları ve devam etmeleridir.
Öğrencilerimize ve ailelerine sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz.
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TSE’den Elektrikli Araçlar ve
Şarj İstasyonları İçin
Temel Terimler Standardı

standard ▪ mart/nisan 20214

■ haberler



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sis-
temleri ile ilgili olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan 
Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri – Temel Terimler ve Ta-
nımlar Standardı hazırlanarak yayımlandı. Standartla ilgili açıklamalarda 
bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de TOGG 
başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj 
altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritasını hazırlamış bulu-
nuyoruz. Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik 
standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli baş-
lıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayımla-
nan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor” dedi.

Bakan Varank açıklamasında, terimler ve tanımlamalar standardının sek-
tördeki paydaşların katılımı ile hazırlandığını söyledi. Terim ve tarif stan-
dardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayaca-
ğını ifade eden Bakan Varank şunları kaydetti:

“Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önü-
müzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanaca-
ğız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli 
araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluş-
turacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj 
noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli 
araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek.

“Türkiye’nin Otomobili” belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını 
yürütüyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer ilgili bakan-
lıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. İlk yerli araç, üretim 
bandından indiğinde, şarj altyapımız ülke genelinde elektrikli araç kulla-
nımını destekler seviyede olacak.

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sa-
hip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladık. 
Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standart-
lar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda 
atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayımlanan bu 
standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor.

Kısa sürede tüm Türkiye’de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ula-
şacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasa sistemine sahip olması vazge-
çilmez bir husus. Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar 
açısından, oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem ta-
şıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart 
hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapıla-
cak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve 
habercisi olması bakımından önemli bir adım.

Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemeleri ve uygunluk değer-
lendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir bi-
çimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları 
sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca, stan-
dardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak■
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TSE Başkanı Şahin’den
Dünya Tüketiciler Günü Mesajı

standard ▪ mart/nisan 20216

■ haberler



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Enstitünün 
belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standart-
lara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olduğunu 
bildirdi.

Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen kararla 1985 yılından itibaren 15 
Mart’ın Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlandığını anımsatan Şahin, şunla-
rı kaydetti:

“Ahilik teşkilatı ve Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab Kanunnameleri gibi ta-
rihindeki köklü geleneklerinden güç alarak hizmet veren Enstitümüzün te-
mel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak 
yer almaktadır. Enstitümüz, standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürün-
lerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte, 
belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standart-
lara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır.

TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerin-
de yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kali-
te ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır.”

Şahin, TSE’nin, üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağladığını, gerek-
tiğinde de hakemlik görevini üstlendiğini aktardı.

Tüketiciler 444 0 873 numaralı telefondan Enstitümüze ulaşabilir
TSE’nin, yeni belgelendirme modelleri ile hizmet alanlarının hayata geçiril-
diğine dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız, paydaşlarımız ve TSE’den hizmet alan firmalarımızla etki-
li, hızlı bir iletişim sağlanması, süreçlerle ilgili öneri, soru ve sorunların kısa 
sürede cevaplandırılabilmesi için Bilgilendirme Merkezi oluşturulmuştur. 
Ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikâyeti 
olan tüketicilerin, 444 0 873 numaralı telefondan Enstitümüze ulaşmaları 
mümkündür.

Bu kapsamda, standartların öneminin anlaşılmasına, tüketici haklarının 
ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşmasına hizmet eden 15 Mart Dünya 
Tüketiciler Gününü ve Tüketiciyi Koruma Haftasını kutlarım.”■

Enstitümüz, belgelendirme çalışmaları 
ve TSE marka sistemiyle tüketicilere 
standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir 
ürünler sunulmasının teminatı 
olmaktadır.
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TSE’den
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
Hijyen ve Sanitasyon
Yönetim Sistemi Belgesi 

standard ▪ mart/nisan 20218

■ haberler



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kuruluşlarda toplum sağlığını koruma-
ya yönelik bir çerçeve olması için TSE tarafından geliştirilen TS 13811 
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı ile belgelendirildi.

Standartta yer verilen şartları sağlayan ve TSE denetçilerinin dene-
timlerini geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TS 13811 Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a takdim 
etti. Belge takdimi sırasında konuşan Bakan Varank, “Standart, ulus-
lararası bir mecradan direkt adaptasyon veya çeviri yapılmadan ta-
mamen TSE’nin tecrübesi ve öncü yaklaşımı ile hazırlandı. Belgemiz 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hayırlı olsun” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, “Bakanlığımız TS 13811 
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kaza-
nan ilk kamu kurumu oldu. Sertifikamızı takdim eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

HİJYEN VE SANİTASYON STANDARDI
TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi; insan sağlığını doğ-
rudan etkileyen ürün ve hizmet üreten kuruluşlarda hijyen sanitas-
yon uygulamalarını sistem dahilinde yönetmek üzere geliştirildi. TS 
13811, ilgili tüm sektörlerde hijyen ve sanitasyon kavramlarını, bir 
yönetim sistemi odağına koyarak toplumsal sağlığın korunması ana 
gayesini taşımaktadır. 

Uluslararası mecralardan çeviri yapılmadan geliştirilen standart, sek-
törlerde hijyen ve sanitasyon kavramlarını bir yönetim sistemi odağı-
na alırken toplumsal sağlığın korunmasını önceliyor. Yönetimsel çer-
çeve oluşturan standart, hedeflere ulaşmak için şartları tanımlıyor, 
toplum sağlığının korunmasına yönelik asgari hijyen ve sanitasyon 
kriterlerini belirliyor.

Standart, çalışanların psikolojisini olumlu yönde etkileyerek verimli-
liğin artmasına katkı sağlıyor, ilgili taraflarda güven tesis ediyor. Mev-
zuat şartlarına uygun, güvenli ürün ve hizmetleri sürekli sağlama ka-
biliyeti kazandıran standart, aynı zamanda toplum sağlığına yönelik 
hijyen ve sanitasyon kaynaklı risklerin belirlenmesi ve yönetilmesini 
sağlıyor■

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
“TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi 
Standardı, uluslararası bir mecradan direkt adaptasyon 
veya çeviri yapılmadan tamamen TSE’nin tecrübesi ve 
öncü yaklaşımı ile hazırlandı.”
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerini geçen Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Des-
tek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanlığı Yemek-
hane Koordinatörlüğü, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

TSE’de düzenlenen belge törenine katılan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Güvenli 
Üretim Belgesi için yapılan başvuru üzerine TSE denetçisi arkadaşlarımız tetkiklerini ta-
mamlamışlar. Umarım milletimiz bu süreci en sıkıntısız şekilde atlatmayı başarır” dedi.

Konuşmasında TSE’nin bilgi, birikim ve tecrübesiyle 2018 yılında hazırlanarak yayım-
lanan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Standardının önemine deği-
nen Şahin, “Güvenli Üretim Belgesi alan kurum ve kuruluşlarımız, pandemi dönemine 
özel oluşturulan bu belgelerden çıkıp işi biraz daha ileriye götürebilirler. Bu hazırlık-
ları işletmelerimiz Hijyen ve Sanitasyon Belgesini de çok rahatlıkla alabilecek duruma 
gelebiliyorlar. Bu belgemiz sezonluk değil. Biz burada yaptığımız tüm işleri hijyen ve 
sanitasyon kurallarına uyarak yapıyoruz demek için bu belge çok önemli. Biz herkesin 
bu belgeyi de almasını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ise, “Biz kendi mutfağımızda kendi 
ürünlerimizle yemeklerimizi yapıyoruz. Bu anlamda TSE’den Güvenli Üretim Sertifikası 
almak bizleri çok mutlu etti. Kamuda bu belgeyi alan Çevre ve Şehir Bakanlığından 
sonra ikinci Bakanlık olmak da bizleri ayrıca gururlandırıyor. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu■

MEB Destek Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne Güvenli Üretim Belgesi

standard ▪ mart/nisan 202110

■ haberler



Salgın sürecinin başında hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını 
korumak için mağazalarında sıfır tolerans ilkelerini uygulamaya alan Koç-
taş, bu önlemlerle sektöründe öncü oldu ve bir ilki daha gerçekleştirerek 
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı. 40 mağazada yapılan ve yak-
laşık iki hafta süren denetimler sonucu Koçtaş’ın tüm gereklilikleri yerine 
getirdiği tespit edildi.

Koçtaş, çalışan sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak 
amacıyla hijyen ve sanitasyon uygulamalarını bir sistem dahilinde yönet-
mek üzere Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE CO-
VID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni yapı market sektöründe alan ilk şirket 
olma özelliğini taşıyor.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, pandeminin başlangıcında mağaza-
larını 1,5 ay boyunca tamamen kapattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Bu dönemi ciddi bir hazırlık süreci olarak değerlendirdik ve mağazala-
rımızı tekrar hizmete açtığımız ilk günden itibaren müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliğimizi sağ-
lamak adına Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün yönlendirmeleri 
doğrultusunda Sıfır Tolerans Manifestomuzu uygulamaya aldık. TSE ta-
rafından hazırlanan TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak 
kazanmamız da pandeminin başından bu yana mağazalarımızda çok hızlı 
şekilde ve büyük bir titizlikle devreye aldığımız uluslararası standartlar-
daki bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiş 
oldu.”■

Koçtaş, TSE COVID-19
Güvenli Hizmet Belgesi aldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülle-
ri Töreni’nde, 19 yılda engelli hakları ve hizmetlerinde modern yak-
laşımlarla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun’u 2005’te çıkararak hukuki zemini güç-
lendirdiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye’de ilk kez 1500 maddelik 
engelliler hukukunu oluşturarak, bu başarının yolunu açtıklarını be-
lirtti.

Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, 
2007’de BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkelerden 
biri olduk. 2010’da Anayasa’nın 10. maddesine yeni bir hüküm ek-
leyerek, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı güvence altına al-
dık. Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte 
kurumsal hizmetlerimiz de değişti ve dönüştü. Eğitim, sağlık, bakım 
hizmetleri gibi temel ihtiyaçların kalite standartları hiç olmadığı ka-
dar arttı. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha hızlı ve 
etkili bir şekilde almaları gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple tüm 
tedavi masraflarını, tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil, Genel Sağlık Sigor-
tası kapsamında karşılıyoruz.”

Engelsiz yaşam merkezi sayısı 127’ye yükseldi
Engelli vatandaşların bakımında, kurumsal bakımdan ziyade aile ya-
nında bakımı öncelikli gördüklerini vurgulayan Selçuk, 2007’de baş-
lattıkları Evde Bakım Yardımı kapsamında, şu an ailesinin yanındaki 
yarım milyonu aşkın vatandaşa destek olduklarını bildirdi.

Selçuk, 2018’de 7 olan gündüzlü engelsiz yaşam merkezi sayısını bu 
ay itibarıyla 127’ye çıkardıklarını belirterek, “Kendi aileleri yanında 
bakımı mümkün olmayan 29 bine yakın engellimize ise 545 bakım 
merkezinde yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Sadece son 2 yılda, 11 
resmi ve 92 özel yatılı bakım merkezi açılmasının gururunu yaşıyo-
ruz” dedi. 

Engellilerin de çalışma hayatına katılmalarını sağlamanın her zaman 
öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, 
şöyle devam etti:

“Onların daha üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olma-
larını önemsiyoruz. Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçlu-
ğu, E-KPSS ve girişimcilik desteği ile onların her daim yanındayız. 
Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli kontenjanımızdaki 
oranını yıldan yıla arttırarak kamuda yüzde 95’e, özel sektörde 

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk: 
“Bugüne kadar 43 
bine yakın denetim 
gerçekleştirerek 
1574 Erişilebilirlik 
Belgesi verdik. TSE iş 
birliğinde bu alandaki 
standartları hazırladık. 
2011’den bu yana 13 
bine yakın yönetici 
ve teknik personele 
eğitimler verdik.”

Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri 
sahiplerini buldu
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yüzde 82’lere ulaşmış durumda. Ayrıca bugüne kadar 3 
bine yakın engelli kardeşimize işlerini kurmak için hibe 
desteği verdik. İŞKUR Hibe desteğinin 16 Nisan’a kadar 
e-devlet üzerinden başvurularının devam ettiğini du-
yurmak isterim.”

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hayata 
geçirildi
Erişilebilirliğin, engellilerin hayatını doğrudan etkileyen 
konuların başında geldiğini vurgulayan Selçuk, engelli 
vatandaşların hizmetlere ulaşması için erişilebilirliğin 
öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ilk kez mevzuatta yaptı-
rım düzenlemesi getirdiklerine dikkati çekerek, “Erişile-
bilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturduk. 
Bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek 
1574 Erişilebilirlik Belgesi verdik. TSE iş birliğinde bu 
alandaki standartları hazırladık. 2011’den bu yana 13 

bine yakın yönetici ve teknik personele eğitimler verdik” 
diye konuştu. 

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2020’yi Erişi-
lebilirlik Yılı ilan etmesiyle uygulama, eğitim ve farkında-
lık çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:

“Erişilebilirlik Kılavuzunu yayımladık. Kılavuzumuz, mi-
mar ve mühendislerin tasarım süreçleri için bir rehber 
ve akademisyenler için bir kaynak oldu. Binaların erişile-
bilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkâ-
nı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü kısaca 
ERDEM’i hayata geçirdik. Erişilebilirlik Ödülleri verilme-
sini kararlaştırdık. Netice itibarıyla toplumun tüm kesim-
lerinden gördüğümüz ilgi ve teveccüh motivasyonumu-
zu artırdı. 1075 başvuru aldık. Ortak aklın, dayanışmanın 
bir ürünü olarak ortaya çıkan Erişilebilirlik Ödülleri ile 
engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına 
daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz.”■
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Engelli dostu 19 adliye, 
Erişilebilirlik Sertifikası aldı
Adalet Bakanlığınca, Engelli Dostu Adliye temasıyla ya-
pılan çalışmalar kapsamında 19 adliye Erişilebilirlik Ser-
tifikası aldı, 127 adliye binası da engelli erişimine uygun 
şekilde projelendirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, engelli-
lere yönelik adalet hizmetlerinin daha kolay ve erişilebi-
lir olmasını sağlamak amacıyla yürütülen projeler Türki-
ye genelinde yaygınlaştırılıyor.

Engelli Dostu Adliye temasıyla yapılan çalışmalarda, 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Bakanlığın standart-
larını karşılayan Türkiye genelindeki 19 adliye, Erişilebi-
lirlik Sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca 127 adliye de 
engelli erişimine uygun şekilde projelendirildi.

Ülke genelindeki tüm adliyelerin engelli dostu niteliği 
kazanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyeler, adli tıp binaları 
ve personel eğitim merkezlerinin projelendirilmesinde 
ve mevcut binalarda, TSE’nin erişilebilirlik standartları ile 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırla-
nan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları hüküm-
lerine göre düzenlemeler yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’de 
yer alan Adalete Erişim başlığına uygun çalışmalar kap-
samında, engellilerin kolay bilgi almaları ve işlemlerini 
rahatça gerçekleştirmeleri amacıyla bedensel, görme ve 
işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler haya-
ta geçiriliyor.

Bu kapsamda Erişilebilirlik Sertifikası alan adliyelerdeki 
düzenlemeler arasında engelli rampaları, görme engel-
liler için hissedilebilir yürüme yüzeyleri, bina girişine 
yakın engelli otoparkı, merdiven ve rampalarda engelli 
kullanımına uygun küpeşte, danışma birimi ve ön bü-
rolarda engelli bankoları, bina içinde engellilere uygun 
asansörler ve tuvaletler yer alıyor.

Braille alfabesi ile kabartmalı yazı imkânı veren yazıcılar 
adliyelerde hizmete sunulurken, çok sayıda adliyede en-
gelli asansörleri hizmet veriyor■
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Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl kaydedilen 93 gigavatlık artışla yıl sonunda 744 giga-
vata ulaştı.

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) tarafından hazırlanan rapora göre, mevcut rüzgar enerjisi 
kapasitesiyle küresel elektrik talebinin yüzde 7’si karşılanabilecek.

COVID-19 salgınının etkisiyle 2020’de ülke ekonomilerinde meydana gelen gerilemeye rağmen 
kurulu güç kapasitesi artışında lider Çin oldu. Geçen yıl elektrik sistemine dahil ettiği 52 gigavat 
kapasite sayesinde Çin, rüzgar enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 290 gigavata çıkararak, kurulu güç 
artış lideri ve toplam kurulu güçte lider konumunu korumayı başardı.

Çin’i yaklaşık 17 gigavat artışla ABD takip etti, ABD bu artışla kurulu gücünü 122 gigavata çıkardı.

Rapora göre, kurulu güç sıralamasında yaklaşık 63 gigavatla Almanya üçüncü, 39 gigavatla Hin-
distan dördüncü, yaklaşık 28 gigavat kurulu rüzgar kapasitesiyle İspanya beşinci sırada bulunu-
yor.

Rapora göre, Türkiye geçen yıl 1249 megavat rüzgar gücünü sisteme dahil ederek, kurulu rüzgar 
kapasitesini 9 bin 305 megavata çıkardı. Kurulu rüzgar gücü kapasitesiyle dünyada 11. sırada yer 
alan Türkiye, rüzgar enerjisi kurulu kapasitesini güçlendirmeyi kararlılıkla sürdürmeye devam etti.

Raporda görüşlerine yer verilen WWEA Genel Sekreteri Stefan Gsänger, tüm olumsuzluklara rağ-
men 2020 yılının rüzgar sektörü için oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Gsänger, “Küresel anlamda birçok devletin enerji çeşitlendirmesinde yenilenebilir enerjiye daha 
fazla pay vermek için çalıştıklarını görüyoruz. Hükümetlerin, Paris Anlaşması’nda hedeflenen kü-
resel sıcaklık artışı sınırını 1,5 derecenin altında tutmaya çalışmalarına bağlı olarak temiz enerjinin 
daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı■

Küresel rüzgar enerjisi 
kapasitesi COVID-19’a 
rağmen arttı
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Pandeminin
e-ticarete etkileri
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Tüm dünyada pandemi sürecinin başlamasından bu yana 1 yılı aşkın bir zaman geçti. Bu sü-
reçte mesailer ve çalışma şeklimiz, iş yapış süreçleri ve en önemlisi de sektörel talepler değişti. 
Bu değişimin belirgin olarak gözlendiği alanlardan biri de e-ticaret. Tüm dünyada e-ticaret hac-
minde büyük bir artış gözlenirken online alışveriş yapma şeklimiz de pandeminin başındaki 
haline göre bir hayli farklılaştı. Pandemi sürecinin e-ticaret üzerindeki etkisini rakamlarla de-
ğerlendiren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, ya-
şanan değişimi “Tüketici Davranışlarındaki Değişim, Kadın ve Erkek Davranışlarındaki Değişim 
ve Ürün Kategorilerinde Yaşanılan Değişim” olarak üç temel başlıkta özetlemenin mümkün 
olacağını söyledi.

bis.org tarafından yapılan araştırmada perakende sektöründe e-ticaret satışları ve siparişlerin 
pandemi süreci ile 2 buçuk katı arttığı bilgisini veren Yüksel Eminoğlu, “Son yıllarda zaten hızla 
büyüyen e-ticaret perakende pazarı, pandemi süreci ile beklenenin üstünde bir büyüme ger-
çekleştirmiş durumda. Buradaki rakamlara baktığımızda 2020’de pandeminin başlaması ile 
e-ticaret/perakende oranı hızla yükseliyor fakat Çin ve Amerika gibi ülkelerde bir süre sonra 
bir düşüş gerçekleşiyor. Ancak ilginç olan nokta şu, İngiltere’de bu oran %25’lere kadar tırma-
nırken Çin’de de %23 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de %16,5’leri görüyor” dedi. Eminoğlu, 
anlık artışlar ve sonrasında düşüşlerin gerçekleştiği maske/hijyen ürünleri satışı gibi rakamların 
değerlendirme dışı tutulduğunda pandemi döneminde e-ticarette en çok artış gösteren sek-
törleri market ve gıda, spor aletleri ve spor ürünleri, perakende teknoloji ürünleri olarak sıraladı.

Hem kadınlar hem erkekler satın alma alışkanlıklarını değiştirdi
Forbes dergisi tarafından pandemi sürecinde yapılan tüketicilerin satın alma kararlarının sor-
gulandığı çalışmadan da veriler paylaşan Yüksel Eminoğlu şunları söyledi:

“Kadınların %71’i virüs ve etkileri konusunda oldukça endişeli olduklarını paylaşırken, erkekle-
rin sadece %60’ı bu endişeyi paylaştıklarını iletmişler. Fakat aynı topluluğa alışveriş alışkanlık-
larının ve satın alma kararlarının ne kadarının pandemi dolayısıyla değişeceği sorulduğunda, 
kadınların %41’i alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve satın alma kararlarını yeniden göz-
den geçireceklerini söylerken erkeklerinse %47’si satın alma alışkanlıkları ve kararlarını gözden 
geçireceklerini iletiyor. Araştırmaya göre erkeklerin %33’ü, kadınların %25’i harcamalarını azalt-
tıklarını belirtmiş durumda.”

Evlerde kilerler oluşturuldu
100’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir bilgi, veri ve pazarlama ölçümleme firması olan Niel-
sen verilerine göre, tüketicilerin özellikle 6 alanda davranışlarının değiştiğinin görüldüğünü 
belirten Yüksel Eminoğlu, “İnsanlar artık sağlıklı kalmak ve hastalıkları önceden engellemek için 
proaktif sağlık ürünleri alımını artırdılar. Özellikle vitamin ve gıda takviyesi satışları oldukça art-
mış durumda. Pandemiden etkilenmemek için gıda dışı önleyici ürünler (maske, dezenfektan 
gibi ürünler) oldukça yüksek miktarda alındı ve bunlardaki satın alma/tüketim oranı hiç değiş-
medi. Çünkü kullanımı çok daha yaygın bir hale geldi. Evlerde gıda ve diğer ürünleri stoklamak 
ve daha uzun süre kullanmak için kilerler oluşturuldu ve bu ürünlerin alımına ağırlık verildi. 
Karantina hazırlıkları için gerekli alışverişler arttı” İfadelerini kullandı.

“Tüm bu rakamlar ve yaşanan değişimlere bakıldığında insanlar sosyal ayak izlerini küçültme-
ye, alışveriş davranışlarını değiştirmeye ve en önemlisi daha kısıtlı ve daha az temaslı bir çev-
rede sosyal yaşamlarını değiştirmeye çalışıyorlar” değerlendirmesini yapan Yüksel Eminoğlu, 
“En önemli değişiklik, insanların teması azaltması ve birbirlerinden uzakta izole çevrelerde ya-
şamayı seçmeleridir. Bu sebeple de e-ticaret ve bu yeni ekosistemin sağladığı iş yapma şekli, 
firmaların işlerini büyütmelerini sağladı. Hızla büyüyen bu ekosistem için yazılım firmalarına da 
süreci kolaylaştıracak yazılımlar ve iş zekasını öne çıkaracak çözümleri oluşturma görevi düşü-
yor” değerlendirmesinde bulundu■
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ABD-Çin
küresel
rekabetinde
yeni dönem:
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standard ▪ mart/nisan 202118

■ haberler



Eski ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşları 
yaptıysa, halefi Joe Biden da G7 Zirvesi’nde 

“Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Et (Build Back 
Better World-B3W)” adındaki yeni bir girişimle 

baskı yapmaya başladı. Her ikisinin de amacı Çin’le 
mücadele etmek ve Pekin’in kullandığı yolla, yani 

diplomasinin sert ve/veya yumuşak güçlerini 
kullanarak mümkün olduğu kadar çok ülkede nüfuz 

kazanmak. 

Tolga Sakman
► Diplomatik	İlişkiler	ve	Politik	Araştırmalar	
	 Merkezi	(DİPAM)	Başkanı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşları yaptıysa, 
halefi Joe Biden da G7 Zirvesi’nde “Daha İyi Bir Dünyayı 
Yeniden İnşa Et (Build Back Better World-B3W)” adında-
ki yeni bir girişimle baskı yapmaya başladı. Her ikisinin 
de amacı Çin’le mücadele etmek ve Pekin’in kullandığı 
yolla, yani diplomasinin sert ve/veya yumuşak güçlerini 
kullanarak mümkün olduğu kadar çok ülkede nüfuz ka-
zanmak. ABD’nin elde ettiği, dünya savaşı sonrası küresel 
hakimiyetle karşılaştırıldığında, Çin oyunda nispeten yeni 
görünebilir. Fakat Pekin, dost edinme ve ülkelere nüfuz 
etme konusunda şimdiden büyük adımlar attı.

Çin’in “Kuşak ve Yol (BRI) Projesi” büyük bir küresel oyun 
fakat Pekin’in bu oyunu ABD’den öğrendiği unutulma-
malı. ABD’nin Truman Doktrini ile çerçevesini çizdiği 
Marshall Yardımları, Avrupa’nın ABD merkezli küresel-
leşme temeli için ekonomik kalkınmasına destek oldu. 
Sağladığı 13 milyar dolardan fazla yardım ve ülkelere 
yaptığı askeri mühimmat desteği ABD’nin küresel güç 
konumunun sağlamlaşmasına da katkıda bulundu.

Fakat Pekin bu dersi iyi çalışmışa benziyor. Zira BRI için 
şimdiye kadar 4,2 trilyon dolarlık bir bütçeden bahsedi-

liyor. Krediler, hibeler, yatırımlar... Çin’in Kuşak ve Yol Gi-
rişimi, 2013 yılında hayata geçirilmesinden bu yana, G7 
üyesi İtalya da dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 
140 ülkede altyapı projelerini kapsıyor.

Biden, G7 Zirvesi’nden hemen önce Avrupalı dostları-
nın Çin’le yakın ilişkilerinden rahatsızlığını dile getirmiş 
ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde de Çin’in BRI Projesine 
benzer bir projeyi hayata geçirmeleri gerektiğini vurgu-
lamıştı. İngiltere’deki G7 Zirvesi’nde bunun için Biden 
öncülüğünde ortaya atılan girişim kabul edildi.

Düşük ve orta gelirli ülkeler için yüz milyarlarca dolarlık 
altyapı yatırımlarını “toplu olarak harekete geçirmeyi” 
vaat eden G7 liderleri, “değer odaklı, yüksek standartlı 
ve şeffaf” bir ortaklık sunduklarını söylediler. Bu çerçe-
vede B3W projeleri, küçük ülkeleri yönetilemez borçla-
ra boğduğu için eleştirilen Kuşak ve Yol Girişimiyle re-
kabet etmeyi amaçlıyor. Avrupalı liderler bunu naifçe 
fakir ülkelere destek için yeni bir girişim gibi algılasa 
da (veya böyle göstermeye çalışsa da) ABD yönetimi 
bu projeyle Çin’in küresel nüfuzunu kırma niyetinde 
daha net.
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Çin hakkındaki politikalarda çeşitlilik
Genel olarak baktığımızda, AB içinde tek tip bir Çin politikası göz-
lenmiyor. Önde gelen ekonomileri de dâhil olmak üzere birçok Av-
rupa ülkesinin Çin’i kendilerine düşman etmemek için sebepleri 
var. Örneğin Almanya, Çin’i yüksek teknolojili üretim ürünleri ve 
otomobilleri için kritik bir pazar olarak görmeye devam ediyor. Bu 
nedenle Pekin’i kızdırmamak adına B3W desteğinde çok hevesli 
görünmek istemediği de açık. Çin’le karşı karşıya gelmek konu-
sunda genellikle temkinli olan Almanya, herhangi bir altyapı fo-
nunun parasal miktarını belirtmekte de isteksiz davrandı. AB-Çin 
Kapsamlı Yatırım Anlaşması (CAI) arkasında etkili olan Almanya 
Başbakanı Angela Merkel, Çin’in aleyhindeki politik ve ekonomik 
girişimleri desteklemektense pazar ve ortak inisiyatifini devam 
ettirmekten yana. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin 
karşıtı bir bloka katılmayı stratejik özerkliğin erozyonu olarak gö-
rüyor. Macron’a göre böyle bir blok Avrupa’yı Transatlantik karar 
mekanizması altında yeniden güdüleyecek. Nispeten daha küçük 
ekonomiye sahip Avrupa ülkeleri ise Çin’den gelen yatırımlarla 
bir süredir bekledikleri altyapı çalışmalarını hızlandırdılar. Ayrıca 
bu ülkelerde güçlü bir kamu diplomasisi yürüten Çin, halklar nez-
dinde de oldukça popüler. Aynı zamanda G7 üyesi de olan İtalya, 
Haziran 2021’de İngiltere’de yapılan G7 Zirvesi’nden hemen önce 
Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıldığını duyurdu. Karar Amerikan si-
yasetinin baskısı olarak yorumlansa da Başbakan Mario Draghi’nin 
ülkesindeki stratejik yatırımların yabancılara satışından rahatsızlık 
duyduğu biliniyor. Nitekim ilişkileri koparan son olay da İtalya’daki 
bir çip üreticisi firmanın büyük hissesinin Çin’e satışına hükümetin 
engel olmasıydı.

Biden, İngiltere’deki G7 toplantısından Brüksel’deki NATO toplan-
tısına geçerken, “G7’de olağanüstü, işbirlikçi ve üretken bir top-
lantı gerçekleştirdiğini, masadaki herkesin karşı karşıya oldukları 
zorlukları ve gururlu demokrasilerinin adım atıp dünyanın geri 
kalanına hizmet etme sorumluluğunu anladığını” söyledi. Fakat 
NATO, Çin için beklenen sert tepkiyi vermedi. NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg, Çin’in güvenlik tehdidi oluşturduğunu 
söylese de “düşmanımız değil” şeklinde vurguladı. Bildirinin ya-
yımlanmasından bir gün sonra, grubun Çin’e düşman olmadığı-
nı belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Çin’le NATO’nun 
ilişkili olmadığını söyleyerek, “Kendimizi dağıtmamamız ve Çin 
ile ilişkilerimizi önyargılı görmememiz çok önemli” dedi. Angela 
Merkel de Çin’i fazla abartmamak gerektiğini dile getirdi. Böyle-
ce NATO belgelerinde yeni tehdit olarak Çin yer alsa da somut 
olarak tedbirlerin alınmasını sağlayacak bir mantık temelinin so-
mutlaşmadığı görüldü.
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“Kuşak ve Yol”a alternatif arayan dünya
ABD Başkanı Joe Biden, B3W girişimini duyururken programın gelişmekte olan 
ülkelerdeki altyapı projelerine yönelik 40 trilyon ABD Doları kadar ihtiyacın azal-
tılmasına yardımcı olacağını söyledi. Biden yönetimi, Çin’in devlet destekli kapita-
lizmine karşı bir dizi eylemde bulunacağını açıkladı ancak Çin’in egemenliğini azal-
tan esnek tedarik zincirlerinin inşası gibi diğer önemli ölçütlerdeki planları henüz 
net değil. Bu hedefler için nasıl yollar kullanılabileceği ve bu yolların kapasitesi de 
hala açıklanmadı.

Çin’in bölgesel gücü söz konusu olduğunda, komşu bölgede Pakistan, Bangladeş, 
Nepal, Afganistan, Sri Lanka ve Maldivler’deki BRI projelerinin mevcudiyeti ve bo-
yutu biliniyor; yani Hindistan ve Bhutan hariç tüm bölge ülkeleri. Hindistan bu yılki 
G7’ye davetliydi ki liderlerin en son 2019’da Fransa’da bir araya geldiklerinde de 
konuk olarak hazır bulunmuştu. Çin-Hindistan arasındaki giderek artan soğukluk, 
Çin’i kontrol altında tutma hedefinde Yeni Delhi ve Washington’un her zaman-
kinden daha yakın olduğu anlamına geliyor. Zirveye ev sahipliği yapan İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson, Asya ve Pasifik bölgesindeki müttefiklerinin (Hindistan, 
Avustralya ve Güney Kore) liderlerini Cornwall’daki görüşmelere davet ederek bu 
çemberi genişletti.

B3W’ye gelene kadar bölgede ve dünyada BRI alternatifi veya en azından etkisi-
ni azaltacak birkaç rakip girişim de ortaya çıktı. 2019’da G20 zirvesine ev sahip-
liği yapan Japonya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil G20 liderleri tarafından 
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kaliteli altyapı yatırımı konusunda bir dizi ilke için onay aldı. Aynı yıl Japonya ve 
AB, “Sürdürülebilir Bağlantı ve Kaliteli Altyapı Konusunda Ortaklık” ilan etti. 2021 
Ocak ayında Avrupa Parlamentosu (AP), mevcut AB-Asya Bağlantı Stratejisinin bir 
uzantısı olarak küresel bir AB Bağlantı Stratejisi oluşturulması çağrısında bulunan 
bir kararı kabul etti. Dünya çapındaki demokrasilere yönelik AB’nin yükselen kü-
resel “bağlantı stratejisi” harekete geçirme girişimleri çerçevesinde şimdiye kadar 
2019’da AB ile Japonya arasında iş birliği anlaşması, Aralık 2020’de AB-ASEAN’ın 
bağlantıya ilişkin beyanı ve daha yakın zamanda AB ile Hindistan arasında potan-
siyel bir küresel altyapı ortaklığı yer alıyor. Avrupa odağı dışına baktığımızda ise 
bu yılki G7 Zirvesi’ne gözlemci olarak katılan Hindistan, 2017 yılında Japonya ile 
Asya-Afrika Büyüme Koridorunu açıklayarak farklı bir inisiyatifi göstermiş oldu.

ABD, bu girişimlere olumlu alternatifler sunmanın önemini geç fark etti. 2019’un 
sonlarında ABD, Japonya ve Avustralya, G20 ilkelerinin operasyonel hale getirilme-
sine yardımcı olmak için Mavi Nokta Ağı’nı (Blue Dot Network-BDN) duyurdu. Bu 
çaba, özel sektörden ve sivil toplumdan cesaret verici bir ilgi gördü ancak yüksek 
standartları karşılayan projelerin belirlenebilmesi için kriterler geliştirilmeye de-
vam ediyor. G7 bildirisine göre, B3W ile ilgili yatırımlar, güncellenmiş BDN tarafın-
dan teşvik edilenler gibi yüksek standartlar tarafından şekillenecek. Kasım 2019’da 
açıklanan BDN, çevresel sürdürülebilirlik, finansal şeffaflık ve ekonomik etki için 
altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini öngörüyor. B3W, pilot projeleri duyurmak 
için aciliyet ekleyebilir ve Asya merkezli BDN’yi Avrupalı   ortakları içerecek şekilde 
genişletmeye yönelik çalışabilir.

ABD Başkanı Joe Biden, B3W 
girişimini duyururken programın 
gelişmekte olan ülkelerdeki 
altyapı projelerine yönelik 
40 trilyon ABD Doları kadar 
ihtiyacın azaltılmasına yardımcı 
olacağını söyledi. 
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Yeni küreselleşme odağı olarak B3W
BRI projelerinin finansmanı temel olarak hükümet ve özel ku-
rumlar denklemi aracılığıyla yönlendirilen banka kredilerinden 
oluşuyor. Edinilen bilgilere göre, Eylül 2020 itibarıyla BRI proje-
lerinin yüzde 59’u devlet kurumlarına, yüzde 26’sı ise özel sek-
töre ait. Geri kalan projeler kamu-özel girişimleri olarak tanım-
lanıyor. B3W finansman ihtiyaçları için ise G7 ve ortakları, finans 
kurumları ve hızlandırıcı yatırımlar gibi yöntemlerle özel sektör 
sermayesinin hareketlerinin koordinasyonunu benimsiyor.

ABD, ‘öncü ortak’ olacağını ve B3W’nin kalkınma finansmanı ih-
tiyaçlarını karşılamak için birden fazla kurumu hizmete sokaca-
ğını vurguladı. Bu yolla Washington yönetimi hem yerel altyapı 
yatırımlarını tamamlayacak hem de ABD’nin yurtdışında reka-
bet gücünü göstermek ve yurtiçinde iş alanı açmak için yeni 
fırsatlar oluşturacak.

B3W girişimi altı temel prensibe dayanıyor. Beyaz Saray ta-
rafından yayınlanan bu prensipler çerçevesinde öne çıkan 
temel konular genellikle geliştirilen standartlar üzerine. Bu 
girişimle ülkelere pozitif bir vizyon ve sürdürülebilir, şeffaf 
mali kaynakların sunulması öngörülüyor. G7 liderleri, yüksek 
standartlar ve prensiplere dayalı şekilde hareket etme taah-
hüdünde bulunuyor ve bu kapsamda çevre, iklim değişikliği, 
iş ve sosyal güvenlik tedbirleri, şeffaflık, mali kaynak, inşaat, 
yolsuzlukla mücadele ve benzeri alanlarda Mavi Nokta Ağı 
olarak bilinen standardı uygulamayı öngörüyor. Girişim ayrı-
ca G7 ülkelerindeki özel sermayenin sorumlu, piyasa odaklı, 
yüksek standart ve şeffaflığı da içeren altyapı yatırımı vaat 
ediyor. Proje planlamasında, uygulamasında, sosyal ve çev-
resel tedbirler ve analitik kapasite açısından çok paydaşlı 
kalkınma bankalarının ve diğer uluslararası finans kurum-
larının geliştirdiği standartlardan yararlanmayı öngören bu 
prensip ile hem özel hem de kamu sektörü için sermayenin 
hareketlendirilmesi hedefleniyor.

Beyaz Saray’ın açıklamasında B3W ile ilgili olarak “aynı fikirde 
olan ortaklar” ifadesini kullanması, finansmanın yalnızca de-
mokrasilere akabileceğini gösteriyor. Burada B3W, herhangi 
bir ön koşul ortaya koymayan ve demokratik ulusların yanı sıra 
otokratik ve diğer hükümet tarzlarını benimsediği iddia edilen 
ülkeleri de içeren BRI ile ters düşüyor.

B3W finansmanı, insan hakları, iklim değişikliği, yolsuzluk ve 
hukukun üstünlüğü ile ilgili koşullara bağlanacaktır. Bu, Batı it-
tifakının politika belirleme standartlarına göre oldukça normal 
bir adım olarak görülebilir. Fakat diğer taraftan, gelişmekte olan 
ülkelerin neden Çin’in basitleştirilmiş ve koşulsuz BRI finansma-
nını kullanmaya devam etmek yerine, zorlayıcı koşullara bağlı 
bir dizi finansman girişimiyle çalışmayı seçecekleri sorusunu 
gündeme getiriyor.

B3W iddialı ancak 
iyi tanımlanmış bir 
yapı göstermiyor. 
Ölçeği göz önüne 
alındığında garip 
olan “özel sektör 

sermayesini” 
harekete 

geçireceğini 
söylemenin 

ötesinde lojistik 
veya finansman 

konusunda netliğe 
sahip değil. 
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B3W gerçekleşmesine engel rekabet ortamı
Özetle, B3W’nin varlığını tartışmaya açacak nitelikte üç temel 
problem alanı ortaya çıkıyor.

İlk olarak, G7, Çin’in sunduğu kredi şartlarına ayak uydurama-
yacaktır. Kuşak ve Yol yatırımları ülkeler üzerinde sürdürülemez 
bir borç yükü oluşturduğu için eleştirilse de bu kredileri kulla-
nan bazı ülkelerin siyasi risk ve kredi notları, borç alabilmek için 
B3W’nin koşullarını karşılamayabilir. Bunun da ötesinde, B3W 
projeleri, daha fazla maliyete neden olabilecek daha katı çevre 
standartlarına uyma konusunda ek bir engelle karşı karşıya ka-
labilir.

İkincisi, paranın özel kurumlarla birlikte fon sağlayan ülkelerden 
geleceğini varsayarsak, yüksek riskli durumlarda borç vermeye 
istekli olmayacaklardır. Avrupa’nın kendi içinde yaşanılanlar dü-
şünüldüğünde bile, riskli projelere katılma konusunda ülkeler 
istekli değildi. Örneğin, Yunanistan’ın Pire limanına Avrupa’dan 
yatırım yapmak için çok az ilgi varken, sonunda devreye giren 
Çin denizcilik şirketi COSCO oldu. Bu, ekonomik krizin ardından 
Batılı yatırımcı bulmakta zorlanan Yunanistan’ın Kuşak ve Yol’un 
bir parçası olduğunu resmen açıklamasından sonra gerçekleşti. 
Gerçek şu ki Kuşak ve Yol ülkeleri genellikle riskli yatırım yerle-
ridir. Çin’in şu anda Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonla-
rında önemli bir rol oynaması da denizaşırı yatırımları koruma 
arzusu düşünüldüğünde tesadüf değil.

Üçüncüsü, Washington’daki politika yapıcılar, Pekin ile stratejik 
rekabet içinde olma istekleri konusunda açıkken, diğer G7 ülke-
leri “Çin karşıtı” olarak etiketlenmeye çok hevesli değil.

B3W iddialı ancak iyi tanımlanmış bir yapı göstermiyor. Ölçeği 
göz önüne alındığında garip olan “özel sektör sermayesini” ha-
rekete geçireceğini söylemenin ötesinde lojistik veya finansman 
konusunda netliğe sahip değil. Projeden faydalanması öngörü-
len ülkelerin neden tek ve verimli bir finansman ve yürütme kay-
nağı yerine, ABD ve müttefikleri tarafından tam olarak tanımlan-
mamış bir dizi programa güveneceği de açık değil.

B3W, ABD’nin daha önce kullandığı ve faydasını çokça gördüğü 
bir yardım yöntemi. Fakat bugün karşısındaki rakip standartlar 
konusunda öngörülemez. BRI çerçevesindeki altyapı yatırımla-
rı veya kredilerin aksine ABD öncülüğündeki G7 ülkeleri ve or-
takları, girişimden faydalanacak olası ülkeler nezdinde üretimi 
destekleyecek, yeni bir kapasite oluşturulmasına katkı verecek 
projeler öngörürlerse küreselleşme odağında hızlı bir dönüşüm 
kaçınılmaz olacak. Öte yandan, küresel sistemde bu tip bir alter-
natif için geç kalınsa da B3W, bugünden sonra rekabet ve denge 
için önemli bir girişim olarak anılacağa benziyor.

*Bu analiz 14.07.2021 tarihinde Anadolu Ajansı tarafından yayımlan-
mıştır.
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Güvenli Kampüs*

* “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz 
Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu”nda yayımlanan metin esas alınmıştır.
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Okullar açılacak mı? Pandeminin ilk yılı arkada 
bırakılırken en çok sorulan sorulardan biriydi…
SARS CoV-2’ye bağlı COVID-19 pandemisi, 2019-2020 Eğitim ve Öğ-
retim Yılı Bahar Dönemini adeta bir deprem gibi sarsmıştı. Artçıları ve 
beklenmeyen, tsunami benzeri etkileri de oldu. Pek çok ülke ve yükse-
köğretim kurumu pandemiye hazırlıksız yakalanmıştı… Dijital dönü-
şüm, çevrimiçi uygulamalar, internet altyapısı… Teknik açıdan değer-
lendirilmesi gereken pek çok başlık olmakla birlikte, akademideki alış-
kanlıklar, klasik eğitim ve öğretim yöntemlerine bağlılık ile dönüşüme 
direnç de sosyal açıdan yeni yaklaşımlara ihtiyaç doğurdu… 

Pandemi ve Yükseköğretim
Çin’in Wuhan kentinde başlayan Yeni Koronavirüs Hastalığı (CO-
VID-19) dalgalar şeklinde tüm dünyaya yayılmış, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde “uluslararası halk sağlığı acil 
durumu” olarak nitelendirilmiş; ülkemizde resmi olarak ilk açıklanan 
vakanın görüldüğü tarihe isabet eden 11 Mart 2020’de ise “Pandemi” 
yani “Küresel Salgın” olarak ilan edilmiştir. 

Türkiye’de eğitim ve öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinde, 
UNESCO’nun verilerine göre, 109 ülkede ülke genelinde okullar ka-
panmıştı (Resim 1a). Bu sayı, salgının yayılımıyla birlikte daha da arta-
caktı. Tam bir yıl sonra ise, epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi, 
hastalığın seyrinin daha iyi bilinmesi, korunma yöntemlerinin uygu-
lanması ve aşılama çalışmaları sonrası alınan tedbirlerle birlikte bu 
sayı 33’e inecekti (Resim 1b). 

Resim 1a. UNESCO’nun COVID-19 salgını 
sürecinde kapanan okulları ve etkilenen 
nüfusu gösteren görseli (16 Mart 2020).

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan
► YÖK	Yürütme	Kurulu	Üyesi
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Yükseköğretim, tüm dünyada özellikle nicelik açısından 
hızlı bir gelişme evresine girmişken 2020 yılındaki salgın 
süreci 220 milyon yükseköğretim öğrencisini etkilemiştir. 
Global düzeydeki etkinin düzeyi ileride daha net ortaya 
çıkacaktır. Yine de anlık durumu tespit etmek amacıyla 
UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından ilk ve orta 
öğretim için, ayrıca UNESCO tarafından yükseköğretime 
yönelik anket çalışmaları yapılmıştır. Yükseköğretime yö-
nelik anket çalışması 193 üye ülke ve 11 yedek üyeye gön-
derilmiş, cevap veren 57 ülkenin verileri analiz edilmiş. 
Tüm dünyayı temsil etmese de önemli başlıklar içeren 
raporda ön plana çıkan tespitler şöyle: COVID-19’un eği-
tim alanında en büyük etkisi online eğitimdeki yaygın-
laşma ve hibrit eğitim modelinin cevap veren ülkelerin 
yarıdan fazlasında en yaygın model oluşu, yükseköğreti-
me erişimin bölgelere ve gelir düzeyine göre değişkenlik 
göstermesi, uluslararası hareketliliklerin etkilenmesi ve 
çevrimiçi hareketliliklerin yaygınlaşması... Raporda dik-
kat çekici birkaç ek husus da beklenenin aksine pek çok 
üniversitenin salgın döneminde kapandığının bilinmesi-
ne rağmen, ankete cevap veren ülkelerin yarıdan fazla-
sında akademik veya idari personel sayısında veya maaş-
larda bir azalma olmamasıdır. Araştırma ve geliştirme ile 
üniversitelerde yapılan çeşitli faaliyetlerinin aksaması ve 
eşitsizlikte artış da önemli ve beklenen tespitlerdendir. 
Öğrenciler açısından en önemli sorunun kampüs yaşa-
mının aksaması olduğu da tespitler arasındadır.

Resim 1a. UNESCO’nun COVID-19 salgını sürecinde kapanan 
okulları ve etkilenen nüfusu gösteren görseli (15 Mart 2021).

Ülkemizde ilk olgunun 
görülmesini takiben salgın 
yönetimine yönelik uygulamaya 
konulan politikalar kapsamında 
temas ve hareketliliği 
azaltmak için “tüm okulların 
kapatılması”, “esnek 
çalışma” ve “evde kalma” gibi 
uygulamalar başlamıştır. 
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COVID-19 Küresel Salgınında Yükseköğretim 
Kurulu ve Üniversiteler
Ülkemizde ilk olgunun görülmesini takiben salgın 
yönetimine yönelik uygulamaya konulan politikalar 
kapsamında temas ve hareketliliği azaltmak için “tüm 
okulların kapatılması”, “esnek çalışma” ve “evde kalma” 
gibi uygulamalar başlamıştır. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) COVID-19 salgını süreci-
ni ilk aylardan itibaren aktif bir şekilde izlemiş, ülke-
mizde ilk vakanın görüldüğü ve “üniversitelerde eği-
time ara verilme kararı”nın açıklandığı dönemde ha-
zırlıkları tamamlayarak çevrimiçi eğitime geçilmesine 
mihmandarlık etmiştir. Bir YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
başkanlığında tüm üniversitelerin rektör yardımcıları 
ile komisyon oluşturularak, salgının ilk haftalarında 
7/24 üniversitelerle temasta kalınmış, sorunlar anlık 
istişare edilmiş ve üniversitelerde kurulan ‘’Koronavi-
rüs Komisyonları’’ ile sahada süreç yönetilmiştir. Eş za-
manlı olarak uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat de-
ğişiklikleri yapılmış, Yükseköğretim Kurumları Dersleri 

(YÖK Dersleri adı verilen bir ara yüzle üniversitelerin 
dijital ders malzemeleri açık erişime açılmıştır) uygu-
lamalı eğitimler, stajlar, işyerinde mesleki eğitim gibi 
konularda da salgının seyrine göre kararlar alınarak 
üniversitelere iletilmiştir. 

Salgının 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de 
devam edeceği öngörüsüyle YÖK tarafından üniversi-
teler ve farklı kurum ve kuruluşlarla görüşülerek hazır-
lanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Kıla-
vuzu”, üniversitelere salgın sürecinde eğitimin devam 
edebilmesi için çerçeve kararlar sunmuştur. “Salgının di-
namik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel 
ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulama-
ları özelinde planlama yapılması gerektiği” belirtilerek 
üniversite senatoları karar almada esnek bırakılmışlar-
dır. Buna göre bir pilotaj programı ile gastronomi ve 
mutfak sanatları programının uygulamalı eğitimleri için 
alınacak önlemler de tabi ki farklı olacaktır. Yahut aynı 
programda 60 öğrencisi olan üniversite ile 200 öğrencisi 
olan da yine farklı tedbirler almak durumundadır.
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Güvenli Kampüs: Kampüs ve Yerleşkelerde 
Salgın Yönetimi
Birçok yükseköğretim kurumu kampüs ortamında bir-
den fazla birimin ve bu birimlerin öğrencilerinin, aka-
demik ve idari personelinin bir araya geldiği ve toplum-
dan gelen bireylerin de etkileşimde olduğu ortamlardır. 
Kampüslerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik 
araştırmalar, sosyal faaliyetler, kültürel etkinlikler ve çe-
şitli idari hizmetler de yürütülmektedir. Hastane, yurt, 
spor salonları, yemekhaneler, kafeler, müzeler, kütüp-
haneler gibi farklı ortamların kapasiteleri ve kullanım 
sıklıklarına göre de alınacak önlemler ve tedbirler de-
ğişmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumları tara-
fından COVID-19 salgınının kontrolünde sadece eğitim 
yönünden değil faaliyet alanlarına göre de riskleri belir-
lenmeli ve buna göre önlemler alınmalıdır.

Üniversitelerin salgının yayılımı açısından risk durumu 
değerlendirildiğinde iki ana unsurdan bahsedilebilir. 
İlki kurumun özelliklerinden kaynaklanan riskler, diğeri 
ise kurumda çalışan bireylerin tutumlarından kaynak-
lanan risklerdir. Bu kapsamda kurum ortamından kay-
naklanan riskler; şehrin her yerinden akademik ve idari 
personelin kampüs ortamında bir araya gelmesi, toplu 
taşım araçlarını kullanan çalışanların olması, akademik 
faaliyetler ve Ar-Ge faaliyetlerinde araştırmacıların aynı 
ortamı kullanması, sosyal ve yemek alanlarının ortak 
oluşu, farklı eğitim ortamlarının (amfi, laboratuvar, sınıf 
vb.) fiziksel özellikleri, yurtların alt yapısı vb. sayılabilir. 

Kişilerin bireysel tutumları ile ilişkili riskler ise bireyle-
rin COVID-19’dan korunmaya yönelik bireysel tedbirleri 
uygulama konusunda özensizlikleridir. Bunların dışında 
yerleşkenin bulunduğu il ve ilçedeki salgının seyri de ris-
ki belirleyici diğer bir unsur olmaktadır. 

Risk yönünden yerleşkeler, fakülteler ve programlar ba-
zında farklılıklar olabilir. Örneğin sağlık hizmeti de ve-
ren sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve bunların 
ilişkili olduğu tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri 
diğer alanlara göre daha riskli olabilmektedir. Yükse-
köğretim kurumlarının salgın dönemlerinde yüz yüze 
eğitimde riski azaltacak ve yayılmayı engelleyecek bazı 
koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu doğrultuda dün-
yada da çeşitli kurum ve kuruluşlar enfeksiyonla mü-
cadele için çeşitli önerilerde bulunmuş ve uygulamaya 
başlamışlardır.

Yönetsel olarak üniversitelerin, merkezi ve bölgesel oto-
riteler ile yakın iletişimde ve iş birliği içinde olmaları kri-
tik önem taşımaktadır. Bir küresel salgında ülke politika-
ları doğrultusunda genel önlemler alınması tüm kurum 
ve kuruluşlar için zaruret teşkil etmektedir. Nitekim sal-
gının bölgesel ve yerel seyri de farklılık gösterebilmek-
te, yerel otoritelerle yakın iletişimde olunması salgının 
yayılmasının önlenmesi ve kontrolü anlamında önem 
arz etmektedir. Bu noktada üniversitelerin salgın sü-
reçlerinde eğitim ve öğretimin uygulanmasına yönelik 
planlarını yapması ve farklı programlar ve uygulamaları 
için farklı tedbirleri hayata geçirmesi beklenmektedir. 
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Yükseköğretim Kurumlarında Enfeksiyon 
Kontrol Önlemleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. A. 
Yekta Saraç’ın imzaladığı protokol kapsamında, YÖK 
ve TSE iş birliğiyle “Küresel Salgın Bağlamında Yük-
seköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortam-
ların Geliştirilmesi Kılavuzu” 2020’nin yaz aylarında 
hazırlanmıştır. COVID-19 özelinde yükseköğretim 
kurumlarında salgının yayılmasını önleme amacıyla, 
akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yö-
nelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve en-
feksiyon kontrol önlemlerinin üzerinde durulduğu bir 
kılavuz olma özelliği taşımaktadır. Kılavuz, hastalığın 
etkeni olan SARS CoV-2 virüsü ve COVID-19 hastalı-
ğı göz önünde bulundurularak hazırlanmış olmakla 
birlikte farklı salgınlarda, salgına sebep olan etkenin 
bulaş yolu ve karakteristikleri de göz önünde bulun-
durularak birtakım değişikliklerle yol gösterici olma 
niteliğindedir.

Kılavuzda genel olarak bakıldığında öğrencilerin ve 
üniversite çalışanlarının COVID-19 küresel salgını 
hakkında bilgilendirilmesi, kişisel hijyen ve toplumu 
korumaya yönelik doğru tutum içinde olmalarının 
sağlanması, eğitim alanlarında ve çalışma ortamla-
rında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik 
korunma tedbirlerinin alınması, gerekli birimlerde ki-
şisel koruyucu ekipmanların bulundurulması, öğren-
ci gruplarının bulunulan mekanın fiziksel özellikleri 
de gözetilerek oluşturulması, ortak kullanılan sosyal 
alanların kullanımına yönelik genel ilkeler oluşturma-
sı ve duyurulması gibi tedbirler genel çerçevede yer 
almaktadır.

Kılavuzda ilk bölümlerde “Salgın ve Enfeksiyon Kont-
rol Önlemleri”, “Kişisel Koruyucu Ekipmanlar” ve “CO-
VID-19” hakkında kısa bilgilendirmelerden sonra Yük-
seköğretim Kurumları için “Küresel Salgın Sürecinde 
Koruma ve Kontrol Önlemleri, Vaka Yönetimi”, “Sosyal 
ve Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Ted-
birler” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri” ile “Eği-
tim” başlıklarına yer verilmiştir. 

Eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamadan devam 
edebilmesi için kampüslerde gerekli tedbirlerin alın-
ması şarttır. Salgının ilk yılında elde edilen deneyim 
ve ortaya çıkan yeni bulgularla gelecek eğitim ve öğ-
retim döneminde çok daha etkin çalışmalar yapılaca-
ğı da muhakkatır.

Yükseköğretim kurumları 
tarafından COVID-19 salgınının 
kontrolünde sadece eğitim 
yönünden değil faaliyet alanlarına 
göre de riskleri belirlenmeli ve 
buna göre önlemler alınmalıdır.
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Bartın Üniversitesi
“Sağlıklı ve Güvenli 
Kampüs Belgesi”
ilk devlet üniversitesi oldu

alan
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Eğitim insanların birey olmalarına ve bununla birlikte aidiyet farkındalığını arttırarak kendi-
lerini geliştirmelerine ve daha değerli kılmalarına katkılar sunmaktadır. Bu süreçte değişen 
şartlara ayak uydurmak hepimiz için oldukça önemlidir. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki 
üniversiteler artık sadece eğitim ve öğretimin verildiği kurumlar değildir. Rekabetin üst se-
viyede olduğu günümüzde atılan her adımın bu minvalde olması çok değerlidir. Bunun far-
kında olarak bizler de 81 ilden ve 69 farklı ülkeden gelerek Bartın Üniversitesi’ni tercih eden 
öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimize alanında yetkin akademik insan kay-
nağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek her tür-
lü girişimle ufuklarını açıyoruz.

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı
Bu doğrultuda hepimizin bildiği üzere içerisinde bulunduğumuz salgın döneminde tüm üni-
versiteler belli başlı önlemler almak zorunda kaldı. Hem öğrencilerin sağlığı hem de idari ve 
akademik personelin sağlığı için farklı eğitim yöntemleri devreye girdi. Ülke olarak büyük bir 
başarı gösterdiğimiz salgın sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine en iyi şekilde devam ede-
bilmeleri için büyük çaba sarf edilmektedir. Üniversitemiz açısından örnek verecek olursak 
geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim, bu yıl ise bazı bölümlerde hibrit yöntemle devam ettirdiğimiz 
eğitim sürecimizde teknolojik altyapıya yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde süreci en iyi 
şekilde sürdürmeye gayret gösterdik.

Prof. Dr. Orhan Uzun
► Bartın	Üniversitesi	Rektörü



Çevrimiçi derslerde milyonlarca aktivite başarıyla sürdürülüyor
Geçtiğimiz yıllarda uzaktan eğitim sistemi ile verdiğimiz ortak zorunlu ders-
lerden (Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) edindiğimiz 
tecrübe sayesinde pandeminin ilk gününden itibaren kendimizi yeni duru-
ma adapte ederek öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye gayret gösterdik. 
Sayılara baktığımızda 2020 yılı mart ayında uzaktan eğitime geçtiğimiz gün-
den bu döneme kadar sistemimize öğrenciler tarafından 2 milyonun üze-
rinde giriş sağlandı. Aynı şekilde öğretim elemanlarımız tarafından 100 bini 
aşkın aktivite gerçekleştirildi. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki ister 
canlı ders olsun ister asenkron ders, olabilecek her yöntem ile öğrencileri-
mize çok yüksek oranda ulaştık.

Hızla hareket ederek ilk önlemleri aldık
Bir eğitim kurumu olarak önceliğimiz her zaman öğrencilerimizin sağlığı ve 
başarısı olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde iç ve dış 
paydaşlarımızın ortak sağlığı ve ortak geleceğimiz için çalışmaya ve ilkleri 
başarmaya gayret gösterdik. Koronavirüs (Covid-19) tehdidi ilk ortaya çık-
tığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldık ve almaya 
devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluş-
larıyla koordineli çalışmalar yürüterek oluşabilecek riskleri en aza indirmeye 
gayret gösterdik. 
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“Takip Grubu” oluşturuldu
Sağlık Bakanlığının “Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri” konulu 
çalışmasının tüm birimlerde hızlıca uygulamaya konulduğu Üniversite-
mizde bu süre içerisinde yurtdışı hareketliliği gerçekleştiren personel 
ve öğrencilere de ulaşılarak bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Dış 
İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci Ofisi çalışanla-
rından oluşan bir “Takip Grubu” oluşturuldu. Bu grup, 69 farklı ülkeden 
uluslararası öğrencilerimizin yanında Erasmus ve Mevlana gibi prog-
ramlardan yararlanan öğrencilerle koordineli bir şekilde iletişime ge-
çerek risk faktörleri ve alınabilecek tedbirler üzerinde bilgilendirmeler 
yaptı. Ayrıca Üniversitemizde görev alan akademik ve idari insan kay-
nağı içerisinde risk grubunda yer alanlara idari izinler verilerek süreç 
titizlikle yönetildi.

Online psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor
Öte yandan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 
Mediko-Sosyal Merkezi’nde görevli Psikolog Şenay Çakır Dilen tarafın-
dan COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak psikolojik danışmanlık 
hizmeti veriliyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan 
eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere idari ve akademik personel 
kurulan sistem üzerinden randevu alarak bu hizmetten yararlanabiliyor.
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“Temassız Sınav Modeli” geliştirdik 
Hijyen ve sanitasyon konusundaki ilk tecrübelerimizin, aslında salgınla birlikte oluşan bir zo-
runluluktan doğduğunu söyleyebilirim. Bilimsel çalışmaların yanı sıra sportif alanda elde et-
tiği başarılarla da adından bahsettiren Üniversitemizde, Spor Bilimleri Fakültesi’ne 2020 yılın-
da 7 bölüme alınacak 310 öğrenci kontenjanı için 7 bin 649 öğrenci başvuru yaptı. Türkiye’nin 
farklı noktalarından Bartın’a ve Üniversitemize gelecek aday öğrencilerin sorunsuz bir şekilde 
sınavlarını tamamlayabilmeleri için yoğun bir çaba harcadık. Oluşturduğumuz “Temassız Sı-
nav Modeli” ile binlerce kişiyi 8 güne yaydığımız bir program içerisinde kademeli olarak sına-
va aldık. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu model ile aday öğrenciler dünyada geçerliliği olan 
İllinois Çeviklik Testi’nden geçerek asgari risk ile sınavlarını başarıyla tamamladılar. 

TSE Hijyen ve Sanitasyon Belgesi önemli bir adım oldu
Bu noktada çalışmalarımızı bir standarda oturtmak ve sürdürülebilir kılmak için 2020 yılı 
Ağustos ayının başlarında TSE Hijyen ve Sanitasyon Belgesi başvurusunda bulunduk. Bu baş-
vuru ile sürdürdüğümüz hijyen çalışmaları daha koordineli bir yapıya büründü. Üniversite-
miz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın başkanlığında kurulan komisyon ile salgının 
yayılımının önlenmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi hu-
suslarında akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerle iletişim kesintisiz olarak sürdü-
rülerek etkin adımlar atıldı. Aynı şekilde Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan 
başkanlığında ayrı bir komisyon daha kurularak sürece dair önemli kararlar alındı ve uygula-
maya konuldu. Komisyon çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantılarda Üniversitemizin 
“Hijyen ve Sanitasyon Politikası” ile “Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri” konularında stratejiler 
belirlendi. Yürütülen çalışmalar ve yapılan denetimler sonucunda TS 13811:2018 Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. Alınan bu belge sayesinde Üni-
versitemizde toplum sağlığı açısından gerekli hijyen ve sanitasyon şartlarına uygun hizmet 
sunulduğu tescillenmiş oldu.
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“Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk 
devlet üniversitesi olduk
Tüm bu çalışmalar sürdürülürken aynı zamanda YÖK ile 
TSE arasında COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklar-
la mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının 
yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilme-
sine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirle-
mek amacıyla imzalanan iş birliği protokolünü sıkı sıkıya 
takip ettik. Hazırlanan kılavuz bizim için bir yol haritası 
oldu. Öncelikle böylesine önemli ve detaylı bir kılavu-
zun hazırlanmasında emeği geçen başta YÖK Başkanı-
mız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve TSE Başkanımız 
Sayın Prof. Dr. Adem Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum. 
Ve elbette gelinen noktada bizim için bir sonraki he-
def “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi”ni almak oldu. 
“Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumların-
da Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” 
kapsamında belirtilen koşulları sağlayabilmek adına 
çok titiz çalışmalar yürüttük. Gerek dersliklerin fiziki 
düzenlenmesi olsun gerekse hijyen standartlarının yük-
seltilmesi olsun ihtiyaç duyulan ve kılavuzda belirtilen 
hususlara kendimizi adapte ederek Küresel Salgın Bağ-
lamında Güvenli Kampüs Belgesini almak için başvuru-

muzu yaptık. Başvurunun ardından Türk Standardları 
Enstitüsü’nden (TSE) gelen uzman ekip tarafından Üni-
versitemiz kampüslerinde incelemeler yapıldı. Yapılan 
bu titiz incelemeler sonucunda Üniversitemiz “Sağlıklı 
ve Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi 
oldu. Almış olduğumuz bu belge bizler için gurur veri-
ci olmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmaların TSE tara-
fından onaylanması, yürüttüğümüz çalışmaların gurur 
verici bir sonucu olarak her zaman bize güç verecektir.

Tüm bileşenlerimizle geleceğe kararlı 
adımlarla yürüyoruz
Üniversitemizde kazanılan her başarı, alınan her bel-
ge bir son değil daha yüksek hedeflerin bir başlangıcı 
olarak ele alınmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak gerek 
eğitim gerekse hijyen konularında her zaman yüksek 
standartların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu ko-
nuda ufkumuzu açan ve bizleri her daim daha iyisi için 
teşvik eden TSE’ye teşekkür etmek istiyorum. Onların 
yürüttüğü çalışmalar sayesinde eğitim kurumlarımız hij-
yen konusunda yüksek standartların peşine düşmüştür. 
Kalite yolculuğunun sonu gelmez bir arayış olduğunun 
farkında olarak bu arayışın peşinde olan tüm kurum ve 
kuruluşlarımızı saygıyla selamlıyorum■
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ,
Güvenli Kampüs Belgesi aldı...
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Başkent Üniversitesi, Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı ve Haberal 
Eğitim Vakfı tarafından yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi kar-
şılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 1994 yılında kurul-
muştur.

ÖSYM verilerine göre her yıl Ankara’da en çok tercih edilen vakıf üniver-
sitesi olan Başkent Üniversitesi; Ankara’da Bağlıca, Bahçelievler, Kahra-
mankazan ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kampüslerinin yanı 
sıra Adana ve Konya kampüslerinde 12 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 7 
Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü ve Yabancı Diller Yüksekokulunda toplam 
18.000 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmiş olan 
Başkent Üniversitesi, kaliteli eğitim olanakları ile dinamik, çağdaş bir 
üniversitedir. Öğrencilerimize sağladığımız özgür eğitim ortamıyla hem 
ülkemizde hem de dünyada tercih edilen bir “Dünya Üniversitesi” olan 
Başkent Üniversitesinin amacı; bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye 
ulaşım” ve “bilgiyi kullanma” becerileri gelişkin, sağlık, beşerî bilimler, sa-
nat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli, 
araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, mesleklerinde ve iş dün-
yasında başarılı, rekabete açık, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sa-
natsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevreye duyarlı in-
sanlar yetiştirmektir. Başkent Üniversitesi akademik çalışmaların yanında 
sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleriyle de öğrencilerine birçok 
imkân sunmaktadır.

Prof. Dr. Ali Haberal
► Başkent	Üniversitesi	Rektörü

TSE denetimlerini geçen, kampüs içerisinde sağlıklı ve 
temiz ortamları geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan, 
enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversitemize 
22 Mart 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle, Türk 
Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sayın Adem Şahin 
tarafından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs 
Belgesi” verilmiştir. 
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Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında, Yükse-
köğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile 2005-2006 yılın-
dan itibaren tüm mezunlarımıza Diploma Eki verilmeye 
başlanmıştır. 2012-2013 akademik yılından itibaren de 
mezunlara verilen diploma eklerinde diplomalarının 
uluslararası geçerliliğini ifade eden “Europass” etiketi 
kullanımına başlanmıştır.

Kuruluşundan itibaren kaliteyi temel ilke olarak benim-
seyen Başkent Üniversitesi, kalite yönetim uygulama 
çalışmaları için öğretimin başlaması ile birlikte 1993 
yılında Mithat Çoruh Toplam Kalite Yönetimi Merkezini 
kurmuştur. Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh Toplam 
Kalite Yönetimi Merkezi sistem standartları konusunda-
ki deneyimlerinin, bu deneyimlerden edinilen öğrenim-
lerin ve kazanımların öğrencilere aktarılması amacıyla 
eğitim programları uygulamaktadır.

Üniversitemiz 1998 yılında TS EN ISO 9001:1994 versiyo-
nu ile tüm akademik ve idari süreçlerin dâhil olduğu bir 
sistematikle Türkiye’de ISO Kalite Belgesini alan ilk vakıf 
üniversitesidir. Kalite güvencesi anlayışını, ileri sağlık 
uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı 

üst düzeyde öğretim yaparak, uluslararası ölçekte top-
lumsal katma değere dönüştürme yönünde faaliyetler 
ile sürdürmekte olup, bu faaliyetlerin sürekliliği TS-EN 
ISO-9001:2015 Kalite Sistem Belgelendirmesi, Üniver-
sitede alınan akreditasyonlar ve bu doğrultuda yapılan 
teşvikler ile sağlanmaktadır. Yönetim kalitesi ve iş mü-
kemmeliyetini kurma, geliştirme ve sürdürme başarısı 
nedeni ile New York 2013 Uluslararası Kalite Zirvesi'nde 
Altın Kalite, Paris 2015 Uluslararası Kalite Zirvesi'nde ise 
Platin Kalite Ödülü almıştır.

Ayrıca Üniversitemizin Tıp Fakültesi “Ulusal Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Kurulu (UTEAK)”, Mühendislik Fakültesi 
(Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendis-
liği, Makine Mühendisliği) “Mühendislik Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜ-
DEK)”, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diye-
tetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi) 
“Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (SABAK)”, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü “Türk Psikologlar Derneği”, Fen-Ede-

standard ▪ mart/nisan 202140

■ dosya



biyat Fakültesi (Amerikan Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebi-
yatı) “Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
teleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Der-
neği (FEDEK)”, Eğitim Fakültesi (İlköğretim Matematik Öğret-
menliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe 
Öğretmenliği) “Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)” ve Yabancı Diller Yüksekoku-
lu Hazırlık Programı “PEARSON” tarafından akredite edilmiştir. 
Üniversitemizin diğer bölümlerinde de akreditasyon hazırlık 
çalışmaları sürdürülmektedir.

Başkent Üniversitesinin kalite süreçlerine verdiği önem Fen Bi-
limleri Enstitüsü Kalite Mühendisliği lisansüstü programı ile de 
ortaya konulmaktadır. Bu programda ürün ve süreç kalitesini 
tasarlamak, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla, fen ve mühendislik 
bilimlerinin kavram, teknik ve yöntemlerini kullanarak, planlama 
ve kontrol sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve geliştirilmesi be-
cerilerine sahip uzmanlar yetiştirilmektedir.

Tüm akademik ve idari birimlerin faaliyetleri ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardının gerekliliklerine ve 
YÖK Mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Tüm birimle-
rimiz Stratejik Planımız doğrultusunda ölçülebilir hedeflerle, 
KYS süreç uygulamalarını, birimler arası etkileşimlerini ve bi-
rimlerine özgü ölçüt ve metotlarını belirleyerek sistem içeri-
sindeki yerlerini almaktadır. KYS süreçlerinin etkin olarak uy-
gulanması ve kontrolünün güvence altına alınması amacıyla, 
her yıl üniversitemizin iç tetkik ekibi tarafından gerçekleşti-
rilen İç Tetkik süreci ile denetlenmektedir. Yönetimin Gözden 
Geçirmesi (YGG) toplantılarının girdilerini tetkik sonuçları, iç 
ve dış paydaş geri bildirimleri, süreç performansı ve hizmet 
uygunluğu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, bir ön-
ceki yönetimi gözden geçirmeye ait takip faaliyetleri, KYS’yi 
etkileyebilecek değişiklikler oluşturmaktadır. Bu değişiklikler 
ve iyileştirme için öneriler oluşturularak iyileştirme ve kaynak 
ihtiyaçları belirlenmektedir.

Küresel anlamda yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgınına 
karşı gerçekleştirilen salgın yönetimi, son derece titizlikle plan-
lanması ve eksiksiz uygulanması halinde başarıya ulaşılabilen 
bir süreç olup, üniversitemizde öğrencilerimizin, çalışanlarımı-
zın ve tüm iç/dış paydaşlarımızın sağlığının korunması en temel 
önceliklerimizdendir. Üniversitemiz sağlık alanında bilim ve 
hizmet üreten ilk vakıf üniversitesi olup, Türkiye’de ilk vakanın 
görülmesinden itibaren, vizyonumuzda yer alan sağlık odaklılık 
ilkemiz doğrultusunda COVID-19 Küresel Salgınından korunma 
tedbirleri ve salgınla mücadele çalışmaları hassasiyetle ve ive-
dilikle yürütmüştür. Üniversitemizin kalite güvencesi kültürü 
ve yönetimin yapıcı liderlik özellikleri ile de gelecek senaryoları 
hazırlanarak, ihtiyaçlara yönelik analizler paydaş görüşleri alı-
narak yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Pandemi sürecin-

Küresel anlamda 
yaşamakta olduğumuz 
COVID-19 salgınına karşı 
gerçekleştirilen salgın 
yönetimi, son derece 
titizlikle planlanması ve 
eksiksiz uygulanması 
halinde başarıya 
ulaşılabilen bir süreç 
olup, üniversitemizde 
öğrencilerimizin, 
çalışanlarımızın ve tüm 
iç/dış paydaşlarımızın 
sağlığının korunması en 
temel önceliklerimizdendir.
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de eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerimize 
devam edebilmek için güvenli kampüs ortamının sağlanması önceliklendirilmiştir.

Bu kapsamda, COVID-19 özelinde yükseköğretim kurumlarında salgının yayılmasını 
önlemek amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, 
hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerini içeren, öğrencilerin 
ve üniversite çalışanlarının salgın hakkında bilgilendirilmesi, kişisel hijyen ve toplumu 
korumaya yönelik doğru tutum içinde olmalarının sağlanması, eğitim alanlarında ve 
çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirle-
rinin alınması, gerekli birimlerde kişisel koruyucu ekipmanların bulundurulması, öğ-
renci gruplarının bulunduğu mekanın fiziksel özellikleri de gözetilerek oluşturulması, 
ortak kullanılan sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkelerin yer aldığı, Yükse-
köğretim Kurulu ve Türk Standardları Enstitüsünün işbirliğinde hazırlanan “Küresel 
Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliş-
tirilmesi Kılavuzu” kullanılarak Başkent Üniversitesi COVID-19 Küresel Salgın Rehberi, 
COVID-19 Eylem Planı ve Risk Analizi dokümanları hazırlanarak tüm alanlarda (derslik, 
laboratuvar, atölye, kütüphane, toplantı ve konferans salonları, ofisler, yemekhane, 
kafeterya, spor salonu, servis araçları, yurt vb.) hijyen koşullarını sağlayan, enfeksiyon 
kontrol önlemleri alınmıştır. Bu uygulamalar ile COVID-19 pandemisi sürecinde ger-
çekleştirilen tüm uygulamaların sürekliliği ve etkililiği sağlanmıştır.
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Pandemi koşullarında ve sonrasında Üniversitede yapılacak 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin Seyreltilmiş ve Zaman-Me-
kan Dönüşümlü Hibrit Eğitime (SEZMAHEM) hazırlığı kap-
samında oluşturulan çalışma grubu, kapasite projeksiyonu 
yaparak üç farklı senaryo belirlemiştir. Uygulanan hibrit 
eğitim bu bulgular göz önüne alınarak tasarlanmıştır. CO-
VID-19 salgını süresince uzaktan eğitim faaliyetleri Başkent 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (BUZEM) koordinasyo-
nunda başarı ile yürütülmüştür.

Üniversitemizde salgının yayılmasının önlenmesi amacıy-
la akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yöne-
lik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon 
kontrol önlemlerine yer verilmiş ve hijyenik koşulların sağ-
lanıp planlı olarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Sağlık Bakan-
lığı ile entegre bir sistem kurularak idari/akademik personel 
ile tüm öğrencilerin HES kodlarının günlük takibi sağlan-
maktadır.

Eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun 
yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel 
koruyucu ekipmanlar, fiziksel alanların pandemi koşulları-
na göre oluşturulması ve sosyal alanların kullanımına yö-
nelik önlemler alınmıştır. Kampüse girişte ateş ölçümü ile 
HES kodu kontrollerinin yapılacağı, dersliklerde ve labora-
tuvarlarda yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl 
sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında uygun 
alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı ko-
nularda kurallar belirlenmiştir. Tüm paydaşların COVID-19 
Küresel Salgını ve korunma tedbirlerine yönelik Tıp Fakül-
tesi akademisyenlerimizce hazırlanan videolar ile tüm do-
kümanlar üniversitemizin web sayfasında yayımlanmakta-
dır (http://COVID19.baskent.edu.tr/kw/index.php).

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerini geçen, 
kampüs içerisinde sağlıklı ve temiz ortamları geliştiren, 
hijyen koşullarını sağlayan, enfeksiyon kontrol önlemlerini 
uygulayan üniversitemize 22 Mart 2021 tarihinde düzen-
lenen bir törenle, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Sayın Adem Şahin tarafından “Küresel Salgın Bağlamın-
da Güvenli Kampüs Belgesi” verilmiştir. Üniversitede tüm 
çalışanlarımızla birlikte bu belgeyi almaya hak kazanmak 
için tüm gereklilikler yerine getirilerek pandemi sürecin-
de öğrencilerimizin, idari ve akademik kadromuzun ken-
dilerini güvende hissederek kampüse gelmeleri, eğitim 
ve öğretim çalışmalarının yoğun şekilde sürdürülebilmesi 
için sağlıklı ortamlar sağlanmıştır. Bu belge ve uygulanan 
standartlar ile bu ortamların sadece pandemi sürecinde 
değil, karşılaşılabilecek farklı koşullar altında Başkent Üni-
versitesi Kampüsünde yürütülecek tüm faaliyetlere pay-
daş olacaklar için gerekli adımlar atılmıştır■

Üniversitede tüm 
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Atılım Üniversitesi, eğitim alanında hizmet verme gururunu gelenek haline getirmiş 
bir ailenin mensubu olan Sn. Yalçın Zaim beyin başkanlığında Atılım Vakfı tarafından 
15 Temmuz 1997’de kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve kaliteli öğretim ver-
meyi, bilim ve teknoloji üretmeyi, araştırma yapmayı, özellikle ülkenin geleceğine 
ışık tutarak her açıdan katkıda bulunmayı amaçlayan örnek bir vakıf üniversitesidir.

Üniversiteler dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen vizyo-
nu ile ülkenin ve coğrafyanın insanlarını aydınlatmalıdır. Ülkemiz, sahip olduğu in-
san gücünün nitelik ve niceliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bulunduğumuz 
bölgede lider olma potansiyeline sahiptir.

Atılım Üniversitesi, eğitimin kalitesinin ve araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına 
dair hedeflerinden ödün vermeden, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari per-
soneli başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarıyla, teknolojik olanakları ve doğa 
dostu yerleşkesiyle, toplumun her kesimine ulaşmayı amaç edinmiş kültürel, sos-
yal, bilimsel değerleriyle ülkemize hizmet etmek için çalışmaktadır. Bu çalışmalarını 
başta araştırma olmak üzere birçok kriterin esas alındığı uluslararası sıralamalarda 
her yıl üstlerde yer alarak devam ettirmekte kararlıdır ve devam ettirecektir.

Üniversitemizde yukarıda anlatılan çalışmalarımız, araştırmalarımız ve eğitimimiz 
devam ederken 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinden bir salgın haberi ve 
sonrasında da bir salgın dünyada ve ülkemizde yayılmaya başladı. Bu durum tüm 
hayatı, özellikle de eğitim öğretim sürecini derinden etkiledi. Konuyu üniversite 
olarak takip etmeye ve dünyadaki bütün gelişmeleri gün gün detaylı olarak izleme-
ye başladık.

Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan
► Atılım	Üniversitesi	Rektör	Yardımcısı
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DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) yeni koronavirüs hastalığını resmî 
olarak “COVID-19” ismiyle tanımlaması, koronavirüsün tespit edildiği 
ülkeler arasına Türkiye’nin de katılması ve ülkemizde bütün yükseköğ-
retim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta sürey-
le eğitime ara verilmesi nedeniyle, çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi 
bilgilendirmek üzere çeşitli tedbirler alıp bunları e-posta ve WEB or-
tamında oluşturduğumuz Covid-19 sayfamızda duyurmaya başladık.

18 Mart 2020 günü YÖK “23 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eği-
tim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkânlar 
ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır.” duyurusunu yaptı. Böylece 
bütün dünya, Türkiye ve de üniversitelerimiz PANDEMİ dönemi içine 
girmiş olduk.

Bu PANDEMİ dönemini üniversitelerde Akademik Yıllar bazında iki 
grupta toplayabiliriz.

1. Dönem (2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mart ayı sonrası)

2. Dönem (2020-2021 Akademik Yılı 1 Ekim 2020 sonrası)

1. Dönem

(2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mart ayı sonrası)
Üniversitelerin kapatıldığı, eğitimin uzaktan yapıldığı bu dönemi Acil 
Uzaktan Eğitim dönemi olarak adlandırabiliriz. 

Örgün eğitime ara verilmesiyle birlikte Atılım Üniversitesi zaten var 
olan Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğünün 
desteğiyle uzaktan eğitim modelini kısa zamanda hayata geçirdi ve 
İngilizce hazırlıktan doktoraya kadar tüm seviyelerde canlı ders uygu-
lamasını başlattı.

Uzaktan Eğitim: Genel anlamda öğrenen, öğreten ve öğrenme kay-
naklarının farklı fiziksel mekanlarda bulunduğu, derslerin bilgi ve ile-
tişim teknolojileri aracılığıyla eş zamanlı ya da eş zamansız olarak yü-
rütüldüğü, zamandan ve mekândan bağımsız esnek bir eğitim biçimi 
olarak tanımlanabilir. 

Uzaktan eğitim, yapısı gereği örgün eğitime kıyasla belirgin farklılıklar 
içerir. 

Örgün eğitim veren bir üniversite ve üniversite akademik personeli 
olarak hepimiz Uzaktan Eğitim ve onun bir aracı olan ZOOM ile tanış-
tık. Free ZOOM’un kullanıcıya 40 dakikalık süre vermesi ve en fazla 100 
katılımcıyla kullanılabilmesi nedeniyle, Atılım Üniversitesi için bütün 
öğretim üyelerimiz ve yöneticileri için ZOOM kurumsal lisansı satın 
aldık. Bütün hocalarımıza Uzaktan Eğitim, ZOOM ve MOODLE eğitimi 
verdik. Böylece bütün hocalarımız süre sıkıntısı olmadan 300 öğren-
ci ile canlı ders ve sınav yapabilir hale geldiler. Teorik bütün dersler 
örgün eğitimdeki haftalık ders gün ve saatlerinde ve aynı süreyle ya-
pılmaya başlandı. Uzaktan eğitim yoluyla yapılamayan bazı uygulama 
derslerinin veya teorik derslerin uygulamalı bölümleri örgün öğretime 
izin verildiği dönemde yapılacaktır kararı alındı. Ancak, dönem içinde 
böyle bir karar çıkmadığı için dönem uzatılarak bu dersler telafi edildi. 

Örgün eğitime ara 
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Atılım Üniversitesi 
zaten var olan 
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Dönem içi ara sınavları ve final sınavları uzaktan yapıldı. 

Bu dönemde GÜVENLİK kavramı, ZOOM uygulamasının güvenliği yani internete ulaşım, 
internetin kesilmesi, dersin hacklenmesi ve de sınavların güvenilirliği yani cevap verenin 
gerçek öğrencimiz olup olmadığı, ortak çalışma yapılıp yapılmadığı gibi durumlar karşı-
mıza çıktı. Bunun için de tedbir almaya çalıştık ama ne yaparsak yapalım uzaktan yapı-
lacak sınavlarda GÜVENLİK, GÜVENİRLİK açığının her zaman var olduğunu gözlemledik. 

Aşağıdaki iki grafik bu gözlemlerimizin doğruluğunu da pekiştirdi.

Acil Uzaktan Eğitim döneminde her ne kadar dersler uzaktan yapılıyor olsa da çalışma 
hayatı için açıklanan COVID-19 tedbirleri çerçevesinde 60 yaş üstü elemanlarımız ve kro-
nik rahatsızlığı olanlar dışındaki bütün personel okula gelip gitmekteydi.

COVID-19 kararlarının daha çabuk alınması, daha çabuk uygulamaya geçilmesi ve ted-
birlerinin tek elden yürütülmesi için üniversitemizde COVID-19 Komisyonu kuruldu. 

■ Kapalı ve açık alanlarda tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın maske kullanması 
zorunlu hale getirildi.

■ Kampüste bulunan herkesin ateşi odasında ölçülmeye başlandı.

■ Yemekhane ve kafeteryaların bir kısmı kapatıldı, açık kalanlar için gerekli düzenleme-
ler mevzuata uygun olarak yapıldı.

■ Çay ocaklarına giriş önlendi, bir kısmı kapatıldı.

520

2016-2017
Bahar

2017-2018
Güz

2017-2018
Bahar

2018-2019
Güz

2018-2019
Bahar

2019-2020
Güz

2019-2020
Bahar

747 677
1052 1045 1008

2883

1,97

2016-2017
Bahar

Dönemi

2017-2018
Güz

Dönemi

2017-2018
Bahar

Dönemi

2018-2019
Güz

Dönemi

2018-2019
Bahar

Dönemi

2019-2020
Güz

Dönemi

2019-2020
Bahar

Dönemi

1,96 2,03 2,07 2,13 2,09

2,99

2016-2017 Bahar döneminden 2019-2020 Bahar dönemine kadar yedi dönemdeki
DÖNEM NOT ORTALAMASI
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■ Kampüste mekanlar sürekli sterilize edilmeye başlandı. 

■ Servis araçlarının havalandırma sistemleri %100 temiz hava alacak şekilde değiştiril-
di ve servis araçları düzenli olarak sterilize edilmeye başlandı.

■ Gerekli yerlere uyarı yazıları yazıldı.

■ Akşam servislerinde maske dağıtılmaya başlandı.

■ Üniversiteye misafir girişi kısıtlandı.

■ Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri 
olan çalışanımızın/öğrencimizin kampüse gelmemesi ve bir sağlık kuruluşuna baş-
vurması gerektiği ve bu durumu ilgi bölüm başkanlığına bildirmesi duyuruldu. 

Acil Uzaktan Eğitim döneminde uzaktan eğitim uygulamasına, herkes beklenenden 
daha iyi alıştı. Dijital ortama yakın olmayan hocalar bile görevlendirilen asistanlar sa-
yesinde derslerini gayet güzel verdiler. Ara Sınavlar ve Final Sınavları uzaktan yapıldı. 
Diploma Törenleri maske, mesafe tedbirleri ve az sayıda davetli ile açık Amfi Tiyatroda 
yüz yüze yapıldı. Yaz Okulu uzaktan yapıldı.

Bütün bu çalışmalar yapılırken Mayıs 2020 sonuna kadar üniversitelerde uzaktan eğitim 
yapılması kararı alan YÖK’ten, yeni dönem için karar beklemeye başladık. Çıkabilecek 
kararları düşünerek her olasılık için yapacaklarımızı planladık. Çünkü Ağustos ayına gel-
miştik ve normalde yeni dönem 2020 Eylül ayında başlayacaktı, çok zamanımız yoktu. 

YÖK Başkanlığı “2020-2021 Akademik takvimlerinizde derslerin başlaması 2020 Eylül 
ayında olmasın” diyerek 2020-2021 Akademik yılı için ÖRGÜN eğitime geçiş sinyalini 
vermiş oldu ve birkaç hafta sonrasında 4 Eylül 2020 tarihinde bütün üniversitelere aşa-
ğıdaki kararını gönderdi.

“2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitenizin, fakülte ve birimlerinin mahiyetini 
dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülmesi konusunda yetkili kurullarınız karar 
alabilir.”

2. Dönem

(2020-2021 Akademik Yılı 1 Ekim 2020 sonrası)
Bu yazı üzerine kolayı değil zoru seçerek, yapabileceğimize, gücümüze ve öğrencilerimiz 
için en iyisi olacağına inanarak HİBRİT Eğitim kararımızı kesinleştirdik. Derslerin bir kısmı 
uzaktan, bir kısmı yüz yüze bir kısmı da hibrit yapılacaktı. Yani öğrenciler bu dersler için öğ-
renci numaralarına göre tek/çift olarak ayrılacak tek haftalar tek numaralı, çift haftalar çift 
numaralı öğrenciler derse gelecekti. Dolayısıyla kampüs ve sınıflardaki öğrenci sayısı yarı 
yarıya düşecekti. Sınıflarda yapılan bu dersler kaydedilecek, o hafta gelemeyen öğrenciler 
bir hafta boyunca istedikleri zaman bu dersi videodan izleyebileceklerdi.

Bu nedenle; 

■ 120 derslik ve amfiye IP Kamera/Mikrofon sistemi döşenerek ZOOM ile entegre hale 
getirildi.

■ Taşınabilir bilgisayarı olmayan hocalara derslerde kullanmaları için taşınabilir bilgisa-
yar dağıtıldı.

■ Bütün derslik ve amfi koltuklarına birer atlanarak oturulması için uyarı yazıları yapıştırıldı.

■ Aynı işlem dış ve iç mekanlardaki oturma guruplarına ve kütüphaneye de uygulandı.

■ Pencereleri yukarıya doğru açılmayan dersliklerin en az bir penceresi bu şekle getirildi.
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Kampüsün güvenli hale getirilmesi için aşağıdaki alt yapı çalışmalarının tümü tamamlandı.

■ Bütün tuvaletler, çay ocakları, asansörler, merdivenler gerekli uyarı yazılarıyla donatıldı.

■ Genel kullanım alanlarındaki bütün klimalar havayı dışardan alacak şekilde ayarlandı.

■ El antiseptikleri ayaktan basmalılarla değiştirildi ve sayısı arttırıldı.

■ Kütüphaneye kitap dezenfeksiyon cihazı alındı.
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Sağlık Bakanlığının çalışmasıyla HES Kodu hayatımıza girdi.

■ Kadrolu ve yarı zamanlı bütün hocalarımız ve tüm idari personelimiz için,

■ Bütün öğrencilerimiz için,

■ Kafeterya hizmeti veren şirketin ve servis şirketinin bütün şoförleri için 
HES kodu alınması ve her gün HES kodu taraması yapılmasına ve kampüs 
girişlerinde ateş ölçümü yapılmasının yanında HES kodu sorgulanması-
nın yapılmasına karar verildi.

Bütün bu işlemler için gerekli düzenleme ve hazırlıklar 2020 Eylül ayında bi-
tirildi. 

Üniversitemiz 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren, yukarıda tanımlanan gerekli 
düzenlemeleri, hazırlıkları yapıp alt yapıyı tamamlayarak HİBRİT eğitime baş-
lamış, bütün derslerin ara sınavları ve final sınavları yüz yüze yapılmıştır. 

Yukarıda alınan kararlar uygulamaya geçirilmiş, öğrenci ve çalışanlar için 
HES kodu alma zorunluluğu getirilmiş ve bu HES kodları Atılım Üniversitesi 
ATACS veri sistemine işlenmiştir. HES kodu almayan ve/veya ATACS veri siste-
mine girmeyen hocalar ve öğrenciler derslerle ilgili işlemleri görememekte, 
kayıt yapamamakta ve de üniversiteye girememektedirler. 

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı ile senkronize çalışarak, 10.000 öğrenci ve 
1000 personel için düzenli olarak günlük HES kodu sorgulamaları yapılmak-
tadır.

Yapılan sorgulamada HES kodu riskli (COVID+ ve/veya Yakın Temaslı)  olanlar 
tespit edilerek kendileriyle iletişime geçilmekte HES kodları Risksiz olana ka-
dar okula gelmemeleri kendilerine bildirilmektedir.

Ayrıca Kampüs girişinde sürekli olarak HES kodu sorgulaması yapılmakta 
HES kodu olmayanlar veya HES kodu Riskli olanlar kampus içerisine alın-
mamaktadır.

Altta bulunan veriler; 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren HES kodu sorgu-
lamasıyla durumu tespit edilen öğrenci sayılarını ifade etmektedir, bu 
veriler sürekli olarak her gün yenilenip her hafta web sayfamızda yayın-
lanmaktadır.

2020-2021 / BAHAR DERS TÜR YÜZDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜZ Hibrit     BAHAR Hibrit     GÜZ Örgün     BAHAR Örgün     GÜZ Uzaktan     BAHAR Uzaktan

49% 49%

21%

12%

29%

39%
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HES kodlarını kontrol etmeye başladığımız 1 Ekim 2020 tarihinden günümüze kadar günlük 
Riskli Öğrenci sayısının değişimi aşağıdaki grafik ile verilmiştir. 

Bütün bu yapılanlarla kendimizce güvenli hale getirdiğimiz Atılım Üniversitemizin bu örnek du-
rumunu tescillemek için Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi almak üzere TSE’ye 
başvurumuzu yaptık ve TSE’den gelen uzmanların önerileri doğrultusunda gerekenleri yaparak 
belge almaya hak kazandık. Başta TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin olmak üzere birlikte çalıştı-
ğımız dönemde katkı veren değerli TSE uzmanlarına teşekkür ederiz.

Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş belgelerimiz, 7 Nisan 2021 tarihinde TSE Başkanı Prof. Dr. 
Adem Şahin beyin üniversitemize teşrifleri ile düzenlenen küçük bir törenle rektörümüz Prof. 
Dr. Yıldırım Üçtuğ tarafından teslim alınmıştır. Belgelerimiz ve Güvenli Kampüs logosu Atılım 
Üniversitesi logosuyla birlikte gerekli yerlerde kullanılmaya başlanmıştır.
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Bu dönemden itibaren mezun olan öğrencilerimize örgün eğitim almalarına rağmen 
ileride karşılaşabilecekleri “uzaktan eğitim öğrencileri” gibi olumsuz sıfatlara cevap ve-
rebilmeleri için, diplomanın yanında pandemi dönemindeki HİBRİT eğitim modelimizi 
anlatan ve sınavların yüz yüze yapıldığını gösteren bir belge de verilecektir.

Misyonunu “Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde bilimsel bilginin üreti-
mi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel düzeyde 
donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek” olarak belirlemiş olan Atılım Üniversitesi, 
“Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli 
yer almak” hedefine ulaşmak için, 25 yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalarını, yapılanlar 
ve alınan bu belge ile Güvenli Kampüsünde örgün olarak devam ettirme arzusunda ve 
kararlılığındadır■ 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi,
 TSE’den Güvenli Kampüs Belgesi aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), pandeminin ilk dönemlerinden 
itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların 
Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’nı tamamladı. HKÜ, böylece 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Küresel Salgın 
Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesini almaya hak kazandı.
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Güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu 
yaşadıklarını söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Pandemi süresince, 
yüz yüze eğitimden ödün vermeden çevrimiçi des-
tekli hibrit eğitim modeli ile birlikte eğitime devam 
ettik. Üniversite olarak her zaman açık, canlı ve ya-
şayan kampüsümüzle tüm paydaşlarımıza hizmet 
veriyoruz. Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi 
Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek 
TSE’den ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs 

Belgesi’ almaya hak kazandık. Başta Sağlık Bakanlığı 
ile entegre çalışan HES kodu kontrol ve otomasyonu 
uygulaması olmak üzere aldığımız tedbirler ve etkin 
uygulamalar sayesinde pandemi sürecinde de eği-
tim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi sorunsuz bir bi-
çimde yürüttük. Üniversitemizin bu başarısının tescil 
edilmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu 
kazanımın elde edilmesinde emeği geçen tüm öğren-
cilerimize, personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi■
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Gazi 
Üniversitesi:
Ankara'da
Güvenli Kampüs Belgesi 
Alan İlk Devlet Üniversitesi
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Gazi Üniversitesi’nde 320 

bilimsel araştırma projesi, 47 

TÜBİTAK projesi, 31 AB projesi, 

6 Kalkınma Bakanlığı projesi ve 1 de 
AFAD projesi devam etmektedir. 
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Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 
Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında, dönemin zor şartlarında, Orta Mu-
allim Mektebi adıyla önce kendisini sonra ailesini, çevresini, milletini, 
devletini ve mesleğini seven idealist öğretmenler yetiştirmek amacıyla 
kurulmuştur. 1929 yılında Ankara Erkek İlköğretmen Okulu ile birlikte 
şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlüğü binasına taşınarak adı “Gazi Orta 
Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. Sonraki 
yıllarda, “Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü” olan adı tekrar de-
ğiştirilerek “Gazi Eğitim Enstitüsü”ne dönüştürülmüştür. 1980 yılında 
ise “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” adını alan kurum, 1982 yılında 2809 
sayılı Kanunla Gazi Üniversitesi kimliğine kavuşmuştur. Gazi Üniversite-
si'nin temelini oluşturan gelenekte Gazi Eğitim kadar, kuruluşu 1935’e 
kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yük-
sek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de 
büyük rol oynamıştır.

Gazi Üniversitesi, kurulduğu ilk yıllardan bu yana topluma liderlik ya-
pabilecek, millî, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler 
yetiştirmekte; öncü araştırmalarla bilgiyi üretip, paylaşıp toplumsal ha-
yata ve katma değere dönüştürerek insanların hayat boyu eğitim ve 
gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi aynı zaman-
da, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Araştırma 
Üniversitesi” ölçütlerine göre eğitim-öğretim yapan öncü üniversitele-
rimizden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, yılla-
rın birikimiyle yetişmiş akademik kadrosu ve başarılı öğrenci yapısıyla, 
kuruluş amaçlarına uygun şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini, bilim-
sel ve akademik çalışmalarını, kurulduğu ilk günde duyulan heyecanla 
devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Musa Yıldız
► Gazi	Üniversitesi	Rektörü
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Gazi Üniversitesinin eğitim anlayışında ve politikasında; 

■ Uluslararası çağdaş standartlar ve normlar doğrultusunda 
hareket etmek,

■ Bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, disiplinlerarası 
bir yaklaşımla beşerî ve ekonomik katma değere 
dönüştürebilen bireyler yetiştirmek,

■ Sürekli iyileştirmeye dayalı aktif öğrenme anlayışını 
benimsemek,

■ Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve 
öğretim ortamı oluşturmak,

■ Başarı izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin 
yanında beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını 
benimsemek,

■ Eğitim ve öğretime ait süreçleri “Planlama-Uygulama-
Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun 
olarak yönetme anlayışı vardır. 

Gazi Üniversitesi yönetimi, 
akademik ve idari personelin yanı 
sıra öğrencilerin daha iyi koşullarda 
faaliyetlerine devam edebilmelerini 
sağlayacak çalışmalar yapmaya 
büyük önem vermektedir. 
Bunun en büyük göstergesi 
Gazi Üniversitesinin bu yıl içinde 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yapılan denetleme 
sonucunda Küresel Salgında Yeni 
Normalleşme Süreci Kılavuzu’nda 
yer alan gerekli koşulları sağlayarak 
Güvenli Kampüs Belgesi’ne 
kavuşmuş olmasıdır.

Gazi Üniversitesi hâlihazırda eğitim, tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, sağlık bilimleri, fen, mühendislik, mimarlık, 
teknoloji, spor bilimleri ve uygulamalı bilimlerden 
oluşan 11 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekoku-
lu, 5 enstitü ve 32 uygulama ve araştırma merkezi ile 
hizmet vermektedir. Üniversitede alanlarında Türki-
ye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları görev 
yapmakta olup 922 profesör, 356 doçent, 221 doktor 
öğretim üyesi, 558 öğretim görevlisi ve bin 182 araş-
tırma görevlisi ile toplam 3289 akademisyen hizmet 
vermektedir. Gazi Üniversitesinde ön lisans, lisans ve 
lisansüstü düzeyde 44 binden fazla öğrenci öğrenim 
görmektedir.

Üniversite öğretim elemanları, yapmış oldukları ça-
lışmalarla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hem 
ülkemizi hem de Gazi Üniversitesini başarıyla temsil 
etmektedir. Gazi Üniversitesi ise öğrencilerine, öğre-
tim elemanlarına, idari personeline ve mezunlarına 
kazandırdığı “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi dâhilin-
de, kalitesinden ve çizgisinden taviz vermeden faali-
yetlerine devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi’nde 320 bilimsel araştırma projesi, 
47 TÜBİTAK projesi, 31 AB projesi, 6 Kalkınma Bakan-
lığı projesi ve 1 de AFAD projesi devam etmektedir. 
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Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde 2007 yılında kurulan ve Türkiye’deki teknoloji 
tabanlı firmalara kaliteli ve uygun maliyetli hizmetler sunmasıyla tanınan Gazi Teknopark 
bulunmaktadır.

Ankara’nın merkezinde bulunan bir şehir üniversitesi olarak Gazi Üniversitesi'nin fakül-
te ve yüksekokulların yoğunluk gösterdiği merkez yerleşkesi dışında Gölbaşı, Beşevler, 
Emek, OSTİM, Maltepe ve Kahramankazan gibi şehrin farklı yerlerinde yerleşkeleri var-
dır.

Gazi Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin daha iyi ko-
şullarda faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmaya büyük önem 
vermektedir. Bunun en büyük göstergesi Gazi Üniversitesinin bu yıl içinde Türk Standardla-
rı Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetleme sonucunda Küresel Salgında Yeni Normal-
leşme Süreci Kılavuzu’nda yer alan gerekli koşulları sağlayarak Güvenli Kampüs Belgesi’ne 
kavuşmuş olmasıdır.

Gazi Üniversitesinde, 2019 yılı aralık ayından itibaren küresel düzeyde büyük bir sorun ola-
rak ortaya çıkan COVID-19 salgınından akademik ve idari personel ile öğrencilerin etkilen-
memesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve gerekli önlemleri almak öncelik olarak görülmüş-
tür. Küresel Salgın Bağlamında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Güvenli Kampüs 
Belgesinin gereklerine uygun olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başlanmıştır. Personelleri 
ve öğrencileri bilgilendirici faaliyetlere önem verilmiş ve eğitimler düzenlenmiştir.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde Genel Sekreter Yardımcısı, 
İdari Mali İşler Şube Müdürü, mikrobiyoloji alanında uzman öğretim üyesi, Temizlik Şefi, 
enfeksiyon hemşireleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ekibinden oluşan bir 
“Güvenli Kampüs Kurulu” oluşturulmuştur.

Gazi Üniversitesinin birim yöneticileri ve fakülte sekreterlerine TSE’den “Güvenli Kampüs 
Kılavuz Bilgilendirme” eğitimi verilmiştir.
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COVID-19’a özel “Vaka Yönetimi ve Şeması” oluşturul-
muş, her birime ait “Enfeksiyon Eylem Planı” ve “Acil Du-
rum Eylem Planları” hazırlanıp bilgilendirme yapılmıştır.

Merkez kampüs içerisinde havalandırma raporlarının 
kontrolü ve filtre değişimleri yapılmıştır. Birimler ve fa-
külteler gezilmiş ve her bir fiziki mekâna ait risk değer-
lendirmesi yapılmıştır.

COVID-19 hastalığı konusunda personellerimizin bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla “Ön Test Anket” çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. Ön test sonrasında, sesli an-
latım ile “COVID-19 Bilgilendirme Eğitimi” adı altında 
Youtube ve Gazi Üniversitesi Elektronik Bilgi Yönetim 
Sistemi ile genel eğitim verilmiştir. Eğitim sonucunda 
personellere yönelik tekrar “Son Test Anket” çalışması 
yapılmıştır. Gerekli önlemler alınarak özellikle güvenlik 
birimi, temizlik birimi ve servis şoförlerine de ayrı eği-
timler verilmiştir.

Anket çalışmalarında elde edilen veriler ve istatistik 
çalışmalar doğrultusunda bilimsel makaleler hazırla-
nacaktır.

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüste, birimlerden gerekli 
olan metrekare, öğrenci ve çalışan sayısı alınarak sosyal 
mesafe ile sınıf kapasiteleri belirlenmiştir. Fakültelere 
ait, derslikler, atölye, toplantı odası, ibadethane ve la-
boratuvarlara ait özel talimatlar hazırlanmış ve uygulan-
maya başlanmıştır.

Gazi Üniversitesi çalışanlarının sağlığını korumak için 
yakın mesafede çalışan özel grup personellere özel si-
perlikler temin edilmiş ve bu siperliklerin kullanılması 
sağlanmıştır.

Yüz yüze eğitime başlandığında Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı ile yürütülen çalışma sayesinde öğrenci ve per-
sonel kartları üzerinden “HES Kodu” ve temaslı takibi 
yapılacaktır.

Gazi Üniversitesi web sayfasında “Güvenli Kampüs” sek-
mesi hazırlanmakta olup kısa bir süre sonra bu sekmede 
COVID-19 ile ilgili güncel bilgilere ve yapılan bütün iş-
lemlerin duyurularına yer verilecektir.

Güvenli Kampüs Belgesi alan, Ankara’da ilk devlet üni-
versitesi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz■
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Prof. Dr. Güner Dağlı
► SANKO	Üniversitesi	Rektörü
Prof. Dr. Kemal Bakır
► SANKO	Üniversitesi	Kalite	Koordinatörü
Doç. Dr. Elif Onur
► SANKO	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Öğretim	Üyesi
Aylin Demircioğlu
► SANKO	Üniversitesi	Kalite	Birim	Sorumlusu
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Tüm birimlerin katılımıyla dokümanlar (el kitabı, iş akışları, risk ve fır-
satlar, hedefler, vb.) hazırlanarak çalışmalar sürdürülmüş ve sürecin 
sağlıklı ilerleyebilmesi için danışmanlık hizmeti alınmıştır. 4-5 Mart 
2020 tarihlerinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçek-
leştirilen dış tetkik sonrası ise TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi alınmıştır.

Süreklilik ve iyileştirmeyi temel alan kalite süreçleri, pandemi koşulları 
göz önünde bulundurulduğunda daha da önem kazanmıştır. Sağlık 
temalı bir üniversite olan SANKO Üniversitesi, tüm paydaşlarının sağlı-
ğını gözeterek, pandeminin dünya ve ülke gündemini meşgul etmeye 
başlamasıyla güvenli kampüs kapsamında gerekli koşulları sağlaya-
rak, önlemlerini almıştır.

Öncelikli olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı dikkate 
alınarak, Rektörlüğümüzce SANKO Üniversitesi COVID-19 ile Mücade-
le Komisyonu ile Üniversitemize bilimsel destek ve danışmanlık sağ-
lamak amacıyla Bilim Kurulu oluşturularak süreç sahada yönetilmiştir. 
Ayrıca eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için Rektör 
Yardımcısı başkanlığında Uzaktan Bilişim Komisyonu oluşturulmuş ve 
COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ölçme ve Değerlendir-
meye İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır.

SANKO
ÜNİVERSİTESİ
GÜVENLİ
KAMPÜS
BELGESİ
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Üniversitede alınacak önlemler COVID-19 ile Mü-
cadele Komisyonu tarafından belirlenerek “SANKO 
Üniversitesi COVID-19 Acil Durum Eylem Planı” oluş-
turulmuştur. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgını ile mücadelede Üniversitemize reh-
berlik etmek üzere hazırlanan bu plan, korunma yön-
temleri, salgın ve vaka yönetimi ile eğitim konularıyla 
birlikte tüm paydaşların uymakla yükümlü olduğu, 
COVID-19 ile Mücadele Komisyonu tarafından belirle-
nen ve üniversite yönetimi tarafından onaylanan ku-
ralları içermektedir.

Buna göre, üniversite içerisinde pozitif vaka saptan-
ması durumunda temaslılar ve yakın temaslılar tespit 
edilerek COVID-19 ile Mücadele Komisyonu tarafın-
dan temaslı/vaka takibi ve filyasyon için görevlendi-
rilen SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusuna yön-
lendirilmekte, COVID-19 pozitif/şüpheli/temaslı kişi-
lere Acil Servis Sorumlusu kontrolünde hastanemiz 
COVID-19 polikliniğinde gerekli tetkikleri yapılmakta, 
uygun görüldüğü takdirde yatarak/ayaktan tedavileri 
başlanmakta ve “Çalışan Sağlığı Birimi” hemşiresi ta-
rafından kayıt altına alınarak filyasyon ve izlem süreci 
başlatılmaktadır.

COVID-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itiba-
rıyla ara verilen eğitim-öğretim sürecine, üniversite-
mizde 30 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim yöntemi 
kullanılarak “Ortak Zorunlu Dersler” ile başlanmıştır. 
Bu bağlamda pandemi sırasında değişebilecek koşul-
lara göre Sağlık Bakanlığı, YÖK ve İl Pandemi Kurulu 
önerileri doğrultusunda kararlar alınmaya çalışılmıştır.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda derslerin 
uzaktan eğitim yoluyla verilmesine başlanmış ve takip 
eden süreçte ara sınavlar hem online sınav hem de 
online ödev şeklinde olmak üzere iki aşamalı olarak 
Microsoft Office 365 Teams Programı üzerinden ya-
pılmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılın-
da sınav güvenliğini artırmak için üniversitenin kendi 
bünyesinde oluşturulan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 
üzerinden E-Sınav oluşturularak, sınavlar bu sistem 
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Uygulamalar ise 
Tıp Fakültesinde hızla yüz yüze yapılma kararıyla ger-
çekleştirilirken, diğer programlarda ise daha sonra yüz 
yüze yapılmasının planlanması kararı alınmıştır. Tespit 
edilen gereksinimler doğrultusunda iyileştirmeler 
yapılarak, internet hızı arttırılmış (125 Mbps’den 500 
Mbps’ye) ve tüm öğrencilere 4 GB internet armağan 
edilmiştir.
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Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte, kullanılan prog-
ram hakkında bütün öğretim elemanları bilgilendiril-
mek üzere kullanım kılavuzu hazırlanmış ve öğretim 
elemanlarına eğitim verilmiştir. Bu süreçte bazı fakülte-
lerdeki öğretim elemanları YÖKAK tarafından çevrimiçi 
verilen “Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Eğitimi” almıştır. Ay-
rıca bu süreçte öğretim elemanlarına çevrimiçi eğitimde 
kullanılmak üzere teknik destek sağlanmıştır (kamera, 
kulaklık, mikrofon vb.).

6 Nisan 2020 tarihinde başlanılan çevrimiçi eğitimlerle 
ilgili olarak haftalık geri bildirim raporları, fakültelerdeki 
görevli öğretim elemanları tarafından hazırlanarak de-
kanlıklara iletilmektedir. Raporlar göz önünde bulun-
durularak önlemler alınmakta ve gerekli iyileştirmeler 
yapılmaktadır.

Pandemi sürecinin 
başlamasıyla 
eğitimin 
sürekliliğini 
sağlamak amacıyla 
bina içerisinde 
önlemler alınarak 
“Küresel Salgın 
Bağlamında TSE 
COVID-19 Güvenli 
Kampüs Belgesi” 
yanı sıra “TS 
13811 Hijyen ve 
Sanitasyon Yönetim 
Sistemi Standardı” 
koşulları da yerine 
getirilmiştir.
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Güvenli Kampüs kapsamında, aksaklıklar veya yetersizlikler tespit edil-
diğinde yeni çözüm yolları belirlenmekle birlikte COVID-19’a karşı üni-
versitede öncelikle ve eksiksiz uygulananlar şunlardır:

■ Üniversite giriş kapılarında ateş ölçülerek ve HES kodu okutularak 
girişler kayıt altına alınarak, kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

■ Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmakta, maskesiz 
bina içerisine kimse alınmamaktadır.

■ Belirli periyotlarda tüm personele maske ve kolonya dağıtılmakta-
dır.

■ Tüm katlarda ve bina giriş çıkışlarında dezenfektan stantları bulun-
durulmakta ve bunların sürekli dolu olması sağlanmaktadır.

■ Akademik, idari personel ve öğrenciler virüsün yayılma, bulaşma ve 
korunma önlemlerine karşı bilgilendirilerek, bu eğitimlerin tekrar-
lanması sağlanmaktadır. Eğitim videoları üniversite içerisindeki LCD 
ekranlarda paylaşılmaktadır.

■ Üniversitede kullanılacak temizlik ürünü ve karışımların hazırlan-
ması, uygulanması ve depolanması konusunda temizlik personeli-
ne eğitimler verilmektedir.

■ Özellikle sık temas edilen yüzeyler başta olmak üzere binada temiz-
lik ve dezenfeksiyon sık aralıklarla ve uygun şekilde yapılmaktadır.

■ Sınıf, laboratuvar, yemekhane, kütüphane, toplantı salonları gibi or-
tak kullanım alan kapasiteleri yeniden belirlenerek, fiziksel mesafe 
kuralına göre oturma düzenleri oluşturulmuştur.

■ Bina içerisinde tüm katlara ve asansörlere afişler asılmış, sosyal me-
safenin korunması için yoğunluğun olduğu birimlerin girişlerine 
uyarılar konulmuştur (dekanlıklar, insan kaynakları, öğrenci işleri 
vb.).

■ 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde uzaktan eğitim, 
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında ise uzaktan/karma eğitim uy-
gulanmıştır.

■ Uzaktan/karma eğitime uygun, aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını 
sağlayan öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmak-
tadır.

■ Eğitim öğretim süreçlerindeki yeniliklerin, değişimlerin öğrencilere 
ve öğretim elemanlarına en kısa sürede e-posta, mesaj, internet si-
tesi üzerinden duyurulması sağlanmaktadır.

■ Üniversite personeli, öğrencileri ve toplumun bilgi edinebilmesi, 
yeni gelişmelerden haberdar olabilmesi açısından https://www.
sanko.edu.tr/ adresindeki “Corona Virus” sekmesi bilimsel veriler ve 
gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
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Pandemi sürecinin başlamasıyla eğitimin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla bina içerisinde önlemler alınarak “Küresel Salgın Bağ-
lamında TSE COVID-19 Güvenli Kampüs Belgesi” yanı sıra “TS 
13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı” koşul-
ları da yerine getirilmiştir.

26-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitenin iç tetkik ekibi-
ne SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi ile garantör üniversite olan Gaziantep Üniversitesi 
Kalite Temsilcileri de görevlendirilerek iç tetkik gerçekleştiril-
miştir. Gerçekleştirilen iç tetkikle birlikte 15-16 Haziran 2021 
tarihleri arasındaki dış tetkikte yapılan öneriler de göz önünde 
bulundurularak, tüm paydaşların sağlığını koruma önceliği ile 
çalışmaların sürekliliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin 
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans dü-
zeyinde, Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal 
Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil 
Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
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Üniversite, Sağlıklı 
ve Temiz Ortamların 
Geliştirilmesi 
Belgelendirme 
Programı şartlarını 
yerine getirerek, 
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen 
Küresel Salgın 
Bağlamında Güvenli 
Kampüs Belgesini 
almaya hak 
kazandı.
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KAPADOKYA
ÜNİVERSİTESİ
Güvenli Kampüs

Belgesi aldı
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Kapadokya Üniversitesi (KÜN), hayata geçirdiği uygulama 
ve tedbirler neticesinde pandemi riskini en aza indirerek 
‘Güvenli Kampüs’ unvanını aldı.

Üniversite, Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Bel-
gelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
tarafından verilen Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kam-
püs Belgesini almaya hak kazandı.

Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile 
Şenol, üniversitede alınacak korunma ve kontrol önlem-
lerinin Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu tara-
fından belirlenerek hayata geçirildiğini ifade ederek, “Ka-
padokya Üniversitesi COVID-19 Acil Durum Eylem Planı” 
oluşturulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şenol, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 salgını ile mücadelede kuruma rehberlik etmek üze-
re hazırlanan bu plan, korunma yöntemleri, salgın ve vaka 
yönetimi, COVID-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri 
ile birlikte tüm paydaşların uymakla yükümlü olduğu, Ka-
padokya Üniversitesi Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Ko-
misyonu tarafından belirlenen ve üniversite yönetimi tara-
fından onaylanan kuralları içermektedir” dedi.
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Kapadokya Üniversitesinin salgının ortaya çıktığı ilk gün-
den itibaren akademik, idari kadro ve öğrencilerle kap-
samlı ve titiz bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Şenol, 
“Üniversitemiz bünyesinde kurulan Yeni Koronavirüs Sal-
gını Danışma Komisyonu tarafından salgın ile mücadeleye 
yönelik korunma ve kontrol önlemlerinin etkin ve dinamik 
şekilde yürütülmesi, güvenli eğitim-öğretim, araştırma ve 
topluma hizmet faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve en-
feksiyon sürecinin takibine yönelik gelişmeler hakkında 
personel ve öğrencilerin düzenli olarak bilgilendirilmesi 
titizlikle yürütüldü” diye konuştu.

Prof. Dr. Şenol, “YÖK tarafından, üniversitelerin Eylül 
2021’de yüz yüze eğitime açılmasının planlanmasını taki-
ben Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonumuz, Ür-
güp, Mustafapaşa, Nevşehir ve Uçhisar Sanat Yerleşkeleri 
için ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ alınmasına ilişkin çalışmala-
rına başlamış olup, ortak kullanılan alanlardan sosyal fa-
aliyetlerin düzenlenmesine, kampüste hijyen koşullarının 
sağlanmasından ziyaretçi yönetimine kadar uzanan tüm 
süreçler için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamış ve baş-
vuru işlemlerini tamamlamıştır. Bu amaçla TSE Nevşehir 
Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, belirlenen yerleş-
kelerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonu-
cunda üniversitemiz ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli 
Kampüs Belgesi’ almıştır” ifadelerinde bulundu.
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SOSYAL VE ORTAK
KULLANIM ALANLARINDA 
ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER*

KAMPÜSLERİN

* Bu metin Yükseköğretim Kurulu ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Küresel Salgın 
Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’ndan alınmıştır.
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 Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık 
havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına 
yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler 
olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.

 Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre 
olacak şekilde olmalıdır.

 Salon kapasitesi olarak en az 4 metrekareye bir 
kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.

 Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 Kütüphanedeki kitaplara dokunmadan önce ve 
sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.

Kütüphaneler

 Yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.

 Maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.

 Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 °C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.

 Giriş ve çıkışlarda fiziki mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve 
sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

 Kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre 
mesafe koyulmalıdır.

 Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

 Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında x-ray cihazı, el 
dedektörü-metal dedektörler kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalıdır.

 Girişin uygun yerlerine bilgilendirici afişler asılmalıdır.

 Ziyaretçi kartları her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

 Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde, teslim 
öncesi uygun şekilde el antiseptikleri ile dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

 Güvenlik/danışma personelleri için gerekli kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.

 Uygun konumlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Kuruluş Girişi, Güvenlik, Danışma

standard ▪ mart/nisan 2021 73



 Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalıdır.

 Etüt salonları ve sınıflarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.

 Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. Ancak dersin niteliğine 
göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda 
fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha uygun olacaktır.

 Ders esnasında öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri mümkün mertebe kişiye 
özel olmalıdır.

 Sınıflar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların 
yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör 
kapalı olmalıdır.

 Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat 
edilmelidir.

 Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten uyarı içeren görsel 
materyallere yer verilmelidir, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır.

Derslikler ve Etüt Salonları
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 Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık 
havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına 
yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler 
olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.

 Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre 
olacak şekilde olmalıdır.

 En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde 
planlama yapılmalıdır.

 Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 Birden fazla kişinin kullanımına açık eğitim 
materyali bulunmamasına dikkat edilmeli, 
zorunlu durumlarda farklı kullanıcılar arasında 
gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır.

 Lavabo ve evyeler kişisel hijyen amaçlı 
kullanılmamalıdır.

 Mikroskop vb. gibi birden çok kişinin kullanımına 
açık cihazlar her kullanımdan sonra uygun şekilde 
temizlenmelidir.

 Yurtlarda mümkün olan en az sayıda öğrencinin kalması sağlanmalıdır.

 Yataklar en az 2 metre aralıklarla seyreltilerek yerleştirilmelidir.

 Yatak ya da ranzaların yan yana olanları bir baş bir ayakucu şeklinde konumlandırılmalı, ranzada 
alt ve üst yatışlar da bir baş bir ayakucu şeklinde düzenlenmelidir.

 Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir.

 Düzenli şekilde havalandırılma yapılmalıdır.

 Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmalıdır. Duş 
yerleri ve tuvaletlerde fiziki mesafe kuralına dikkat edilmelidir.

 Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların 
temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

 Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.

 Dışarıdan ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Laboratuvarlar

Misafirhaneler/Yurtlar/Pansiyonlar
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 Düzenli bir şekilde sık sık 
havalandırılmalıdır. Damlacıkların 
yayılmasına yol açacağı için mümkün 
mertebe içerde kişiler olduğunda 
klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.

 Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 Afiş-poster vb. bilgilendirici 
materyallere yer verilmelidir.

 Oturma düzeni fiziki mesafe en az 
1 metre olacak şekilde olmalıdır. 
Virüs damlacık yoluyla yayıldığı 
için ve yemek sırasında maske 
çıkarıldığı için yemek yeme sırasında 
mümkün mertebe yüksek sesle 
konuşulmamalı, yemek bittiği anda 
maske tekrar takılmalıdır. Özellikle 
öğrenci yemekhanelerinde fiziki 
mesafe kapasiteye göre mümkün 
olan en uzak mesafe olacak şekilde 
düzenleme yapılmalıdır.

 Mümkünse para ile fiziksel teması içermeyen ödeme yöntemlerine de yer verilmelidir.

 Su sebilleri ve otomatlar temassız olmalıdır.

 Masa yüzeyleri uygun şekilde ve sıklıkla temizlenmelidir.

 Çalışanların hizmet kullananlarla fiziki mesafesini en az 1 metre olmasını sağlayacak düzen sağlanmalıdır.

 Menaj takımları tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçaklar kâğıt cepli paketlerde sunulmalıdır.

 Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için mümkün olduğunca yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve 
mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.

 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık 
havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler 
yapılmalıdır.

 Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

 Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte 
edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol edilmelidir.

 Yemek hizmeti, dışarıdan tedarik edildiği durumlarda tercihen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Mümkün ise 
tedarikçinin yerinde denetimi gerçekleştirilebilir.

Büfeler/Kantinler/Kafeler/Yemekhaneler
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 Tuvalet alanlarına giriş kapıları mümkün mertebe otomatik kapı sistemine çevrilmelidir.

 Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100’lük 
çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmelidir ve görünür şekilde asılmalıdır.

 Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır.

 Hepafiltreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmamalıdır.

 Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalıdır.

 Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri olmalıdır.

 Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara 
mümkünse pedallı çöp kutusu yerleştirilmelidir.

Tuvaletler/Lavabolar

 Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık 
havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına yol açacağı 
için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve 
vantilatör kapalı olmalıdır.

 Salonlara giren herkesin uygun şekilde maske takmış olması 
sağlanmalıdır.

 Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde 
olmalıdır.

 En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama 
yapılmalıdır.

 Etkinlikler en az sayıda katılımcıyla en kısa sürede 
gerçekleştirilmelidir.

 Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 Masalarda kitap dergi vb. gibi farklı kişilerin elle temasına 
açık materyaller bulundurulmamalıdır.

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların 
havalandırması mümkünse %100 doğal hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin 
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır.

 İlgili alanın girişine maksimum kişi kapasitesini ve uyulması 
gereken kuralları aktaran bilgilendirici afişe yer verilmelidir.

Toplantı/Konferans Salonları/ Çok Amaçlı Salonlar
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 Servis şoförleri işveren tarafından COVID-19’un 
bulaşma yolları hakkında bilgilendirilmelidir.

 Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun 
şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi 
maske kullanmalıdır.

 Servise alınacak öğrenci, personel ve veliler arasında 
ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı 
semptomları sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılarak 
semptomu ve ateşi olanların servise binmelerine izin 
verilmemelidir.

 Serviste el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken 
kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve 
yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.

 Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun 
malzeme ile ayrılmalıdır.

 Yolcular servise binerken ve inerken fiziki mesafe (1 
metre) kuralına uygun davranmalıdır.

 Yolcular, servise binmeden el antiseptiği 
veya en az %70’lik alkol içeren kolonya 
kullanmalıdır.

 Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve 
yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

 Servisi kullanan personel evlerden alınma 
sırasına göre en arka sıradan başlamak 
üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda cam 
kenarlarına oturmalıdır. Cam kenarları 
dolduktan sonra binen kişiler arkadan 
öne doğru çapraz şekilde koridorlara 
oturtulmalıdır.

 Koltuklara numara verilmeli, yukarıda ifade 
edilen düzene göre evden alınma sırasına 
göre her kişinin hangi koltuğu kullanacağı 
sabit hale getirilmelidir.

 Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, 
liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her personel 
işe gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış 
sabit koltukta seyahat etmelidir.

 Damlacık oluşturması nedeniyle servis 
içinde mümkün mertebe konuşulmamalı ve 
bağırılmamalıdır.

 Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve 
yiyecek kullanılmamalıdır.

 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı 
olmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her 
fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi 
sağlanmalıdır.

	Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan 
yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha 
sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Öğrenci/Personel Servisleri/
Taşımalı Eğitim Hizmetleri
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 Salgın süresince yurtlarda yer alan kapalı spor 
salonları randevu sistemiyle, sınırlı sürede sınırlı 
öğrenciyle çalışmaya devam etmelidir. Öğrenciler 
randevu saatine uymalıdır.

 Spor salonlarında uyulması gereken kurallar 
salonun girişine asılmalıdır.

 Spor salonundaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir 
kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

 Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını 
artırmaktadır. Bu nedenle asgari fiziki mesafe en 
az 2 metre olmak üzere mümkün olan en yüksek 
mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.

 Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. 
ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

 Yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde 
yapılan grup egzersiz ve sporlar yapılmamalıdır.

 Spor salonu içinde de öğrenci ve personel maske 
takmaya devam etmelidirler. Yüksek efor gerektiren 
sporlar nefes alıp vermeyi zorlaştırabileceği için 
maskesiz yapılabilir.

 Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da 
el antiseptiği kullanılmalıdır.

 Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere 
dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün 
olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara 
dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.

 Spor salonu düzenli aralıklarla temizlenmeli ve sık 
sık havalandırılmalıdır.

 Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı 
atık kumbaraları konulmalı ve düzenli olarak 
boşaltılmalıdır.

 Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat 
vb. malzemeler götürülmelidir. Havlular, 
kuruluş tarafından veriliyorsa poşetli olması 
veya görevli personel tarafından verilmesi, mat 
türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra 
dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.

 Görevli personelin salgın hastalıkların bulaşma 
yolları ve korunma önlemleri hususunda 
bilgilenmesi sağlanmalıdır.

Kapalı Spor Salonları
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 Personelin çalışma tarih ve saatleri ile hizmet 
kullanıcıların giriş çıkış tarih ve saat bilgileri 
kayıt altına alınmalıdır.

 Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 
1 metrelik fiziki mesafeyi korumalıdır.

 Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır.

 Kişiler kendilerine ait havlu, bornoz 
kullanmalıdır.

 COVID-19 ile ilgili uyulması gereken 
kuralları içeren tablo/pano görünür yerlere 
yerleştirilmelidir.

 Alanların girişinde el antiseptiği veya en az 
%70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.

 Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe 
en az 1,5 metre olmalıdır.

 Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için 
ilgili mevzuata uyulmalıdır.

 Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş 
bataryaları, kapı kolları, masa yüzeyleri 
şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.

 Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım 
işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve 
aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu 
işlemler sırasında mutlaka FFP2/N95 maskenin 
yanı sıra yüz koruyucu da kullanılmalıdır.

 Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır.

 Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde 
belirtilmelidir.

 Asansör içerisinde fiziki mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, 
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

 Kişiler asansör içerisinde mümkün mertebe doğrudan yüz yüze gelmeyecek şekilde 
bulunmalı ve virüsün yayılımını artırabileceğinden asansör içerisinde konuşmamaya 
gayret edilmelidir.

 Asansör içerisinde maske asla çıkarılmamalıdır.

Yüzme Havuzları

Asansörler
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 Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır.

 Abdest alırken ve namaz kılarken fiziki mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır.

 Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır.

 Seccade kişiye özel olmalıdır.

 Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.

 Mescitlerden terlikler kaldırılmalı, abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.

 Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir.

 Halı saha tesislerindeki kişi sayısı 6 metrekareye 
bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Tesis 
kapasite bilgisi tesis girişine asılmalıdır.

 Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını 
artırmaktadır. Antrenman ve maç dışında fiziki 
mesafe en az 1 metre olarak uygulanmalıdır.

 Kalabalık ve teması önlemek için giriş ve çıkışlar 
farklı kapılardan yapılacak şekilde tedbir 
alınmalıdır.

 Halı saha tesislerinin giriş kapısında ateş ölçümü 
yapılmalıdır.

 Duş, soyunma odası ve sauna alanları 
kullanılmamalıdır. Oyuncular havlu gibi kişisel 
eşyalarını belirlenecek alanlarda fiziki mesafe 
kurallarına göre yerleştirmelidir.

 Kullanıcıların giriş çıkış saatleri kayıt altına 
alınmalıdır.

 İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan 
içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan 
bilgilendirme bulunmalıdır.

 Halı sahaya girdikten sonra eller yıkanmalı ya da 
el antiseptiği kullanılmalıdır.

 Halı saha içinde mecbur olmadıkça yüzeylere 
dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün 
olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara 
dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.

Açık Spor Tesisleri, Halı Sahalar

İbadethane/Mescit

standard ▪ mart/nisan 2021 81



 Yığılmaya neden olmayacak şekilde 
maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı 
açılmalıdır.

 Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, 
mümkün değilse aynı kapı şeritle 
ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş-geliş 
işaretleri konulmalıdır.

 Maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.

 Gereken yerlerde zemine aralarında en az 
1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri 
yerleştirilmelidir.

 Kitap, broşür ve dergiler dahil olmak üzere 
gerekli olmayan tüm eşyalar lobi/bekleme 
alanlarından, diğer ortak kullanılan alan ve 
salonlardan çıkarılmalıdır.

Bekleme Salonları Lobiler/Koridorlar

 Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske 
kullanmalıdır.

 Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.

 Taşınacak kişi sayısı, servis taşıma kapasitesi ve araçlarda fiziki mesafe kuralları göz önüne alınarak 
planlanmalıdır.

 Yolcular servise binerken ve inerken fiziki mesafe (1 metre) kuralına uygun davranmalıdır.

 Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

 Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

 Servis içinde asla yüksek sesle konuşulmamalıdır.

 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Pencereler uygun olan her fırsatta açılmalıdır.

 Mümkünse aracın farklı kişiler tarafından her kullanılışı sonrasında sık temas edilen yerler (kapı kolları, kol 
dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) temizlenmelidir.

Eğitim Kuruluşları Hizmet Araçları
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 Bu alanların girişine el antiseptiği konulmalıdır.

 Fiziki mesafeyi sağlayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır.

 Sık sık havalandırılmalıdır.

 Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı, dolap 
kolları ve askılar) başta olmak üzere su ve 
deterjanla temizlenmelidir.

 Çalışanların iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin 
başkaları ile temas etmeyecek şekilde 
farklı yerlerde saklanabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.

 Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle 
kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı 
teşvik edilmelidir.

 Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her 
kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde 
planlama yapılmalıdır.

 Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, 
tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu 
bulundurulmalıdır.

 Kullanılan ekipman ve malzemelerin mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Bu 
durum söz konusu olmadığında ise su ve deterjanla temizlik sonrası %70’lik alkol veya zarflı virüslere etkili diğer 
dezenfektanlarla silinip dezenfekte edildikten sonra kullanılması sağlanmalıdır.

 Özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat 
edilmelidir.

 Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.

 Düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır.

 Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.

 Elle temassız atık kumbaraları bulundurulmalıdır.

 Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.

Teknik Birimler/Atölyeler

Soyunma Odaları ve Duşları
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Postojna & Skocjan
Mağaraları

Slovenya’nın Yıldızları

Nihal Ege
► Dünya	Mirası	Gezginleri	Derneği
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Slovenya, kısaca göller, 
ormanlar, balkon 
ve pencerelerinden 
rengârenk çiçekler 

fışkıran aydınlık evler, 
lezzetli yemekler, 

çalışkan insanların 
yaşadığı topraklar ve 
Postojna Mağarası 
olarak özetlenmişti 

anılarımda.
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İlk kez 1983 yılında gitmiştim Ljubljana’ya. Ljubljana, 
o yıllarda Yugoslavya’nın bir bölgesi olan Slovenya’nın 
başkenti idi. Telekomünikasyon ve otomasyon sistem-
leri üreten Iskra fabrikasındaki bir çalışmaya katılmak 
amacıyla Ljubljana yakınlarındaki Kranj’da kalıyordum. 
Birkaç haftası Bled Gölü kıyılarında olmak üzere toplam 
beş hafta geçirmiştim Slovenya’da. İş ve gezinin güzel 
bir birleşimi olarak anılarımda yer eden bir zaman dili-
mi. Hafta içi çok yoğun geçen çalışmalardan sonra haf-
ta sonları, Iskra’nın görevlendirdiği bir rehber eşliğinde 
çevremizi tanıyalım gezileri yapıyorduk. İşte bu geziler-
den birinde ünlü Postojna Mağarasını ziyaret ettik.

Ljubljana’ya 60 kilometre kadar uzaklıkta bulunan ve 
pek çok mağara içi oluşumu barındıran bu mağara beni 

çok etkilemişti. Nasıl etkilemesin? O güne kadar gör-
düğüm en büyük mağara idi. İçinde bir tren hattı bile 
vardı. Rehberimizin söylediğine göre 21,5 kilometre 
uzunluğundaki mağara, çok eski zamanlardan beri bi-
linmekte imiş. Mağaranın çok büyük olan girişine inşa 
edilmiş Predjama Kalesi ise hayranlık uyandıran bir Orta 
Çağ kalesi idi. Mağaranın içinde ve rehber eşliğinde bir 
tur almıştık. Turun bir bölümünü tren ile, bir bölümünü 
de yaya olarak yaptık. Sarkıtlar, dikitler, kayaların su ta-
rafından şekillendirildiği büyük yeraltı boşlukları, yeraltı 
nehrinin göllendiği bölümler hayranlığımı toplamış-
tı. Mağaranın içinin çok soğuk olduğunu hatırlıyorum. 
Küçük bir meydan büyüklüğündeki yeraltı boşluğunda 
mağara tavanından sarkan harika kristal avizeye şaşkın-
lıkla bakmıştım.
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Rehberimiz, mağaranın zaman içinde pek çok kez farklı amaç-
larla kullanılmış olmakla birlikte, en son olarak II. Dünya Savaşı 
esnasında Yugoslavya’yı işgal eden Hitler ordularınca silah ve 
mühimmat deposu olarak kullanıldığını anlattı. Direnişçilerin 
sızdığı mağarada depolanan cephanenin patlatılması ile oluşan 
hasar ve simsiyah mağara duvarları beni bir film seyreder gibi 
savaş yıllarına götürmüştü. Ayrıca bu mağaradaki yeraltı suların-
da yaşayan gözsüz, semender-balık arası bir canlıyı şaşkınlıkla 
izlemiştim.

Slovenya’ya yaptığım bu iş gezisinden anılarımda yemyeşil or-
manlar, orman patikaları ile birbirine bağlanan şipşirin yerleşim-
ler, zaman zaman yollara çıkan geyikler kaldı. Sabah saat 6’da 
başlayıp 14.30’da sona eren çalışma saatleri, hemen her evin 
bahçesinde yetiştirilen sebzeler, hafta arası akşam 21.00’de sona 
eren günlük yaşam ve çılgınca eğlenilen cumartesi geceleri 
aklıma takılı kalan şeyler. Ayrıca o zaman özel sektöre izin ve-
rilmeyen Tito yönetiminde, sadece aynı aileden beş kişinin çalı-
şabildiği ev restoranlarına izin vardı. Hemen her akşam çalışma 
arkadaşlarımla bunlardan birine gidip yerel yemeklerin tadına 
baktığımızı hatırlıyorum. Her yemek öncesi masaya getirilen ve 
evin annesinin vişne, erik, armut vb. meyvelerden yaptığı lezzet-
li içecekler geliyor aklıma. İlk geyik etini de o ev tipi restoranların 
birinde tatmıştım.

Slovenya, kısaca göller, ormanlar, balkon ve pencerelerinden 
rengârenk çiçekler fışkıran aydınlık evler, lezzetli yemekler, ça-
lışkan insanların yaşadığı topraklar ve Postojna Mağarası olarak 
özetlenmişti anılarımda.

Slovenya’ya 9 Ağustos 2004 tarihindeki ikinci gidişim ise Av-
rupa’da bulunan UNESCO Dünya Miraslarını görmek amacıyla, 
Eşimle yaptığımız gezi programı kapsamında oldu. 2020 yılında 
Slovenya’da toplam 4 adet olan UNESCO Dünya Mirasları, 2004 
yılında sadece 1 adet idi. Bir mağara, ama o tarihlerde daha ünlü 
olan Postojna Mağarası değil, Skocjan Mağaraları.

9 Ağustos sabahı Hırvatistan’ın Buje yerleşimi üzerinden gelip 
sınırı geçerek Slovenya’ya girdik. Ljubljana’ya doğru çok güzel 
bir otoyol uzanıyordu. Otoyola paralel olarak tarlalar ve köylerin 
içinden giden eski yolu aldık. Slovenya, aynı hatırladığım gibi, 
hiç değişmemiş. Yeşil bir fona yerleşmiş çok güzel evlerin için-
den dışına doğru fışkırıyormuş gibi rengârenk çiçek her yer. Ça-
yırlar yeni biçilmiş, kış için yemlik otlar kurutuluyor. Postojna’ya 
varmadan evvel Skocjanske’deki mağaraya gidiyoruz. Burada 
yollar üzerinde, nereye gidiyoruz, kaç kilometre kaldı gibi bilgi-
lendirme levhaları yok. Aradığımız mağara, Skocjan köyü yakın-
larında. İnatla devam ettiğimiz yol bizi doğruca Skocjan Mağa-
raları Bölge Parkı’na götürüyor. Skocjan Mağaraları Bölge Parkı, 
Skocjan köyü ve Skocjan Mağaralarını da içine alan bir Park. Bu 
Park, Avrupa Kıtası’nda tespit edilmiş 21 adet karst oluşumun-
dan biri olan Slovenya İç Carniola Bölgesi’nde bulunmakta.
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Her UNESCO Dünya Mirası ziyaretimizden 
önce olduğu gibi bir araştırma yapmıştım. 
Her ne kadar karst oluşumlarına lise yılla-
rından biraz aşina olsam da ne kadar çok 
bilmediğim varmış bu konuda. Karst olu-
şumu adı verilen topoğrafyalarda, su ile 
çözünebilen kireçtaşı, kumtaşı, dolomit 
gibi karbonat esaslı kayaların çözünmesi 
sonucu oluşan yerüstü ve yeraltı formla-
rının, su ve mineral yapı ile bağlantılı ola-
rak tamamen kendine özgü biçimlerde 
ortaya çıktığını biliyordum. Bunlar aynı 
zamanda devasa drenaj sistemleri oluştu-
ruyormuş. Ayrıca karst topoğrafyasının ti-
pik özelliği yeraltı suları ile oyulmuş yeraltı 
mağaralar sistemleri imiş. Bu arada, bu tip 
oluşumlar için kullanılan karst kelimesinin 
de (kras ve daha sonra Almanca söyleni-
şiyle karst olarak) Slovence Carco adı ve-
rilen ve 12. yüzyılda başlayan karst konu-
sundaki araştırmaların yapıldığı bu bölge-
de kullanıldığı bilgisine ulaştım. Yani eski 
zamanlardan beri bilinen ve incelenen bir 
bölgeye gelmiştik. UNESCO Dünya Mirası 
olmasının yanı sıra çok da ilgimi çeken bir 
bilim dalına konu bir bölgedeyiz.

Slovenya’da başlayıp İtalya’da sona eren, 
bilimsel adı ile Dinar Karst Sistemi’ne dâ-
hil olan ve Slovenya sınırları içinde kalan 7 
binden fazla mağara varmış. Fakat içinde 
yeraltı kanyonu bulunan sadece Skocjan 
Mağaraları imiş. Bu yeraltı Karst Sistemi, 11 
bağlantılı mağaradan oluşuyormuş. Skoc-
jan Mağaraları, 1986 yılında yapılan 10. top-
lantısından beri UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’nde ve koruma altında bulunuyor. 
Skocjan’a ulaştığımızda bizi karşılayan dağ 
gibi bir kaya oluşumu ve üzerine kurulmuş 
şipşirin bir yerleşim. Heyecan içinde mağa-
ranın girişine vardık. Ziyaretçiler saat başı, 
gruplar halinde mağaraya alınıyormuş. Ace-
le ile biletlerimizi aldık ve 4 dakika sonraki 
gruba yetiştik. Biletler o tarihte 9 Euro idi. 
Mağaranın iki kapısı var. Birinden giriliyor 
diğerinden çıkılıyor. Rehberimizin peşinde 
mağaraya girdik. Mağaranın birinci bölü-
münün adı Silence Cave yani Sessizlik Ma-
ğarası. Çok güzel yeraltı mağara oluşumları 
ile çok büyük ve çok ilginç bir mağara. On 
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binlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitler büyüleyici. Bazıla-
rı içerdiği kristallerden dolayı ışık altında pırıl pırıl parlıyor. 
Yapısında bulunan minerallerden aldığı renklerle beyaz, 
kırmızı ve kahverengi oluşumlar var.

Mağaranın ziyaret edilen bölümünde toplam yürüyüş 
mesafesi 3 kilometre; yürüyüş parkurunun düzenleme-
sine uygun olarak sıralanmış ve aydınlatılmış oluşumları 
hayranlıkla seyrediyoruz. Mağara içindeki bazı çöküntü-
lerin depremler nedeniyle meydana geldiğini öğreni-
yoruz. Mağaralarda fotoğraf çekmek ayrı bir olay. Bazı-
larında fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. Ancak izin 
verilse bile çok özenle yapılan ayarlar gerekiyor başarılı 
fotoğraflar çekebilmek için. Fotoğraf çekme konusunu 
aklımdan çıkartıp, bu çok özel yer hakkında bilgi almak 
ve güzelliklerin keyfini çıkarmaya odaklanıyorum.

Skocjan Mağaralarının ikinci bölümü Reka Cave. Reka, 
Slovence nehir demek. Bu bölümde mağaranın tavan 
yüksekliği 100 metreye varıyor. Reka Mağarasına gir-
diğimizde önce kulağımıza gelen gürültüler dikkati-
mizi çekti. Daha sonra ise, yükselen su zerreciklerin-
den oluşan bulutu gördük. Burada bir çağlayan var. 
Yeraltındaki bir mağarada akan bir nehir, bir çağla-
yandan dökülüyor. Mağara tabanından 45-50 metre 
kadar yükseklikte bulunan köprüden geçtik. Mağara 
içindeki dar yürüyüş yollarını kullanıyoruz rehberimi-
zi takip ederken. Yağışın bol olduğu bazı yıllar sular 
çok yükseliyor ve seller oluşuyormuş. 9 Eylül 1965 
tarihinde bu mağara içindeki sular 90 metreye kadar 
yükselmiş. Sel esnasında bazı oluşumlar da hasar gör-
müş.

Skocjan Mağaraları Bölge Parkı, Skocjan köyü ve Skocjan 
Mağaralarını da içine alan bir Park. Bu Park, Avrupa Kıtası’nda 
tespit edilmiş 21 adet karst oluşumundan biri olan Slovenya İç 

Carniola Bölgesi’nde bulunmakta.

standard ▪ mart/nisan 2021 89



standard ▪ mart/nisan 202190

■ gezi



Reka nehri, Avrupa’da bulunan karst alanları içinde en uzun yeraltı sulak alanlarından bi-
riymiş. Yeraltı sulak alanları, o güne kadar duymadığım bir konu idi aslını isterseniz. Mağa-
ra ziyaretlerimin çoğunda mağara içinde var olan bir yeraltı nehri dikkatimi çekerdi ama 
sulak alan tanımlamasının sadece yeryüzündeki su havzaları için kullanıldığını sanırdım. 
Skocjan’da öğrendiğim, yer altında da sulak alanların varlığı oldu. Skocjan, Paleosen devri 
kireç taşı tabakasından oluşan ve günümüzde keşfedilmiş 6.200 metre uzunluğunda bir 
yeraltı sulak alanı.

Bu nehir yeryüzünde akarken, üzerinde Skocjan yerleşiminin bulunduğu çok büyük bir 
kayanın altında kayboluyor ve mağaralar kompleksindeki yolculuğuna başlıyor. Nehir, 
bu güzelliğin hem sanatçısı hem de en vefalı seyircisi anlayacağınız. Mağaranın içindeki 
kanyonun dibinde çağlayanlar oluşturarak akıyor. Yüzeyin 160 metre kadar altındaki bu 
çöküntü kanyonunda akan Reka nehri, kanyonun sonlarına doğru kanyon yarığının içinde 
bilinmez karanlıklara karışıyor. Skocjan yerleşiminin bulunduğu kayanın altında 3 kilomet-
re kadar süren yolculuğundan sonra yeryüzüne kavuşan nehir suları, bir süre sonra tekrar 
yeraltına girerek, yaklaşık 40 kilometre kadar sonra İtalya sınırları içinde tekrar yeryüzüne 
çıkıp Adriyatik Denizi ile buluşuyor. Yeraltındaki bu yolculuğunda Reka nehri, dev yeraltı 
odalarından geçiyormuş. Bunlardan en büyüğü 78 milyon metreküp su toplayabilen Mar-
tel Odası imiş.

Mağaranın içindeki oluşumlar olağanüstü güzellikte. Pamukkale’mize benzer traverten-
ler harikulade formlar halinde göz okşuyor. Kalp atışlarımı hızlandıran bir hayranlık için-
de idim. Hayatımda o güne kadar böyle güzel bir mağara görmemiştim. Sonra yeşilliklere 
gömülmüş ve güneşin parlak ışıkları ile yıkanan kocaman bir doğal kapıdan yeryüzüne 
kavuştuk.

Skocjan yerleşimine bir finiküler ile ulaşmak mümkün. Çok şirin bir köye çıktık. Köyde taş 
duvarlı bir ambar onarılarak oluşturulmuş bir müze var. Hem köy yaşamının tarih için-
de gelişimini hem de Skocjan Mağarasına ilişkin bilgileri ve kronolojik bulguları görmek 
mümkün. Eskiden kullanılan tarım aletleri, M.Ö. 8.-10. yüzyıllardan günümüze kalan mızrak 
uçları, bıçaklar, kap-kacak kalıntıları, bronz ve demir çağı buluntuları sergileniyor. Skocjan 
Mağaralarının varlığı çok eski zamanlardan beri biliniyor olmasına rağmen mağaraya ilk 
iniş 1811 yılında olmuş. Silence Mağarası ve Reka Mağaralarının keşfi ve ziyarete açılmaları 
ise 1900’lerin başlarında. Avrupa ülkelerinden bazılarının kraliyet aileleri mensuplarının 
ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar da müzede önemli yer tutmakta.

Skocjan mağaralarının varlığından, çok eski zamanlarda Reka nehrinin yeraltına girdiği 
yerlere ulaşan insan grupları haberdar olmuşlar; ancak ilk yazılı kaynakların M.Ö. 2. yüzyı-
la ait olduklarını, 1561 Lazius-Ortelius haritasında, 1637 yılında Mercator Novus atlasında 
gösterildiğini öğreniyoruz. 1689 yılında Johann Weikhard von Valvasor, Reka nehrinin çö-
küntü yatağını araştırarak bilgiler vermiş. Sonraki yıllarda Trieste şehrine içme suyu sağlan-
ması amacı ile Reka nehrinin yeraltı akış yolundaki şaftlar ve yeraltı boşlukları araştırılmış. 
Silence Cave yani Sessizlik Mağarası bu çalışmalar sırasında 1904 yılında keşfedilmiş. Tüm 
bu çalışmalar ile adım adım gizemlerine ulaşılan Skocjan Mağaralarında, 1990 yılında Slo-
ven dalgıçlar tarafından yapılan su altı araştırmaları ile yepyeni mağara geçitlerine ulaşıl-
mış.

Skocjan Mağaralarının zaman içinde adım adım keşfedilmesi, Slovenya’ya, Avrupa’ya ve 
bilim dünyasına olağanüstü güzellik ve özelliklere sahip bir mağaralar sistemi armağan et-
menin yanı sıra, karst sistemleri konusunda da pek çok yeni bilginin keşfine neden olmuş. 
2004 yılından bu yana, gezi anılarıma pek çok yeni mağara eklenmiş olmasına rağmen, 
Skocjan Mağaraları kendisine özgülüğü ile başköşemdeki yerini hala korumakta■
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WWF-TÜRKİYE’DEN DÜNYA SU GÜNÜ ÇAĞRISI

Suyuna Sahip Çık 
Türkiye!

■ çevre



Su, gezegenimizdeki yaşam kaynağı ve doğanın bize en 
büyük hediyesi. Su olmazsa hayat olmaz. WWF-Türkiye 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı), suyun gerçek değerinin 
daha iyi anlaşılması ve su kaynaklarının korunması konu-
sunda farkındalık yaratılması amacıyla 1993’ten beri her 
yıl 22 Mart’ta gerçekleştirilen Dünya Su Günü’nde su kay-
naklarının küresel düzeyde karşı karşıya kaldığı sorunlara 
dikkat çekti. 

Susuzluk nedeniyle her yıl 2 milyon insan 
hayatını kaybediyor
WWF-Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, hâlen dünya 
çapında 1,1 milyar insan temiz suya erişimden yoksun 
bulunuyor. Susuzluk nedeni ile ortaya çıkan hijyenik ol-
mayan koşullar sonucunda başta çocuklar olmak üzere 
her yıl 2 milyon insan hayatını kaybediyor. 2025 yılına ka-
dar dünya nüfusunun üçte ikisi su kıtlığı riskiyle karşı kar-
şıya kalabilir. Bu durumun önüne geçilmesi için ise önce 
bakış açımızın değişmesi gerekiyor.

Kişi başına düşen su son 20 yılda %18 azaldı
Türkiye’de su sıkıntısı hâlen barajların doluluğuna bakılarak 
ölçülüyor. Barajlarda yeterli miktarda su olduğunda sorun 
kalmayacağı yönünde yanlış bir algı var. Oysa son 20 yıllık 
süreçte, Türkiye’de kişi başına su miktarı yılda %18 azalarak 
1700 m³’lerden 1.400 m3’lere düştü.

Su kıtlığı durumunu tanımlamak için kullanılan Falken-
mark indeksine göre, kişi başına düşen yıllık su miktarının 
1000 ile 1700 m³ arasında olması “su sıkıntısı” olarak ifade 
ediliyor ve bu indekse göre Türkiye su sıkıntısı çeken ülke 
konumunda. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyo-
na ulaşacağından hareketle kişi başına düşecek su mikta-
rının yılda 1.120 m³’e ineceği öngörülüyor. 

Toplam su tüketiminin yılda 54 milyar m³’e ulaştığı Türki-
ye’de su tüketiminin %73’ü tarım, %16’sı haneler ve %11’i 
sanayi tarafından gerçekleştiriliyor.

► WWF	Türkiye
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“Olumsuz gidişatı durdurmak mümkün”
Dünya Su Günü nedeni ile bir açıklama yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Nehirler ve sulak alanlar yaşamın kaynağıdır ve bunları yitiriyoruz. 1970’ten bu yana kü-
resel ölçekte tatlı suda yaşayan türlerin %84’ü kaybedildi. Dünyadaki tüm şehirlere şunu 
hatırlatmak gerekiyor: İklim krizi ile 20’nci yüzyılın altyapısıyla mücadele edilemez. Su 
musluktan değil, doğadan gelir. İklim krizinin kapımızda olduğu bu yüzyılda su yöneti-
minde artık suyun kaynağı nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı 
sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız.”  

"Ülkemizde şebekelerdeki kayıp su miktarı %50’lerde”
Artan nüfusu ve büyüyen kentleriyle Türkiye’nin de ‘su fakiri’ olma yolunda ilerlediğini ifa-
de eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Bu sorunu 
çözmek ve olumsuz gidişatı durdurmak mümkün. Şimdi suyumuz için topyekün seferber-
lik zamanı. Suyuna sahip çık Türkiye!” dedi ve şöyle devam etti:  
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 “Tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirme-
li ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalıyız. Örneğin tarımda damla tipi su-
lamayı yaygınlaştırmak yılda 20 milyar m³ tasarruf anlamına gelebilir. Ayrıca ülkemizde 
şebelerde kayıp/kaçak su miktarı %50’ye ulaşıyor. Bir başka deyişle kaynaktan gelen su-
yun yarısı kullanıcıya ulaşmadan kayboluyor. Bu oranı acilen aşağı çekmemiz gerekiyor. 
Belediyeler kentsel su temini planlarına yağmur suyu hasadı, atık suların geri kazanımı 
gibi yatırımları da dâhil etmeli ve şebekelerdeki kaçak ve kayıpların önlenmesi konu-
sunda yatırımları artırmalı. Kentsel, sanayi ve tarımsal büyüme planları hazırlanırken 
tatlı su kaynaklarının miktarı da entegre edilmeli; bölgesel büyüme planları mevcut 
suyun durumu göz önüne alınarak tasarlanmalı. Doğal alanların korunması için kaynak 
yaratılmalı. Örneğin sulak alanların restorasyonu için fonlar oluşturulmalı. Bireyler hem 
suyu daha tasarruflu kullanmaya özen göstermeli hem de ihtiyaç dışı tüketim alışkan-
lıklarından vazgeçmeli. En önemlisi de şu: Suyun kaynağı olan ve bize ulaşana kadar 
geçtiği doğal alanlarımızı korumazsak, suyumuzun da olmayacağını net bir biçimde 
anlamalıyız.”■
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İş Programı Özeti (2021-2022) Dönemi 

İhtisas Grubu / ÖDK Tadil Revizyon Yeni
Konu

Kriter Toplam
Konu
Sayısı Tadil Revizyon Yeni

Konu

TK-01: Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi 2 1 11 - - - 14

TK-02: Çevre Teknik Komitesi 1 4 5 - - - 10

TK-03: Elektrik Teknik Komitesi 4 2 61 - - - 67

TK-05: Hizmet Teknik Komitesi 5 7 - - - - 12

TK-09: İnşaat Teknik Komitesi - 6 60 - - - 66

TK-10: Kimya Teknik Komitesi 2 8 - - - - 10

TK-11: Maden Teknik Komitesi - 1 - - - - 1

TK-12: İmalat Makineleri ve Takımları Teknik 
Komitesi - 14 9 - - - 23

TK-13: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik 
Komitesi 1 9 8 1 - - 19

TK-14: Metalurji Teknik Komitesi - 22 2 - - - 24

TK-15: Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi 38 19 5 1 - - 63

TK-16: Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi - 6 17 - 3 - 26

TK-17: Orman ve Orman Ürünleri Teknik 
Komitesi - 3 16 - - - 19

TK-18: Sağlık Teknik Komitesi - 5 6 - - - 11

TK-19: Tekstil Teknik Komitesi 1 1 - - 1 - 3

TK-20: Milli Savunma Teknik Komitesi - 1 3 - - - 4

TK-22: Ulaşım ve Taşımacılık Teknik Komitesi - 2 39 - - - 41

Toplam 54 111 242 2 4 - 413

Yıllık iş programında tespit edilen konular programın yapıldığı tarihte kaynak ve ihtiyaçlar göz önünde bulun-
durularak belirlenmiş olup yıl içerisinde gelişecek ihtiyaçlara ve uluslararası üyelik şartlarına göre ilgili birim 
tarafından değiştirilebilecektir.
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	TK-01: Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2018/127473 tst EN 12405-3 Gaz sayaçları-Dönüşüm tertibatları - Bölüm 2: Bilgisayar akışı

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2019/131761 TS EN ISO 19157/tst A1 Coğrafi bilgi - Veri kalitesi - Tadil 1: Veri kalitesini eşdeğerleri 
kullanarak tanımlama

2 2019/131763 TS EN ISO 19115-1/tst A1 Coğrafi bilgi - Metaveri - Bölüm 1: Temeller - Tadil 1

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2014/96876 tst 201496876 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Genel Gereksinimler

2 2015/99410 TS ISO/IEC 27031 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknolojileri - Bilgi ve iletişim teknolojileri için 
iş sürekliliği yönergeleri

3 2019/130338 tst EN ISO 19115-1 Coğrafi bilgi - Metaveri - Bölüm 1: Temeller

4 2019/130340 tst EN ISO 19157 Coğrafi bilgi - Veri kalitesi

5 2019/131765 tst ISO/TS 19115-3 Coğrafi Bilgi - Metaveri - Bölüm 3: Temel kavramlar için XML şemasının 
gerçekleştirilmesi

6 2020/139966 TS EN ISO/IEC 27018 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - PII (Kişi tanımlama bilgisi) 
işleyen açık bulut ağlarda kişi tanımlama bilgisinin korunması için uygulama prensipleri

7 2020/139967 TS EN ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları 
için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri

8 2020/139968 TS EN ISO 27799 Sağlık bilişimi - ISO/IEC 27002 standardını kullanarak sağlıkta bilgi 
güvenliği yönetimi

9 2020/139969 TSE IEC TS 62443-1-1 Endüstriyel iletişim ağları - Ağ ve sistem güvenliği -
Bölüm 1-1: Terminoloji, kavramlar ve modeller

10 2021/141227 tst ISO/IEC/IEEE 15288 Sistem ve yazılım mühendisliği - Sistem yaşam döngüsü süreçleri

11 2021/141265 TS EN IEC 62368-1/AC Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı -
Bölüm 1: Güvenlik kuralları
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	TK-02: Çevre Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2020/135356
tst 13654 İşyerleri - Atık Akümülatörlerin Toplanması, Taşınması ve Ara Depolanması İçin 
Kurallar

2 2021/140677 tst 3660 Suyun analiz yöntemleri - Flokülasyon-Koagülasyon deneyi

3 2021/140678 tst 3661 Suda bor tayini için deney yöntemi

4 2021/140679 tst 3662 Suda alüminyum tayini

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2019/128745
TS EN IEC 60068-3-6/tstAC Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-6: Yardımcı 
doküman ve kılavuz - Sıcaklık/nem deney odalarının performansının doğrulanması

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/128743
tst EN IEC 60068-3-5 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-5: Yardımcı doküman 
ve kılavuz - Sıcaklık deney odalarının performansının doğrulanması

2 2019/128744
tst EN IEC 60068-3-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 3-6: Yardımcı doküman 
ve kılavuz - Sıcaklık/nem deney odalarının performansının doğrulanması

3 2019/134713
tst EN ISO 14064-1 Sera gazları - Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının 
kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler

4 2020/135536
tst EN 13071-3 Üstten kaldırmalı ve alttan boşaltmalı olan 5000 l'ye kadar kapasitesi olan 
sabit atık kutuları - Bölüm 3: Tavsiye edilen kaldırma bağlantıları

5 2020/139924 TS EN ISO 14067 Sera gazları - Ürünlerin karbon ayakizi - Hesaplama için gerekler ve kılavuz

standard ▪ mart/nisan 2021 99



	TK-03: Elektrik Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2014/97071
tst EN 60079-11 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 11: “i” tipi kendinden güvenlikle sağlanan 
donanım koruması

2 2015/100104
tst EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan -
Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2019/130362
TS EN 50089/tstA1 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları - Metal mahfazalı - 
Gaz doldurulmuş - Dökme reçine bölmeler

2 2019/130366
TS EN 60870-5-104/tstA1 Telli denetleyici cihaz ve sistemleri - Bölüm 5-105: İletim 
protokolleri - Standart nakil profillerinin kullanılması ile IEC 60870-5-101 için şebeke erişimi

3 2019/130421
TS EN 50342-1/tstA1 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için -
Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

4 2020/137117
TS 7205 EN 60309-1/tstA2 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan -
Bölüm 1: Genel özellikler

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2015/99959
tst EN 61869-2 Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri için ek kurallar 
(IEC61869-2:2012)

2 2017/114766
tst EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında 
kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 24: Koruma düzenleri ve 
elektriksel güç tüketen diğer donanımların mahfazaları ile ilgili özel gereklilikler

3 2017/116143
tst 2017116143 Beyan gerilimi 300/500 v olan, yangın performansı olan, halojensiz yalıtkan 
ve kılıflı sabit tesisat kablolar

4 2017/116147
TS 2017116147 Kablolar - Kablolar - Beyan gerilimi en çok 0,6/1 kV olan - özel yangın 
performanslı, XLPE yalıtımlı, kılıflı ve zırhlı güç kabloları

5 2017/116148
tst 2017116148 Kablolar - Beyan gerilimi en çok 300/500 V olan - Özel yangın performanslı, 
halojensiz yalıtımlı ve kılıflı sabit tesisat kabloları

6 2017/116150
tst 2017116150 Kablolar - Beyan gerilimi 20,3/35 kV olan - Yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş 
orta gerilim güç kabloları
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7 2018/122257 TS 2018122257 Yıldırımdan korunma - Aktif paratoner sistemleri

8 2018/122735
tst IEC 60884-2-5 Fişler ve prizler – ev ve benzeri yerlerde kullanılan -
Bölüm 2-5: Adaptörler için belirli özellikler

9 2018/124247
tst EN 60335-2-6 Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - 
Bölüm 2.6: Sabit ocaklı fırınlar, ocaklar, fırınlar ve benzeri cihazlar için özel kurallar

10 2018/124248
tst EN 60335-2-15 Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - 
Bölüm 2.15: Sıvı ısıtma cihazları için özel kurallar

11 2018/124252
tst EN 50342-1 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için -
Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

12 2018/127479
tst EN 50470-1 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) -
Bölüm 1: Genel kurallar, deneyler ve deney şartları - Ölçme donanımı (a, b ve c sınıfı)

13 2018/127481
tst EN 50470-3 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) -
Bölüm 3: Özel kurallar - Aktif enerji için statik sayaçlar (a, b ve c sınıfı)

14 2019/128761
tst EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı -
Bölüm 1: Genel kurallar

15 2019/129019
tst EN 60947-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 2: Devre kesiciler

16 2019/130158 tst IEC 60076-8 Güç transformatörleri - Kullanma kılavuzu

17 2019/130159 tst EN 60076-10 Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses seviyelerinin belirlenmesi

18 2019/130160 tst EN IEC 60076-11 Güç transformatörleri - Bölüm 11: Kuru tip transformatörler

19 2019/130161
tst EN 60076-13 Güç transformatörleri -
Bölüm 13: Kendinden korumalı, sıvı doldurulmuş transformatörler

20 2019/130177 tst EN 60076-18 Güç transformatörleri - Bölüm 18 - Frekans tepkisinin ölçümü

21 2019/130178
tst EN 60076-19 Güç Transformatörleri - Bölüm 19: Güç Transformatörleri ve reaktörler ile 
ilgili kayıpların ölçümündeki belirsizliklerin tespiti için kurallar

22 2019/130239
tst EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni
Bölüm 1: Alternatif akım anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni için ortak özellikler

23 2019/130240
tst EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - 
Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları

24 2019/130241
tst EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: İletim 
hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları alternatif

TK-03: Elektrik Teknik Komitesi İş Programı devamı
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25 2019/130242
tst EN 62271-212 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 212: Dağıtım trafo merkezi için kompakt pano donanımı

26 2019/130243 tst EN 62271-3 Yüksek gerilimli anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 3: IEC 61850'in esas alındığı sayısal ara yüzler (IEC 62271-3:2015)

27 2019/130248 tst EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni -
Bölüm 4: Sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler taşıma

28 2019/130249 tst EN IEC 62271-102 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - 
Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

29 2019/130250 tst EN 61869-6 Ölçü transformatörleri –
Bölüm 6: Düşük güçte ölçü transformatörleri için ilave genel gereksinimler

30 2019/130251 tst EN IEC 61869-10 Ölçü transformatörleri –
Bölüm 10: Düşük güçlü pasif akım transformatörleri için ilave gereklilikler

31 2019/130252 tst EN IEC 61869-11 Ölçü transformatörleri –
Bölüm 11: Düşük güçlü pasif gerilim transformatörleri için ilave gereklilikler

32 2019/130258 tst EN IEC 60099-5 Parafudrlar - Bölüm 5: Seçme ve uygulama kuralları

33 2019/130259 tst EN IEC 60099-8 Parafudrlar - Bölüm 8: 1 kv’un üzerindeki a.a. sistemlere ait havai iletim 
ve dağıtım hatları için seri harici eklatörlü metal oksit parafudrlar (egla)

34 2019/130260 tst EN 60099-9 Parafudurlar -
Bölüm 9: HVDC konvertör merkezleri için atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

35 2019/130303 tst EN 61850-3 Elektrik sistemlerinin otomasyonu için haberleşme ağları ve sistemleri - 
Bölüm 3: Genel kurallar

36 2019/130304 tst EN 61850-4 Tali istasyonlarda haberleşme şebekeleri ve sistemleri - 
Bölüm 4: Sistem ve proje yönetimi

37 2019/130305 tst EN 61850-5 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 5: Fonksiyon ve devre modelleri için haberleşme kuralları

38 2019/130306
tst EN 61850-6 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 6: Ied'lere ait elektrik yardımcı istasyonlarındaki haberleşme için konfigürasyon 
tanımlama dili

39 2019/130307 tst EN 61850-7-1 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 7-1: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - İlke ve modeller

40 2019/130308
tst EN 61850-7-2 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 7-2: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı -
Özgün haberleşme hizmet ara yüzü (ACSI)
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41 2019/130309 tst EN 61850-7-3 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-3: 
Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Ortak veri sınıfları

42 2019/130310
tst EN 61850-7-4 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-4: 
Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Uyumlu mantık düğüm 
ve veri sınıfları

43 2019/130314 tst EN 61850-7-410 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 7-410: Hidroelektrik güç tesisleri-İzleme ve kumanda için haberleşme

44 2019/130315 tst EN 61850-7-420 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri -
Bölüm 7-420: Temel iletişim yapısı - Dağıtılmış enerji kaynakları lojik düğümler

45 2019/130316
tst EN 61850-8-1 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri-
Bölüm 8-1: Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (SCSM); Mms'ye (ISO 9506-1 ve ISO 9506-2) 
ve ISO/IEC 8802-3'e eşleştirmeler

46 2019/130319 tst EN 61850-9-2 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 9-2: 
Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (SCSM); ISO/IEC 8802-3 üzerinden örneklenen değerler

47 2019/130321 tst EN 61850-10 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler -
Bölüm 10: Uygunluk deneyi

48 2019/130323 tst EN 50052 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Gaz doldurulmuş 
dökme alüminyum alaşımlı mahfazalar

49 2019/130361 tst EN 50089 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları - Metal mahfazalı - Gaz 
doldurulmuş - Dökme reçine bölmeler

50 2019/130363 tst EN 62155 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı 
ve basınçsız oyuk seramik ve cam izolatörler

51 2019/130364 tst EN 60060-3 Yüksek gerilim deney teknikleri -
Bölüm 3: Sahada yapılan deneylerle ilgili tarifler ve kurallar

52 2019/130365 tst EN 60870-5-104 Telli denetleyici cihaz ve sistemleri - Bölüm 5-105: İletim protokolleri- 
Standart nakil profillerinin kullanılması ile ıec 60870-5-101 için şebeke erişimi

53 2019/130422

tst EN 62133-1 Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve 
bataryalar – Taşınabilir uygulamalarda kullanılması amaçlanan, taşınabilir sızdırmaz kılınmış 
ikincil hücreler ve bunlardan yapılan bataryalar için güvenlik kuralları –
Bölüm 1: Nikel sistemleri

54 2019/131808 tst EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları -
Bölüm 0: Akımların hesaplanması

55 2019/134717 tst EN IEC 62402 Sistem eskimesinin yönetimi
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56 2020/137103 tst EN 60669-1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - 
Bölüm 1: Genel özellikler

57 2020/137104
tst EN 60669-2-5 Anahtarlar- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatı için – 
Bölüm 2-5: Özel Kurallar – Evlerde ve bina elektronik sistemlerinde kullanılan anahtarlar ve 
ilgili yardımcı donanımlar (HBES)

58 2020/137114 tst EN IEC 61058-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel özellikler

59 2020/137115 tst EN 61058-1-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1-1 : Mekanik anahtarlar 
için kurallar

60 2020/137116 tst EN 61058-1-2 Anahtarlar – Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1-2 : Elektronik anahtarlar 
için kurallar

61 2020/137118 tst EN 60335-2-31 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kulanılan elektrikli 
cihazlar için - Bölüm 2-31: Ocak üstü davlumbazlar için özel kurallar
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	TK-05: Hizmet Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2019/128895 tst 13277 Doğa yürüyüşü rehberi ve eğitmeni

2 2020/135026 tst 8358 İşyerleri - Ev, işyeri ve yerleşim alanlarındaki zararlılar (haşereler) ile mücadele 
hizmetleri için kurallar

3 2020/135029 tst 13227 İş yerleri - Dezenfeksiyon hizmetleri için - Genel kurallar

4 2020/135032 tst 13085 İş yerleri - Tıbbi alet ve malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon hizmetleri 
için - Genel kurallar

5 2020/135402 tst 13346 İşyerleri - Genel kurallar

6 2021/142197 tst 13212 Arşiv mekânlarının düzenlenmesi - Genel kurallar

7 2021/142228 tst 8985 İş yerleri - Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları için kurallar

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2019/133587 TS 13613 /T1 İş yerleri- Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri için kurallar

2 2020/136891 TS 13769/tst T2 İş yerleri – Karayolu araçlarının imal, tadil ve montajını yapan yerler için 
kurallar

3 2020/136898 TS 12664-1/tst T3 Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 
kullanımı için dönüşümünü yapan yerler - Genel kurallar

4 2020/136900 TS 12664-2/tst T3 İş yerleri - Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıkıştırılmış doğal gaz 
(CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler için kurallar

5 2020/137212 TS 12255/tstT2 Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar
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	TK-09: İnşaat Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2018/122306 TS EN ISO 17892-5 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri -
Bölüm 5: Kademeli yükleme yoluyla odometre deneyi

2 2018/122307 TS EN ISO 17892-6 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri -
Bölüm 6: Düşen koni deneyi

3 2019/131782 tst 498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

4 2020/136589 tst 13685 Basınç dayanımının yapılar ve ön-dökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini -
TS EN13791’in uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standard

5 2020/136767 tst 13515 TS EN 206'nın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart

6 2021/141028 tst 799 Alaturka hela taşları

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/134313 TS EN 12350-1 Beton - Taze beton deneyleri -
Bölüm 1: Numune alma ve yaygın kullanılan aygıtlar

2 2019/134314 TS EN 12350-2 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi

3 2019/134315 TS EN 12350-3 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 3: Vebe deneyi

4 2019/134316 TS EN 12350-4 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi

5 2019/134317 TS EN 12350-5 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi

6 2019/134318 TS EN 12350-6 Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 6: Yoğunluk

7 2019/134319 TS EN 12350-7 Beton - Taze beton deneyleri -
Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini - Basınç yöntemi

8 2019/134320 TS EN 12350-8 Beton - Taze beton deneyleri -
Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton - Çökme yayılma deneyi

9 2019/134321 TS EN 12390-2 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: Dayanım deneylerinde 
kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması

10 2019/134327 TS EN 12390-3 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri -
Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayin

11 2019/134328 TS EN 12390-5 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri -
Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
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12 2019/134329 TS EN 12390-7 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri 
Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini

13 2019/134330 TS EN 12390-8 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri -
Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini

14 2019/134348 TS EN ISO 527-3 Plastikler - Çekme mukavemetinin tayini -
Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları

15 2019/134349 TS EN 12226 Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller- Dayanıklılık deneyinden sonra 
değerlendirme için yapılan genel deneyler

16 2019/134350 TS EN ISO 13426-2 Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller - Yapısal iç birleşim yerlerinin 
dayanımı - Bölüm 2: Jeokompositler

17 2019/134595 TS EN ISO 6259-1 Termoplastik borular – Çekme özelliklerinin tayini –
Bölüm 1: Genel deney metodu

18 2019/134596 TS EN 13304 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar - Yükseltgenmiş bitümlerin temel özellikleri

19 2019/134597 TS EN ISO 13428 Geosentetikler - Geosentetiğin darbe hasarına karşı koruma etkinliğinin 
tayini

20 2019/134599 TS EN ISO 10769 Geosentetik kil örtüler - Bentonitin su emme deneyi

21 2019/134601 TS EN 14151 Geosentetikler - Şişirerek patlatma dayanımının tayini

22 2019/134602 TS EN ISO 13431 Jeotekstil ve jeotekstille ilgili malzemeler - Çekme uzaması ve uzama 
kopmasının tayini

23 2019/134603 TS EN 16416 Geosentetik kil bariyerler-Su akışı indeksinin belirlenmesi - Sabit seviyede 
esnek duvar permeametre metodu

24 2019/134604 TS EN 13265 Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller - Sıvı atık depolama projelerinde 
kullanım için gerekli karakteristikler

25 2019/134605 TS EN 13257 Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller - Katı atık bertaraf yerlerinde 
kullanım için gerekli karakteristikler

26 2019/134606 TS EN 13256 Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller - Tüneller ve yeraltı yapılarının 
inşaatında kullanım için gerekli karakteristikler

27 2019/134607 TS EN 13253 Geotekstiller ve geotekstil ile ilgili mamuller - Erozyon kontrol işlerinde 
(kıyının korunmasında, kanalın koruyucu kaplamasında) kullanım için gerekli karakteristikler

28 2019/134608 TS EN 13251 Geotekstiller ve geotekstil ile ilgili mamuller - Toprak işleri , temeller ve istinat 
yapılarında kullanım için gerekli karakteristikler

29 2019/134687 TS EN ISO 15630-1 Çelik - Betonarme ve ön gerilmeli beton için - Deney metotları -
Bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli
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30 2019/134703 TS EN 14688+A1 Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri

31 2019/134704 TS EN 31+A1 Lavabolar- Bağlantı ölçüleri

32 2019/134705 TS EN 997 Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu

33 2019/134706 TS EN 33 Tek parça ve takım klozetler - Bağlantı ölçüleri

34 2019/134708 TS EN 13407+A1 Asma pisuvarlar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri

35 2019/134709 TS EN 13310+A1 Mutfak eviyeleri - Fonksiyonel özellikler ve deney metotları

36 2019/134710 TS EN 35 Ayaklı ve duvara asılabilen bideler - Musluk delikleri kenarında olan - Bağlantı 
boyutları

37 2020/134970 TS EN ISO 17892-7 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri -
Bölüm 7: Tek eksenli basınç deneyi

38 2020/134971 TS EN ISO 17892-8 Geoteknik etüt ve deneyler – Zemin laboratuvar deneyleri –
Bölüm 8 : Konsalidasyonsuz ve drenajsız üç eksenli deney

39 2020/134972 TS EN ISO 17892-9 Geoteknik etüt ve deneyler – Zemin laboratuvar deneyleri 
 Bölüm 9 : Suya doygun zeminlerde, konsalidasyonlu, üç eksenli basınç deneyleri

40 2020/134973 TS EN ISO 17892-10 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri -
Bölüm 10: Doğrudan kesme deneyi

41 2020/134975 TS EN ISO 17892-11 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri -
Bölüm 11: Geçirgenlik deneyleri

42 2020/134976 TS EN ISO 17892-12 Geoteknik etüt ve deneyler- Zemin laboratuvar deneyleri-
Bölüm 12: Likit ve plastik limitlerinin tayini

43 2020/134988 TS EN ISO 22476-1 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 1: Elektrikli konik ve piyezokonik penetrasyon deneyi

44 2020/134989 TS EN ISO 22476-4 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 4: Menard presiyometre deneyi

45 2020/134990 TS EN ISO 22476-5 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 5: Esnek dilatometre deneyi

46 2020/134991 TS EN ISO 22476-6 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 6: Kendinden delgili presiyometre deneyi

47 2020/134992 TS EN ISO 22476-7 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 7: Sondaj kuyusunda jack deneyi

48 2020/134993 TS EN ISO 22476-8 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 8: Tam deplasmanlı presiyometre deneyi
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49 2020/134994 TS EN ISO 22476-10 Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Saha deneyleri -
Bölüm 10: Ağırlık penetrasyon deneyi

50 2020/134995 TS EN ISO 22476-11 Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Saha deneyleri -
Bölüm 11: Düz dilatometre deneyi

51 2020/134996 TS EN ISO 22476-15 Jeoteknik etüt ve deneyler - Arazi deneyleri -
Bölüm 15: Sondaj sırasında ölçü

52 2020/135354 TS ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü

53 2020/135377 TS EN 12697-8 Bitümlü karışımlar - Deney yöntemleri -
Bölüm 8: Bitümlü numunelerin boşluk özelliklerinin tayini

54 2020/135378 TS EN 12697-10 Bitümlü karışımlar – Deney yöntemleri – Bölüm 10: Sıkıştırılabilirlik

55 2020/135379 TS EN 12697-13 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney metotları-
Bölüm 13: Sıcaklığın ölçülmesi

56 2020/135380 TS EN 12697-27 Bitümlü karışımlar - Test yöntemleri - Bölüm 27: Numune alma

57 2020/135381 TS EN 12697-30 Bitümlü karışımlar - Deney yöntemleri -
Bölüm 30: Darbeli sıkıştırıcı ile numune hazırlanması

58 2020/135382 TS EN ISO 15630-2 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney metotları -
Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler

59 2020/139974

TS EN ISO 19650-2 Bina bilgi modellemesi (BIM) de dâhil olmak üzere, bina ve 
inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılar hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi ve 
sayısallaştırılması - Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi -
Bölüm 2: Varlıkların teslim safhası

60 2020/140283 TS EN 13108-1 Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 1: Asfalt betonu
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	TK-10: Kimya Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2015/105565 tst 12820 Akaryakıt istasyonları - Emniyet gerekleri

2 2019/133256 tst ISO 12925-1 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler - (sınıf l) - Grup c (dişli 
yağları) - Bölüm 1: Kapalı dişli sistemlerinde kullanılan yağların özellikleri

3 2020/135530 TS 3561 Bilyalı yatak greslerinin düşük sıcaklıkta burulma momenti tayini

4 2020/135890 tst EN ISO 3821 Gaz kaynak donanımları - Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik 
hortumlar

5 2020/135891 TS EN ISO 11961 Petrol ve doğal gaz sanayi - Çelik sondaj boruları

6 2020/140263 tst 11590/T4 Boyalar epoksi reçine esaslı - Çelik yapılarda kullanılan

7 2021/141834
tst 13471 Çelik tank kaplamaları - Cam elyaf ve reçineden mamul - Parlayıcı yanıcı 
olan/yanıcı olmayan ve su kirletici sıvıların yer altı ve yerüstünde basınçsız olarak 
depolanmasında kullanılan tanklar için

8 2021/143493 TS 5605 Plastik kovalar

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2021/143291 tst 10883/T2 Kaplama Levhaları - Binaların dış cephelerinde kullanılan - Sert 
polivinilklorürden (PVC-U) yapılan

2 2021/143355

tst 11434/T1 Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (Sınıf L) -
Korozyona karşı geçici koruma sağlayan sıvılar (Grup R) -
Metalik malzemelerin ve ürünlerin korunmasında kullanılan
(pas önleyici) sıvılar

	TK-11: Maden Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2019/134627 tst 2030 Kayaçların basma dayanımının ve elastisite modülünün farklı basınç ve sıcaklık 
şartları altında tayini
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	TK-12: İmalat Makineleri ve Takımları Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2016/107828 TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, 
yapılış - Deneyler

2 2016/114055 TS EN 81-21 Asansörler - İnsan ve yük taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - 
Bölüm 21: Mevcut binalarda insan ve yük/insan taşıma için yeni asansörler

3 2018/128343 TS EN 81-70 Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri 
için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik

4 2019/128781 TS EN 81-71+AC Asansörlerin yapımı ve montajı için emniyet kuralları - Yolcu asansörleri ve 
yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Saldırılara karşı dayanıklı asansörler

5 2019/128785 TS EN 81-58 Asansörlerin yapımı ve tesisi için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler - 
Bölüm 58: Çıkış kapılarında yangın dayanım deneyleri

6 2019/130257 TS EN 1069-2 Su kaydırakları - Bölüm 2: Talimatlar

7 2019/131717 TS EN ISO 4126-2 Aşırı basınca karşı koruma için güvenlik cihazları
Bölüm 2: Patlatma diski emniyet cihazları

8 2019/131718 TSE CEN/TR 115-3 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarda güvenlik –
Bölüm 3: EN 115-1: 2008 + A1: 2010 ve EN 115-1: 2017 arasında ilişki

9 2020/140343 tst 9383 Kaymalı yataklar - İnce cidarlı metalik yarım yataklar - σ0,01* sınırının tayini

10 2020/140345 TS 5068 Hidrolik akışkan gücü - Filtre elemanları - Eksenel baskı yükü deneyi metodu

11 2020/140379 tst 431 Vidalar-Ahşap için

12 2021/141471 tst 81 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar

13 2021/141472 tst 3794 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar için 
özellikler

14 2021/141482 TS ISO 2725-1 Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Kare uçlu geçme anahtarlar - 
Bölüm 1: Elle çalıştırılan geçme anahtarlar

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2010/82702 TS EN ISO 10642 Cıvatalar-Bölüm 9: Havşa başlı, altı köşe yuvalı

2 2021/140776 tst EN 13126-8 Bina hırdavatı - Pencereler ve camlı dış kapılar için kurallar ve deney metotları- 
Bölüm 8: Devirmeli ve döndürmeli, önce devirmeli ve sadece döndürmeli hırdavat
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3 2021/140826 tst EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın 
taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri

4 2021/140827 tst EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - 
Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri

5 2021/140828 tst EN 81-72 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri 
için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri

6 2021/140829 tst EN 81-73 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri 
için özel uygulamalar - Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin işletilmesi

7 2021/140830 tst EN 81-77 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri 
için özel uygulamalar - Bölüm 77: Sismik durumlara tabi asansörler

8 2021/141483 TS ISO 3315 Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Elle çalıştırılan kare uçlu geçme 
anahtarlar için döndürme kolları-Boyutlar ve deneyler

9 2021/141484 TS ISO 9981 Kayışla tahrik - Taraklı v kayışları ve kasnaklar - Otomotiv endüstrisi için - 
Boyutlar - Pk profili
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	TK-13: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2018/122338
tst EN 448 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı boru sistemleri - Doğrudan yeraltına 
gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı 
çelik servis borular için ekleme parçası takımları

2 2018/125496 TS EN 26 Sıcak su üretimi için Gaz yakan, atmosferik brülörlü Ani su ısıtıcılar (şofbenler)

3 2018/125497 TS EN 15502-1+A1 Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

4 2019/128484  TS EN 14236 Ultrasonik ev tipi gaz ölçerler

5 2019/130157 TS EN 1111 Sıhhı tesisat armatürleri - Termostatik karıştırma vanaları (PN 10) - Genel teknik 
özellikler

6 2019/131734 tst EN ISO 4064-5 Soğuk içme suyu ve sıcak su için su sayaçları -
Bölüm 5: Kurulum gereklilikleri

7 2019/133203 TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

8 2019/134711 TS EN 1439 Lpg ekipmanları ve aksesuarları - LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum esnası ve 
dolum sonrası kontrol kuralları

9 2021/141481 TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım 
için - Fonksiyonel kurallar

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2020/139930 TS 736/T2 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/134889
TS EN ISO 9809-1 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, 
yapım ve deneyler - Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa dan küçük sertleştirilmiş ve 
temperlenmiş çelik tüpler

2 2019/134890
TS EN ISO 9809-2 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, 
yapım ve deneyler - Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100 mpa’a eşit veya daha büyük 
sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler

3 2019/134891 TS EN ISO 9809-3 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, 
yapım ve deneyler - Bölüm 3: Normalize edilmiş çelik tüpler
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4 2019/134892 TS EN ISO 14245 Gaz tüpleri - Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) tüp vanalarının özellikleri ve 
deneyleri - Kendiliğinden kapanan

5 2019/134893 TS EN ISO 15995 Gaz tüpleri - LPG tüp vanalarının özellikleri ve deneyleri - Elle çalıştırılan

6 2020/135541 TS EN 14917+A1 Basınçlı uygulamalar için metal körük genleşme bağlantı parçaları

7 2020/135542 TS EN 14585-1 Basınçlı uygulamalar için ondüleli metal hortum takımları - Bölüm 1: Özellikler

8 2020/138875 TS EN 12953-4 Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TK-13: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi İş Programı devamı

standard ▪ mart/nisan 2021114



	TK-14: Metalurji Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2018/122170 TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

2 2018/122172 TS EN 15629 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının özellikleri

3 2018/122295 tst EN ISO 19232-1 Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi-
Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti

4 2018/122296 tst EN ISO 19232-3 Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi -
Bölüm 3: Görüntü kalite sınıfları

5 2018/122298 tst EN ISO 17636-2 Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - 
Bölüm 2: Dijital dedektörler ile X ve gama ışını teknikleri

6 2018/122530 TS EN 10305-1 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları -
Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

7 2018/122860 TS EN 755-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/
çubuk, boru ve profiller - Bölüm 8: Lomboz boruları, boyut ve şekil toleransları

8 2018/122861 TS EN 755-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/
çubuk, boru ve profiller - Bölüm 9: Profiller, boyut ve şekil toleransları

9 2018/122862
TS EN 12020-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - En aw- 6060 ve en aw- 6063 
alaşımlarından ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller - Bölüm 2: Boyut ve şekil 
toleransları

10 2019/128675
TS EN ISO 11124-4 Boyaların ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik alt tabakaların 
hazırlanması - Metalik raspa temizleme aşındırıcıları için teknik özellikler -
Bölüm 4: Düşük karbonlu çelik döküm

11 2019/128703 TS 10817 Çinko alaşımları - Sıcak Daldırma Metoduyla Galvanizleme İçin Mischmetal alaşımı

12 2019/128784 TS 11789 Tahribatsız muayene-Manyetik parçacık el kitabı

13 2019/128787 TS 10096 Kaplama filmi (tabakası) kalınlık ölçülmesi - Kama metodu

14 2019/129027 TS 3048 Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları paslanmaz çelikler, yüksek sıcaklığa 
dayanıklı çelikler ve benzeri krom-Nikel-Demir alaşımları kurşun miktarı tayini

15 2019/129105 TS EN 10027-1 Çeliklerin kısa gösteriliş sistemleri - Bölüm 1: Çelik adları

16 2019/129106 TS EN 10027-2 Çelikler için kısa gösterme sistemleri - Bölüm 2: Nümerik sistem

17 2019/130334
TS 10577 Yassıltma deneyi - Anma çapı 50 mm (2 in)'den büyük standard kütleli ve yüksek 
mukavemetli, çelik hat boruları için - Petrol ve doğal gaz taşıma ve dağıtım sistemi boru 
hatlarında uygulanan
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18 2019/130335 TS 10485 Petrol ve doğal gaz endüstrisi boru hatları için çelik hat boruları

19 2019/130336 TS 4251 Oksijensiz bakır-Tufal yapışkanlık deneyi

20 2019/130337 TS 10027 Bakır ve bakır alaşımları- Silisyumlu bronz dökümler

21 2019/134297 TS EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru 
hatları için genel prensipler ve uygulama

22 2019/134850 TS 9234 Katodik koruma- Galvanik anotlar

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/134894 TS EN 12449+A1 Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz yuvarlak borular - Genel amaçlar için

2 2020/135698 TS EN 1563 Dökümler- Küresel grafitli dökme demirler

TK-14: Metalurji Teknik Komitesi İş Programı devamı
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	TK-15: Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2014/99183 tst 4500 Buğday unu

2 2015/104958 tst 1537 Konsantre portakal suyu

3 2015/104996 tst 791 Kayısı

4 2015/105212 tst 1073 Kavun

5 2015/105213 tst 184 Armut

6 2016/109659 tst 4017 Tavuk yumurtası- Kuluçkalık

7 2019/129022 tst 1596 Şeftali nektarı

8 2019/129024 tst 12914 Armut nektarı

9 2019/129042 tst 11915 Portakal nektarı

10 2019/129045 tst 13510 Nar nektarı

11 2019/130199 tst ISO 3720 Siyah çay-Tarif ve temel özellikler

12 2020/135348 tst 2665 Konserve - Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki - Hazır yemek

13 2020/140125 tst 141 Kuru fasulye

14 2020/140126 tst 142 Nohut

15 2020/140127 tst 143 Mercimek (kabuklu ve iç)

16 2020/140262 tst 7800 Çikolata

17 2021/140525 TS 7896 Biber salçası

18 2021/140928 tst 1330 Yoğurt

18 2021/142010 tst 1331 Tereyağı

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2015/102401 TS 10581/tst T1 Köfte - Pişmemiş

2 2015/102402 TS 10580/tst T1 Köfte-Hamburger köfte-Pişmemiş

3 2015/105395 TS 2666/tst T2 Bitkisel sıvı yağlı biber kızartma konservesi - Hazır yemek
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4 2015/105396 TS 7897/tst T2 Konserve-Bitkisel sıvı yağlı türlü

5 2015/105406 TS 9052/tst T1 Peksimet - Asker yiyeceği olarak kullanılan

6 2016/107388 TS 3632 tst T1 Üzüm suyu

7 2016/108554 TS 892/tst T2 Yemeklik kanola yağı

8 2017/121754 TS ISO 4831/tst D1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların tespiti ve sayımı 
için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği

9 2017/121780 TS 7630/tst T3 Zeytin ezmesi

10 2018/121964 TS 13693/tst T1 Antepfıstığı-Kırmızı Kabuklu

11 2018/123954 TS 933/tst T1 Yemeklik tuz

12 2018/127451 TS 861/tst T2 Beyaz şeker ( sakaroz)

13 2018/127452 TS 10752/tst T1 Glukoz şurubu-Yenilebilir

14 2018/127453 TS 4265/tst T1 Dondurma-Süt esaslı

15 2018/127485 TS 3633/tst T1 Elma suyu

16 2018/127488 TS 3986/tst T1 Mandalina suyu

17 2018/127489 TS 12918/tst T2 Nar suyu

18 2019/129041 TS 12395/tst T2 Ananas nektarı

19 2019/129043 TS 12396/T2 Kuşburnu nektarı

20 2019/129044 TS 12536/T2 Kızılcık nektarı

21 2019/129048 TS 3686/tst T1 Elma suyu konsantresi

22 2019/129120 TS 12917/tst T1 Böğürtlen suyu

23 2020/135015 TS 4715/tst T1 Mısır özü (embriyo) küspesi

24 2020/135016 TS 322/tst T1 Kolza tohumu küspesi

25 2020/135018 TS 320/tst T1 Keten tohumu küspesi

26 2020/135019 TS 319/tst T1 Haşhaş tohumu küspesi

27 2020/135020 TS 318/tst T1 Susam tohumu küspesi

28 2020/135021 TS 317/tst T1 Yer fıstığı küspesi

TK-15: Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi İş Programı devamı
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29 2020/135022 TS 315/tst T1 Pamuk tohumu (çiğit) küspesi

30 2020/135023 TS 321/tst T1 Soya küspesi

31 2020/135347 TS 2664/tst T4 Konserve - Bitkisel sıvı yağlı barbunya pilaki - Hazır yemek

32 2020/136484 TS EN ISO 3093/tst D1 Buğday, çavdar ve bunların unları, durum buğdayı ve durum 
buğdayı irmiği - Hagberg - Pertene göre düşme sayısının tayini

33 2020/140258 TS 11999/T3 Gevrek çerez

34 2020/140259 TS 11998/T3 Şekillendirilmiş cipsler-Mısır cipsi

35 2021/140565 TS 1275/tst T1 Ceviz-Kabuklu

36 2021/141014 TS 1019/tst T1 Pastörize süt

37 2021/142226 TS 9494/tst T2 Yerfıstığı ezmesi

38 2021/143285 TS 9131/tst T3 Cezeriye

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2017/114710 tst ISO 882-1 Kakule-Elettaria cardamonum (linnaeus) maton var. miniscula burkill - Kapsül 
halinde

2 2019/134427 tst EN ISO 7971-2 Tahıllar - Yığın yoğunluğunun (kütle/hektolitre) tayini -
Bölüm 2: Uluslararası standard cihaza atıfla ölçme cihazları için izlenebilirlik yöntemi

3 2019/134428 tst EN ISO 7971-3 Tahıllar - Yığın yoğunluğunun (kütle/hektolitre) tayini -
Bölüm 3: Rutin yöntem

4 2020/135527 tst ISO 19563 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak çay ve kolay hazırlanan 
çaydaki teaninin belirlenmesi

5 2020/135548 tst EN ISO 21415-2 Buğday ve buğday unu - Gluten içeriği -
Bölüm 2: Mekanik yöntemle yaş gluten ve glüten indeksi tayini

TK-15: Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi İş Programı devamı
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	TK-16: Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2018/122153 tst EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri -
Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları vedeney yöntemleri

2 2018/122154 tst EN 1176-2+AC Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri -
Bölüm 2: Salıncaklar için ilâve özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

3 2018/122155 tst EN 1176-3 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri -
Bölüm 3: Kaydıraklar için ilâve özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

4 2018/128219 TS 825 Binalarda ısı yalıtım kuralları

5 2020/139909 tst EN 71-1+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler

6 2021/140644 TS 5572 Borular - Poliedilen (PE) - Taşıma ve Depolama Kuralları

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/131813 TS EN 926-1 Yamaç paraşütü donanımı- Yamaç paraşütleri-
Bölüm 1: Yapısal dayanım için kurallar ve deney metotları

2 2019/133777 TS EN 1888-1 Çocuk bakım eşyaları - Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar -
Bölüm 1: Puset ve bebek arabaları

3 2019/133778 TS EN 1888-2 Çocuk bakım eşyaları - Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar -
Bölüm 2: 15 kg'dan 22 kg'a kadar olan çocuklar için pusetler

4 2019/133961
tst ISO/IEC TS 17021-10 Yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirmesini sağlayan 
kuruluşlar için şartlar - Uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 10: İş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi için yeterlilik gereksinimleri

5 2019/134716 TS ISO 20400 Sürdürülebilir tedarik - Rehberlik

6 2020/135476 tst EN 1176-4+AC Oyun alanı ekipmanı ve yüzey kaplaması -
Bölüm 4: Ekstra güvenlik gereklilikleri ve teleferikler için test yöntemleri

7 2020/135477 tst EN 1176-5 Çocuk oyun alanı ekipmanı ve yüzey kaplaması -
Bölüm 5: Karuseller için ek özel güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

8 2020/135478 tst EN 1176-6+AC Oyun alanı ekipmanı ve yüzey kaplaması -
Bölüm 6: Sallanan ekipman için ek özel güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

9 2020/136549 TS EN ISO 16106 Tehlikeli mallar için taşıma paketleri - Tehlikeli mal ambalajları, ara yük 
konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar - ISO 9001 uygulama yönergeleri
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10 2020/137215 tst ISO 10393 Tüketici ürünü geri çağırma - Tedarikçiler için Yönergeler

11 2020/137216 tst ISO 10377 Tüketici ürünü güvenliği - Tedarikçiler için rehber

12 2020/140255 TS EN ISO 22301 Güvenlik ve esneklik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Gereksinimler

13 2021/140682 tst EN 1176-7 Oyun alanı ekipmanı ve yüzey kaplaması - 
Bölüm 7: Kurulum, muayene, bakım ve çalıştırma konusunda rehberlik

14 2021/140698 tst EN ISO 56000 İnovasyon yönetimi - Temel bilgiler ve kelime bilgisi

15 2021/141797 TS ISO 29993 Resmi olmayan eğitim ve öğretim için öğrenme hizmetleri -
Hizmet sağlayıcıları temel özellikler

16 2021/143310 TS ISO 22483 Turizm ve ilgili hizmetler - Oteller - Hizmet kuralları

17 2021/143311 TS ISO 21401 Turizm ve ilgili hizmetler - Konaklama işletmeleri için sürdürülebilirlik 
yönetim sistemi - Gereksinimler

TK-16: Mühendislik Hizmetleri Teknik Komitesi İş Programı devamı
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	TK-17: Orman ve Orman Ürünleri Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2019/130300 TS 2108 Ahşap süpürgelikler (kayın ve meşe)

2 2019/130301 TS 13837 Mobilya - MDF Üzeri PVC Kaplanmış Kapı ve Kapı Kasası Profilleri

3 2020/135005 TS 1265 Kereste - İğne yapraklı ağaç keresteleri - Yapılarda kullanım için

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2019/134730 TS EN 16337 Mobilya için donanım - Raf desteklerinin yükleme kapasitesi ve dayanımı

2 2020/135357 TS EN 13489 Ahşap döşeme ve parke - Çok katlı parke elemanları

3 2020/138885 TS EN 14080 Ahşap Yapılar - Tutkallı lamine kereste ve tutkallı masif ahşap - Özellikler

4 2020/138892 TS EN 14298 Biçilmiş yapacak odun (kereste) - Kurutma kalitesinin değerlendirilmesi

5 2020/138893 TS EN 384+A1 Yapı kerestesi - Mekanik özellikler ve yoğunluğun karakteristik değerlerinin tayini

6 2020/138894 TS EN 14358 Ahşap yapılar - Karakteristik değerlerin ve kabul kriterlerinin hesaplanması

7 2020/138895 TS EN 1380 Ahşap yapılar - Deney yöntemleri - Yük taşıyıcı çiviler, vidalar, dübeller ve civatalar

8 2020/138896 TS EN 1381 Ahşap yapılar - Deney yöntemleri - Kanca kullanılarak yapılmış yük taşıyıcı 
birleştirmeler

9 2020/138897 TS EN 1382 Ahşap yapılar-Deney yöntemleri - Ahşap bağlayıcılarının geri çekilme kapasiteleri

10 2020/138898 TS EN 1383 Ahşap yapılar-Deney yöntemleri - Ahşap elemanların ahşap bağlayıcılarının 
çekme kuvvetine karşı direnci

11 2020/138899 TS EN 13986:2004+A1 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar-Karakteristikler, 
uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme

12 2020/138900 TS EN 14592:2008+A1 Ahşap yapılar - Dübel tipi bağlantı elemanları - Gerekler

13 2020/138901 TS EN 15228 Yapı kerestesi - Biyolojik zarara karşı ahşap koruyucu ile emprenye edilmiş yapı 
kerestesi

14 2020/138902 TS EN 16737 Yapı Kerestesi - Tropik sert ağaç odunlarının görünüş mukavemet sınıflandırması

15 2021/143452 TS EN 14322 Ahşap esaslı levhalar - İç mekan kullanımları için melamin yüzlü levhalar - 
Tarifler, gerekler ve sınıflandırma

16 2021/143453 TS EN 14323 Ahşap esaslı levhalar - İç mekân kullanımları için melamin yüzlü levhalar - 
Deney Yöntemleri
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	TK-18: Sağlık Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2021/141214
TS EN ISO 14644-2 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - 
Bölüm 2: Parçacık derişimi ile yapılan hava temizliğine ait temiz oda performansına yönelik 
kanıt sağlanmasının izlenmesi

2 2021/141855 TS EN ISO 11607-1 Nihai olarak steril edilmiş tıbbi cihazlar için ambalajlama -
Bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için kurallar

3 2021/141856
TS EN ISO 11607-2 Tıbbi cihazların ambalajlanması - Son olarak steril edilen -
Bölüm 2: Biçimlendirme, sızdırmaz şekilde kapatma ve birleştirme süreçleri için geçerli 
kılma şartları

4 2021/141860 TS EN ISO 10993-11 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi -
Bölüm 11: Sistemik toksisite deneyleri

5 2021/141865 TS EN 62366-1/A1 Tıbbi cihazlar -
Bölüm 1: Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2016/106366 tst EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar -
Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması

2 2017/116235 tst EN 15986 Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan semboller - Tereftalatlar içeren 
tıbbi cihazların etiketlenmesi için gerekler

3 2017/116243 tst EN ISO 3826-2 İnsan kanı ve kan bileşenleri için plâstik katlanabilir torbalar -
Bölüm 2:Etiketlerde ve kullanma kılavuzunda kullanılan grafik semboller

4 2019/128741  tst EN 13060+A1 Küçük buhar sterilizatörleri

5 2019/128742 tst EN ISO 14644-3 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar-
Bölüm 3-Deney metotları

6 2020/135888 tst ISO 20387 Biyoteknoloji – Biyobankacılık – Biyobankacılık için genel gereklilikler
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	TK-19: Tekstil Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2021/142120 TS EN ISO 5912 Kamp çadırları

Tadil

No  İP No TS No Başlık

1 2021/143474 TS EN 14041 Boyalar epoksi reçine esaslı-Çelik yapılarda kullanılan
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	TK-20: Milli Savunma Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2017/114352 TS 11164 Balistik koruyucu vücut zırhı

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2016/106176 tst 2016106176 Tabanca Fisegi Hafif Silah Mühimmatı, Tabanca Fişeği Özellikleri

2 2020/136991 tst 2020136991 Yivli tuf fisek Hafif silah mühimmatı, - Yivli-Setli Tüfek fişekleri - av, spor ve 
müsabakalar için

3 2020/138256 tst 2020138256 Tabanca Kolluk Kuvvetleri için Yarı Otomatik Tabancalar
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	TK-22: Ulaşım ve Taşımacılık Teknik Komitesi İş Programı
Revizyon

No  İP No TS No Başlık

1 2013/94072 tst 1106 Pistonlar-Alüminyum alaşımı-Benzin ve diesel motorları için

2 2018/121946 TS 8405 Çelik kapılar (su geçirmez olmayan)-Küçük gemilerde kullanılan

Yeni Konu

No  İP No TS No Başlık

1 2018/126269 TS EN ISO 10088 Küçük tekne - Kalıcı olarak yerleştirilen yakıt sistemleri

2 2019/128475 TS EN 1459-1 Engebeli arazi araçları – Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama –
Bölüm 1: Değişken erişimli araçlar

3 2019/128840 TS EN 15194 Çevrimler - Elektrikle desteklenen çevrimler - EPAC Bisikletleri

4 2020/136590 TS EN 12080 Demiryolu uygulamaları - Aks kutuları - Rulmanlar

5 2020/136591 TS EN 12082 Demiryolu uygulamaları-Dingil kutuları-Performans deneyi

6 2020/136592 TS EN 13103-1 Demiryolu uygulamaları - Teker takımı ve bojiler -
Bölüm 1: Dış yataklı akslar için tasarım yöntemi

7 2020/136593 TS EN 13272-1 Demiryolu uygulamaları - Toplu ulaşım sistemlerindeki demiryolu araçları 
için elektriksel aydınlatma - Bölüm 1: Ağır raylı sistem

8 2020/136594 TS EN 13272-2 Demiryolu uygulamaları - Toplu ulaşım sistemlerindeki demiryolu araçları 
için elektriksel aydınlatma - Bölüm 2: Kentsel raylı sistem

9 2020/136596 TS EN 13913 Demiryolu uygulamaları - Lâstikten mamül amortisör bileşenleri -
Kauçuk esaslı mekanik bileşenler

10 2020/136597 TS EN 14363+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarının seyir karakteristiklerinin 
kabul deneyleri - Seyir davranışlarının denenmesi ve durağan deneyler

11 2020/136598 TS EN 14478 Demiryolu uygulamaları - Frenleme - Genel kelime bilgisi

12 2020/136599
TS EN 14535-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında kullanılan fren diskleri - 
Bölüm 1: Dingile veya tahrik miline preslenerek veya büzülerek sabitlenen fren diskleri, 
boyutlar ve kalite şartları

13 2020/136600 TS EN 14535-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarında kullanılan fren diskleri - 
Bölüm 2 : Tekerlek üstüne sabitlenen fren diskleri, boyutlar ve kalite şartları

14 2020/136601 TS EN 14750-1 Demiryolu uygulamaları - Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için 
havalandırma - Bölüm 1: Konfor parametreleri

standard ▪ mart/nisan 2021126



15 2020/136602 TS EN 14750-2 Demiryolu uygulamaları - Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için 
havalandırma - Bölüm 2: Tip deneyleri

16 2020/136603 TS EN 14752 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları için araç gövdesi yan giriş 
sistemleri

17 2020/136605 TS EN 15016-1 Teknik resim - Demiryolu uygulamaları - Bölüm 1: Genel prensipler

18 2020/136606 TS EN 15016-2 Teknik resim - Demiryolu uygulamaları - Bölüm 2: Parça listeleri

19 2020/136607 TS EN 15016-3 Teknik resim - Demiryolu uygulamaları - 
Bölüm 3: Teknik dökümanlarda tadilat işlemlerinin yapılması

20 2020/136608 TS EN 15016-4 Teknik resim - Demiryolu uygulamaları - Bölüm 4. Veri değişimi

21 2020/136680 TS EN 15049 Demiryolu uygulamaları - Süspansiyon bileşenleri - Burulma çubuğu, çelik

22 2020/136681 TS EN 15085-1:2007+A1:2013 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve 
bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 1: Genel

23 2020/136684 TS EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı -
Bölüm 3: Tasarım özellikleri

24 2020/136685 TS EN 15427+A1:2010 Demiryolu uygulamaları tekerlek ray sürtünme yönetimi - Flanş 
yağlanması

25 2020/136686 TS EN 15595 Demiryolu uygulamaları - Frenler - Tekerlek kaymaya karşı koruma (WSP)

26 2020/136687
TS EN 45545-5+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarında yangından korunma -
Bölüm 5: Troleybüs da dahil olmak üzere elektrikli cihazlar için yangın güvenliği 
gereksinimleri , rehberli otobüs ve manyetik kaldırma araç takip

27 2020/136688 TS EN 45545-6 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma -
Bölüm 6: Yangın kontrol ve yönetim sistemleri

28 2020/136690 TS EN 50121-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

29 2020/136691 TS EN 50121-2 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk -
Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayılması

30 2020/136692 TS EN 50121-3-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk -
Bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları - Tren ve komple taşıt

31 2020/136693 TS EN 50121-3-2 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk -
Bölüm 3-2: Demiryolu araçları - Makineler

32 2020/136694 TS EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk -
Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı
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33 2020/136695 TS EN 50124-2 Demiryolu uygulamaları - İzolasyon koordinasyonu -
Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

34 2020/136696 TS EN 50126-2 Demiryolu Uygulamaları - Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Bakım ve Güvenlik 
(RAMS) Belirleme ve Gösterme - Bölüm 2: Sistemlere Güvenilirlik Yaklaşımı

35 2020/136704 TS EN 50129 Demiryolu uygulamaları - İletişim, sinyalizasyon ve işleme sistemleri - 
Sinyalizasyon için güvenlik bağlantılı elektronik sistemler

36 2020/136715 TS EN 50206-2 Demiryolu uygulamaları- Demiryolu taşıtları- Pantograflar: Özellikler ve 
deneyler- Bölüm 2: Metrolar ve hafif raylı taşıtlar için pantograflar

37 2020/136716 TS EN 50264-1 Demiryolu uygulamaları - Özel yangın performansına sahip demiryolu 
lokomotif ve vagon kabloları-Standard cidar - Bölüm 1: Genel özellikler

38 2020/136717 TS EN 50264-2-1 Demiryolu uygulamaları - Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları 
güç ve kontrol kabloları - Bölüm 2-1:Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Tek damarlı kablolar

39 2020/136718
TS EN 50264-2-2 Demiryolu uygulamaları - Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları 
güç ve kontrol kabloları - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı - Çok damarlı 
kablolar
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TSE’den Elektrikli Araçlar 
ve Şarj İstasyonları İçin
Temel Terimler Standardı

ABD-Çin Küresel 
Rekabetinde Yeni Dönem: 
B3W

Kampüslerin Sosyal ve 
Ortak Kullanım Alanlarında 
Alınması Gerekli Tedbirler

WWF-Türkiye’den Dünya Su 
Günü Çağrısı: Suyuna Sahip 
Çık Türkiye!

Güvenli
Kampüs


