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“COVID-19 ile Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının (KKE) Yerli Üretimi İçin Çıkarılan Dersler, Stratejiler, 
Literatür Taraması, Deneyimler ve Türkiye’den Vaka İncelemesi: USHAŞ”a ilişkin olan bu rapor, Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ortaklığında İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ekibi tarafından 
hazırlanmıştır. Araştırmacılarımız, ortaklarımız, değerlendirme hakemlerimiz, editörlerimiz, tasarımcılarımız ve 
stajyerlerimize fedakârlıkları ve yüksek kaliteli çalışmaları için teşekkür ederiz.

Araştırma ekibi, çalışmanın hem kamu hem de özel sektörden gelen değerli girdilerden, yapıcı yorumlardan ve 
tartışmalardan ileri derecede yararlanmasını sağlayan IICPSD Direktörü Sahba Sobhani’nin denetiminde çalışmıştır. 
USHAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya’ya ve IICPSD Direktör Yardımcısı Sayın Gülçin Salıngan’a içten 
şükranlarımızı sunarız. 

Bu araştırma, IICPSD Bilgi Yönetimi ve Ortaklığı Analizcisi Anders Iskov Jensen ve USHAŞ Takım Lideri Asım Yılmaz’dan 
oluşan çekirdek ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Ekip üyeleri bu raporu yazma, güncelleme, düzenleme ve birleştirme 
konusunda fedakârlıkları ve çalışmaları ile tanınmaktadır. IICPSD, IICPSD Araştırma Analisti Aslıhan Albostan’a, USHAŞ 
Kurumsal Anlaşmalar Müdürü Didem Aksoy’a ve USHAŞ Uzman Yardımcısı Müge Mert’e yayın hazırlıklarını desteklemek 
için adanmış çalışmaları için minnettardır. 

Bu yayının akademik incelemesini yapan ve değerli yorumlar sağlayan UNDP Sağlık Teknolojileri, İnovasyon ve Erişim 
Politikası Uzmanı Judit Rius Sanjuan, UNDP Satın Alma Danışmanı Carsten Hansen, UNDP Toparlanma Çözümleri 
ve İnsan Hareketliliği Politika Analizcisi Yuko Hirose ve rapora çok değerli katkıları için Sınır Tanımayan Mühendislere 
şükranlarımızı sunarız.

Son olarak, uzmanlıkları ile bu raporun kurgulanmasını sağlayan kurumların tümüne şükranlarımızı sunarız: Dünya Sağlık 
Örgütü, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Kalkınma Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Standardizasyon 
Teşkilatı ve Dünya Ticaret Enstitüsü.

TEŞEKKÜR KISALTMALAR

TR-Açık Hali TR-Ks. EN-Abbr. EN Full-form

Amerikan Tıbbi Aletlerin Geliştirilmesi Birliği AAMI AAMI Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation

Asya Kalkınma Bankası ADB ADB Asian Development Bank

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ANSI ANSI American National Standards 
Institute

Amerikan Test ve Materyal Topluluğu ASTM ASTM American Society for Testing and 
Materials

Kabul Edilebilir Kalite Limiti AQL AQL Acceptable quality limit
Sermaye Gideri CapEx CapEx Capital Expenditure

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC CDC The Centers for Disease Control and 
Prevention 

Çin Ulusal Uygunluk Değerlendirme Akreditasyon Hizmeti CNAS CNAS The China National Accreditation 
Service for Conformity Assessment 

Avrupa Akreditasyon Birliği EA EA European Accreditation
Faiz ve Vergi Öncesi Kâr EBIT EBIT Earnings Before Interest and Tax
Avrupa Ekonomik Topluluğu AET EEC European Economic Community

Çevre Yönetim Sistemleri ÇYS EMS Environmental Management 
Systems

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ÇSY ESG Environmental, Social, Governance
Avrupa Birliği AB EU European Union
Acil Kullanım İzni EUA EUA Emergency Use Authorization 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA FDA The US Food and Drug 
Administration

İyi Üretim Uygulamaları GMP GMP Good Manufacturing Practices
Rusya Federasyonu Devlet Standartları GOST GOST Russia’s State Standards
Uluslararası Finans Kurumu IFC IFC International Finance Corporation

İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi IICPSD IICPSD Istanbul International Center for 
Private Sector in Development

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ILO International Labour Organization

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO ISO International Organization for 
Standardization

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG OSH Occupational Safety and Health
Kişisel Koruyucu Ekipman KKE PPE Personal Protective Equipment
Spunbond Meltblown Spunbond SMS SMS Spunbond Meltblown Spunbond
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları SKA’lar SDGs Sustainable Development Goals 
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ USHAŞ USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ WHO World Health Organization
Dünya Ticaret Enstitüsü WTI WTI World Trade Institute
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 2020 yılında dünyanın yaşamış olduğu eşi benzeri görülmemiş bir etkiye sahip olan COVID-19, başta ön safta yer alan 
sağlık çalışanları olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak COVID-19 
‘un ortaya çıkması ve küresel bir salgın halini alması ile birlikte bu ekipman ve cihazlara yönelik uluslararası talep 
de katlanarak artış göstermiştir. Tüm dünya genelinde sınırlı sayıda ve büyük oranda sağlık sektöründe kullanılmak 
üzere üretilen kişisel koruyucu ekipmanların artan bu istisnai küresel ve genel kullanım talebini karşılayamamış olması 
sebebiyle uluslararası toplum salgınla mücadele ederken aynı zamanda ulusal taleplerin karşılanabilmesi için başvurulan 
kişisel koruyucu ekipman ve cihazlara yönelik stoklama, ihracat yasakları ve el koyma gibi sorunlarla da mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. 

Kişisel koruyucu ekipmanlar tıbbi ve tıbbi olmayan kullanımlar amaçlı olmak üzere iki kategoride üretilmektedir. Ayrıca, 
her kişisel koruyucu ekipman aynı düzeyde koruma sağlamamaktadır. Küresel COVID-19 salgın ile birlikte artan talebin 
karşılanması için birçok sektör ve endüstri çalışanlarını ve üretimini kişisel koruyucu ekipman üretimi için yeniden 
şekillendirmiştir. Ancak bu durum kalite standartları için düzenlemeler ile beraberinde gelmeyince standart altı ve 
kalitesiz kişisel koruyucu ekipmanların yayılmasına yol açmıştır. Standart altı ve kalitesiz kişisel koruyucu ekipmanların 
piyasada dolaşması ise yetersiz ya da kimi zaman hiçbir koruma sağlamamalarından dolayı büyük bir sağlık riski 
oluşturmaktadır. Bu sebeple, bu ürünler başta sağlık çalışanları ve vatandaşların sağlık ve güvenliğini tehdit etmekte ve 
alınan halk sağlığı önlemlerinin etkisinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu ortamda ise kaliteli kişisel koruyucu ürünlerin 
önemi bir kez daha artmış ve ülkeler kişisel koruyucu ekipman tedarik ederken uluslararası standartlara sahip ve bu 
kontrolleri başarıyla tamamlamış ürünlere yönelmiştir.

Tüm dünyada artan bu kaliteli ve etkili kişisel koruyucu ekipman ve cihaz talebinin karşılanması için Dünya Sağlık 
Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş kendi çalışma alanları bazında bu ürünlerin kaliteleri için rehberler 
ve standartlar hazırlamışlardır. Ülkeler ise bu ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına yerli sanayisini ve üretim 
kapasitesini artan bu ulusal ve uluslararası talebin karşılanması yönünde yeniden ayarlama yoluna gitmişlerdir. 

Bu küresel ortamda ise yeni ortaklıklar, doğru bilgi ve iş birliği hayati önem taşımaktadır. Bu düşünce ile kendisini son 
birkaç yıldır uluslararası sistemde öne çıkaran alt yapı hazırlığında olan ülkemiz 2019 yılı başında faaliyete başlayan 
ve Bakanlığımıza bağlı uluslararası bir şirket Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’yi (USHAŞ) kurmuştur. USHAŞ, ilaç, 
cihaz ve tıbbî malzeme tedariki yapmak ve sağlık turizmine yönelik faaliyetleri destekleyerek koordine etmek gibi 
görevler yürütmektedir. Bir özel şirket mantığı ve araçları ile kamu yararına hizmet eden USHAŞ, ülkemizde pandeminin 
başlangıcından bu yana sağlık çalışanları için başta olmak üzere ülke geneline kişisel koruyucu ekipman tedarikinde 
kritik bir rol üstlenmiş ve gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası toplumun COVID-19 salgını ile mücadelesine önemli 
katkılar sunmuştur. USHAŞ’ın COVID-19 ile mücadele kapsamında kişisel koruyucu ürünlerin tedarikçisi olma rolü, hızlı 
tedarik ve dağıtım ağının başarısı ulusal üretim artışını ve fiyatların düşmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra, yerli solunum 
cihazı ve tanı kitinin finansman, üretim ve ihracatına verdiği destek ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından örnek bir başarı olarak değerlendirilmiştir.  

Prof. Dr. Emine Alp Meşe
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
USHAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Ulusal ve küresel kişisel koruyucu ekipman talebin karşılanması, uluslararası standartlarda üretim kapasitesi geliştirmek, 
ulusal tecrübelerimizi yurt dışına taşımak amacıyla ülkemiz kişisel koruyucu ekipman üretimi konusunda çok önemli 
uluslararası bir ortaklığa öncü olmuş ve 17 Haziran 2020 tarihinde USHAŞ ve kalkınmada özel sektörün güçlendirilmesi 
amacı ile kurulan UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP IICPSD) arasında bir Mutabakat 
Zaptı imzalamıştır.

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile kişisel koruyucu ekipman üretimi alanında yerel kapasite artırımı ve ortak kapasite 
geliştirme amaçlanmaktadır. Mutabakat Zaptı’nın bir çıktısı olarak kısa zamanda gerek yerli gerekse yabancı üreticiler 
için kişisel koruyucu ekipman üretimi için gereken tüm bilgilerin tek bir çatıda toplandığı bir kılavuz hazırlanmıştır. 
Hazırlanan kılavuz, kişisel koruyucu ekipman için gereken hammadde tedariki, üretim hatları ve sertifikasyon başta 
olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarını özetlemektedir. Kılavuzda yer alan teknik bilgilerin gelişmekte olan veya 
az gelişmiş ülkelerin kendi kişisel koruyucu ürünler tedarik zincirlerini kurmalarına ve pandemi sürecini daha kolay 
atlatmalarına önemli katkılar sunacağından hiç şüphe duymuyorum. 

Ülkemiz halihazırda 159 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa kaliteli kişisel koruyucu ekipman göndererek önemli bir 
uluslararası dayanışma örneği sergilemiştir. Kişisel koruyucu ekipman ve cihaz üretimi için gerekli olan öğrenilen derslerin 
ve stratejilerin de harmanlandığı ve tüm hayati bilgileri içerisinde barındıran bu kılavuz ile darboğaza giren uluslararası 
tedarik zincirinin rahatlaması ve uluslararası standartlarda üretim yapan yerel kapasitelerin geliştirilmesi konusunda 
büyük katkılar sunulacağına inanıyorum. USHAŞ ve UNDP IICPSD’nin bu iş birliğinin küresel kişisel koruyucu ekipman 
tedarikindeki eksiklikler ve uluslararası kalite standartlarının karşılanmasında bir köprü vazifesi göreceğini ve bu iş 
birliğinin ekonomi sektörünün araçları ile sağlık sektörünün ihtiyaçlarının birleştirilmesinde uluslararası topluma örnek 
olacağını düşünüyorum. Bu çalışmanın herkese hayırlı olmasını, kılavuzda yer alan teknik bilgilerin gelişmekte olan veya 
az gelişmiş ülkelerin kendi kişisel koruyucu ekipman tedarik zincirlerini kurmalarına ve pandemi sürecini daha kolay 
atlatmalarına katkı sunmasını diliyorum. 

ÖNSÖZ
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2019 sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde başlayan COVID-19 salgını dünyayı sarmış, sonrasında 11 Mart 2020’de DSÖ 
bunun küresel bir salgın olduğunu duyurmuştur. Küresel salgının duyurulduğu Mart ayının başında tüm dünyada 
koruyucu ekipman kıtlığı vardı. Bu nedenle koruyucu ekipman fiyatları küresel salgın öncesine kıyasla fahiş biçimde 
artmıştır. Yaklaşık aynı tarihlerde, Türkiye de maske ve koruyucu ekipman tedariklerine erişme konusunda sorunlar 
yaşamaya başlamıştır. Artan talep nedeniyle hammadde maliyetleri de artmış, üretim kapasiteleri iç pazar talebini 
karşılamada yetersiz kalmıştır.

Bu tür olağanüstü koşulların olduğu bir dönemde USHAŞ, Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu materyal tedarik 
etmek amacıyla görevlendirilmiş ve tek tedarikçi olarak belirlenmiştir. Eşsiz dinamik yapısı ile USHAŞ, halk adına hızlı 
ve alternatif bir tedarik modeli geliştirmiş, tek alıcı ve distribütör olma yetkisini kullanarak hammaddelerin tedarik ve 
fiyatlarını kontrol etmiş, günlük tedariki artırmış ve fiyatları düşürmüştür. USHAŞ oluşturduğu tedarik ve lojistik ağı yoluyla, 
yoğun bir operasyonel süreci yönetmiştir. Kamu hastanelerinin talebini karşılama görevi ile başlayan USHAŞ’ın tedarik 
görevi, belirli bir noktadan sonra ücretsiz olarak üniversite hastaneleri, özel hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, sınai 
müesseseler ve halka dağıtım yapabilecek biçimde genişlemiştir.

Bu dönemde USHAŞ, COVID-19 salgını ile mücadelede önemli bir araç olan yerli ve ulusal PCR tanı testinin üretilmesi, 
finansmanı, dağıtılması ve ihracatında kilit rol oynamıştır. Bu testleri Sağlık Bakanlığına küresel fiyatlardan çok daha 
düşük bir fiyatla tedarik ederek kamu finansmanına katkı sağlamış, ihracatı ile döviz girdisi elde etmiş, aynı zamanda 
kuruluş düzeyindeki üreticinin büyümesine katkı sağlamıştır. Aynı model küresel salgın ile mücadelede diğer önemli 
araç olan yerli ve ulusal solunum makinelerinin üretimi için kullanılmıştır. USHAŞ satın alma garantisi kapsamında, 
Türkiye’nin ilk yerli ve ulusal solunum makinelerini finanse etmiştir. Cihazlar üretim maliyeti fiyatına kamu hastanelerine 
tedarik edilirken ihracat yoluyla elde edilen döviz, USHAŞ için önemli bir gelir kalemi olmuş ve aynı zamanda kuruluş 
düzeyindeki fikrî mülkiyet sahibi işletmelerin büyümesine katkı sağlamıştır.

Tarihte nadir görülen bu küresel salgın döneminde, yalnızca iki yaşında olan genç bir kurumun kurucu Genel Müdürü 
olarak, Türkiye’nin COVID-19 küresel salgını ile mücadele performansı ile ilgili USHAŞ’ın sağladığı katkılardan gurur 
duyduğumu belirtmek isterim. UNDP ile ortaklaşa hazırladığımız bu kılavuzda koruyucu materyallerin üretilmesi ve 
dağıtım süreçlerine ilişkin deneyimlerimizi paylaştık. COVID-19 bize küresel salgına ilişkin zorlukları aşmak amacıyla her 
ülkenin koruyucu materyalleri ve diğer gerekli ekipmanın üretebilmesinin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Umarım ve 
isterim ki hazırladığımız bu kılavuz ülkelerin kendi koruyucu materyal tedarikini oluşturmasına ve gelecekte insanlığın 
karşılaşabileceği küresel salgınlara çok daha hazırlıklı olmasına katkı sağlar.

Mehmet Ali Kılıçkaya
USHAŞ Genel Müdürü
USHAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SUNUŞ

COVID-19 salgını, insanların hayatında dramatik bir kayba ve bazı boyutlarda koşulların en son 1980’lerde1 görülen 
yoksunluk düzeylerine eşdeğer olan ciddi bir insani gelişme krizine yol açmıştır. Bu kriz sırasında, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin (KOBİ’ler)%70’i faaliyetlerini kapatmak zorunda kalmış2 ve dünya genelinde işsizlik oranlarında bir patlamaya 
neden olmuştur. Şirketler, pandeminin patlak vermesinden bu yana çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayan kıt bir 
kaynak haline gelen koruyucu ekipman gibi önlemlerin uygulanması konusunda mücadele etmeye devam etmektedir.
Özel sektör, kritik bilgi birikimi, erişimi ve kaynakları ile UNDP’nin entegre COVID-19 müdahalesinde önemli bir role 
sahiptir. Ancak özel sektör de krizin tam etkisini yaşamaktadır. UNDP’nin ana hedefi, COVID-19 krizi sırasında tüm 
insanlar, hane halkları ve işletmeler ayakta kalırken, SKA’ları korumak ve ilerletmek için dayanıklılığını ve uygulanabilirliğini 
korumak için özel sektörle iş birliği yapmaktır.

Ekonomi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, özel sektörün ekonomik iş birliğine katılımı, COVID-19’a müdahale 
sırasında çevikliği, yenilikçi ruhu ve verimliliği ile önemli bir etki sağlamıştır. Örneğin, gelişmekte olan ülkeler için önemli 
bir finansman kaynağı haline gelen Güney-Güney yatırım akışları, üretim kapasitelerini güçlendirirken teknolojik ve bilgi 
yayılımlarına da izin vermektedir. 

Özel sektör yatırımları, uzmanlığı, ağları ve hükümetlerin COVID-19’a tepkisinin verimliliğini ve etkinliğini artırabilecek 
teknolojik çözümleriyle Güney-Güney iş birliğine katkıda bulunabilir. İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi 
(IICPSD), SKA’lara ulaşmak için Güney-Güney İş birliği çerçevesinde en iyi uygulamaları belirleyip teşvik ederek iş 
modellerini kalkınma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlamada şirketleri desteklemektedir3.

IICPSD, Türkiye, Kore, Singapur, Endonezya ve diğerleri gibi gelişmekte olan pazarlarda özel sektör ve diğer paydaşların 
(hükümetler, düzenleyiciler, ticaret birlikleri) son yirmi yılda ve Güney-Güney İş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği 
en iyi uygulamaları ve başarı öykülerini belirleme yetkisine sahiptir. Bu, UNDP Seul Politika Merkezi, UNDP Küresel 
Teknoloji, İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ve TİKA dahil olmak üzere diğer UNDP Küresel Merkezleriyle iş 
birliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu pandemiden ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
arz ve talebi arasındaki büyük boşluktur. DSÖ, en önemlisi sağlık çalışanlarının pandemiyle ve aslında dünya genelindeki 
genel nüfusa karşı savaşma talebini karşılamak için endüstrileri ve hükümetleri KKE üretimini artırmaya çağırdı.

1 COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery | Human Development Reports (undp.org)
2 OECD
3 UNDP Private Sector COVID 19 Service Offer, 2020 (https://www.undp.org/content/dam/angola/docs/Publications/UNDP_AO_%20Private%20Sector%20  
  COVID-19_ServOffice.pdf)

ÖNSÖZ
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YÖNETİCİ ÖZETİ

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in Wuhan şehrinde bilinmeyen bir nedenden kaynaklı zatürre vakaları 
hakkında bilgilendirilmiştir. 7 Ocak 2020’de Çinli makamlar tarafından vakaların nedeni olarak yeni bir koronavirüs 
tanımlanmış ve geçici süre ile “2019-nCoV (COVID-19)” olarak adlandırılmıştır.1 30 Ocak’ta, Genel Direktör yeni 
koronavirüs salgınını uluslararası kaygıya neden olan kamu sağlığına ilişkin acil bir durum (PHEIC) ve DSÖ’nün en 
yüksek düzeyde alarmı olarak duyurmuştur.2 Virüsün küresel olarak yayılması nedeniyle, 11 Mart 2020’de “yeni bir 
hastalığın dünya çapında yayılması” tanımına göre DSÖ, COVID-19’un küresel bir salgın olduğunu resmi olarak ilan 
etmiştir. COVID-19’a karşı aşı arayışına milyarlarca ABD Dolarlık yatırım yapan ilaç işletmeleri ve hükümetler sayesinde, 
Pfizer/BioNTech’ten3, Moderna’dan4, ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi’nden5 ilk aşılar halihazırda ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Ancak, toplum düzeyinde bağışıklık kazanılacak ölçekte aşının üretilebilmesi ve dağıtılabilmesi önemli bir 
zorluktur ve biraz vakit alabilir, dolayısıyla maskelerin zorunlu kullanımı ve sosyal mesafe önlemleri gibi alınan geniş 
önlemler ve olası durum planları aylarca ve belki de yıllarca önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Küresel salgın 
ağır biçimde tüm toplumları etkilemiştir. Bu bakımdan, bu mücadelede karantinaya alınmış toplumlar içinde işbirliğine 
dayalı yaklaşım yoluyla kendi kendine yeterlilik gerekmektedir.6 

Mevcut kanıtlara göre, “insanlar arasında SARS-COV2’nin bulaşması öncelikle enfekte olmuş insanların salya ve solunum 
salgıları gibi enfekte salgılarıyla doğrudan, dolaylı ya da yakın temas yoluyla ya da enfekte bir insan öksürdüğünde, 
hapşırdığında, konuştuğunda veya şarkı söylediğinde yayılan solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşmektedir.”7 8 Enfekte 
olma riski en yüksek kişiler, COVID-19 hastaları ile ilgilenen sağlık çalışanları gibi COVID-19 hastaları ile yakın temasta 
olanlardır. En hassas olanlar yaşlılar ve şeker hastalığı, kanser, kalp hastalığı ve diğerleri gibi mevcut durumlara sahip 
kişilerdir.9 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) yalnızca sağlık hizmeti ortamlarında, teşhis ve tedavi merkezlerinde değil, aynı zamanda 
kişilerin ve genel nüfusun günlük faaliyetlerinde COVID-19’un bulaşmasını önleme konusunda önemli bir önlemdir. 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) KKE’yi şu şekilde tanımlamaktadır: “Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) koruyucu giysi, 
başlıklar, eldivenler, yüz siperlikleri, gözlükler, yüz maskeleri ve/veya respiratörler veya kullanıcıyı yaralanma, enfeksiyon 
ya da hastalığın yayılmasından korumak amacıyla tasarlanmış diğer ekipman anlamına gelmektedir.”10 Bu kılavuz, öncelikli 
olarak genel nüfus ve sağlık çalışanları tarafından en yaygın biçimde kullanılan maskelere odaklanarak, en yaygın olarak 
kullanılan KKE olan eldivenler, cerrahi/izolasyon önlükleri, yüz siperlikleri, cerrahi/yüz maskeleri ve respiratörler ile 
sınırlanmaktadır. Ayrıca, tıbbi ve tıbbi olmayan kullanıma yönelik KKE arasındaki farkı açıklığa kavuşturmak önemlidir. 
Üretilmesi hedeflenen KKE’ye bağlı olarak standartlar değişebilir. KKE standartları, bu raporda daha ayrıntılı biçimde 
sunulmaktadır.

COVID-19’un küresel olarak yayılması ve hükümetlerin hazırlanmaya ve yanıt vermeye çalışması nedeniyle, KKE 
talebi benzeri görülmemiş düzeylere ulaşmıştır. Etkilenen ülkelerin ulusal stoklama stratejileri talebi daha ileri düzeyde 
yükseltmiştir.11 Tedarik mevcudiyeti, KKE üreten bazı ülkelerin ihracat kısıtlamaları ve tedarikçileri (geçici olarak) 
kapanmaya zorlayan genel tecritler dahil olmak üzere birtakım sorunlar nedeniyle engellenmiştir. KKE tedarik zinciri 
üretim, materyal ve lojistik kısıtlamaları nedeniyle talepteki büyük artışı karşılamaya yetecek biçimde işlememektedir. 
COVID-19 salgınının başlangıcından beri KKE ürünlerinin fiyatları cerrahi maskelerde altı katı, respiratörlerde üç katı ve 
önlük fiyatlarında iki katı olmak üzere önemli ölçüde artmıştır. Dolayısıyla, KKE’nin üretilmesi ve dağıtılmasında birikmiş 
işlerin üstesinden gelmek için darboğazları ve riskleri anlamak çok önemlidir.12

COVID-19 acil sosyo-ekonomik yanıtı için hazırlanan Birleşmiş Milletler Çerçeve Raporu, ortak sorumluluğu, küresel 
dayanışmayı ve ihtiyaç sahipleri için acil eylemi kapsamakta ve istihdamı, işletmeleri ve geçim kaynaklarını korumak 
üzere “eski normalden” daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğine dayanan ve karbon nötr bir yönde ilerlemek 
üzere toplumların ve ekonomilerin mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde toparlanmalarının teşvik edilmesi 
çağrısında bulunmaktadır.13

UNDP’nin kritik yöntem bilgisi, ulaşılabilirliği ve kaynakları ile entegre COVID-19 mücadelesinde özel sektörün çok önemli 
bir rolü vardır. UNDP’nin başlıca hedefi, SKA’ları korumak ve geliştirmek amacıyla dayanıklılığını ve yaşayabilirliğini 
koruyacak özel sektör ile işbirliği yaparken, COVID-19 krizi sırasında tüm kişileri, hanehalklarını ve işletmeleri ayakta 
tutmaktır. Özel sektör krizin ağır etkisinden zarar görmekle birlikte, KKE’lerin üretilmesinde olduğu gibi hükümetlerin 
mevcut kapasitelerini geliştirmesini sağlayarak COVID-19’a acil müdahalede önemli bir rol de oynayabilir. Rapor, bu 
çerçevede hammaddelerin tedariki, üretim hatları, kalite güvencesi, sertifikasyon ve kişilere ve sağlık çalışanlarına 
ürünlerin tedariki dahil olmak üzere, KKE tedarik zincirinin tüm aşamalarına ilişkin ana hatları sunmaktadır.

Sahba Sobhani
IICPSD Direktörü

Bu bağlamda, T.C: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir sağlık işletmesi olan UNDP IICPSD ve Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Türkiye ile ortak ülkeler arasında, özellikle Güney-Güney İş birliği çerçevesinde, yüksek kaliteli 
KKE üretimi konusunda iletişimin nasıl sağlanacağı ve bilgi aktarımında ortak kapasite geliştirme fırsatlarını keşfetme 
hakkında taahhütlerini teyit etmişlerdir. Bu taahhüt, her ili tarafça imzalanan bir Mutabakat Zaptıyla resmileştirilmiştir.

Bu çerçevede, bu rapor IICPSD ve USHAŞ tarafından, gelecekteki potansiyel yerel KKE üreticileri için tek noktadan 
hizmet veren bir çözüm olarak en hayati bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu rapor aracılığıyla okuyuculara 
aşağıdakiler hakkında tamamı KKE imalatıyla ilgili: girdi malzemeleri ve kaynak gereksinimleri, gerekli ekipman 
/ bileşenler, üretim tesisleri için uluslararası standart gereksinimleri ve hizmet verilecek pazar, işgücü için kapasite 
geliştirme / beceri gereksinimi ve üretimin birim fiyatları ve toplam maliyetini içeren mali değerlendirme konularını 
içeren kapsamlı bilgiler sağlamayı umuyoruz.

IICPSD tarafından bu raporda sunulan KKE üretimi konusunda sağlanan teknik yardıma ek olarak, kapsamlı Kamu 
ve Özel ortaklar ağıyla; IICPSD, gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmek için iyi uygulamaları belirlemek, 
kopyalamak ve ölçeklendirmek için iyi bir konuma sahiptir. Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmenin zorluklarının asla 
bitmeyeceğinin ancak aynı zamanda onlarla mücadele etme çabamızın da bitmeyeceğini farkındayız.
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1. Bir işletme kendi üretim tesisinin bir kısmını KKE maske ve önlük üretim tesisine ne kadar hızla dönüştürebilir?
Çoklu kesici kullanan üreticiler, sarf malzemelerinde yapılan bazı değişikliklerle KKE üretimine çok kolay biçimde geçiş 
yapabilir. Örneğin, gerekli sağlık düzenleyici rehber ilkeler (gerekirse), hijyenik ve diğer standartlar karşılanırsa, giysi ve 
tekstil üreticileri KKE’yi üretmek için üretim hatlarını kolay biçimde dönüştürebilir (standartlara ilişkin daha fazla bilgi 
için bkz. Bölüm 4).

Diğer üreticiler için dönüştürme daha zor olabilir; daha fazla süre, ek kapasite ve ekipmana yatırım yapmaları gerekebilir. 
Kendi kendilerine tümüyle değiştirmeyi düşünen üreticiler için çok daha uzun süre gerekecektir ve dolayısıyla daha 
sorunsuz bir geçiş için uzman yardımı istemeleri tavsiye edilmektedir. 

2. Sağlık Tesisi sınıfındaki KKE ürünlerini herkes üretebilir mi?
KKE üretimine yatırım düşünüldüğünde, bunun kolay ve tek seferlik bir yatırım olmadığını anlamak önemlidir. Doğru 
makineleri seçmek, uygun hammaddeleri ve işgücünü tedarik etmek çok önemli konulardır. Dolayısıyla, test protokollerinin 
yanı sıra hammaddelerin bir ürünün pazar erişimi için onaylanıp onaylanmayacağını belirlemesi nedeniyle, potansiyel bir 
KKE üreticisinin üretilecek ürünlerin kalite güvence (QA) standartlarını en baştan açık biçimde tanımlaması önemlidir. 
Bu rapor KKE türü yüz siperleri, eldivenler, tulumlar, önlükler, solunum maskeleri ve yüz maskeleri başta olmak üzere, 
yeni üreticiler tarafından en yaygın olarak üretilen maskelere odaklanarak bu soruları daha ayrıntılı olarak yanıtlamayı 
amaçlamaktadır.

Hammaddeler nasıl seçilmelidir?
Sağlık Tesisi sınıfındaki cerrahi maske veya respiratörlerin üretilmesinde dört kilit hammadde bulunmaktadır: Meltblown 
dokumasız kumaş, spunbond dokumasız kumaş, burun köprüsü telleri ve kulak askıları. Bunlardan en önemli ve maliyetli 
olanı meltblown dokumasız kumaştır. Meltblown kumaşın filtreleme verimliliği sadece kumaş tutumu ve görünüş 
ile belirlenemez, test edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kaliteleri ve standartlara uyması ile bilinen işletmeler ile 
çalışmak önemlidir. Materyallerin seçilmesi, aynı zamanda hem yerel bağlama hem de yerel ve uluslararası pazarlarda 
mevcut materyallere uymasını gerektirmektedir. Materyalin seçilmesinin ötesinde üretim sürecinin de dikkatli biçimde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. (Örneğin, dikilmiş dikişler yerine ısı yapıştırmalı dikişleri kullanmak.)

Sağlık ürünleri sınıfında olmayan KKE ürünleri için engeller daha azdır. Örneğin çoğu ülkede halk, okullar ve işletmeler 
tarafından kullanılan yüz korumaları hakkında düzenleme yoktur ancak yine de halkı daha fazla riske sokmayan, zarar 
vermeyen ürünler yapma konusunda etik sorumluluklar vardır. 

3. Önlük yapımında hangi alternatif kumaşlar kullanılabilir?
Sulu serme, dokumasız kumaşlar, önlük üretimine bir alternatiftir, ancak bunlar standartları karşılamak zorundadır (bkz. 
Bölüm 4). Sulu serme materyallerin viral bariyer standartlarını geçmediğine ilişkin raporlar vardır.14 Hafif materyallerin 
bazılarının kullanıcıyı veya hastayı korumaması nedeniyle, Spunbond veya Spunbond Meltblown Spunbond (SMS) 
dokumasız kumaşlar da dikkatli biçimde tedarik edilmelidir.

KKE talebindeki büyük artış nedeniyle dünya çapında farklı pazarlardaki tedarik uygulayıcıları ve QA ekipleri, hileli 
sertifikalar ve teslim edilen standart altı ekipmana ilişkin raporlar dahil olmak üzere, ahlak dışı uygulamalarda bir artış 
deneyimlemeye başlamışlardır. Bu nedenlerden dolayı daha sıkı özenli inceleme teknikleri uygulamaya konulmuştur 
ve buna bağlı olarak sertifikalı hammaddeleri kullanmak ve ihracat pazarına bağlı olan onaylanmış kuruluşlar yoluyla 
gerekli standart sertifikasyonu elde etmek giderek önemli hale gelmektedir. Standartlar ve sertifikasyona ilişkin daha 
fazla bilgi için bkz. Bölüm 3, 4 ve 5.15

4. En iyi maske yapma makineleri ve tedarikçileri nasıl bulunabilir?
Hammaddelerin tedarikinin yanı sıra, makinelerin doğru seçilmesi kilit rol oynamaktadır. Makineler yalnızca üretimi 
optimize etmede değil, aynı zamanda nitelikli maskelerin üretilmesinde de önemlidir. İhracat deneyimine ve kusursuz 
uzaktan satış sonrası hizmet sistemine sahip bir makine üreticisi seçilmelidir, böylelikle makine müşteriye güvenli ve 
hızlı biçimde teslim edilebilir; müşteri makineyi hızlı biçimde hizmete alabilir, kullanımında uzmanlaşabilir ve üretime 
başlayabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR4

4 Bu bölüm için şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Euratex: Face Mask Production, Requirements, Testing and Standards (https://euratex.eu/covid-19/protective-
garments/faq-face-masks-production-requirements-testing-and-standards/); Baker & McKenzie: Manufacturing Personal Protective Equipment (https://www.
bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/manufacturing-personal-protective-equipment); Testex Textiles: (a) The Production, Purchase and Use of 
Masks (https://www.testextextile.com/the-common-faq-about-the-production-purchase-and-use-of-masks-complete-guide/), (b) The Traps of Mask Production: The 
Most Critical and Latent (https://www.testextextile.com/the-traps-of-mask-production-the-most-critical-and-latent/); US Food and Drug Administration: Questions 
about Personal Protective Equipment (PPE) (https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/questions-about-personal-
protective-equipment-ppe), and Centers for Disease Control and Prevention: Personal Protective Equipment: Questions and Answers (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html).

Bu kılavuz, tek durak çözümü olarak gelecekteki KKE üreticilerine en önemli bilgileri sağlamak amacıyla yazılmıştır ve 
hedef kitlesi özel sektör işletmeleri, kamu sektörleri ve KKE’yi üretmek isteyebilecek diğer kurumlar dahil olmak üzere 
bütün potansiyel KKE üreticileridir. Raporun içeriği, kaynak materyallerin yanı sıra girdi materyallerine, gerekli ekipman/
bileşenlere, üretim tesisleri ve KKE üretimine yönelik uluslararası standart gereklerine, katılan işgücüne yönelik kapasite 
geliştirme/beceri gereksinimlerine, birim fiyatlarına ve toplam üretim maliyeti dahil olmak üzere mali değerlendirmeye 
ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Rapor ayrıca üretim hattını koordine etmenin, KKE değer zincirindeki darboğazlarla 
mücadele etmenin ve KKE’yi yurt içinde ve uluslararası olarak dağıtmanın zorluklarını aşmak için alınan önlemler dahil 
olmak üzere, Türkiye’den alınan dersleri, deneyimi ve iyi uygulamaları da sergilemektedir. 

Bu kılavuz DSÖ’nün COVID-19’a ilişkin en son yayınları, KKE standart gerekleri ve teknik şartnamesi, KKE üretim 
maliyetinin belirlenmesine yönelik IFC aracı, OECD’nin KKE değer zinciri analizi, DTÖ’nün ihracat/ithalat kısıtlamalarına 
genel bakışı, Asya Kalkınma Bankasının KKE pazar analizi, Uluslararası Çalışma Örgütünün iş sağlığı ve güvenliği 
çerçevesi, Gıda ve İlaç Dairesi ve Avrupa Komisyonunun KKE’ye yönelik teknik ve standart rehber ilkeleri ve KKE üretimi 
ve dağıtımına ilişkin diğer önemli yayınları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan temel kaynaklardan yararlanmaktadır. 
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5. KKE için temiz oda ve sterilizasyon gerekleri nelerdir?
Temiz oda standartları genellikle müşterileri sağlık hizmetleri sektöründeki kuruluşları içeren üreticiler için gereklidir. 
Bakterilere veya virüslere maruz kalmış olabilen müşteriler veya ameliyat geçiren hastaları olan hastane veya klinikler 
ise ekipmanın sterilize edilmesi gerekecektir. Bunu sağlayan düzenlemeler ve standartlar bulunmaktadır. İşletme, 
hedeflenen pazarlara bağlı olarak hem uluslararası hem de yerel gereklere dikkat etmelidir.

Örneğin, maske üreticilerinin en azından ISO 8 temiz oda şartlarına sahip olması gerekmektedir. ISO 8 en düşük temiz 
oda sınıflandırmasıdır. Temiz bir oda 35.200.000’den az partiküle, metreküp başına 0.5 mikrona ve saat başına 20 HEPA 
filtreli hava değişimine sahip olmalıdır.16

6. İşletmeler / kamu sektörü / diğer kurumlar ürünlerinin güvenli / etkili olması, ürünlerinin belgelendirilmesini 
ve günümüzde yürürlükte olan standartlara ve gereklere uygun olmasını nasıl sağlayabilir? 
Bunu yapabilmek üretim yapan ülkedeki ve hedeflenen pazarlardaki yerel düzenlemelere bağlıdır, yani standart gerekleri 
ve teknik şartname ihtiyaçları yalnızca üretim yerine göre değil, KKE’nin kullanılacağı pazara göre de tanımlanacaktır. 
Genellikle sivil amaçlı ve tıbbi olmayan kullanım için daha az standart bulunmaktadır.17 Bununla birlikte, ABD ve Avrupa 
Birliği gibi büyük talep pazarlarına yanıt vermek amacıyla, standartlar Bölüm 4’te daha ayrıntılı olarak sunulmaktadır. 
Tıbbi veya sağlık hizmetlerinde kullanım için, yürürlükteki standartlara yönelik daha yüksek gerekler olacaktır. Dünya 
Sağlık Örgütü farklı KKE18 için teknik ve standart şartname özeti sunmuştur ki bu raporda daha ayrıntılı olarak ele 
alınmaktadır (daha fazla ayrıntı için bkz. Bölüm 4).

BÖLÜM 1. KKE Üretimi için Materyal Kaynak İhtiyaçları 
Kılavuzu
Bu bölüm şu şekilde yapılandırılmıştır: İlk olarak KKE’nin tanımı yapılmaktadır. İkinci olarak bu rehber ilkelere dayalı olarak 
üretilebilecek farklı KKE türleri tanımlanmaktadır. Son olarak KKE’nin üretimi için gerekli girdileri anlamak amacıyla, 
KKE’yi üretmek için kullanılan kilit materyaller ve kaynakların yanı sıra, bunların nasıl üretileceği anlatılmaktadır. Maske, 
respiratör ve önlük gibi KKE’lerin üretimi (yüz siperlikleri, gözlükler ve eldivenler hariç) için en gerekli materyal olan 
dokumasız kumaşı kullanma nedeninin yanı sıra KKE imalatı için bunun nasıl üretileceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama 
sunulmaktadır.

KKE’lerin Tanımı

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE), kullanıcıyı işyerinde ve kamu kullanımında sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyan 
ekipman anlamına gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü KKE’yi “Kullanıcıyı kaza risklerine veya sağlık üzerindeki 
olumsuz etkilere karşı koruyacak ekipman”19 olarak tanımlamaktadır. Benzer biçimde, Avrupa Komisyonu KKE’yi “İşyerinde, 
evde ya da boş zaman etkinliklerine katılırken risklere karşı korunmak amacıyla kullanıcının giyebileceği veya takabileceği 
ürünler”20 olarak tanımlamaktadır. Son olarak, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) KKE’yi şu şekilde tanımlamaktadır: 
“KKE, koruyucu giysi, başlıklar, eldivenler, yüz siperlikleri, gözlükler, yüz maskeleri ve/veya respiratörler veya kullanıcıyı 
yaralanma veya enfeksiyon veya hastalığın yayılmasından korumak amacıyla tasarlanmış diğer ekipman anlamına 
gelmektedir.”21 KKE, genel olarak hastaneler, muayenehaneler ve klinik laboratuvarlar gibi sağlık hizmeti ortamlarında 
kullanılmaktadır ancak COVID-19 nedeniyle, KKE kamusal alanlarda bireyler tarafından da kullanılmaktadır. Uygun 
biçimde kullanıldığında KKE viral ve bakteriyel kirleticiler gibi bulaşıcı materyaller ile cildiniz, ağzınız, burnunuz veya 
gözleriniz (mukoza zarı) arasında bir bariyer görevi görmektedir.

Raporda Yer Alan KKE’ler

Bu kılavuzun odak noktasının COVID-19 küresel salgınıyla ilişkili koruyucu ekipman tedariki olması nedeniyle, öncelikli 
olarak bireyler ve çalışanlar için COVID-19’dan korunma amaçlı KKE üzerinde durulmaktadır. Bu bakımdan cerrahi ve 
solunum maskeleri, tulumlar, yüz siperlikleri ve önlükler, bölümün bu kısmında tanımlanmaktadır.

Cerrahi maskeler / yüz maskeleri

Kalitelerine bağlı olarak cerrahi maskeler veya yüz maskeleri, özel kullanımdan sağlık hizmeti prosedürleri sırasında 
sağlık çalışanları tarafından kullanıma kadar çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu maskeler, kullanan kişinin ağzı 
ve burnu ile yakın çevredeki potansiyel kirleticiler arasında fiziksel bir engel oluşturan, gevşek oturan, atılabilir (tek 
kullanımlık) araçlardır.22
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Tulumlar ve atılabilir (tek kullanımlık) tulumlar
Tulumlar, kir veya diğer dış kirleticilere karşı korumak amacıyla tüm bedeni ve diğer giysiyi kaplayacak biçimde 
tasarlanmış tek parça (yekpare) ürünlerdir.25 Bunlar, sıklıkla sağlık çalışanları tarafından kullanılmaktadır. Tulumlar 
komple kol-bacak-gövdeyi sarar, çoğu kez başlığı vardır, hareket kolaylığı sağlaması için gevşek oturuşludur. Tulumlar 
aynı zamanda, ayakkabıları kaplayan ve kirlenmeye karşı koruyan ayakkabı örtücülerini de içerebilir.

İzolasyon önlükleri ve cerrahi önlükler
İzolasyon önlükleri ve cerrahi önlükler sağlık hizmeti ortamlarında kullanılan kişisel koruyucu ekipman örnekleridir. Hem 
izolasyon önlükleri hem de cerrahi önlükler kullanıcıyı kana, vücut sıvılarına ve diğer bulaşıcı materyale maruz kalmaktan 
veya hastaları enfeksiyondan korumak amacıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, cerrahi önlükler sağlık çalışanlarının 
cildinin veya giysisinin kolonizasyonunu/yapışmasını engelleyebilir. Yüzeydeki çeşitli bakteriler cerrahi hastalara 
geçmekte ve metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) ve vankomisine dirençli enterokok suşları (VRE) gibi 
çoklu ilaca dirençli bakterilerin çapraz enfeksiyonunu etkili biçimde önlemektedir. Dolayısıyla, cerrahi önlüklerin engel 
işlevi ameliyat sırasında enfeksiyon riskini azaltmanın anahtarıdır.26

Tıbbi eldivenler
Tıbbi eldivenler kullanıcı ve / veya hastayı tıbbi prosedür ve muayeneler sırasında enfeksiyon veya hastalığın 
yayılmasından korumak amacıyla kullanılan kişisel koruyucu ekipman öğeleridir. Tıbbi eldivenler enfeksiyon kontrol 
stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bunlar lateks, nitril kauçuk, polivinil klorür ve neopren dahil olmak üzere, çeşitli 
polimerlerden oluşabilir. Bunlar ya pudrasız ya da kayganlık amaçlı olarak mısır nişastasıyla pudralanmış gelmektedir.27

Solunum maskesi (N95, FFP2, FFP3, KN95) 
Solunum maskesi yüze çok sıkı oturma ve havadaki partikülleri etkili biçimde filtre etme yoluyla kullanıcının en yüksek 
düzeyde güvenliğini sağlayacak biçimde tasarlanmış koruyucu bir cihazdır. Respiratörün kenarları, burun ve ağız 
çevresinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. Başlıca iki kategori bulunmaktadır: 

 • Kontamine atmosferi filtreleyerek solunabilir havanın elde edildiği Hava Temizleyici Respiratör veya    
   Partikül Respiratörü.  Bu respiratörler kullanıcılar nefes alırken havadaki partikülleri filtreleyerek onları korumaktadır.  
   Bu maskeler gazlara veya buhara karşı değil yalnızca partiküllere karşı koruma sağlamaktadır. N95, FFP2, FFP3 ve  
   KN95 maskeleri, bu kategoride yer almaktadır.

 • Nefes almak için yedek hava desteğinin sunulduğu Hava İkmalli Respiratör.

Her kategoride havadaki zararlı kirleticileri azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla farklı teknikler uygulanmaktadır.23

Yüz siperlikleri
Yüz siperlikleri; bir siperlik, hafif plastik veya metal bir çerçeve ve siperliği kullanıcının kafasına tutturan bir süspansiyon 
(askı) sisteminden oluşan basit bir KKE’dir. Yüz siperlikleri sıklıkla maskeler ve/veya gözlükler gibi diğer koruyucu 
ekipmanın üzerine ikincil ekstra koruma tabakası olarak kullanılmaktadır. Siperliğin koruyucu saydam levhası 
polikarbonat, propiyonat, asetat, polivinil klorür ve polietilen tereftalat glikol (PETG olarak da bilinmektedir) gibi 
plastiklerden yapılabilir. Kullanıcının rahatlığı için plastiğe sıklıkla yansıma engelleyici, buğu giderici, anti-statik veya 
diğer kaplamalar eklenmektedir. Bağlanan süspansiyon sistemleri, elastik şeritler, Velcro fermuar (halk dilinde “cırt-cırt”), 
kafa bantları, gözlük tipi şakak çubukları, kilit veya mandal sistemlerini içerebilir.24
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KKE Üretimi için Kullanılan Materyaller
Maskeler gibi KKE’yi üretmek amacıyla kullanılan en önemli materyal, farklı işlevlere sahip bir mühendislik tasarım 
ürünü olan dokumasız kumaştır. Maskeler ve diğer KKE için bunun kullanılmasının başlıca nedeni virüs içerebilecek 
partikülleri filtreleme yeteneğidir. Aşağıda, dokumasız kumaşın yanı sıra bu materyalin KKE için kullanılmasının nedenleri 
açıklanmaktadır. Daha sonra, bunu üretmek amacıyla kullanılan kaynaklar tanımlanmakta ve son olarak, dokumasız 
üretimi özetlenmektedir.

KKE üretimi materyali olarak dokumasız kumaş
Bu rapor en yaygın olarak kullanılan malzeme olması nedeniyle çoğunlukla dokumasız kumaş materyaline 
odaklanmaktadır. Dokumasız kumaşlar ya atılabilir (tek kullanımlık) ya da oldukça dayanıklı olabilen tasarımlanmış 
kumaşlardır. Bunlar bebek bezleri, ıslak mendiller, cerrahi sargılar ve örtüler, sıvı kartuşu ve torba filtreler, yüz maskeleri, 
klima filtreleri, zemin stabilize edicileri ve yol tabanı, drenaj sistemleri ve atılabilir (tek kullanımlık) giyecek dahil olmak 
üzere birçok uygulamada kullanılmaktadır. 

Dokumasız kumaşlar, havadaki kontaminasyonun azaltılmasında keten kumaşlardan üstündür ve bakteriyel bariyerler 
için en etkili materyal olarak görülmektedir. Önemli gelişimler geçirmiş olan dokumasız kumaşlar maliyet, etkililik, 
atılabilirlik /bertaraf edilebilirlik ve benzer kriterler bakımından dokunmuş muadillerinden çok daha iyi işlev görerek, 
tıbbi ihtiyaçları karşılayacak biçimde tasarlanabilirler. Hastanelerde çapraz kontaminasyon her zaman büyük bir zorluk 
olmuştur ve bu durum büyük ölçüde dokunmuş önlükler, maskeler, kontamine olabilen ve potansiyel olarak mikropları 
yayabilen diğer benzer maddelerin yeniden kullanımına atfedilmektedir. Dokumasız kumaşların gelmesi, daha maliyet-
etkin atılabilir (tek kullanımlık) bir alternatifin geliştirilmesini kolaylaştırmış ve çapraz kontaminasyon sorununu büyük 
ölçüde azaltmıştır.28

Tıbbi ürünler için neden dokumasız kumaşlar seçilmelidir?

Dokumasız kumaşlar tıbbi düzeyde güvenliğin gerekli olduğu ortamlar gibi ihtisas görevlerinde performansa yönelik en 
uygun ürünlerdir. Bunun nedeni tasarlanabilme biçimlerinde esnek olmalarıdır. ‘’www.technicaltextile.net’’ adresindeki 
internet sitesine göre dokumasız kumaşları tıbbi ürünler için en iyi seçim haline getiren özellikler şunlardır29:

 • Mükemmel bariyer özellikleri
 • Üstün verimlilik
 • Daha iyi performans (rahatlık, kalınlık ve ağırlık, su buharı iletimi, hava geçirgenliği vb.)
 • Çekme özellikleri, yırtılma mukavemeti, aşınmaya dayanıklılık vb. gibi daha iyi fiziksel özellikler nedeniyle, kullanıcıya  
     yönelik korumanın artırılması
 • Çapraz kontaminasyon potansiyelinin daha az olması

Tıbbi ve cerrahi dokumasız kumaşların başlıca kullanım alanı yara bakımı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Tıbbi dokumasız kumaşlarda kullanılan materyaller

Tıbbi dokumasız kumaşlarda kullanılan lifler iki kategoride sınıflandırılabilir: doğal ve sentetik. Kullanılan doğal lifler odun 
hamuru, pamuk ve suni ipektir. Odun hamuru bariz soğurganlığı, hacmi ve düşük maliyeti nedeniyle kullanılmaktadır. 
Ancak, öncelikli olarak ağartma işleminden başlayarak odun hamurunun üretimi yüksek çevresel etkiye sahiptir. Buna 
ek olarak, hamur üretimi geniş hacimde işletme suyu gerektirmekte ve geniş miktarda atıksuyu ortaya çıkarmaktadır. 30

Dolayısıyla çevresel etkiyi azaltmak için satın alınan odun hamurunun üretilme işlemini yönetmeyi bilmek önemlidir.

Aynı kaynağa göre31 doğal liflerin mükemmel tıbbi dokumasız kumaşları meydana getirmesinin nedenleri şunlardır:

 • Yüksek derecede eksüda ve kan emicidirler. 
 • Mükemmel nefes alınabirlik sunmaktadırlar. 
 • İyi estetik özelliklere sahiptirler.
 • Kolaylıkla yıkanabilir ve sterilize edilebilirler. 
 • Mükemmel boyutsal netliğe sahiptirler ve yüksek sıcaklıklarda faaliyet gösterebilirler. (~175°C).
 • Biyoçözünürdürler.
 • İyi sarar ve uyarlar.
 • Sıcaklığa dayanıklıdırlar.
 • Mükemmel su muhafaza etme kapasitesine sahiptirler.
 • Alerji yapmazlar ve tahriş etmezler.

Sentetik tıbbi dokumasız kumaşlar, mükemmel reolojik özellikleri ve bariyer özelliklerin gerekli olduğu bazı sistemlerde 
istenen hidrofobisitesi nedeniyle değer verilen polipropilene dayanmaktadır. Bu materyaller makul biçimde düşük 
maliyette bu avantajları sağlamaktadır. İki bileşenli lifler yaygın biçimde ısıl bağlamada kullanılmaktadır ve işlevsellik 
katmaktadır. Örneğin polyester; mukavemet, mekanik özellikler ve sterilizasyon kolaylığı birinci derecede önemli 
olduğunda kullanılmaktadır. Sentetik lifler aynı zamanda kullanıldıkları ürünlerin mukavemetini, solvent direncini ve 
durgun elektriğin dağıtılmasını artırmaktadır. 

Bu sentetik lifler KKE’nin üretiminde aşağıdaki avantajlara sahiptir32:

 • İşlemesi kolaydır. 
 • Maliyet etkindir. 
 • Güçleri ve düşük yoğunlukları nedeniyle daha iyi performans sunmaktadırlar. 
 • Tehlikeli değildir ve bertaraf edilmesi kolaydır.

Dokumasız kumaş üretim süreci

Dokumasız kumaşları üretme süreci şu aşamaları içermektedir: Lifli örgü oluşturmak, mekanik entegrasyonu ürünün 
yapısına uygulamak için örgüdeki lifleri düğümlemek veya bağlamak ve KKE’nin üretilmesi için gereken özellikleri elde 
etmek için kumaşı aprelemek.33 Bu adımlar, aşağıda daha ileri düzeyde tanımlanmaktadır: 
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Kimyasal bağlama, en yaygın olarak kullanılan bağlama yöntemlerinden biridir. Kimyasal bağlayıcı örgüye 
uygulanmaktadır, daha sonra ısıl işleme tabi tutulmaktadır. En maliyet etkin, uygulaması kolay ve çok etkili olması 
nedeniyle, en yaygın kullanılan bağlayıcı latekstir. Bağlayıcıyı uygulamak için kullanılan yöntemler emdirme, püskürtme, 
desenli aktarma ve köpükleme ile bağlamayı içermektedir. 

Su jeti ile bağlama, son olarak, lifleri birbirlerine bağlamak amacıyla akışkan kuvvetleri kullanma işlemidir. Bu işlem 
taşıma bandı ile desteklenen örgü yoluyla ince su jetlerini yönlendirerek gerçekleştirilmektedir. Düğümleme, su örgüye 
çarptığında ve liflerin yönü değiştirildiğinde meydana gelmektedir. Örgüdeki güçlü karıştırma liflerin düğümlenmesine 
neden olmaktadır.

Apreleme ve Dönüştürme

Apreleme ve dönüştürme, kumaş müşteriye sunulmadan önce kumaş üzerinde yapılan son işlemlerdir. Apreleme 
kaplama ve kaşeleme, kalandırlama ve kabartma, kumaşın ıslanabilirliğini değiştirmek için tasarlanan korona ve plazma 
işlemleri ve antistatik, antimikrobiyal ve/veya alev geciktiricili özellikleri katmak için yaş kimyasal işlemler gibi özel 
yüzey özellikleri katmayı amaçlayan işlemleri içermektedir. Kumaş aprelendikten sonra, nihai ürün için istenilen boyutta 
kesilmektedir– bu işlem dönüştürme olarak bilinmektedir.35

Dokumasız üretimi için yararlı linkler

Aşağıdaki bağlantılar dokumasız üretimi hakkında yararlı bilgiler sunmaktadır:

Non-wovens Industry Magazine: Nonwovens Industry (https://www.nonwovens-industry.com/)

Technical Textile: Nonwoven Manufacturing (https://www.technicaltextile.net/articles/nonwoven-manufacturing-7188)

Textile Technology: Nonwovens Manufacturing Process (https://textechdip.wordpress.com/contents/nonwoven-
2/#:~:text=Figure%203-,WEB%20FORMATION,mechanical%2C%20chemical%20%2Cand%20thermal%20.)

Edana: How are Nonwovens Made? (https://www.edana.org/nw-related-industry/how-are-nonwovens-made)

Textile Today: Types of non-woven fabric, manufacturing processes and applications (https://www.textiletoday.com.
bd/types-non-woven-fabrics-manufacturing-processes-applications/)

Thomasnet.com: How to Make Personal Protective Equipment (PPE) for COVID-19 (Manufacturing and Sourcing 
Guide) (https://www.thomasnet.com/articles/plant-facility-equipment/how-to-make-ppe/#register)

IFC: Production of Personal Protective Equipment (PPE) (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cdb117e4-6de2-
4946-9a1f-79db16766bbf/Steps+in+starting+PPE+manufacturing.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n7L.VCw)

Örgüyü oluşturmak

Nihai ürünün nitelikleri -maske veya başka bir KKE öğesi- materyalin üretiminin ilk aşamalarında oluşturulan lifli 
örgüye göre belirlenmektedir. İlk olarak kısa liflerden örgülerin oluşturulması, kağıt yapımına benzer sulu serim işlemine 
dayanırken, kesikli liflerden (ştapel) örgülerin oluşturulması “tekstil taraklama” işlemi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu 
iki teknik, günümüzde hâlâ kullanılmaktadır, ancak ekstrüderi bıraktıktan hemen sonra, yakın zamanda kesiksiz liflerden 
(filament) doğrudan örgü oluşturmak amacıyla bir yöntem geliştirilmiştir. Bu işleme eğirmeli yayma (spun laying) 
denilmektedir.34

Örgüyü bağlamak

Örgüdeki lifleri bağlamanın çeşitli teknikleri bulunmaktadır.

Mekanik Bağlama Isıl Bağlama Kimyasal Bağlama

İğneleme ile bağlama, mekanik olarak örgü boyunca lifleri birbirine kenetleyerek dokumasız örgü yapılarını bağlama 
işlemidir. Lifler, örgüye tahta üzerine monte edilen çentikli iğneler yoluyla bağlanmaktadır. Bunlar daha sonra geri 
çekilmekte ve lifleri düğümlenmiş halde bırakmaktadır. 
 
Dikerek bağlama,  lifleri birbirini kenetlemek amacıyla iplik ile veya ipliksiz örme unsurlarını kullanan lif örmelerini 
birleştirme yöntemidir. Farklı iplik türleri kullanılabilir. Elde edilen materyalin kullanımına ilişkin yaygın örnekler, vakum 
torbaları, jeotekstiller, filtrasyon materyalleri ve astarlardır. Birçok uygulamada üretiminin daha hızlı olması ve üretim 
maliyetinin bu nedenle önemli ölçüde daha düşük olması nedeniyle, dikilmiş kumaşlar dokuma kumaşların yerini 
almaktadır.

Isıl bağlama, termoplastik lifleri meydana getiren örgü yapısını bağlamak veya stabilize etmek amacıyla ısının kullanımı 
anlamına gelmektedir. Liflerin tüm parçaları ısıl bağlayıcı görevi görmektedir, dolayısıyla lateks ve reçine bağlayıcıların 
kullanımını ortadan kaldırmaktadır. Isıl bağlama bebek bezleri gibi ürünlerin üretiminde en yaygın olarak kullanılan 
yöntemdir. Polipropilen, yaklaşık olarak 165°C’lik düşük erime noktasına sahip olması nedeniyle en uygun elyaftır. Lif 
örgü, bağlama için ısıtılmış kalandır silindirleri arasından geçirilmektedir. Düz silindirlerin kullanımı kumaş yüzeyinin 
tamamını bağlamakta, mukavemeti artırmakta ancak sarma ve yumuşaklığı azaltmaktadır.
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BÖLÜM 2. KKE Üretimi için Gereken Tesisler ve 
Ekipman Kılavuzu
Önceki bölümde COVID-19’a yönelik bir koruma olarak bireyler ve sağlık çalışanları için kullanılan KKE’ye yönelik 
materyaller ve kaynaklar özetlenmiştir. Bu bölüm iki ana konuya ayrılmaktadır; ilki KKE’nin üretildiği tesislere yönelik 
hijyenik standart gereklerini özetlemektedir. İkincisi KKE’nin üretimi ve istenilen çıktıya bağlı olarak hangi makinelerin 
ve diğer ekipmanın gerektiğine ilişkindir.

Hijyen standartları

Tüm KKE üretim tesislerine yönelik tek ve en önemli yaygın gerek tesisin, ekipmanın ve materyallerin temizliğidir. 
Materyalleri saklamak ve ürünleri üretmek, paketlemek ve saklamak amacıyla kullanılacak alanlar herhangi bir 
kontaminasyon türüne izin vermeyecek biçimde oluşturulmalıdır. Temiz odalar yüksek düzeyde temizliğin ve steril 
olmanın gerekli olduğu durumlarda üretim için kullanılmaktadır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla, tesis mikroorganizmalara 
veya diğer benzer kontaminasyon kaynaklarına erişimi önleyecek uygun hava sirkülasyonu ve havalandırmaya sahip 
olmalıdır. Tesis aynı zamanda tozun üretim alanına yayılmasına izin vermeyecek biçimde tasarlanmalıdır. 

KKE üretim tesisleri katı hijyenik standartlar kapsamında faaliyet göstermektedir. 0.5 mikrona eşit veya daha büyük olan 
toz partiküllerin sayısı, metreküp başına 3,5 milyonu aşmamalıdır. Buna ek olarak izin verilen azami planktonik bakteri 
sayısı metreküp başına 500’dür.36

Ayrıca KKE üretilirken, lateks alerjisi olarak da anılan doğal kauçuk alerjilerini bilmek önemlidir. Alerjen proteinlerin 
molekül boyutları, büyük alerjen olduğu düşünülen 14.600 molekül boyutuna sahip protein ile 5.000-8.000 Dalton 
aralığında düşmektedir. Bildirilen olayların sayısı önemli derecede artmış, bazı çalışmalara göre lateks ürünleriyle temas 
halinde çalışan kişilerin (laborantlar, diş ve sağlık çalışanları) %17 kadarının risk altında olabileceği öne sürülmüştür.37 En 
yaygın olarak, eldiven ve maskeler dahil olmak üzere birçok KKE’de lateks kullanılmaktadır.

Bitişik temiz odalar arasındaki basınç farkı ≥5Pa olmak zorundadır ve temiz bir oda ve başka bir oda arasındaki basınç 
farkı ≥10Pa olmak zorundadır. Burada başlıca amaç havanın temiz alanlardan temiz olmayan alanlara doğru akmasını 
ve tersinin de gerçekleşmemesini sağlamak, böylelikle hijyenik olmayan hava olasılığını önlemektir. Temiz odaya ilişkin 
önerilen sıcaklık, ±2°C dalgalanma ile birlikte, kışın 20-22°C ve yazın 24-26°C’dir. Önerilen nem, kışın %30 ve %50 
arasında, yazın ise %50 ve %70 arasındadır.38

Tıbbi cihazlar için temiz oda tasarımı ilkeleri aşağıda belirtilmiş üç hedefi desteklemek zorundadır:

1. Temizliği, bakımı ve uygun faaliyetleri kolaylaştıracak doğru boyut, yapım ve yer.
2. Karışıklıkları ve kontaminasyonu önlemek amacıyla, ekipman ve materyalin düzenli biçimde yerleştirilmesi için 
    yeterli alan. 
3. Kontaminasyonu önlemek amacıyla materyallerin ve kişilerin yeterli akışı.

Temiz oda sınıflandırmaları39

Temiz Oda Sınıflandırmasına göre Hava Değişimleri
Temiz Oda Standardı Temiz Oda Sınıflandırma Rehber İlkeleri
ISO 14644-1 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 Sınıf 6 Sınıf 7 Sınıf 8
Federal Standart 209E 1 10 100 1 10 100
EU GMP - - A/B - C D
Hava değişimleri / saat 360-540 300-540 240-480 150-240 60-90 5-48
Temiz odalar ve temiz alanlar için.
Bu tablo ISO 14644-1:2015 temiz odalar ve bunların ilgili GMP Sınıfı ve Federal Standardı için saat başına tavsiye edilen hava değişimlerini ayrıntılı olarak 
anlatmaktadır.

Temiz oda sınıflandırmaları hakkında ek bilgi kaynakları

Production Automation Corporation: Class 2 - 3 Medical Device Cleanrooms 
(https://blog.gotopac.com/2018/12/20/cleanroom-design-medical-device-class/#:~:text=and%20Temperature%20
Calibration-,Cleanroom%20Design%20for%20Injection%20Molded%20Medical%20Devices,ISO%20Class%20
7%2D8%20cleanroom)

Connect2Cleanrooms: Cleanroom Classifications 
(https://www.connect2cleanrooms.com/knowledge-base/cleanroom-classifications)

Temizoda.org.tr: Standards for Classification of Cleanrooms 
(https://www.temizoda.org.tr/media/files ClassificationOfCleanrooms2005.pdf)

American Cleanroom Systems: FAQs about Clean Room Classifications 

(https://www.americancleanrooms.com/cleanroom-classifications/#:~:text=A%20cleanroom%20must%20have%20
less%20than%2035%2C%20200%2C000%20particles%20%3E0.5,100%2C000%20particles%20per%20cubic%20
foot.)

ISO 14644-1:2015 Temiz Oda Sınıflandırması
Bu tablo partikül konsantrasyonuna göre hava temizliği sınıfını ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

ISO Sınıflandırma Numarası
Aşağıda gösterilen düşünülmüş boyutlara eşit veya bu boyutlardan daha büyük 
partiküller için azami izin verilebilir konsantrasyonlar (partiküller/m3)
≥0.1 μm ≥0.2 μm ≥0.3 μm ≥0.5 μm ≥1 μm ≥5.0 μm

ISO Sınıf 1 10b d d d d e

ISO Sınıf 2 100 24b 10b d d e

ISO Sınıf 3 1 237 102 35b d e

ISO Sınıf 4 10 2,37 1,02 352 83b e

ISOSınıf 5 100 23,7 10,2 3,52 832 d.e.f

ISO Sınıf 6 1,000,000 237 102 35,2 8,32 293
ISO Sınıf 7 c c c 352 83,2 2,93
ISO Sınıf 8 c c c 3,520,000 832 29,3
ISO Sınıf 9g c c c 35,200,000 8,320,000 293

ISO 14644-1:2015’de gösterilen temiz odalar ve temiz alanlar için

Havadaki Partikül Kontaminasyonu için Temiz Oda Sınırları
GMP bakımından temiz oda ve temiz hava cihazı sınıflandırma (2008).

Temiz Oda Standardı Metreküp başına izin verilen azami partikül sayısı

EU GMP Sınıfı ISO 14644-1 Çalışmaz durumda 
≥0.5 μm

Çalışmaz durumda 
≥5.0 μm

Çalışır durumda 
≥0.5 μm

Çalışır durumda 
≥5.0 μm

A 5 3,52 20 3,52 20
B 5 3,52 29 352 2,9
C 7 352 2,9 3,520,000 29
D 8 3,520,000 29 Tanımsız Tanımsız

Temiz odalar ve temiz alanlar için
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KKE Üretimi

KKE’nin üretilmesi için gereken makineler ve sofistikasyon düzeyi, beklenen çıktıya bağlıdır. Teorik olarak tam otomasyon 
mümkün olmasına rağmen KKE üretim hatlarının asli kısmında çoğu makinenin maske üretiminin her yönünü 
yapamaması nedeniyle hâlâ el emeği gereklidir. Bu durum KKE üretimini emek yoğun bir uygulama haline getirmekte 
ve daha düşük maliyetli piyasalarda KOBİ’lere rekabet avantajı için olanaklar sunmaktadır. Her KKE ürünü kategorisine 
yönelik üretim işlemleri, aşağıda açıklanmaktadır. 

Maske Üretimi

Tıbbi veya partikül filtreli maskeleri üreten tesislerin gerekleri benzerdir. Otomatik makineler birçok katmanda maske 
gövdelerini üretmektedir. Bu makineler farklı katmanları dizmekte, kesmekte ve maske gövdesinin ultrasonik dikimini 
gerçekleştirmektedir. Hatta bazıları aynı anda içine burun telini de yerleştirebilmektedir.

Piyasadaki mevcut makinelerin birçoğu maske gövdesini üretirken aynı anda kulak askıları veya maske bağlarını 
sabitleyememektedir. Bu nedenle kulak askıları veya maske bağlarının ultrasonik dikimi, ek makineler kullanarak el 
emeği ile yapılmaktadır. Bu işlem tamamen otomatikleştirilmediğinden maske gövdesinin üretiminden daha yavaştır. 
Üreticiler iki üretim sürecinin karşılaştırmalı hızlarını hatırda tutarak ile gerekli olacak ek makine sayısını tahmin etmelidir 
(yani her maske gövdesi üretim makinesi için beş kulak askısı takma makinesi).

Üç tür maske yapma makinesi bulunmaktadır.40

Tıbbi yüz maskesi üretimi

1. Atılabilir (tek kullanımlık) tıbbi maskelerin temel yapısı ve işlevleri

Model Yarı-otomatik 
maske yapma makinesi

Otomatik
maske yapma makinesi

Tam otomatik 
maske yapma makinesi

Çıktı Teorik: 90~110 adet/dk
Fiili: 80~90 adet/dk

Teorik: 90~110 adet/dk
Fiili: 80~90 adet/dk

Teorik: 120 adet/dk
Fiili: 80~90 adet/dk

Hata giderme Çok az hata giderme zorluğu, 
istikrarlı faaliyet

Çok az hata giderme zorluğu, 
istikrarlı faaliyet

Hata giderme zordur, faaliyeti sta-
bilize etmek daha zordur

Görüşler

Kulak askılarını kaynak yapacak 
düzinelerce kişiyi gerekmekte, 
24 saatte yaklaşık 150.000 adet 
üretmektedir

İşletmek için iki kişi 
gerekmekte, 24 saatte yaklaşık 
100.000 adet üretmektedir

İşletmek için bir kişi gerekmekte, 
24 saatte yaklaşık 100.000 adet 
üretmektedir

Maskelerin teorik çıktısı; dokumasız kumaş, kulaklıklar ve diğerleri gibi girdi bitmesi, teknik sorunlardan kaynaklı 
bozulma, üretim sürecinde meydana gelebilecek diğer sorunlar nedeniyle üretim hattının durmak zorunda kalmayacağı 
durumlardaki senaryoyu tanımlamaktadır. Bu bakımdan fiili olan, çıktının tedbirli bir tahminidir.

2. Tıbbi maskelerin teknik şartnamesi ve standartları

Maskeler için ortak deney standartları aşağıdaki gibidir (Standartlar, Bölüm 3’te ayrıntılarıyla sunulmaktadır).

• EN 149 “Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Partiküllere karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler – 
   Gerekler, deneyler, işaretleme”
• EN 14683 “Tıbbi yüz maskeleri – Gerekler ve deney yöntemleri”
• ASTM F2100 “Tıbbi Yüz Maskelerinde Kullanılan Materyal Performansı için Standart Şartname” 
• “NIOSH 42 CFR 84 (Başlık 42, Bölüm 84) Kapsamında Sertifikalı Partikül Respiratörlerin Cihazlarının Seçimi ve 
   Kullanımı Kılavuzu”
• EN 14168 “Tıbbi yüz maskeleri. Gerekler ve deney yöntemleri”
• GB 2626 “Solunumla ilgili koruyucu ekipman. Motorsuz hava temizleyici partikül maskesi”

3. Tıbbi maskelerin resmi üretim süreci

Ham dokumasız materyali maske ebatlama askısına asılmaktadır ve makine tam otomatik üretim hattındaki 
kalibrasyondan sonra maskeleri otomatik olarak üretmektedir. İlk aşamadan sonra, kağıt maske ortaya çıkmakta ve 
ultrasonik kaynak için kulak bandı makinesine aktarılmaktadır ki bu, yüksek frekanslı ultrasonik akustik titreşimlerin katı 
haldeki kaynağı oluşturmak için basınç altında bir arada tutulan iş parçalarına bölgesel olarak uygulandığı endüstriyel 
bir işlemdir. Son olarak, maske etilen oksit ile sterilize edilmekte ve yedi günlüğüne buharlaşmaya bırakılmaktadır. Özel 
süreç aşağıdaki gibidir:

 1. Dokumasız kumaşın üç katmanını birleştirmek.
 2. Burun klipsi ile sabitlenen metal teli üç katmanlı dokumasız kumaşa dikmek.
 3. Pilileri yapmak için maskeyi katlamak.
 4. Tek maske birimi halinde kesmek. 
 5. Kulak askısını ultrasonik kaynak cihazını kullanarak maskenin dört köşesine sabitlemek.
 6. Dezenfekte etmek.

Maske üretiminin tamamı boyunca maske gövdelerinin istikrarlı bir şekli ve boyutu muhafaza etmesini sağlamak 
önemlidir. Bu, aynı zamanda kulak askısı kaynağının istikrarını sağlamaktadır.41
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4. Tıbbi maskeler için gereken ekipman

Atılabilir (tek kullanımlık) tıbbi maskeleri üreten bir maske üretim hattı için genellikle gereken ekipman; maske oluşturma 
makineleri, maske kıvırma makineleri, maske kenar işleme makineleri, burun köprüsü hat takma makineleri ve kulak 
bandı nokta kaynak makinelerini içermektedir. Yarı-otomatik tıbbi maske üretim hattı tam zamanlı çalışması halinde 
günde 130.000 parçaya kadar ulaşabilir ve otomatik hatta yükseltilebilir. 

5. Ürün kalitesinin kontrol edilmesi ve atılabilir (tek kullanımlık) maskelerin güvenliği

Tıbbi maskelere yönelik filtreli materyalin kalitesini uygun ve etkili denetim araçları ile kontrol etmenin zor olması 
nedeniyle işletmeler esas olarak kayıt teknolojisi incelemeleri ve sistem değerlendirmeleri yoluyla denetlenebilmek 
için, üretim kalitesi yönetim sistemi faaliyetini standardize ederek ürünlerinin kalitesini kontrol etmek zorundadır. 
Denetmenler, üretim sürecine ve filtreli materyalin tedarik kaynağına dikkat edecektir. Ürünlerinin kalitesini sağlamak 
amacıyla işletmeler ürünlerinde kullanılan filtreli materyali kontrol etmeli, kaynakları ve kalite gereklerini açıklığa 
kavuşturmalı ve nispeten istikrarlı üretim süreçlerine ve tedarik kaynaklarına sahip olmalıdır. 

6. Tıbbi maske kalite denetimi

Temel tıbbi maskeler tıbbi amaçlarla kullanılacağından, yalnızca belirli öğeler test edildikten ve onaylandıktan sonra 
piyasada satılabilir. Atılabilir (tek kullanımlık) tıbbi maskelerin test edilmesi hem fabrika denetimini hem de tip denetimini 
içermektedir (Standartlara ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 5).42

Tam otomatik maske yapımı

1. Tam otomatik maske yapma makinesinin avantajları

Yarı otomatik ve tam otomatik üretim hatları için gereken maske dilimleyiciler özdeştir. İki işlem arasındaki fark kulak 
askısı kaynağı aşamasından kaynaklanmaktadır. Yarı otomatik üretim el ile kaynağı gerektirirken (dikme) ve dolayısıyla 
hatayı gidermek basit iken, tam otomatik üretim dilimlemeden sonra otomatik kaynağı içermektedir, ancak hatalı ürünler 
daha kolay biçimde belirlenmesine rağmen, makinedeki hatayı giderme daha karmaşıktır. Dolayısıyla maske yapma 
makinesi üretici tarafından doğru biçimde kurulmuşsa tam otomatik üretim yarı otomatik üretime kıyasla daha uygun 
bir işlemdir. İstikrarlılık ve yüksek hıza ek olarak, tam otomatik maske yapma makinesi yarı cotomatik maske yapma 
maskesine kıyasla en az on çalışandan tasarruf sağlamaktadır.43

2. Tam otomatik maske yapma makinesi türleri

Piyasadaki otomatik maske yapma makineleri, genellikle otomatik “tek traktörlü (çekicili)” maske yapma makineleri 
ve “tek traktörlü iki” maske yapma makineleri olarak ayrılmaktadır. Maske yapma makinelerinin üretiminde ve piyasa 
araştırmasında deneyim, “tek traktörlü” maske yapma makinesinin “tek traktörlü iki” maske yapma makinesinden daha 
pratik ve verimli olduğunu öne sürmektedir. Söz edilen ikinci makinelerde, film yapım makinesini iki kaynak makinesi 
ve orta ayırma sistemi ile eşleştirmek zordur ve dört taşıma bandı bulunmaktadır. Herhangi bir parça düşerse tüm 
hat durmak zorunda kalacaktır, dolayısıyla makine genellikle sadece çok yavaş biçimde faaliyet gösterebilmekte ve 
dakikada 60 parçadan fazla üretmemektedir.

“Tek traktörlü” maske yapma makinesi, yalnızca bir maske dilimleyici, tek bir taşıma bandı ile kaynak makinesinden 
oluşmakta ve tüm hattın durma olasılığını azaltmaktadır. Buna ek olarak, birleştirilecek daha az bileşen bulunması 
nedeniyle “tek traktörlü” tam otomatik maske yapma makinesi yüksek hızda üretim yapabilir.44

3. Hız ve istikrarlılık

Teorik olarak, makine normal hızlarda tutarlı biçimde çalışacaktır, ancak hız belirli bir eşiği aştığında bozulmaya 
eğilimlidir ve kalite garantisi verilemez. Bu nedenle üreticiler hem hacim çıktısının hem de piyasalara yönelik standartları 
karşılamak amacıyla, istenen kalite gereklerinin garantisini verebilecek hız aralığını belirlemek zorundadır. Genellikle, 
makinenin hızı ve istikrarlılığı hız 80 adet/dk~100 adet/dk aralığında olduğunda idealdir.45

4. Hizmete alma ve dayanıklılık

Üreticinin, operatörün ne kadar yakın zamanda makineyi usta biçimde çalıştırabileceğini, ne kadar yakın zamanda 
makinenin istikrarlı bir parti oluşturabileceğini ve ne kadar sıklıkla bozulacağını bilmesi gerekmektedir. Bu konular 
üretim programını, işletmenin hataya toleransını ve kayıp riskini etkilemektedir. Bir makineyi satın alırken üreticinin 
ne kadar sürede hata giderdiğini, hangi sorunların çözülmüş olduğunu ve makinenin normal koşullar altında ne kadar 
sıklıkla bozulduğunu sormak önemlidir.46

Tıbbi yüz maskesi üretimine ilişkin ek bilgiler

Euratex: FAQ on Face Mask Production, Requirements, Testing and Standards (https://euratex.eu/covid-19/
protective-garments/faq-face-masks-production-requirements-testing-and-standards/)

Testex Textiles: The Complete Guide for the Medical Masks Production (https://www.testextextile.com/fighting-the-
coronavirus-top-6-knowledge-to-know-before-investing-in-establishing-disposable-medical-mask-production-lines/)

Testex Textiles: What does the Mask Making Machine Look Like?
(https://www.testextextile.com/what-does-the-best-seller-mask-making-machine-look-like/)

Testex Instrument Ltd.: Video Link: Medical Face Mask Making Machine
(https://www.youtube.com/watch?v=a9m5qM54vCk)

Testex Textiles: Global Standards for Face Masks (https://www.testextextile.com/global-standards-for-face-masks-
fullest-version-update/)

Testex Textiles: Mask Production Traps (https://www.testextextile.com/the-traps-of-mask-production-the-most-
critical-and-latent/)

TM120 Yarı Otomatik Tıbbi Maske Yapma Makinesi TM100 Otomatik Tıbbi Maske Üretim Hattı
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Respiratör (N95, FFP2, FFP3, KN95) üretimi

İki temel respiratör türü bulunmaktadır: Hava filtreli ve hava ikmalli. Hava filtreli respiratörler (N95 respiratörü veya 
maskesi gibi) kullanıcının burun ve ağzına kirletici, bakteri ve diğer maddelerin ulaşmasını engellemektedir. Hava ikmalli 
respiratörler, kullanıcıya bir hazneden veya diğer kirletilmemiş kaynaktan temiz hava sağlamaktadır (örneğin Kendi 
Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı).47

N95 maskelerinin yapısı ve materyaller
 
Tıbbi N95 respiratörü Bölüm 1’de tanımlandığı üzere sıklıkla polipropilenden yapılan çok katmanlı dokumasız kumaştan 
oluşmaktadır. Maskenin iç ve dışını kaplayan kumaşın dıştaki iki koruyucu kumaş katmanı spunbond materyalden 
yapılmıştır. Sonsuz elyaf serme tekniği, taşıma bandına uzunluk olarak 15 ve 35 mikrometre arasında eritilmiş termoplastik 
polimer (sıklıkla polipropilen) iplikleri püskürten başlıkları kullanmaktadır. Bant hattın aşağısına doğru ilerledikçe iplik 
katmanları kumaşı oluşturmaktadır. Lifler daha sonra ısıl, mekanik veya kimyasal teknikleri kullanarak bağlanmaktadır. 
Yoğunluğu 20 ve 50 g/m2 arasındaki respiratörün iki dış katmanı, kullanıcının solumalarında herhangi bir şeyin önündeki 
bariyer görevinin yanı sıra dış ortama karşı koruma görevi de görmektedir.48

Spunbond katmanları arasında 250 g/m2 kadar yoğun olabilecek ön filtrasyon ve filtrasyon katmanı yer almaktadır. 
Ön filtrasyon katmanı genellikle iğneyle dikilmiş dokumasız kumaştan yapılmaktadır. Bu dokumasız materyal türü, 
yapışkanlığını artırmak amacıyla iğneleme ile bağlanmaktadır. Bu işlem lifleri bir arada tutmak için kumaş yoluyla 
sürekli olarak çentikli iğneler göndererek gerçekleştirilmektedir. Ön filtrasyon katmanı, daha sonra plastik liflerin ısıtılmış 
yüksek basınçlı silindirlerden geçirilerek ısıl olarak bağlandığı sıcak kalandırlama işleminden geçirilmektedir. Bu işlem ön 
filtrasyon katmanını daha kalın ve sert hale getirmektedir, böylelikle istenen şekil verilebilecek ve maskenin kullanıldığı 
şekli koruyacaktır. 

Filtrasyon katmanı yüksek verimli meltblown elektret (veya polarize edilmiş) dokumasız materyalden oluşmaktadır. 
Bu, filtrasyonun verimliliğini belirlemektedir. Eriyikten püskürtme, çoklu makine başlıklarının eritilmiş sentetik polimer 
iplikleri taşıma bandına püskürtmek için havayı kullandıkları sonsuz elyaf sermeye benzer bir işlemdir. Ancak lifler çok 
daha küçüktür, bir mikron genişliğinden daha azdır. Taşıma sürdükçe, iplikler oluşmakta ve kumaşı oluşturmak için 
soğudukça doğal biçimde bağlanmaktadır. Meltblown kumaşı, bazen mukavemeti ve aşınmaya dayanıklılığı artırmak 
amacıyla ısıl olarak da bağlanmaktadır, bununla birlikte kumaş daha sonra kendi kilit özelliklerinin bazılarını kaybetmeye 
başlamaktadır. 

Respiratör Yapma Makinesi (N95, KN95, FFP2, FFP3)

Respiratörler ultrasonik kaynak (dikiş) yoluyla katmanları birleştiren, kullanıcının burnunun üzerine maskeyi yerleştirmek 
amacıyla şeritleri ve metal şeritleri ekleyen makine ile yapılmaktadır. Respiratörler daha sonra sterilize edilmektedir.49

Üretim sürecinde, üç farklı makine türü gereklidir50:

1. Otomatik Maske Gövdesi Oluşturma Makinesi (1 set): Maske gövdelerini otomatik olarak üretmek amacıyla   
    kullanılmakta ve besleme sisteminden maskenin 4-5 katmanlı kumaş materyalini birleştirecek ultrasonik kaynak  
     cihazını içermektedir. Bu makine, yerleştirilen burun klipsleri ile kalıp kesim şeklinde maske gövdelerini üretmektedir.

2. Kulak Askısı Ultrasonik Kaynak Makinesi (4 set önerilmektedir). Önceki süreçte üretilen maske gövdeleri ile kulak 
    askılarını birleştirmek amacıyla kullanılmakta ve kulak askısı besleme sistemini barındırmaktadır. Maske gövdesi
     yerleştirilmekte ve makine dört noktada otomatik olarak kaynağı tamamlamaktadır.
3. Maske Kenarı Ultrasonik Kaynak Makinesi (3 set). Katlanmış maskeleri üretmek amacıyla dört kenarı birlikte 
    kaynak yapmak için kullanılmaktadır. Döner yüzey üzerinde altı çalışma yeri barındırmakta ve her dönüşte bir maske 
    tamamlanmaktadır. 

Respiratör üretimine ilişkin ek bilgiler

Testex Textiles: Respirator Mask Making Machine (https://www.testextextile.com/product/kn95-mask-machine/)

Kuaiyuda: Fully Automatic N95 Mask Making Machine (https://www.youtube.com/watch?v=4EMRxU8rhwg)

Suny Group: Semi Automatic N95 Mask Making Machine (https://www.youtube.com/watch?v=gS48_EjLp-c)

Tulum üretimi ve makineleri

Diğer önemli KKE, hastanelerdeki ve potansiyel olarak yüksek derecede kontamine çalışma alanlarındaki diğer sağlık 
çalışanları için öncelikli olarak kullanılan tulumlardır. 

KKE gövde tulumları iki adımda yapılmaktadır. İlk olarak, tulum tek iğneli düz dikiş makinesi veya üç iplikli genel makine 
gibi normal makineler kullanılarak dikilmektedir. Kenar dikişini daha yüksek hızda yapması nedeniyle overlok makinesi, 
ön fermuarı birleştirenler haricinde tüm dikişler için daha iyi bir seçimdir. İkinci olarak tüm dikişler dikiş kaplama bandı 
kullanan sıcak havalı dikiş kaplama makinesi ile kaplanmaktadır.

Tulum kalıplarının toplu kesimi endüstriyel giysi üretimi ile aynı biçimde yapılmaktadır ve aynı düz bıçaklı kesim 
makinesi kullanılabilir. Bitirilen tulumlar, sterilizasyon makinesi kullanılarak sterilize edilmektedir. Bunlar, daha sonra el 
ile katlanmakta ve her parça polietilen torbanın içine yerleştirilmektedir.51

Ek bilgiler için bakınız:

Online Clothing Study: PPE Coverall Manufacturing Resources (https://www.onlineclothingstudy.com/2020/06/ppe-
coverall-manufacturing-resources.html)

H&H Asia Group: PPE Coverall Production (https://www.youtube.com/watch?v=EzPT1IiKpiY&feature=youtu.be).

Önlük üretimi ve makineleri

Önlükler sağlık hizmeti ortamlarında kullanılan kişisel koruyucu ekipman örnekleridir ve kullanıcıları potansiyel olarak 
bulaşıcı sıvı ve katı materyale temas ettikleri taktirde, enfeksiyon veya hastalığın yayılmasından korumak amacıyla 
kullanılmaktadır. Önlükler aynı zamanda kullanıcılarının, zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişiler gibi hassas hastalara 
zarar verebilecek mikroorganizmaları aktarmasını önlemeyi sağlamak amacıyla kullanılabilir. 

Tıbbi/izolasyon önlüklerinin tasarımı, arkada olası açıkların bulunması ve yalnızca diz altına kadar vücudu kaplamaları 
nedeniyle sürekli olarak tüm vücuda yönelik koruma sağlamamaktadır.52

Önlüklerin üretiminde kullanılan makineler tulumlar için kullanılanlar ile aynıdır: Tek iğneli düz dikiş makineleri, üç iplikli 
overlok makineleri, sıcak havalı dikiş kaplama makineleri ve düz bıçaklı kesim makineleri. Piyasada tam otomatik önlük 
makineleri de bulunmaktadır.

Ek bilgiler için bakınız:

US Food and Drug Administration: Medical Gowns (https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-
equipment-infection-control/medical-gowns#:~:text=A%20surgical%20gown%20is%20a,body%20fluids%2C%20
and%20particulate%20matter.&text=Surgical%20gowns%20can%20be%20used,(Levels%201%2D4)

Thomasnet: How to Make Protective Gowns for COVID-19 (https://www.thomasnet.com/articles/other/how-to-make-
protective-gowns-for-coronavirus-covid-19/)

Goodle Patents; Method of Manufacturing Surgical Gown (https://patents.google.com/patent/US20130318693)
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BÖLÜM 3. Kalite Güvence Kılavuzu– KKE ve Tıbbi Cihaz 
Üretimi için Yönetim Sistemi Gerekleri ve Üretim Kalite 
Kontrol Sistemleri
Bu bölümde, ilk olarak KKE’nin başarılı biçimde üretimi için kurulan ve iyi işleyen Kalite Güvencesi ve Uygunluk 
Değerlendirmesi Süreci’nin önemi vurgulanmaktadır. İkinci olarak, KKE’nin üretiminde önemli olan kilit Uluslararası 
Standardizasyon Teşkilatı (ISO) standartları listelenmekte ve ayrıntılı biçimde tanımlanmaktadır. Son olarak, DSÖ’den 
belirli KKE ile ilişkili ayrıntılı standartlar listesi verilmektedir.

KKE’nın kalite güvencesi ve uygunluk değerlendirmesi

COVID-19 küresel salgınının oluşturduğu zorluklar, kalite güvencesi ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin önemini 
artırmıştır. Bir ürünün, örneğin bir KKE ürününün amacına uygun başarılı biçimde üretilmesinin sırrı, kaliteyle ilgili 
sorunları ilk andan itibaren ele almakta yatmaktadır. Ürünün kalitesini ve uygunluğunu sağlamak amacıyla, üreticinin 
sürekli olarak üretebilen ve tutarlı biçimde beklenen kaliteye ulaşabilen titiz bir üretim sistemi oluşturması gerekmektedir.

Üretim kalite kontrol sistemi, ham veya yarı mamul materyalin girdisinden üretimin kendisi ve nihai ürünün paketlenmesine 
kadar üretim sürecinin tamamını kapsamalıdır. Üretimin yaşam döngüsünün bir parçasını oluşturan tüm süreçlerin titiz 
bir üretim süreci gerçekleştirecek ve ürünün kalitesini sağlayacak biçimde güçlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi 
gerekmektedir.
 

Kalite Güvencesi için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) ile ilgili 
Özen Yükümlülüğü 

Sürdürülebilirlik dünya genelinde tüketiciler için gittikçe önemli bir rol oynamaktadır, öyle ki “Küresel cevaplayıcıların yarısı 
(%49) tüketicilerin sıklıkla güçlü sürdürülebilirlik uygulamaları ile bağdaştırdıkları yüksek kalite/güvenlik standartlarına 
sahip ürünler için ortalamadan yüksek miktarları ödemeye istekli olduklarını söylemektedir”.53 Dolayısıyla sürdürülebilir iş 
uygulamaları müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, paydaşlar ve yerel toplumlar ile güveni muhafaza etme konusunda gittikçe 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum üreticinin markasını güçlendirecek ve piyasaya erişimde daha sorunsuz bir yol 
sağlayacaktır. Ayrıca sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlı kalmak, üreticilerin düzenleyici eğrinin ilerisinde olmasını 
sağlamakta ve yeteneğini muhafaza etmesine yardımcı olmaktadır. Gerçekten de anket cevaplayıcıların %46’sı “yalnızca 
sürdürülebilir iş uygulamalarına sahip işletmeler için çalışacaklarını” söylemiştir.”54

İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü

İnsan Hakları ve çalışma standartları, ÇSY’nin sosyal yönüne ilişkin en önemli temel yapılarından ikisidir. Küresel 
salgın sırasında, tedarik zinciri şeffaflığının eksikliği nedeniyle artan miktarda KKE piyasada yer bulmuş, bu durum 
ürünlerin emek sömürüsünün yaşanmamasını sağlayacak standartları karşılamasını ve İnsan Haklarının savunulmasını 
sağlayacak sıkı düzenleyici önlemlere yönelik ihtiyacı daha da artırmıştır.55 Birleşik Krallık, 2015’te Birleşik Krallık Modern 
Kölelik Yasası’nı uygulamaya koymuştur56, 2018’de Avustralya, Avustralya Modern Kölelik Yasası ile onu takip etmiştir57 ve 
gelecek yıldan itibaren, Avrupa Birliği, İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü mevzuatının uygulamaya konulmasının 
2021’de tartışmaya açılacağını ilan etmiştir.58 Yani, uluslararası pazarlara erişimi sağlamak amacıyla, hammaddenin satın 
alınmasından üretime ve dağıtılmasına kadar tedarik zinciri kapsamındaki titiz denetim kalite güvencesi mekanizmalarını 
sürdürmek çok daha önemli hale gelmektedir.

UNDP’nin Asya’daki İş ve İnsan Hakları girişimi, üreticilerin faaliyetlerinin insan haklarına etkilerini dikkate alması ve 
yönetmesini sağlamak amacıyla, basit ve erişilebilir bir araç olan “İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü ve COVID-19: 
İşletmeler için Hızlı Öz Değerlendirme’yi (Hızlı öz değerlendirme aracı) oluşturmuştur.59 Bu araç, tam tekmil insan hakları 
etki değerlendirmesi olarak sayılmayacak, ancak üreticilerin kendi değer zincirlerinde potansiyel gelişim noktalarını 
belirlemesini sağlayacaktır.

ÇSY ve İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğüne ilişkin ek bağlantılar

Danish Institute of Human Rights: Toolkit on Human Rights for Procurement Policy Makers and Practitioners (March 
2020)

Verite Guiding Principles for Responsible Businesses for the COVID-19 Pandemic and a guidance note on COVID-19 
and Vulnerability to Human Trafficking for Forced Labor

The WalkFree, Global Slavery Index, highlights the prevalence estimates of people living in modern slavery country-
by-country in 2018

The CSR Risk Check is a CSR risk assessment tool

Kalite güvencesi için uluslararası standartlar

Üreticilerin kendi üretim süreçleri ve ürünlerinin kalitesini kontrol etmek amacıyla benimseyebilecekleri yönetim 
sistemleri için birçok uluslararası standart bulunmaktadır. En yaygın biçimde kullanılan ve kabul edilen uluslararası 
standartlar aşağıda listelenmektedir.

İşletmenize güvenilebileceğini göstermesi nedeniyle ISO sertifikasyonunun önemi büyüktür.

Standart Kodlar İçerik
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri — Gerekler
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri — Gerekler ve Kullanma Kılavuzu
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri — Gerekler ve Kullanma Kılavuzu
ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu
ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar — Kalite Yönetim Sistemleri — Düzenleyici Amaçlı Gerekler
GMP İyi Üretim Uygulamaları

ISO 9001: 2015 – Kalite Yönetim Sistemleri

SO 9001: 2015 standardı “şu durumlarda kalite yönetim sistemi gereklerini belirlemektedir:

 a) Bir kuruluşun, müşteri gereklerini ve uygulanabilir tüzel ve düzenleyici gerekleri karşılayan tutarlı biçimde ürün ve  
      hizmetleri sunma yeteneğini göstermesi gerektiğinde ve 
 b) Bir kuruluş, müşteri gereklerine ve uygulanabilir tüzel ve düzenleyici gereklere uygunluk güvencesi ve sistemin  
      geliştirilmesine yönelik süreçler dahil olmak üzere, sistemin etkili biçimde uygulanması yoluyla müşteri
      memnuniyetini artırmayı amaçladığında.”60

ISO 9001 gerekleri, ISO tarafından on hükümle belirtilmektedir. ISO 9001:2015’in tüm gerekleri geneldir ve türü, boyutu 
veya sunduğu ürün ve hizmetlere bakılmaksızın her kuruluşa uygulanabilir olmayı hedeflemektedir. Zorunlu olmayan 
gerekler dokümantasyon amaçlarıyla sunulurken, zorunlu gereklere uyulması gerekmektedir.
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ISO 9001 sertifikasyonunun başlıca yararlarından bazıları şunlardır:

• Hem küçük hem de büyük kuruluşlara uygunluk
• Kuruluş içinde daha iyi yönetim
• Maliyetlerin azalması
• Verimlilik, üretkenlik ve kâr artışı
• Müşteriyi elde tutmayı ve müşteri edinmeyi artırma 
• Ölçülen ve izlenen tutarlı sonuçlar
• Küresel olarak tanınmış standart
• Diğer ISO standartları ile uyumluluk.

ISO 9001:2015 süreç yaklaşımı

ISO 9001 gereklerine uygun olarak, aşağıdaki eylem sırası, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin süreçlerini nasıl 
oluşturmayı ve kontrol etmeyi seçebileceğine ilişkin örnekler sunmaktadır. Aşağıda görüldüğü üzere, Planla-Uygula-
Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü uygulanarak performans yönetilebilir ve geliştirilebilir.61 Bu, eşit biçimde bir bütün 
olarak sistem, bireysel süreçler ve operasyonel faaliyetler için geçerlidir. PUKÖ her aşamada risk temelli düşünce ile 
sürekli iyileştirme döngüsü olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, bkz. ISO 9001:2015’te Süreç Yaklaşımı 
(https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso9001-2015-process-appr.pdf).

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001, kuruluşların gönüllü olarak belgelendirildikleri çevre yönetim sistemlerinin (ÇYS) tasarlanması ve 
uygulanmasında uluslararası bir standarttır.62 ISO 14001 sertifikasyonu, yeşil nitelikleri yükseltmekte, bu da işletmenin 
imajını güçlendirmektedir. Aynı zamanda, maliyet kontrolünü geliştirmekte ve çevresel faktörlerden kaynaklı kaza veya 
olayları azaltmaktadır. 

ISO 14001 sadece çevre yönetim standartlarına bağlılık sertifikası değil, aynı zamanda çevre performansını geliştirmeye 
devam etme konusunda uzun süreli bir taahhüttür. Kamu tıbbi tedarik kuruluşları dahil olmak üzere kamu tedarik 
kuruluşları kamu tedarik faaliyetleri için sürdürülebilirlik gereklerini güçlendirmeye devam ettikçe, ÇYS işletmenin 
daha uzun süreli yaşayabilirliği için gittikçe önemli hale gelecektir. Bu kapsamda ISO 14001, piyasa erişimi ve teklif 
değerlendirmesi için asgari gerekler olabilir. 

ISO 14001:2015 gerekleri genel olarak 10 bölüme veya hükme ayrılmaktadır.

ISO 14001:2015’e ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:

• ISO 14001: 2015 Uygulama Rehberi (https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-th/iso-14001/iso-
   140012015/iso-14001-implementation-guide.pdf).

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereklerini belirlemektedir ve işle ilişkili yaralanma ve hastalığı 
önlemenin yanı sıra proaktif olarak işyerlerinin sağlık ve güvenlik performansını iyileştirme yoluyla, kuruluşların güvenli 
ve sağlıklı işyerleri sağlaması amacıyla bu sistemin kullanımına yönelik rehberlik sağlamaktadır.63

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirecek, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini 
(sistem eksiklikleri dahil olmak üzere) asgariye indirecek, iş sağlığı ve güvenliği olanaklarından yararlanacak ve iş sağlığı 
ve güvenliği yönetim sisteminin faaliyetleriyle ilgili uygunsuzlukları ele alacak bir yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve 
sürdürmek isteyen her kuruluş için geçerlidir. 

ISO 45001:2018, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır. 
Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği politikası ile tutarlı olarak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hedeflenen sonuçları 
şunları içerir:

• Performansın sürekli olarak iyileştirilmesi
• Yasal ve diğer gereklerin yerine getirilmesi
• Hedeflerin gerçekleştirilmesi.

ISO 45001:2018’e ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:

BSI Group: ISO 45001:2018 International Standard for OH&S (https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-
nz/45001/bsi0044---1803_nz_iso-45001-migration-guide-web.pdf)

ISO26000: 2010 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu

ISO 26000:2010 boyutları veya yerine bakılmaksızın her tür kuruluşa aşağıdakilere ilişkin rehberlik sağlamaktadır64:

• Sosyal sorumlulukla ilişkili kavramlar, terimler ve tanımlar
• Sosyal sorumluluğun arka planı, trendleri ve özellikleri
• Sosyal sorumluluğa ilişkin ilkeler ve uygulamalar
• Sosyal sorumluluğun temel konu ve sorunları
• Kuruluş çapında kuruluşun politika ve uygulamaları yoluyla, etki alanı kapsamında sosyal sorumluluk sergileyen 
  davranışı entegre etmek, uygulamak ve teşvik etmek
• Paydaşları belirlemek ve paydaşlarla yakın ilişki kurmak
• Sosyal sorumlulukla ilişkili taahhütleri, performans ve diğer bilgileri iletmek.

ISO 26000:2010 ile kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasına yardımcı olması hedeflenmektedir. Hukuka 
uygunluğun her kuruluşun temel görevi ve sosyal sorumluluğun olmazsa olmaz parçası olduğunu tanıyarak, hukuka 
uygunluğun ötesine geçmeleri için teşvik etmek hedeflenmektedir. Sosyal sorumluluk alanında ortak anlayışı teşvik 
etmek ve sosyal sorumluluk için diğer araçları ve girişimleri tamamlamak, bunları değiştirmemek hedeflenmektedir.65

Sosyal sorumluluk sergileyen davranışın kökleri olduğu savunulan Yedi Kilit İlke aşağıdadır:

• Hesap verebilirlik
• Şeffaflık
• Etik davranış
• Paydaş ilgilerine saygı (Paydaşlar kuruluşun eylemlerinden etkilenen veya bu eylemleri etkileme yeteneğine sahip  

     kişiler veya gruplardır)
• Hukukun üstünlüğüne saygı
• Uluslararası davranış normlarına saygı
• İnsan haklarına saygı.
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Her ISO 26000 kullanıcısının dikkate alması gereken Yedi Temel Konu aşağıdadır:

• Organizasyonel yönetişim
• İnsan hakları
• İş uygulamaları
• Çevre
• Adil faaliyet uygulamaları
• Tüketici sorunları
• Toplum katılımı ve gelişimi.

ISO 26000’a ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:

International Organization for Standardization: ISO 26000 and OECD Guidelines (https://www.iso.org/files/live/sites/
isoorg/files/store/en/PUB100418.pdf) 

International Organization for Standardization: ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility (https://www.iso.
org/standard/42546.html#:~:text=ISO%2026000%3A2010%20is%20intended,part%20of%20their%20social%20
responsibility).

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri

Bu Uluslararası Standart, tasarım ve geliştirme, üretim, depolama ve dağıtım, montaj, bakım ve hizmet dışı bırakma 
ve tıbbi cihazların elden çıkarılması ile ilişkili faaliyetlerin tasarımı ve geliştirmesi dahil olmak üzere (örneğin teknik 
destek), bir tıbbi cihazın yaşam döngüsünün bir veya daha fazla aşamasına katılan bir kuruluş tarafından kullanılabilecek 
kalite yönetim sistemi gereklerini belirlemektedir66. Bu Uluslararası Standart’taki gerekler aynı zamanda tedarikçiler veya 
bu kuruluşlara ürün (örneğin hammaddeler, bileşenler, alt gruplar, tıbbi cihazlar, sterilizasyon hizmetleri, kalibrasyon 
hizmetleri, dağıtım hizmetleri, bakım hizmetleri) sağlayan diğer dış taraflar tarafından kullanılabilir. Tedarikçi veya dış 
taraf, gönüllü olarak bu Uluslararası Standart’ın gereklerine uymayı seçebilir veya uyması sözleşme ile zorunlu kılınabilir. 

Kalite yönetim sistemi kapsamında kullanıldığında, bu tür yaklaşım aşağıdakilerin önemini vurgulamaktadır:

a) Gerekleri anlamak ve karşılamak.
b) Katma değer bakımından süreçleri dikkate almak.
c) Süreç performansı ve etkililiği sonuçlarını elde etmek.
d) Nesnel ölçüme dayalı süreçleri iyileştirmek. 

ISO 13485:2016’ya ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:

International Organization for Standardization: ISO 13485:2016 Medical devices Quality management systems and 
Requirements for regulatory purposes (https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en).

İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ürünlerin kalite standartlarına göre tutarlı biçimde üretilmesini ve kontrol edilmesini 
sağlayan süreç, prosedür ve dokümantasyon sistemidir. Bu uygulamaların gıda, ilaç ürünleri ve KKE gibi ürünler dahil 
olmak üzere, aktif ecza ürünlerinin üretimi ve satışı için yetkiyi ve ruhsatlandırmayı kontrol eden kuruluşlar tarafından 
tavsiye edilen rehber ilke ve düzenlemelere uyması gerekmektedir.67

GMP yönergeleri ve düzenlemeleri, bir ürünün güvenliği ve kalitesini etkileyebilecek birçok konuyu ele almaktadır. 
Bunlardan bazıları şunlardır:

• Hijyen – tesisler temiz ve hijyenik üretim alanını muhafaza etmek zorundadır
• Kontaminasyonu ve çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla kontrollü çevre koşulları
• Üretim süreçlerinin açık biçimde tanımlanması ve kontrolü
• Açık ve belirsizliğe yer vermeyen talimatlar ve prosedürler 
• Prosedürleri gerçekleştirecek ve belgeleyecek operatörlerin eğitimi
• Bu rehber ilkelere ve düzenlemelere uygunluğu göstermek amacıyla üretim sırasında kayıtları el ile ya da araçlar 
   yoluyla muhafaza etmek
• Bir partinin tüm tarihinin takip edilebilmesini sağlayan (dağıtım dahil olmak üzere) üretim süreci kayıtlarının   

     anlaşılabilir ve erişilebilir biçimde muhafaza edilmesi
• Dağıtımları sırasında ürünlerin kalitesine yönelik her riskin asgariye indirilmesi
• Ürünün her partisini satıştan veya tedarikten çekmeye yönelik bir sistemin mevcudiyeti
• Şikayetlerin incelenmesi ve soruşturulması ve hatalı ürünler için ve bu durumun yinelenmesini önlemek için uygun 
   önlemlerin benimsenmesi.

GMP veya cGMP (yürürlükteki İyi Üretim Uygulamaları) gereklerini karşılayan kuruluşlar, yalnızca mevzuata uymayacak, 
aynı zamanda kendilerini önemli ölçüde ürünlerinin kalitesini, gelirlerini ve müşteri memnuniyetini artıracak bir programa 
adayacaklardır.68

GMP’yi uygulamanın diğer yararlarından bazıları şunlardır:

• Hataları azaltan veya önleyen kalite sistemini ana hatlarıyla belirtmektedir.
• Ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktadır.
• Kontaminasyonu ve çapraz kontaminasyonu önlemekte ve kontrol etmektedir.
• Yanlış etiketlendirmeyi ve malın niteliğini bozmayı önlemektedir.
• İlgili kanunlara ve düzenlemelere ilişkin daha iyi bir anlayış sunmayı ve bunlara uymayı sağlamaktadır.
• Uluslararası inandırıcılığı ve toplumsal imajı geliştirmektedir.

GMP’ye ilişkin daha fazla bilgi için bakınız:

International Organization for Standardization: Good Manufacturing Practices (GMP) for Quality Standards (https://
isoupdate.com/standards/gmp/)

Çocuk İşçiliği

Tüm sektörlerde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması uluslararası bir amaçtır ve her ülke bunu ulusal bir amaç haline 
getirmekle yükümlüdür. 

ILO’ya göre, “çocuk işçiliği”, “çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve onurlarından mahrum bırakan ve beden ve 
ruh gelişimine zararlı olan iştir.” Bu:69

• Çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal olarak veya manevi açıdan tehlikeli veya zararlı olan ve/veya
• Çocukları okula gitme olanağından mahrum bırakarak, okuldan erken ayrılmak zorunda bırakarak veya okul ile aşırı  

     uzun ve ağır işleri aynı anda sürdürmeye zorlayarak onların öğrenimlerini aksatan iş anlamına gelmektedir.

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında köleleştirilen, ailelerinden ayrılan, ciddi tehlikelere ve hastalıklara maruz 
bırakılan ve/veya büyük şehirlerin sokaklarına kendi başının çaresine bakmaya bırakılan – sıklıkla çok küçük yaştaki 
çocuklar yer almaktadır. Belirli “çalışma” biçimlerinin “çocuk işçiliği” olarak adlandırılıp adlandırılamaması çocuğun 
yaşına, yapılan çalışmanın türü ve sürelerine, hangi koşullar altında yapıldığına ve tek tek ülkeler tarafından güdülen 
hedeflere bağlıdır. Cevap, ülkeden ülkeye değişmesinin yanı sıra, ülkeler dahilinde sektörler arasında da değişmektedir.70
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KKE için Geçerli Standartlar ve Tıbbi Cihaz Ürün Performansı

Tedarik amacıyla, bu bölüm sağlık hizmeti ve genel nüfusun kullanımı için belirli bir piyasada KKE’ye yönelik asgari 
gerekleri tanımlamaktadır. En yaygın olarak kullanılan standartlar, AB standartları ve ABD standartlarıdır. Sonraki 
bölümde üretim amaçlarına yönelik standart gerekler tüm piyasalar için bütün yönleriyle açıklanmaktadır.

KKE’nin hem sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliğinde hem de özel kullanımda önemli bir rol oynaması nedeniyle, 
mevzuat KKE’nin kullanılacağı her ülke ve/veya bölgede ürünlerin asgari işlevselliğin bir kısmını veya performans 
kriterlerini karşılamasını zorunlu kılmaktadır. Bu asgari performans düzeyleri daha sonra söz konusu piyasada geçerli 
olan ulusal, bölgesel veya uluslararası ürün standartlarında genel olarak belirtilmektedir. 

Bu ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlara dayalı olarak, üreticilerin ürünlerinin performansını kanıtlaması 
beklenmektedir. DSÖ 71 72 ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)73 tarafından geliştirilen aşağıdaki tablolar farklı ülke/
bölgelerde küresel salgın sırasında kullanılan KKE ürünleri için geçerli olan standartları göstermektedir. 

Farklı KKE türleri için DSÖ standartlar listesi

(Bu bilgiler, 13 Kasım 2020’den itibaren KKE teknik şartnameye ilişkin DSÖ raporuna dayanmaktadır) 

KKE Ürünleri

Kalem Özellikler Performans standartları

Eldiven, tıbbi 
muayene 
(steril 
olmayan) 

Eldiven, muayene, nitril (tercih edilir), 
lateks, polikloropren veya PVC, pudrasız, 
steril olmayan (örneğin toplam uzunluğu 
asgari 230 mm). Asgari kalınlık 0.05 mm. 
Boyutlar S, M, L. 

EN 455 
EN 374, isteğe bağlı ek: 
ASTM D6319, D3578, D5250, D6977 
veya alternatif eşdeğer standart seti 

Eldiven, 
cerrahi 
(steril) 

Eldiven, cerrahi, nitril (tercih edilir), 
lateks, poliizopren veya polikloropren, 
steril, pudrasız, atılabilir (tek kullanımlık). 
Eldiven, boyu ideal olarak ön kolun 
ortasına kadar, el bileğini kapatacak 
biçimde uzun manşetlere sahip olmalıdır. 
Asgari kalınlık 0.10 mm. 5.0–9.0 aralığında 
değişen boyutlar

EN 455 ASTM D3577 
Sterilite: 
Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi
EN ISO 11607 
veya alternatif eşdeğer standart seti

Yüz siperliği

Saydam plastikten yapılmakta ve hem 
kullanıcı hem de hastaya iyi görünürlük 
sağlamaktadır, başın çevresine sıkı 
biçimde ve alın bölgesine rahatça 
oturtmak için ayarlanabilir bant, 
buğulanmaz (tercih edilir), yüzün 
kenarlarını ve tamamını kaplamaktadır, 
tekrar kullanılabilir (silinebilen ve 
dezenfekte edilebilen sağlam materyalden 
yapılır) veya atılabilir (tek kullanımlık)

• EN 166 (tekrar kullanılabilir ise),
• ANSI/ISEA Z87.1 (tekrar kullanılabilir ise),
veya alternatif eşdeğer standart seti 

Partikül 
respiratörü

Verimli partikül filtrasyonu (asgari %94 
veya %95), ağızdan düşmeyen tasarımı 
ile iyi nefes alınabilirlik (örneğin ördek 
gagası, fincan şeklinde). 

Akışkan direnci için test edilebilir. 
(NIOSH/FDA cerrahi N95, EN 149 
FFP2+Tip IIR, GB 19083 Sınıf/Düzey 1)

Akışkan dirençli respiratör:
• Asgari NIOSH onaylı (Başlık 42, Bölüm 84) ve FDA onaylı 
“cerrahi N95”
• EN 149, asgari “FFP2” ve EN 14683 Tip IIR
• GB 19083, asgari “Sınıf/Düzey 1”,
veya alternatif eşdeğer standart
Sıvıya dirençli olmayan respiratör
• 42 CFR 84’e göre (Başlık 42, Bölüm 84) asgari NIOSH 
onaylı “N95”
• EN 149, asgari “FFP2”
• GB 2626, asgari “KN95”
veya alternatif eşdeğer standart

Kalem Özellikler Performans standartları

Maske, 
tıbbi -sağlık 
çalışanı için

Tıbbi maske, iyi nefes alınabilirlik, 
İç ve dış yüzler açık biçimde belirlenmelidir,
%98 damlacık filtrasyonu, tercihen akışkan direnci.

Akışkan dirençli maskeler (cerrahi maskeler):
• EN 14683 Tip IIR
• ASTM F2100 Düzey 1, 2 veya 3,
• YY 0469, en az %98 bakteriyel damlacık 
filtrasyonu ile
veya alternatif eşdeğer standart
Sıvıya dirençli olmayan maske:
• EN 14683 Tip II
• YY/T 0969, en az %98 bakteriyel damlacık 
filtrasyonu ile
veya alternatif eşdeğer standart

Maske, tıbbi, 
hasta için

Tıbbi maske, iyi nefes alınabilirlik,
İç ve dış yüzler açık biçimde belirlenmelidir.

• EN 14683 Tip I
 • YY 0469 veya YY/T 0969, bakteriyel damlacık 
filtrasyonu %98’in altında ise
veya alternatif eşdeğer standart 

Cerrah 
önlüğü, üst 
giysiler

Tunik/üst giysiler, dokunmuş, cerrah önlüğü, tekrar 
kullanılabilir veya atılabilir (tek kullanımlık), kısa 
kollu (tunik/üst giysiler), tulum veya önlüğün altına 
giyilir

Cerrah 
önlüğü, 
pantolon

Pantolon, dokunmuş, cerrah önlüğü, tekrar 
kullanılabilir veya atılabilir (tek kullanımlık), tulum 
veya önlüğün altına giyilir

Önlük, ağır 
görev

Bahçıvan tipi önlüklü düz apron,
Kumaş: %100 polyester ve PVC kaplama veya 
%100 PVC veya %100 kauçuk veya %100 tekrar 
kullanılabilir ve biyoçözünür materyal veya diğer 
akışkan dirençli kaplanmış materyal, su geçirmez, 
boyun ve sırta bağlamak için dikilmiş şerit veya tek 
materyalli kesilmiş tabaka, Asgari gramaj: 300 g/
m2,
Kalınlık: 200-300 mikron, isteğe bağlı,
Örtü boyutu: 70- 90 cm (genişlik) x 120- 150 cm 
(uzunluk),
Tekrar kullanılabilir (dekontaminasyon için uygun 
düzenlemeler mevcut ise) veya biyoçözünürdür.

• EN ISO 13688
• EN 14126 ve kısmi koruma (EN 13034 veya EN 
14605)
• EN 343, su ve nefes alınabilirlik için
veya alternatif eşdeğer standart seti

Biyoçözünür ise,
• EN 13432,
• ASTM D6400

Önlük, 
atılabilir (tek 
kullanımlık)

Sağlık hizmeti ortamlarında kullanmak amacıyla, 
atılabilir (tek kullanımlık) düz kolsuz koruyucu önlük
Dikişsiz sıvı geçirmez ve lekeye dayanıklı,
Giymesi rahat, önlüğün bağlanmış sırt ve boyun 
bandı şeritleri bulunmaktadır (toplamda 4 adet),
Hem sırt hem de boyun bandı ayarlanabilir/
bağlanabilir,
Renk: beyaz,
Materyal: polietilen (PE) veya biyoçözünür veya 
bozunabilen materyal,
Boyut: 85 x 145 cm (w x l) (+/- 15%),
Kalınlık: 50 um’den az değildir,
Suya ve dezenfektana dayanıklıdır (etanol %70 ve 
klor çözeltisi %0.05 veya 500ppm).

Biyoçözünür ise, ürün performans testi
• EN 13432,
• ASTM D6400
veya alternatif eşdeğer standart seti
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Kalem Özellikler Performans standartları

Önlük, 
izolasyon

Atılabilir (tek kullanımlık), kullandıktan 
sonra atılabilir, dokumasız materyalden, 

Uzunluk: diz altı,

Boyutlar S, M, L, XL 

Tekrar kullanılabilir de olabilir, 

Kritik alanlar kritik olmayan alanlardan 
daha akışkan dirençli olabilir,

Tekrar kullanılabilir önlükler, azami 
önerilen çamaşır yıkama döngülerinden 
sonra asgari performans gereklerini 
karşılamalıdır.

• AAMI PB70 (Düzey 1-3) ve ASTM F3352, 

• EN 13034- Tip PB [6] (dikilmiş önlük), ve asgari 50 cm H2O 
hidrostatik başlık 

• AAMI PB70 Düzey 4 ve ASTM F3352 veya 

• ISO 16604 Sınıf 5
veya alternatif eşdeğer standart seti 

Önlük, cerrahi

Atılabilir (tek kullanımlık), kullandıktan 
sonra atılabilir, dokumasız materyalden 
oluşur.

Uzunluk: diz altı,

Steril veya steril olmayan. Kritik alanlar 
kritik olmayan alanlardan daha akışkan 
dirençli olabilir.

Veya

Atılabilir (tek kullanımlık), dokunmuş 
materyal, uzunluğu diz altı, sterilize 
edilebilir. Kritik alanlar kritik olmayan 
alanlardan daha akışkan dirençli olabilir.

Tekrar kullanılabilir önlükler, azami 
önerilen çamaşır yıkama döngülerinden 
sonra asgari performans gereklerini 
karşılamalıdır.

• AAMI PB70 ve ASTM F2407

• EN 13795 

• EN 13034- Tip PB [6] (dikilmiş önlük), ve asgari 50 cm H2O 
hidrostatik başlık

• YY/T 0506
veya alternatif eşdeğer standart seti

• EN 556, steril ise 
veya alternatif eşdeğer standart seti 

Eldiven, steril

Eldiven, boyu ideal olarak ön kolun 
ortasına kadar, el bileğini kapatacak 
biçimde uzun manşetlere sahip olmalıdır. 
Toplam uzunluğu asgari 280 mm. Boyutlar: 
S, M, L. Tekrar kullanılabilir. Ağır görev 
eldiveni. Parçalanma, delinme ve aşınmaya 
yüksek dayanıklılığa sahiptir. Pudrasız, 
dikişsiz ve tamamen su geçirmez. Nitril, 
sentetik kauçuktan yapılmıştır (lateks 
yoktur). Örgü iç astar, giyip çıkarmayı 
kolaylaştırmaktadır. Su ve dezenfektan ile 
temizlenebilir (hem etanol çözeltilerine 
%70 hem de klor çözeltilerine %0.05 veya 
500 ppm dayanıklıdır). Materyal kalınlığı, 
parmak düzeyinde, 0.38 mm’den az değil. 
Uzunluğu 30 cm’den az değil. Sağ ve sol 
eller için çiftli ambalaj halindedir. 

EN 388 

ANSI 105 

EN 374-1, EN 374-2 (en az Düzey 2) 

EN 374-4 ve EN 374-5 

EN 420 + A1 
veya alternatif eşdeğer standart seti 

Kalem Avrupa (EN 149) ABD (NIOSH CFR 
BÖLÜM 84) Çin (GB 2626) Çin (GB 19083)

Filtrasyon (NaCl) ≥ %94 (FFP2) ≥ %95 (N95) ≥ %95 (KN95) ≥ %95 (Sınıf  1)

Solunum direnci 
(nefes alma)

≤ 70 Pa 
(@ 30 L/dk)
≤ 240 Pa 
(@ 95 L/dk)
≤ 500 Pa
(tıkanma)

≤ 343 Pa
(@ 85L/dk)

≤ 350 Pa 
(@ 85L/dk)

≤ 343 Pa 
(@ 85L/dk)

Solunum direnci 
(nefes alma)

≤ 300 Pa 
(@160 L/dk)

≤ 245 Pa 
(@ 85L/dk)

≤ 250 Pa 
(@85 L/dk)

Oturma (uyma) 10 katılımcı ile test 
edilmiştir Varışta oturma testi 10 katılımcı 8 denekli oturma 

faktörü 100
Toplam içe doğru 
sızdırma

≤ %8 sızdırma
(aritmetik ortalama) g/d ≤ %8 sızdırma

(aritmetik ortalama)
Solunan havada CO2 ≤ %1 g/d ≤ %1

Sentetik kan 
penetrasyonu

Tip IIR ise
120 mm Hg (≥29/32 
geçen maskeler

Cerrahi ise N95, 120 
mm Hg (≥29/32 geçen 
maskeler)

hiçbiri Cerrahi ise N95, 120 
mm Hg (5 maske)

Diğer kriterler
Parafin yağı (gazyağı) 
filtrasyon testinde 
%95 ile geçmelidir

Kalem Avrupa (EN 14683) ABD (ASTM F2100) Çin (YY 0469) Çin (YY 0969)

Filtrasyon (BFE) ≥%95 (Tip I)
≥%98 (Tip II, IIR)

≥%95 (Düzey 1)
≥%98 (Düzey 2, 3) ≥%95 (ASTM F2101) ≥%95 (ASTM F2101)

Filtrasyon (PFE) G/D ≥%95 (Düzey 1)
≥%98 (Düzey 2, 3) G/D G/D

Basınç düşmesi (Pa/
cm2)

<40 (Tip I, II)
<60 (Tip IIR)

mm H2O/cm2
<49 Pa veya 5 mm H2O/
cm2 (Düzey I)
<58.8 Pa veya 6 mm H2O 
(Düzey II, III)

<49 <49

Sentetik kan 
penetrasyonu (kPa)

120 mm Hg
ISO 22609
≥16 kPa (Tip IIR)

80 mm Hg (Düzey I)
120 mm Hg veya 16 kPa 
(Düzey II)
160 mm Hg (Düzey III)

120 mm Hg
=16kPa G/D

Mikrobiyal temizlik 
(cfu/g) ≤30 G/D ≤100 ≤100

Respiratörler

Tıbbi Maskeler
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Kalem Avrupa (EN 13795) ABD (AAMI PB70, ASTM 
F3352, ASTM F2407) Çin (YY T/0506)

Suya dayanıklılık (etki 
penetrasyonu)

<4.5 g (AAMI Düzey 1)
≤ 1.0 g (AAMI Düzey 2 ve 3)
(AQL %4, RQL=%20

Suya dayanıklılık 
(hidrostatik basınç)

≥ 20 cm H2O (kritik alan, 
standart performans)
≥ 100 cm H2O (kritik alan, 
yüksek performans) 
≥ 10 cm H2O (daha az 
kritik alan, standart ve 
yüksek performans)

≥ 20 cm (AAMI Düzey 2)
≥ 50 cm (AAMI Düzey 3)
(AQL %4, RQL=%20

≥ 20 cm H2O (kritik alan, 
standart performans)
≥ 100 cm H2O (kritik alan, 
yüksek performans) 
≥ 10 cm H2O (daha az kritik 
alan, standart ve yüksek 
performans)

Viral penetrasyon Pass (AQL %4, RQL=%20 
(AAMI Düzey 4)

Islak bakteriyel 
penetrasyon direnci

≤ 2.8 IB (kritik alanlar, 
standart performans)
≤ 6.0 IB (kritik alanlar, 
yüksek performans)

≤ 2.8 IB (kritik alanlar, standart 
performans)
≤ 6.0 IB (kritik alanlar, yüksek 
performans)

Kuru mikrobiyal 
penetrasyon direnci

≤ 300 CFU (daha az kritik 
alanlar, standart ve yüksek 
performans)

≤ 300 CFU (daha az kritik 
alanlar, standart ve yüksek 
performans)

Temizlik, mikrobiyal
≤ 300 CFU (tüm alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

≤ 300 CFU (tüm alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

Parçalanma dayanımı 
(Kuru)

≥ 40 kPa (tüm alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

≥ 40 kPa (tüm alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

Parçalanma dayanımı 
(Islak)

≥ 40 kPa (kritik alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

≥ 40 kPa (kritik alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

Çekme dayanımı (Kuru)
≥ 20 N (tüm alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

≥ 30 N ≥ 20 N (tüm alanlar, standart 
ve yüksek performans)

Çekme dayanımı (Islak)
≥ 20 N (kritik alanlar, 
standart ve yüksek 
performans)

≥ 20 N (kritik alanlar, standart 
ve yüksek performans)

Diğer dikkate alınacak 
kriterler

İsteğe bağlı:
- Su buharı aktarım hızı (ASTM 
D6701)
-Buharlaşma direnci (ASTM 
F1868, Kısım B)

Ekim 2020’de yürürlükte 
olan Çin (GB 38462) önlük 
standardı

Avrupa (EN 455) ABD (ASTM materyal teknik özellikleri)
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, 
EN 455-4 D6319, D3578, D5250, D6977

Delik bulunmaması AQL < 1.5 (ISO 2859) AQL < 2.5 (ISO 2859)

Kopma dayanımı (N) /
Çekme dayanımı (MPa)
(yaşlanma sonrası)

AQL – G/D
Nitril>6.0N
Lateks (doğal)>6.0N
Poliizopren>6.0N
Polikloropren> 6.0N
PVC, PE> 3.6N

AQL <4.0 (ISO 2859)
Nitril >14MPa
Lateks (doğal) >14MPa
Polikloropren >14MPa
PVC >11MPa

Pudra kalıntısı içeriği <2.0mg <2.0mg

Suda çözünebilen protein içeriği
<10 µg, eldivenin gramı başına

<200 µg/dm2 

Çıkartılabilir antijenik protein içeriği <10 µg/dm2

Avrupa (EN 455) ABD (ASTM materyal teknik özellikleri)
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, 
EN 455-4 D3577 

Delik bulunmaması AQL < 1.5 (ISO 2859) AQL < 1.5 (ISO 2859)

Kopma dayanımı (N) /
Çekme dayanımı (MPa)
(yaşlanma sonrası)

AQL – G/D
Tüm materyal> 9.0N

AQL <4.0 (ISO 2859)
Tip 1- Lateks (doğal) >18MPa
Tip 2- Poliizopren, 
Polikloropren, Nitril >12MPa

Pudra kalıntısının içeriği <2.0mg <2.0mg

Suda çözünebilen protein içeriği
<10 µg, eldiven gramı başına

<200 µg/dm2 

Çıkartılabilir antijenik protein içeriği <10 µg/dm2

Sterilite

ASTM ABD farmakopesi anlamına 
gelmektedir: geçer/geçmez
EN 455, EN ISO 11607 anlamına 
gelmektedir

Önlükler, izolasyon/cerrahi Eldivenler, tıbbi muayene (steril olmayan)

Eldivenler, cerrahi (steril)



4140 COVID-19 ile Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının Yerli Üretimi İçin Çıkarılan Dersler, Stratejiler, Literatür Taraması, Deneyimler ve Türkiye’den Vaka İncelemesi: USHAŞ 

AB pazarı için ortak KKE standartları

Aşağıda AB piyasasında küresel salgın sırasında yaygın biçimde kullanılan tıbbi cihazlar ve KKE ürünleri için geçerli olan 
standartların ve sertifikasyon prosedürlerinin özeti yer almaktadır.74

Kalem Mevzuat / Standart Sertifikasyon Modeli

Tıbbi Yüz Maskeleri (Steril 
olmayan)

93/42/EEC
EN 14683:2019

Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve CE İşareti
Üçüncü taraf, bağımsız değerlendirme üreticinin beyanının 
güvenirliğini artırabilir

Tıbbi Yüz Maskeleri (Steril) 93/42/EEC
EN 14683:2019

Onaylanmış Kuruluşun (NB) hazırlayacağı Sertifikasyon, 
Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış 
Kuruluş numarası ile CE İşareti

Partikül Filtreli Maskeler EU 2016/425
EN 149:2009

Onaylanmış Kuruluşun (NB) hazırlayacağı Sertifikasyon, 
Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış 
Kuruluş numarası ile CE İşareti

İzolasyon Önlükleri (Steril olmayan) 93/42/EEC 
EN 13795

Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve CE İşareti
Üçüncü taraf, bağımsız değerlendirme üreticinin beyanının 
güvenirliğini artırabilir

İzolasyon Önlükleri (Steril) 93/42/EEC 
EN 13795

Onaylanmış Kuruluşun (NB) hazırlayacağı Sertifikasyon, 
Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış 
Kuruluş numarası ile CE İşareti

KKE olarak İzolasyon Önlükleri

EU 2016/425
EN 13688
EN 14605
EN 13034
EN 14126:2004

Onaylanmış Kuruluşun (NB) hazırlayacağı Sertifikasyon, 
Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış 
Kuruluş numarası ile CE İşareti

Tulumlar (KKE)

EU 2016/425
EN 13688
EN 14605
EN 13034
EN 13982-1
EN 14126:2004

Onaylanmış Kuruluşun (NB) hazırlayacağı Sertifikasyon, 
Üreticinin hazırlayacağı Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış 
Kuruluş numarası ile CE İşareti

Ek bilgiler

Ek bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

European Commission: EU legislation and PPE (https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/
personal-protective-equipment_en)

European Commission: List of Harmonized Standards for PPE in EU (https://ec.europa.eu/growth/content/first-lists-
references-harmonised-standards-personal-protective-equipment-and-cableway_en)

ASTM International: ASTM Standards (https://www.astm.org/COVID-19/)

CEN-CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization): Chinese Standards for PPE 
(ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/COVID19/ENGTranslationsOfChineseStandards_Q4.1.zip)

WHO: Technical specifications for personal protective equipment (WHO Recommendations) (https://www.who.int/
teams/health-product-and-policy-standards/access-to-assistive-technology-medical-devices/priority-medical-
devices-for-covid/ppe-covid)

Testex Textiles: Full Analysis of 9 Standards for Face Mask (https://www.testextextile.com/antiviral-face-mask-for-
filtering-2019-ncov-full-analysis-of-nine-standards/)

UNICEF: UNICEF Technical Requirements for PPE (https://www.unicef.org/supply/media/3851/file/technical-
requirements-personal-protective-equipment-PPE.pdf)

BÖLÜM 4. Seçilmiş Pazarlarda/Bölgelerde KKE ve Tıbbi 
Cihazların İhracatı için Uluslararası Asgari Gerekler
Bu bölümde, üretim amaçları için, özel standartlar ve onaylanmış kuruluşlar/yetkili kurumlar ayrıntılı olarak 
tanımlanmaktadır. Üretici olarak hedeflenen ihracat pazarındaki standart gereklerin bilincinde olmak önemlidir. Avrupa 
Birliği, ABD, Çin ve Rus pazarlarına yönelik KKE standartları hakkındaki bilgiler aşağıda verilmekte ve KKE dünyasındaki 
üreticiler için bu pazarların önemini yansıtmaktadır.

Avrupa Birliği Pazarı

Malların serbest dolaşımını sağlamanın gerekli olması nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Gümrük Birliği 
anlaşmasının hükümleri kapsamında, Türk pazarı AB’nin düzenleyici önlemlerine uymaktadır. Bu bağlamda, ticaretin 
önündeki teknik engelleri kaldırmak amacıyla Türkiye’nin ürün kalitesinin ve standardizasyon altyapısının AB’ninki ile 
uyumlu olması da gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Kalite Derneği, Türkiye’deki kaliteye yönelik kurumsal ve 
altyapısal çerçeveyi güçlendirmeye çalışmaktadır. Ürünlerini AB’ye ihraç etmek isteyen üreticilerin AB Komisyonunun 
zorunlu kıldığı tüm kalite sertifikalarına ve CE işaretlerine sahip olması gerekmektedir. 

Avrupa ülkeleri, Türk üreticiler için birincil ihracat pazarı olması nedeniyle çoğunlukla AB standartlarını ve düzenlemelerini 
takip etmektedirler. Malların söz konusu ülkelere ihraç edilmesi için diğer ülkelerin standartlarına ve düzenlemelerine 
uyması da gerekebilir. 

Düzenleme ve direktifler

AB genelinde KKE’ye yönelik asgari gerekler, düzenleme ve direktifler, özellikle Kişisel Koruyucu Ekipmana ilişkin 
2016/425 sayılı AB tüzüğü ile düzenlenmektedir. Tıbbi cihazlar için, 93/42/EEC sayılı direktif (Tıbbi Cihaz Direktifi, TCD) 
hala yürürlüktedir, ancak yakında yerine 2017/745 sayılı AB düzenlemesi (Tıbbi Cihaz Direktifi, TCD) getirilecektir. 75

 
2016/425 sayılı AB düzenlemesinde yer alan EK II’de verilen Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri, AB pazarında 
KKE’ye yönelik asgari gerekleri oluşturmaktadır. Bu düzenleme aynı zamanda bir ürünün KKE olarak değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceğini belirleyecek mekanizmayı da içermektedir. Bir ürün KKE öğesi olarak görüldüğünde, koruma 
sağlamak amacıyla kullanıldığı risklere bağlı olarak üç kategoriden birine yerleştirilmektedir. Bir kez daha, ayrıntılar 
düzenlemedeki ekte belirtilmektedir.

Ürün üzerindeki CE işareti, KKE’nin KKE’ye ilişkin AB düzenlemesinin mütekabil Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini 
karşıladığını nihai kullanıcılara temin etme görevi görmektedir.

Uygunluk değerlendirmesi

KKE ürünlerine yönelik uygunluk değerlendirme gerekleri ait oldukları KKE kategorisine göre değişmektedir:

Kategori 1 için uygunluk değerlendirmesi üretici tarafından yapılmaktadır. Üretici, CE işareti ürünün üzerine iliştirilmeden 
önce düzenlemede belirtilen tüm sorumluluklara uymalıdır.

Kategori 2 için uygunluk değerlendirmesi yalnızca bir tür inceleme olarak ‘Onaylanmış Kuruluş’ tarafından yapılmalıdır. 
Üretici CE işareti ürünün üzerine iliştirilmeden önce düzenlemede belirtilen tüm sorumluluklara uymalıdır.

Kategori 3 için uygunluk değerlendirmesi bir tür inceleme olarak Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmak zorundadır ve 
üretici, CE işareti ürünün üzerine iliştirilmeden önce düzenlemede belirtilen tüm sorumluluklara uymalıdır.

Buna ek olarak, Onaylanmış Kuruluş üreticinin kalite güvencesi sisteminin performansını izlemektedir ve CE işareti, 
yalnızca izleyen Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasının bulunduğu KKE ürünlerinin üzerine yerleştirilebilir.76
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AB pazarı için Onaylanmış Kuruluşlar

Onaylanmış Kuruluşlar, ürünlerin kullanım amaçlarına yönelik Temel Sağlık ve Güvenlik gereklerini karşılamasını 
sağlamak amacıyla, içerikleri ve performansı bakımından AB pazarındaki ürünlerin değerlendirilmesi için AB üye 
ülkeleri tarafından yetki verilen yetkili ürün değerlendirme ve sertifikasyon kuruluşlarıdır. Onaylanmış Kuruluşların teknik 
yeterliliği, küresel olarak tanınmış akreditasyonu içeren bir akreditasyon sistemi tarafından güvence altına alınmaktadır. 
Söz konusu AB üye devletindeki yetkililer tarafından daha fazla değerlendirme yapılmaktadır. KKE ürünlerini 
değerlendirirken, Onaylanmış Kuruluşlar uluslararası standartları (EN ISO/IEC 17065) ve KKE veya tıbbi cihazlar için AB 
düzenlemelerini uygulamaktadır. Onaylanmış Kuruluşların yetkilendirilmesi, AB üye devletlerin ve Avrupa Komisyonunun 
sorumluluğundadır.77

Yetkili tüm Onaylanmış Kuruluşların listesi, yerleri, iletişim bilgileri, yetkinlik alanları veya yetkilendirildikleri ürün 
grupları ile birlikte Avrupa Komisyonu internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu veri tabanı aracı NANDO (Yeni Yaklaşım 
Onaylanmış ve Belirlenmiş Kuruluşlar) bilgi sistemi olarak bilinmektedir. Bu Kuruluşlar, özel mevzuat ve ürün grupları 
kapsamında listelenmektedir. Hangilerinin KKE ve tıbbi cihazlar için yetkili olduğunu görmek amacıyla arama yapılabilir. 
Üreticiler ülke, mevzuat, ürün grubu veya ilgili oldukları KKE öğesinin koruma özelliklerine dayalı olarak Onaylanmış 
Kuruluşları filtreleyebilir.78

Ek bağlantılar

AB pazarına ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

European Commission: Producing new protective equipment for the EU market (https://ec.europa.eu/growth/sectors/
mechanical-engineering/personal-protective-equipment_en)

European Commission: Notified Bodies (NANDO) for the EU Market (https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-
engineering/personal-protective-equipment_en)

European Commission: Conformity assessment procedures for protective equipment (https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/42311)

European Commission: CE Marking for Manufacturers (https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
manufacturers_en)

European Law: REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on PPE 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425)

European Commission: FAQs on EXPORT REQUIREMENTS FOR CERTAIN PPE to the EU market (https://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158693.pdf)

ABD Pazarı

ABD’ye giren KKE ürünlerinin ithalatı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (Gümrük) tarafından düzenlenmektedir. 
Diğer ürünler gibi KKE’nin ithalatı genellikle şunları gerektirmektedir79:

 a) Giriş dokümanlarının sunulması
 b) Mallara ilişkin ek tarifeler dahil olmak üzere, tahmini görevlerin ödenmesi (ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi  [USTR] 
       tarafından belirlenmektedir)
 c) Gümrük tarafından inceleme yapılması ve malların serbest bırakılması

“Tıbbi cihazlar” olarak sayılıp sayılmamalarına bağlı olarak, KKE ürünleri aynı zamanda ek ABD Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) giriş dokümantasyonu ve tescil gereklerine tabi olabilir. COVID-19 küresel salgını ve tedarik darlıkları göz önüne 
alındığında, Gümrük, FDA ve USTR ithal yüklerini azaltmak ve gerekli KKE ürünlerinin ABD’ye girmesini kolaylaştırmak 
amacıyla yetkilerini kullanmıştır.80

İlk olarak, Gümrük “COVID-19 yardım materyalinin serbest bırakılmasını hızlandırma konusunda yardımcı olacaktır”, 
ancak ithalatçılara aşağıdakiler dahil olmak üzere, sevk ve yük ile ilgili mümkün olduğu kadar çok bilgi sunulmasını 
tavsiye etmiştir: 

 a) Sevk bilgisi
 b) Nakil bilgisi
 c) Yük tanımı
 d) Ülke bilgisi
 e) Dahil olan tarafların kimliği

Gümrük, COVID-19 yardım materyali listesi ve ithalatçıların geçerli olan görevleri ve ek tarifeleri (aşağıda tanımlanmıştır) 
belirlemesini sağlayacak Amerika Birleşik Devletleri Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli (HTSUS) kod numaraları dahil olmak 
üzere, COVID-19 kaynaklarından oluşan bir ağ merkezi de sağlamıştır.81

İkinci olarak, FDA yakın zamanda KKE’nin üç kategorisine yönelik ithalat gereklerini açıklığa kavuşturmuştur82: 

 a) FDA tarafından düzenlenmemiş ürünler
 b) Acil Kullanım İzni’ne tabi olarak düzenlenmiş ürünler (EUA)
 c) FDA Uygulama Kılavuzu’na tabi olarak düzenlenmiş ürünler.

FDA Düzenlemesi

Genellikle tıbbi cihazlar olarak görülen KKE ürünleri, kayıt ve kuruluşa pazarlama öncesi bildirimin yanı sıra ABD 
genelinde ithal edilmesi ve dağıtılması için FDA onayı gerektirmektedir83.

FDA’nın açıklığa kavuşturduğu üzere, (“hastalık veya diğer sağlık durumlarının teşhisinde veya hastalığın iyileştirilmesinde, 
hafifletilmesinde, tedavisinde veya önlenmesinde kullanıma yönelik “84), tıbbi cihazlar olarak görülmeyen KKE ürünleri için 
giriş bilgisi Gümrük’e aktarılmalıdır; ek FDA giriş başvuruları ve ithalat gerekleri geçerli değildir.

FDA, “bulaşıcı hastalığın yayılmasını önleme (COVID-19 ile ilişkili kullanımlar dahil olmak üzere) gibi tıbbi bir amaca 
yönelik olduğunda”, KKE’nin düzenlenmiş bir cihaz olmasını tavsiye etmiştir. Kılavuz dokümanlarında tanımlanan KKE 
(önlükler, eldivenler, yüz maskeleri ve respiratörler dahil olmak üzere) tıbbi cihaz olarak görüleceği hastane veya diğer 
sağlık tesisinde kullanıma yönelik olması gerekmemektedir.85

Buna dayanarak, açık biçimde “tıbbi bir amaca” yönelik olması nedeniyle (örneğin oldukça bulaşıcı bir hastalığın 
yayılmasının önlenmesi), COVID-19 ile kullanım için gereken KKE’nin çoğu tıbbi bir cihaz olarak düzenlenecektir. 
Dolayısıyla pratik bir konu olarak bu tür KKE, FDA düzenlemesine tabidir ancak şu anda aşağıda tanımlanan gevşetilmiş 
onay ve izin kısıtlamalarından yararlanmaktadır.86

EUA Onaylı KKE

Acil Kullanım İzni (EUA) uyarınca acil kullanıma uygun görülen ithal KKE tıbbi cihazlara yönelik giriş bilgisi FDA’ya 
sunulmalıdır ve geçerli EUA’da belirtilen özel gereklere uymalıdır. EUA ağır bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek için 
acil durumda onaylanmamış tıbbi cihazların (veya cihazların onaysız kullanımlarına) ithal edilmesine ve kullanılmasına 
olanak sağlamaktadır. 

Şu anda EUA’ya tabi olan KKE şunları içermektedir:

 a) Tanı testleri
 b) Maskeler/respiratörler
 c) Solunum cihazları.
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Geçerli EUA’lara sahip KKE için giriş dokümanlarını ve bilgileri sunarken, ithalatçılar 940.000 Kullanım Amacı Kodu’nu 
(İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı/Acil Durum Kullanım Cihazı) ve uygun bir FDA ürün kodunu belirtmelidir. 
Kullanım Amacı Kodu kapsamında başvurulan girişler için, tıbbi cihazlar için uygunluk onayları (kayıt, listeleme ve 
pazarlama öncesi numaraları) isteğe bağlıdır.
 
EUA’ya ilişkin ek bilgiler

Cerrahi Maskeler için Umbrella EUA

N95 ve Diğer Respiratörler EUA 

NIOSH Onaylı Olmayan Tek Kullanımlık Filtreli Yüz Parçalı Maskeler (FFR’ler) için Çin’de Üretilen Umbrella EUA 

Yüz Kalkanları ve Diğer Bariyerler 

ABD Düzenleme Sürecinde Kilit Paydaşlar

İşletmenin onaylanmış bir kuruluş yoluyla izin almakla yükümlü olduğu AB’den farklı olarak, ABD’de işletme, izni FDA’dan 
almalıdır. Aşağıda ABD düzenleme sürecindeki kilit paydaşlar yer almaktadır.

1. Amerikan Tıbbi Aletlerin Geliştirilmesi Derneği (AAMI)

AAMI sağlık teknolojisi alanına yardımcı olmak amacıyla kaynak seçkisi sunmaktadır. AAMI, ABD’deki düzenleme 
standardı gerekleri, tasarım yönergeleri, materyaller ve benzeri konular dahil olmak üzere KKE ve diğer tıbbi ekipman 
üreticileri için önemli bilgilerin geniş bir varyasyonunu toplamıştır.

Aşağıda daha fazla bilgi bulunabilir:

AAMI: Coronavirus Resources from the Field

2. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), “ABD gönüllü standartları ve uygunluk değerlendirme sistemini yöneten 
ve koordine eden özel ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1918’de kurulan Enstitü, ulusal ve küresel önceliklere yönelik 
standart ve uygunluk temelli çözümleri tanımlamak ve geliştirmek amacıyla sektörden ve yönetimden paydaşlar ile 
yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

“ANSI’nın kendisi bir standartlar geliştirme kuruluşu değildir. Daha ziyade, adil standartlar geliştirilmesi ve kalite uygunluk 
değerlendirme sistemleri için bir çerçeve sunmakta ve sürekli olarak bütünlüklerini korumaya çalışmaktadır. Standartlara 
dayalı çözümlerin koordinasyonu için tarafsız bir platform olarak, ulusal önceliklere yanıt veren işbirlikçi standardizasyon 
faaliyetlerini başlatmak amacıyla özel ve kamu sektörü uzmanlarını ve paydaşları bir araya getirmektedir.”87

Aşağıda daha fazla bilgi bulunabilir:

ANSI: ANSI Resources Center for COVID-19 (https://www.ansi.org/resource-center/covid-19)

ANSI: ANSI Standards for COVID-19 (https://www.ansi.org/news-and-events/standards-news/all-news/2020/04/
ansi-expands-standards-portal-for-covid19-crisis-to-include-iec-standards-06)

3. Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (ASTM)

Uluslararası Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (ASTM) geniş materyal, ürün, sistem ve hizmet yelpazesine yönelik 
gönüllü konsensüs teknik standartları geliştiren ve yayınlayan uluslararası standartlar kuruluşudur.”88 

Aşağıda daha fazla bilgi bulunabilir:

ASTM: ASTM Standards & COVID-19 (https://www.astm.org/COVID-19/)

ASTM: ASTM Standards and Publications (https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html)

ASTM: ASTM Frequently Asked Questions (https://www.astm.org/FAQ/#what)

4. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) “ABD’de ulusal halk sağlığı enstitüsüdür.” Başlıca amacı, ABD’de ve 
uluslararası olarak hastalık, yaralanma ve sakatlığın kontrolü ve önlemesi yoluyla halk sağlığı ve güvenliğini korumaktır. 
CDC, ulusal dikkati hastalığın kontrolü ve önlenmesini geliştirmeye ve uygulamaya odaklamaktadır. Bulaşıcı hastalık, 
gıda kaynaklı patojenler, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, sağlığı geliştirme, yaralanmayı önleme ve Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşlarının sağlığını geliştirmek amacıyla tasarlanmış eğitim faaliyetlerini merkeze almaktadır. Ulusal 
Halk Sağlığı Enstitüsü Uluslararası Birliğinin kurucu üyesi olan CDC aynı zamanda araştırma yapmakta, şişmanlık ve 
şeker hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin bilgiler sunmaktadır.

 “CDC Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele etmek amacıyla uluslararası ortaklar ile yakından çalışmakta, 
diğer ülkelerin COVID-19 dahil olmak üzere, sağlık tehditlerini önleme, tespit etme ve bunlarla mücadele etme yeteneğini 
artırmasını sağlamak için teknik destek sağlamaktadır.”89

Aşağıda daha fazla bilgi bulunabilir:

CDC: PPE at The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH) (https://www.cdc.gov/niosh/ppe/
default.html)

CDC: Code of Federal Regulations (CFR) (https://www.cdc.gov/niosh/regulations.html)

CDC: NIOSH Personal Protective Equipment (PPE) Information (https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo)

CDC: Strategies for Optimizing PPE Supplies (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.
html)

5. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)

FDA, ABD’de insan ve hayvan ilaçları, biyolojik ürünler, tıbbi cihazlar, gıda tedariki, kozmetikler ve radyasyon yayan 
ürünlerin emniyeti, etkililiği ve güvenliğini sağlayarak halk sağlığını korumaktan sorumludur.

Tıbbi ürünleri daha etkili, güvenli ve erişilebilir yapan yenilikleri hızlandırmaya yardımcı olmak ve sağlıklarını muhafaza 
edecek ve geliştirecek tıbbi ürünleri ve gıdaları kullanmaları için halka ihtiyaç duydukları doğru, bilime dayalı bilgileri 
sağlamak ve halk sağlığını geliştirmek FDA’nın sorumluluk alanındadır.

“Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası Bölüm 510(k), tescil etmesi gereken cihaz üreticilerinin tıbbi bir cihazı 
pazarlama niyetini FDA’ya en az 90 gün önceden bildirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu, Pazarlama Öncesi Bildirim 
olarak bilinmektedir- PMN veya 510(k) olarak da adlandırılmaktadır. Bu bildirim FDA’nın cihazın üç sınıflandırma 
kategorisinden birine halihazırda yerleştirilmiş bir cihaza eşdeğer olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, sınıflandırılmamış olan (28 Mayıs 1976’dan önce ticari dağıtımda olmayan) “yeni” cihazlar uygun biçimde 
tanımlanabilir. Özellikle, tıbbi cihaz üreticileri bir cihazın ilk defa ticari dağıtımını başlatmak veya cihazın güvenliği veya 
etkililiğini etkileyebilecek kadar önemli ölçüde değiştirilecek veya modifiye edilecek bir cihazı yeniden tanıtmak isterse, 
bu üreticilerin pazarlama öncesi bildirim sunması gerekmektedir. Bu tür değişiklik veya modifikasyon, tasarım, materyal, 
kimyasal bileşim, enerji kaynağı, üretim süreci veya kullanım amacı ile ilişkili olabilir.”90
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Aşağıda daha fazla bilgi bulunabilir:

FDA: FDA Registration and Listing of Medical Devices during the COVID-19 Pandemic (https://www.fda.gov/medical-
devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/registration-and-listing-medical-devices-during-covid-19-
pandemic#reglist)

FDA: FDA 510(k) Clearances (https://www.fda.gov/medical-devices/device-approvals-denials-and-clearances/510k-
clearances)

FDA: FDA Combating COVID-19 with Medical Devices (https://www.fda.gov/media/136702/download)

FDA: Information for Filing Personal Protective Equipment and Medical Devices During COVID-19 (https://www.fda.
gov/industry/importing-covid-19-supplies/information-filing-personal-protective-equipment-and-medical-devices-
during-covid-19)

Çin Pazarı

Çin’de satılan tüm ürünlerin Çin kalite gereklerini karşılaması gerekmektedir. KKE’nin sınıflandırılmasına bağlı olarak 
(aşağıdaki tabloya bakınız), standart gereklerin düzeyi değişebilir. Örneğin, Sınıf I ve Sınıf II çoğunlukla klinik araştırmaları 
gerektirmemektedir. Ancak, tüm sınıflar kalite yönetimini gerektirmektedir.91

Tıbbi Cihazların Sınıflandırılması

Çin pazarı için tıbbi cihazlar, önceki adı Çin Gıda ve İlaç Dairesi (CFDA) olan Ulusal Tıbbi Ürünler Dairesi (NMPA) 
tarafından üç farklı sınıfa ayrılmaktadır. Onay için gerekler, sınıfa bağlıdır.92

 • Sınıf I cihazları için güvenlik ve etkililik genellikle dokümantasyon yoluyla sağlanabilir, dolayısıyla Çin’deki ürün  
  testleri ve klinik araştırmaları genellikle gerekli değildir.
 • Sınıf II cihazları için güvenlik ve etkililik dokümantasyon ve ürün testi yoluyla sağlanabilir. Bazı Sınıf II cihazları klinik  
     araştırmaları gerektirebilir.
 •  Çoğunlukla insan vücuduna yerleştirilen veya yaşam desteği ya da dayanağı için kullanılan ve dolayısıyla insan  
     vücudunda potansiyel risk oluşturabilen Sınıf III cihazları, güvenliğini ve etkililiğini sağlamak amacıyla zorunlu testler 
     ve klinik araştırmalar ile sıkı biçimde kontrol edilmektedir.

Çin Pazarı için Onaylanmış Kuruluşlar

Çin Ulusal Uygunluk Değerlendirme Akreditasyon Hizmeti (CNAS), tüm laboratuvarların, sertifikasyon ve denetim 
kuruluşlarının akreditasyonundan sorumlu olan, Çin’in ulusal akreditasyon kuruluşudur. Yayınlanan test raporları 
uluslararası alanda karşılıklı olarak tanınmıştır. 93

Çin Metroloji Akreditasyonu (CMA) ticari ve devlet laboratuvarları gibi test kuruluşlarının test etme becerisi ve 
güvenilirliğini incelemektedir.

Rus Pazarı

Rusya Federasyonu Devlet Standartları (GOST) ulusal standardizasyon stratejisinin parçası olarak, ilk olarak Sovyetler 
Birliği hükümeti tarafından geliştirilmiştir.

Merkezi Tescil

Rusya Federasyonu’nda, teşhis ve tedavi edici amaçlı kullanıma yönelik tüm tıbbi cihazlar Moskova’da, Sağlık ve Sosyal 
Gelişim Gözetim Federal Hizmetinin merkez departmanında tescil edilmelidir. Sertifika, üreticinin ismini, cihazın ismini, 
kullanım amacını, hasta üzerindeki potansiyel risk sınıfını ve benzer her bilgiyi göstermelidir.94

Tıbbi cihaz çoklu bileşenlerden (modüller) oluşan karmaşık bir birim ise tescil sertifikasına cihaza tedarik edilen tüm 
bileşenleri ve aksesuarları tanımlayan dokümanlar eşlik etmek zorundadır. 

Bileşenler (modüller) farklı üreticiler tarafından üretilir ve kendi markası kapsamında piyasaya sürülürse “her bileşen 
için tescil sertifikası kullanılmaktadır. Bu durumda tescile devam etmeden önce söz konusu bileşenin halihazırda tescil 
edilmediğini doğrulamak tavsiye edilir. Bunu gerçekleştirmek için tıbbi cihazların Ulusal Rehberi’ne gidiniz ve arama 
yapınız. Bileşenin tescil sertifikası, tescil için başvuru sahibi tarafından ürünün kullanımına ilişkin bir muvafakatname 
sunması gereken üreticiye ödenebilir biçimde yapılmalıdır.”95

Tescilden sonra, uygunluk beyanı GOST-R ve gereken durumlarda gümrük birliği hijyen tescil sertifikası gelmektedir. 
Tıbbi cihaz ölçme aletleri, termometreler veya sensörler gibi tartı ve ölçü aletleri içerirse, metrolojik bir sertifika da 
alınmalıdır.96

Rus standartları ve tıbbi cihaz tesciline ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir: 

RUStandard: What is the GOST R certificate and When it is required? (http://www.rustandard.com/en/gost-r-certificate.
html)

GOST-R Info: GOST-R Certifications (https://www.gost-r.info/) 

TÜV-SÜD: Lists of products subject to GOST-R mandatory certification (https://www.tuv-sud.cn/cn-en/activity/focus-
topics/russian-national-certification-gost-r/gost-r-certificate)

Certification Quality Conformity sp. z o.o.: List of GOST-R standards identical to the EN standards (https://www.
certificator.eu/en/certification-handbook/list-of-gost-r-standards-identical-to-en-standards.html)

RUStandard: Medical Device Registration in Russia (http://www.rustandard.com/en/medical-device-registration-in-
russia.html)

Sınıflandırma Kalite Yönetimi Menşe ülke 
onayı Ürün testi Klinik çalışmalar Yetkili makam

Sınıf I Gerekli Gerekli Nadiren gerekli Gerekli değil Şehir düzeyi
Sınıf II Gerekli Gerekli Gerekli Nadiren gerekli İl düzeyi
Sınıf III Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli Ulusal düzey

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakınız:

CFDA: What is CFDA? (http://www.sfdachina.com/info/50-1.htm)

CFDA: China CFDA/SFDA Registration (https://www.sfdachina.com/infosort/1_1.htm)

NMPA: National Medical Products Administration (NMPA) (http://english.nmpa.gov.cn/)

GB China National Standards Service Center: Chinese GB Standards Search and Class Index (https://www.gbstandards.
org/index.asp)

Emergo by UL Global” China NMPA Regulatory Approval Process for Medical Devices (https://www.emergobyul.com/
resources/china-process-chart
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BÖLÜM 5. KKE Üretimi için İşgücü Kapasite Geliştirme ve 
Beceri Gerekleri Kılavuzu
Bu bölümde, üretim tesisleri alanında işgücü için hayati önem taşıyan güvenlik ve sağlık önlemleri ve sağlık ve güvenlik 
açısından en yüksek standartlara ilişkin yapılandırılmış sistemin nasıl kurulacağı tanımlanmaktadır. İlk olarak, sağlık 
ve güvenlik önlemlerinin tanımları ve önemi DSÖ tanımlarına göre açıklanmaktadır. İkinci olarak, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) tarafından tanımlanan sağlık ve güvenlik yönetim sistemleri özetlenmektedir. Üçüncü olarak, bu önlemlerin 
en iyi biçimde nasıl uygulanacağına ilişkin bir kılavuz sunulmaktadır. Son olarak, kuruluşta sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
nasıl sürdürüldüğüne ilişkin bir tanım sunulmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Önemi

Küresel sağlığı yeniden tesis etmek öncelik olmaya devam etmektedir, ancak gereken katı önlemler çok büyük 
ekonomik ve sosyal şoklara yol açmaktadır. Genel tecrit, karantina, fiziksel mesafe ve yayılmayı önlemek amaçlı diğer 
izolasyon önlemleri sürdükçe, küresel ekonomi daralmaya girmiştir. Yaşanan küresel salgının zararlı etkileri eşit biçimde 
dağılmayacaktır. 

Virüsün yayılmasını önlemek ve mesafeyi sağlamak amacıyla birçok işletme geçici olarak kapatılmış ve birçok istihdam 
edilen kişi evlerine hapsolmuştur. Bu önlemler tüm sektörlerde – ve özellikle KKE üretiminde önemlidir. Üretim hatları 
en ileri düzeyde hijyenik kalmalıdır ve günlük olarak temizlik standartlarını uygulama konusunda çalışanları eğitmek çok 
önemlidir. 97 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanımlandığı üzere, COVID-19 küresel salgını bir kez daha iş sağlığı 
ve güvenliğinin (İSG) önemini hatırlatmıştır:

“işyerinde sağlık ve güvenliğin tüm yönleri ile ilgilenmekte ve güçlü biçimde tehlikelerin önlenmesine odaklanmaktadır.” 98

Sağlık, “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, eksiksiz fiziksel, zihinsel ve sosyal esenlik hali” olarak 
tanımlanmıştır. İş sağlığı, kişilerin sağlığında en az zarara yol açacak biçimde mesleklerini yapmasını sağlamakla 
ilgili sağlık hizmetlerinin çok disiplinli alanıdır. İş sağlığı işyerinde sağlık ve güvenliğin desteklenmesine bağlıdır ki bu 
işyerindeki tehlikelerden kaynaklı zararı önlemekle ilgilidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – ILO-İSG 2001

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kurulan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimine yönelik rehber ilkeler 
verimliliği artırırken işçileri mesleki tehlike ve risklerden koruyacak uyumlu politikalar için çağrı yapmaktadır. İlkeler; 
işle ilgili yaralanmaları, hastalıkları, rahatsızlıkları, kazaları ve ölümleri azaltmak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemlerinin oluşturulmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde kuruluşlara, yetkili kurumlara, işverenlere, işçilere 
ve diğer ortaklara yardımcı olmak için pratik yaklaşım ve araçları ortaya koymaktadır. 

Rehber ilkeler ulusal ve organizasyonel olmak üzere iki düzeyde uygulanabilir99: 

Ulusal düzeyde, öncelikli olarak ulusal kanunlar ve düzenlemeler ile desteklenen İSG yönetim sistemlerine yönelik 
ulusal bir çerçevenin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunlar, aynı zamanda düzenlemelere ve standartlara uygunluğu 
güçlendirecek gönüllü düzenlemeler geliştirme konusunda belirli bilgileri temin etmekte, dolayısıyla İSG performansının 
sürekli olarak geliştirilmesi için rehberlik etmektedir. 

Ulusal düzeyde, rehber ilkeler:

a) Özellikle ulusal kanunlar ve düzenlemeler ile desteklenen İSG yönetim sistemlerine yönelik ulusal bir çerçeve  
     oluşturmak için kullanılmalıdır.
b)  İSG performansında sürekli olarak gelişime yol açan düzenlemelere ve standartlara uygunluğu güçlendirecek  
     gönüllü düzenlemelerin geliştirilmesi için rehberlik sağlamalıdır.
c)  Kuruluşların boyutu ve faaliyetlerinin doğasına göre, kuruluşların gerçek ihtiyaçlarını uygun biçimde karşılayacak 
     İSG yönetim sistemlerine ilişkin hem ulusal hem de ihtiyaca göre tasarlanmış rehber ilkelerin geliştirilmesi konusunda 
    rehberlik sağlamalıdır.

Örgütsel düzeyde, Rehber İlkeler genel politika ve yönetim düzenlemelerinin önemli bir bileşeni olarak İSG yönetim 
sistemi unsurlarının entegrasyonunu teşvik etmektedir. Kuruluşlar, işverenler, malikler, idari yöneticiler, işçiler ve 
temsilcileri İSG performansını geliştirecek uygun İSG yönetim ilkeleri ve yöntemlerini uygulama konusunda isteklidir.

Kuruluş düzeyinde rehber ilkeler ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

a) Politika ve yönetim düzenlemelerinin bir bileşeni olarak, kuruluştaki İSG yönetim sistemi unsurlarının entegrasyonu  
     ile ilgili rehberlik sağlamak.
b) İSG performansını sürekli olarak geliştirecek uygun İSG yönetim ilke ve yöntemlerinin uygulanmasında başta 
     işverenler, malikler, idari yöneticiler, işçiler ve temsilcileri olmak üzere, kuruluşun tüm üyelerini güdülemek.

İSG Yönetim Sistemlerinin Uygulamaya Konulması

İSG yönetim sisteminin uygulanması, bir kuruluş için stratejik ve operasyonel bir karardır. İSG yönetim sisteminin 
başarısı liderliğe, adanmışlığa ve tüm düzeylerden katılıma ve kuruluşun işlevlerine bağlıdır, diğer bir deyişle kuruluşun 
tüm kısımlarında yüksek standartların önemini kabul ettirmek önemlidir. 

İSG yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi, etkililiği ve hedeflenen sonuçlara ulaşma yeteneği birçok kilit 
faktöre bağlıdır. Bu faktörler aşağıdakileri içerebilir.100

a)  Üst yönetimin liderliği, adanmışlığı, sorumlulukları ve hesap verebilirliği.
b)  İSG yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarını destekleyen kuruluştaki kültürü geliştiren, yöneten ve destekleyen  
     üst yönetim.
c)  İletişim.
d) İşçilere ve mevcut oldukları durumlarda işçi temsilcilerine danışılması ve katılımlarının sağlanması.
e) Sistemi sürdürmek için gerekli kaynakların tahsisi. 
f ) Tüm stratejik hedefler ve kuruluşun yönü ile uyumlu İSG politikaları. 
g) Tehlikeleri belirleme, İSG risklerini kontrol etme ve İSG olanaklarından yararlanma konusunda etkili süreç(ler).
h) İSG performansını geliştirmek amacıyla sürekli performans değerlendirmesi ve İSG yönetim sisteminin izlenmesi.
i) İSG yönetim sisteminin kuruluşun iş süreçlerine entegrasyonu.
j) İSG politikasına uyan ve kuruluşun tehlikelerini, İSG risklerini ve İSG olanaklarını dikkate alan İSG hedefleri.
k) Yasal gereklere ve diğer gereklere uygunluk.

ISO standartlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 3.



5150 COVID-19 ile Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının Yerli Üretimi İçin Çıkarılan Dersler, Stratejiler, Literatür Taraması, Deneyimler ve Türkiye’den Vaka İncelemesi: USHAŞ 

Kuruluşta İSG Yönetim Sistemi

Ulusal kanunlar ve düzenlemeler uyarınca, İSG gereklerine uygunluk dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği işverenin 
sorumluluğundadır ve işverenin görevidir. İşveren kuruluştaki İSG faaliyetlerinde güçlü liderlik ve adanmışlık göstermeli 
ve İSG yönetim sisteminin oluşturulması için uygun düzenlemeleri yapmalıdır. Oluşturulan sistem politika, düzenleme, 
planlama ve uygulama, değerlendirme ve geliştirme eyleminin temel unsurlarını içermelidir.101

COVID-19 ve işgücüne ilişkin ek bilgiler:

Eurostat: Labour market in the light of the COVID-19 Pandemic 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_in_the_light_of_the_COVID_19_
pandemic_-_quarterly_statistics#:~:text=The%20consequences%20on%20the%20labour,working%20hours%20
or%20simply%20stopped)

ILO: COVID-19 Impact on Labour Market Statistics 
(https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/covid-19-impact-on-labour-market-statistics/)

ILO: COVID-19 Stimulating the Economy and Employment 
(https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm)

Statistics Netherlands (CBS): COVID-19 Impact on Labour and Income (https://www.cbs.nl/en-gb/dossier/coronavirus-
crisis-cbs-figures/covid-19-impact-on-labour-and-income)

UN Women: COVID-19 Economic Impacts on Women 
(https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women?gclid=EAIaIQo
bChMIqLb16duk7AIVz-J3Ch0gNgONEAAYAiAAEgJQnvD_BwE)

ILO: COVID-19 Impact on Child Labour and Forced Labour (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-
works/flagships/ipec-plus/WCMS_745287/lang--en/index.htm)

BÖLÜM 6. Küresel KKE Pazarı ve COVID-19 Kaynaklı 
Potansiyel Darboğazlar ve Riskler
Önceki bölümlerde materyal ve ekipman gereklerini, ihracat pazarlarına yönelik standartları, üretim tesislerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini belirledikten sonra, bu bölüm küresel pazar ve dış pazarlara ihracat olanaklarının 
yanı sıra bununla birlikte gelen potansiyel darboğazlara ve risklere odaklanmaktadır.

İlk olarak, KKE’ye yönelik küresel pazar, pazarın mevcut ve gelecekte öngörülen boyutu ile tanımlanmaktadır. KKE 
pazarının önemli ölçüde büyümesine yönelik potansiyel etkenler de bölümün bu kısmında açıklanmaktadır. İkinci olarak, 
COVID-19 döneminde KKE’nin üretimi ve ihracatına ilişkin potansiyel darboğazlar özetlenecektir. Bölüm bu darboğazların 
nasıl çözümleneceği ve içindeki risklerin nasıl azaltılacağına yönelik potansiyel çözümlerle sona ermektedir.

Küresel KKE Pazarı

Küresel kişisel koruyucu ekipman pazarı boyutunun 2020’de yaklaşık olarak 59 milyar ABD Doları olduğu tahmin 
edilmiştir. 2016 ile 2020 arasında, KKE küresel pazarında bileşik yıllık artış oranı %6,5 iken, yaklaşık olarak 40 milyar ABD 
Dolarından 58 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 küresel salgını ile etkili biçimde 
baş edebilmek için KKE gereçlerinin aylık %40 artması gerektiğini öngörmüştür. 102 Pazarın daha ileri düzeyde büyümesi 
ve %9,6’lık bileşik yıllık büyüme oranı ile 2020 ve 2027 arasında 93,61 milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir. 
Güçlü talep büyümesine ilişkin beklentiler küresel salgının var olan ve beklenen etkisi ile yakından ilişkilidir. 103 104

Kuzey Amerika ve Avrupa, öncelikli olarak otomotiv, petrol ve gaz, arıtma ve metal üretimi gibi sektörlerde sık kullanılan 
koruyucu ekipman talebi nedeniyle KKE pazarında yaklaşık olarak %58 küresel gelir payını oluşturmuştur. 105 Tüm bunlara 
COVID-19 bağlamında özel ve profesyonel kullanım talebi eklenmelidir. Küresel salgından kaynaklanan KKE talebindeki 
artış üreticilerin yanıt vermeye uğraştıkları tedarik azlığına yol açmıştır. Birçok ülke, sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu 
ekipmanı tedarik etmeye çalışmaktadır ki bu hala dünya genelinde tedarikçiler tarafından çözümlenmeye çalışılan bir 
sorundur. Bu talep kısıtlamasını artıran diğer sorunlar arasında, birçok ülkenin koyduğu kısıtlamalar yer almaktadır. Bu 
ve diğer darboğazlar bu bölümde tartışılmaktadır.

2019 itibarıyla en güncel verilere dayanarak, KKE için toplam talep ABD Doları ile Kuzey Amerika için 19,58 milyar ABD 
Doları, Avrupa için 14,83 milyar ABD Doları, Asya Pasifik için 14,24 milyar ABD Doları, Güney Amerika için 7,71 milyar 
ABD Doları ve Orta Doğu ve Afrika için 2,97 milyar ABD Dolarıdır. Ayrıca, bu kılavuz ile ilgili ürünlerin dökümü KKE’nin 
toplam pazar boyutunun yaklaşık olarak %70’ini oluşturmaktadır. El koruması 14,4 milyar ABD Doları, koruyucu giysi 11,79 
milyar ABD Doları, solunumla ilgili koruma 7,12 milyar ABD Doları ve baş, göz ve yüz koruma 5,84 milyar ABD Dolarlık 
kısmı oluşturmaktadır. 106 107

UNCTAD: COVID-19 Impact on Global Trade (https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d1.pdf)

World Bank: COVID-19 Impact on Labor Market Outcomes: Lessons from past economic crises 
(https://blogs.worldbank.org/education/impact-covid-19-labor-market-outcomes-lessons-past-economic-crises)

WHO: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard 
(https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIiq6SnbzA7AIViwCiAx0xNQqQEAAYASAAEgJdlPD_BwE)
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Küresel KKE Ticaret Ağı

Cerrahi maske, respiratör, cerrahi önlük, koruyucu elbise, gözlük ve eldivenler dahil olmak üzere belirli KKE ürünlerine 
ilişkin ticaret ağlarının analizine dayanarak, ABD ve Avrupa net ithalatçıları iken, Çin Halk Cumhuriyeti (PRC) geniş ürün 
zincirinde KKE’nin üretimi ve ihracatında kilit bir rol oynamaktadır. 108

Küresel Sağlık Hizmetleri KKE Pazarında Kilit Etkenler ve Olanaklar

Beklenmedik COVID-19 salgını küresel KKE pazarının büyümesini artıran kilit faktördür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
küresel olarak tüm KKE üreticilerini derhal üretimi artırmaya teşvik etmiştir. 109 Daha açık olmak gerekirse:

 1) Küresel olarak sağlık hizmetlerine yönelik talep nüfus, süreğen hastalıklar ve kazalarda artış nedeniyle artmaktadır.  
     Artan hasta sayıları, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini artırmaktadır ve KKE bu nedenle sektörün yanı sıra   
    genel nüfus tarafından geniş ölçüde kullanılmaktadır.
 2) Son dönemlerde COVID-19 salgını, KKE talebini önemli ölçüde artırmıştır. Tüm ülkeler, KKE azlığını yaşamaktadır ve 
      talepleri tüm zamanların en yüksek düzeyinde seyretmektedir. Dünyada cerrahi prosedür sayısındaki artışın   
        önümüzdeki yıllarda küresel sağlık hizmetleri KKE pazarını daha ileri düzeyde genişletmesi beklenmektedir.
 3)  Üreticilerin pazara girmesi için önemli olanaklar sunan arz ve talep arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Birçok  
      ülke acil durum kaynaklarını kullanmıştır ve stoklarını yenilemeye uğraşmaktadır. Bu durum, üreticilere büyük 
      olanaklar sağlayabilecektir. 

Yukarıdaki bilgiler şunlardan yararlanmaktadır:

Transparency Market Research Healthcare PPE Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and 
Forecast, 2020 - 2030 (https://www.transparencymarketresearch.com/healthcare-ppe-market.html)

Yukarıdaki kaynağa ek olarak, uluslararası ticaret ve küresel KKE/sağlık hizmetleri KKE pazarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
bağlantılarda bulunabilir:

Export Genius: Global Import and Export Data (https://www.exportgenius.in/)

Market Watch: Global PPE Market Size (https://www.marketwatch.com/press-release/global-personal-protective-
equipment-ppe-market-size-share-2020-industry-evolution-to-2024-by-growth-insight-key-development-trends-and-
forecast-by-market-reports-world-2020-09-22)

Statista: Value of the global PPE market 2019-2027 (https://www.statista.com/statistics/711286/value-of-the-global-
ppe-market/)

Grand View Research: Personal Protective Equipment Market Size, Share & Trends Analysis Report 2020 - 2027 
(https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/personal-protective-equipment-ppe-market)

Milyar ABD Doları Olarak Dünyanın
Bölgelerine Göre KKE Pazar Büyüklüğü

Milyar ABD Doları Olarak Ürüne 
Göre KKE Pazar Büyüklüğü

a. Cerrahi Maskeleri Kapsayan HS 630790:
Tekstil; (kıyafet desenleri dahil olmak üzere), hazır 

ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış (n.e.c.)

c. Cerrahi Önlükleri Kapsayan HS 621010:
Giyecek; keçeli veya dokumasız

b. Respiratörleri Kapsayan HS 392690:
Plastik; başka yerde sınıflandırılmamış 

diğer ürünler

d. Koruyucu Elbiseleri Kapsayan HS 392620:
Plastik; giyim ürünleri ve giyim aksesuarları 

(eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve tutacaklar 
dahil olmak üzere)

e. Koruyucu Gözlükleri Kapsayan HS 900490:
Gözlükler, koruyucu gözlükler ve benzeri; (güneş 
gözlükleri dışında) düzeltici, koruyucu veya diğer

f. Cerrahi Eldivenleri Kapsayan HS 401511:
Kauçuk; vulkanize (sert kauçuk dışında), cerrahi 

eldivenler

Amerika’dan ihracat Asya’dan ihracat Avrupa’dan ihracat Dünyanın geri kalanından ihracat
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KKE Değer Zincirindeki Darboğazlar

KKE değer zincirindeki talep şoku ve üretim kısıtlamaları, genel tecrit ve malların ve hizmetlerin ithalatı nedeniyle ortaya 
çıkan önemli darboğazlar aşağıda tanımlanmaktadır. İlk olarak KKE’nin üretimi için kilit materyalleri sağlama yönü 
anlatılmıştır. Hem iç hem de uluslararası dağıtım KKE üreticileri için bir engel olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 
Son olarak, ihracat kısıtlamaları sorunundan bahsedilmektedir.

İhtisas girdileri yetersiz olabilir ve hızla üretilmeleri zordur

Burada KKE’nin üretimi ve dağıtımında karşılaşılan darboğazları daha açık biçimde açıklamak amacıyla yüz maskesi 
değer zinciri, özetlenmiştir. Yüz maskesi değer zinciri OECD raporuna dayanarak, aşağıda gösterilmektedir. 110 Dokumasız 
materyalin yanı sıra, dokumasız KKE üretimi için başlıca hammaddeler burun bantları ve kulak askıları için kullanılan 
petrol ve metali, bazen de pamuk gibi diğer tekstil malzemelerini içermektedir. Buna ek olarak, karton paketleme için 
ormancılık sektöründen kağıt hamuru gerekmektedir. Girdiler bakımından değer zincirinde başlıca darboğaz polipropilen 
ile üretilen dokumasız kumaş olmuştur.

OECD raporuna göre: “Polipropilen (PP) dünyada en yaygın olarak üretilen plastiklerden biridir ve petrolden elde edilen 
bir polimer olarak kolaylıkla tedarik edilebilir (petrol fiyatlarına ve petrole erişime bağlı olmasına rağmen). PP dokumasız 
kumaşın üretimi de bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri ve atılabilir (tek kullanımlık) mendillerin yanı sıra, otomotiv ve inşaat 
sektörlerinde kullanılması nedeniyle, oldukça yaygındır. Anca, PP elektret meltblown dokumasız kumaş özel bir kumaştır; 
hammadde silosu, ekstrüder ve eriyikten çekim sistemleri gibi ağır iş makinelerinde gereken yüksek başlangıç yatırımı 
nedeniyle dünyada sınırlı sayıda işletme tarafından üretilmektedir. Bu nedenle, kriz sırasında tedariki artırmak veya bu 
üretime makul bir zaman içinde ve çok büyük bir yatırım olmaksızın geçebilen işletmeleri bulmak daha zor olmuştur.”111

Sıklıkla, üreticiler hazır dokumasız kumaş satın almakta ve yalnızca katları kaynak yapmaktadır (Bu durum özellikle 
kriz sırasında maske üretimine geçen üreticiler için geçerlidir). PP dokumasız kumaşın azlığı, KKE’nin yeni potansiyel 
üreticileri için bir sorun olmaya devam etmektedir ve bir kısmını yavaşlatacak gibi görünmektedir. 

Ultrasonik kaynak, bu süreç için hammaddeleri daha erişilebilir hale getiren otomotiv sektörü gibi diğer birçok sektörde 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, değer zincirinin geri kalan kısmında COVID-19 küresel salgını boyunca daha az aksama 
yaşanmıştır. Ancak, montaj aşamasında hala ihtisas makinelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dağıtımda, yurt içi dahil, darboğaz oluşmuştur 

COVID-19 boyunca, küresel yüz maskesi değer zinciri de taşımacılığa ve lojistiğe ilişkin karışıklıklar nedeniyle dağıtım 
aşamasında bir darboğaz ile karşılaşmıştır. Bu darboğaz özellikle küresel salgının ilk günlerinde zorlayıcı olmuştur. KKE 
yurt içi tedarikleri için endişe eden ülkeler tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları nedeniyle (aşağıya bakınız) bir sorun 
olmaya devam etmektedir.112

OECD raporunun gösterdiği üzere:

“İlk olarak, uluslararası tedarik zinciri bakımından, birçok ülke ihracat kısıtlamalarını veya eşdeğer önlemleri devreye 
sokmuştur (aşağıda daha ileri düzeyde tartışılmıştır), veya ihracatta gecikmelere neden olabilen yeni izin veya sertifikasyon 
prosedürlerini uygulamaya koymuştur.”

“İkinci olarak, yurt içi taşımacılık ve lojistik altyapısı ile yurt içi dağıtımda da COVID-19 kaynaklı aksama yaşanmıştır. 
Sağlık altyapısının hazırbulunuşluk düzeyi nedeniyle ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte, malların azlığı nedeniyle 
değil, ancak sağlık çalışanlarına ulaşmaması nedeniyle maskeler bazen yetersiz kalmıştır. Esas olarak değer zincirinin bu 
yurt içi, uygulama düzeyindeki kısmı uygulama öncesi uluslararası kısmı kadar aksama yaşamış olabilir. Burada başlıca 
zorluk gerçek zamanda ihtiyaçları değerlendirmek, tüm sağlık sistemi stres altında olduğu bir zamanda teslimatlara öncelik 
vermek ve değişiklikleri öngörmek olmuştur. Buna ek olarak, bazı ülkelerdeki maske azlığı hırsızlıklara ve bazı sevklerin 
kaçırılmasına yol açmıştır.”113

Değer zinciri darboğazlarına ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

US National Library of Medicine/National Institutes of Heath: What does the COVID-19 pandemic teach us about global 
value chains? (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7360894/)

Asian Development Bank: COVID-19: Supply Chains, Bottlenecks, and Policy Implications (https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/579121/ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy.pdf)

International Trade Centre: COVID-19 temporary export measures (https://www.macmap.org/covid19)

Birçok ülke maske ihracatı ve diğer KKE’ye ilişkin kısıtlamalar getirmiştir

Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından belirtildiği gibi, “Yurt içi maske azlığı ile mücadele etmek amacıyla birçok ülke 
ihracat kısıtlamaları veya tüm mevcut stokların hükümetler tarafından zorunlu alımı gibi eşdeğer önlemleri uygulamaya 
koymuştur.” 114

Tayvan, 24 Ocak 2020’de maskelerin ihracatını yasaklayan ilk yönetim olmuştur115 ve ardından diğer birçok ülke ihracat 
yasaklarını uygulamaya koymuştur. Bu ihracat yasakları ve zorunlu alımlar genellikle geçicidir ve bir kısmı halihazırda 
kaldırılmıştır. İhracatı yasaklayan ülkelerin tamamı maske üreticisi veya ihracatçısı değildir, üretici olmayanlar da 
stoklamayı önleme veya halihazırda ithal edilen maskelerin yurt dışında daha yüksek bir fiyata satılmak amacıyla 
ihracatını önleme isteği ile motive olabilmektedir. 

Maskeleri üreten bazı AB ülkeleri ihracat yasaklarını kabul ederken, 15 Mart 2020’de ihracat izinlerinin uygulamaya 
konulmasına ilişkin AB çapında bir düzenleme kabul edilmiştir.116 İhracat yasaklanmamıştır ancak ihracata izin verilmeden 
önce AB ülkelerinin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Benzer bir sistem maske ihracatını yasaklayan ancak örneğin var 
olan ticari ilişkileri kapsayan bir muafiyet listesi sunan Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun geçici bir kuralı ile, 10 
Nisan 2020’den itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmıştır.117 Diğer ülkelerde de ihracat lisansları veya yüz 
maskesi için izinler uygulamaya konulmuştur. Aşağıda, ülkelere göre geçici ticaret kısıtlamalarını gösteren bir harita yer 
almaktadır (harita en son 26 Kasım 2020’de ziyaret edilmiştir).118
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İhracat kısıtlamalarının üç sonucu bulunmaktadır: İlk olarak, kısıtlamalar üretim kapasitesi olmayan bazı ülkelerin 
maskelere erişmesini önlemektedir. İkinci olarak, maskelerin bulunduğu ülkeler daha fazlasına ihtiyaç duyduğunda veya 
diğer temel tıbbi gereçleri (veya maskeleri üretmek için girdileri) ithal etmesi gerektiğinde, bu kısıtlamalar istenmeyen 
sonuçlar verebilir. İhracat lisansı ve yetki prosedürleri sadece ihracatı caydırmaz aynı zamanda ihracat onaylandığında 
ticareti geciktirebilir. Bu durum ihtiyacın acil durum doğasına tezat oluşturmaktadır ki bu durum genellikle ihracata 
izin verme kriterlerinden de biridir. Üçüncü olarak, ihracat kısıtlamaları fiyatları yukarı çekmekte ve yasa dışı faaliyetleri 
(karaborsa ve sahtekârlık) teşvik etmektedir.

İhracat kısıtlamaları aynı zamanda üreticilerin yatırım stratejilerini etkileyen belirsizlikler yaratabilir. Çin’de, başlıca 
maske üreticilerinin birçoğu dış ülkelere ait işletmelerdir. Maske üreticileri sağlam tedarik zincirleri oluşturmak amacıyla, 
üretim tesislerini müşterilere yakın biçimde konumlandırmayı tercih etmektedir. Örneğin, COVID-19 krizinden önce 
3M halihazırda Asya’daki yerel tedarike dayalı bir stratejiye sahipti. İhracat kısıtlamaları, alıcı ülkenin yabancı sermaye 
yararlarını ve tıbbi malzemelerin üretiminde yerel kapasitenin oluşturulmasına yönelik yöntem bilgisini reddederek 
yabancı işletmeleri yatırımdan caydırabilir.119

İhracat kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

International Trade Centre: COVID-19 Temporary Export Measures (https://www.macmap.org/covid19)

Asian Development Bank: COVID-19: Supply Chains, Bottlenecks, and Policy Implications (https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/579121/ppe-covid-19-supply-chains-bottlenecks-policy.pdf)

World Bank: Removing regulatory bottlenecks to the supply of COVID-19 products and services (https://blogs.
worldbank.org/psd/removing-regulatory-bottlenecks-supply-covid-19-products-and-services)

IDH Sustainable Trade Initiative: Supplying Personal Protective Equipment (PPE Dashboard) 
(https://www.ppedashboard.org/en)

Darboğazları çözmek

KKE üretimine ve üretimdeki darboğazlara ilişkin OECD raporunun belirttiği üzere, “Ülkeler, üretim kapasitesini artıracak 
önlemler uygulamaktadır. Birçok giysi fabrikası ve tıbbi olmayan işletmeler üretim hatlarını yüz maskeleri üretmek 
amacıyla değiştirmekte ve COVID-19 küresel salgınının tetiklediği benzeri görülmemiş talebi karşılamaktadır. Bu bize 
yalnızca prosedürler ve onaylar kolay biçimde faaliyetlerini başka bir amaca uygun hale getirebilecek kadar basit olursa 
— işletmelerin hızlı biçimde piyasa değişikliklerine uyum sağlayabildiğini hatırlatmaktadır.”120

Birçok hükümet, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi ekipmanın tedarikini geliştirecek düzenleyici önlemler almıştır. Bu 
önlemler KKE’nin üretimi ve ithalatı için hızlı onaylardan ilaçlar ve ekipman için geçici olarak uyarlanan sertifikasyon 
gereklerine kadar değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda tele-tıbbı kolaylaştırmak amacıyla sürekli bir çaba 
gösterilmektedir. 

Bu önlemlerden birçoğu geçicidir, ancak işletme faaliyetini başlatmak, yürütmek veya başka bir amaçla kullanılmak 
üzere değiştirmek için gerekleri basitleştirerek, hükümetlerin işletme faaliyetini nasıl kolaylaştırabileceğine ilişkin örnek 
teşkil etmektedir. Şu anda COVID-19 kriz yönetimini ve bunu takip eden toparlanma aşamasını desteklemek amacıyla 
-özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki- hükümetler sağlık ve çevre gibi kamu yararını korumayı sürdürürken, işletme 
faaliyetlerine yönelik gereksiz engelleri kaldırmak için daha kapsamlı düzenleyici gerekleri yeniden dikkate almalıdır.

BÖLÜM 7. KKE Üretim Maliyetlerine İlişkin 
Mali Değerlendirme
Bu bölüm, bir üretim tesisinin kurulmasında ve yürütülmesinde yer alan, sabit ve değişken maliyetlerin belirlenmesinde 
potansiyel KKE üretimine yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından geliştirilen bir araçtan 
yararlanmaktadır. 

Bölüm ilk olarak IFC maliyet hesaplayıcının üreticiye KKE üretim hattı için sermaye gideri (CapEx), işletme sermayesi, 
gelir ve EBIT (faiz ve vergi öncesi kâr) belirlemede nasıl yardımcı olabileceğini tanımlamaktadır. İkinci olarak, araç 
kapsamındaki tanımlar açıklanmaktadır. Üçüncü olarak, bir Türk KKE üreticisi örneği sunulmaktadır. Dördüncü olarak, 
maske üretim hattına ilişkin genel bir örnek özetlenmektedir. Son bölüm küresel salgının bu aşamasında bir KKE üretim 
tesisi kurmanın makullüğünü yansıtmaktadır.

KKE üretimi maliyet hesaplayıcı

Üretim tesisi kurarken, belirli bir sürede beklenen maliyetlere ve üretim hattının gelirine ilişkin bir analiz yapmak önemlidir. 
Ancak üretici özellikle tekstil gibi farklı bir sektörden gelirse, bunları KKE üretimi için hesaplamak zor olabilir. Analizde 
üreticiye yardımcı olmak amacıyla IFC, gerekli işletme sermayesi ihtiyaçlarını, üretim hatları için gereken CapEx, EBIT 
ve beklenen üretimden gelen geliri belirlemeye yönelik bir şablon modeli oluşturmuştur. Bir kılavuz olarak IFC, dakikada 
100 parça kapasiteli otomatik üretim hattının 50.000 ABD Doları-100.000 ABD Doları aralığında bir fiyata mal olacağını 
tahmin etmektedir.121

Aşağıda, bu hesaplamalara ilişkin bir örnek yer almaktadır. Hesap çizelgesine buradan veya https://www.ifc.
org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/manufacturing/events/webinar_
how+to+start+ppe+production linkinden erişilebilir. 

Geçici İhracat Önlemleri

COVID 19 Geçici İhracat Önlemleri

Etkilenen ürünler, kişisel koruyucu ekipmanı (örneğin maskeler, eldivenler), ecza ürünlerini, el dezenfektanını, gıda 
ve diğer belirli ürünleri içermektedir.

İhracat kısıtlamaları/yasakları (98 ülke)
İhracatın serbestleştirilmesi (2 ülke)
İhracat kısıtlamaları ve ihracatın serbestleştirilmesi (2 ülke)
Hiçbiri (137 ülke)

Kaynak: Medya raporlarına ve resmi mevzuata dayalı ITC Pazara Erişim Haritası (www.macmap.org)
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= verilerinizi girin
Tıbbi/Cerrahi Maske Respiratör İzolasyon Önlüğü Cerrahi Önlük

= korunan veriler
Üretim hedefi (adet/ay) 1.500.000 1.500.000 200.000 200.000
Standart dakika
(adet başına S.A.M.) 1,20 1,00 8,00 14,00

Verimlilik %80 %80 %80 %80
Kumaş Kesim Makineleri ile Üretim
Operatör sayısı 195 163 174 304
Yeni dikiş makinesi sayısı 45 20 100 100
Yeni germe makinesi sayısı 2 2 2 2
Yeni otomatik kesici sayısı 1 1 1 1
Otomatik Makineler ile Üretim
Hat başına üretim (adet/ay) 864.000 518.400
Üretim hattı sayısı 2 3
Operatör sayısı 20 30
Maliyetlendirme Parametreleri
Satış fiyatı (ABD Doları/adet) 0,25 0,30 2,50 3,50
Kumaş maliyeti 
(ABD Doları/adet) 0,15 0,22 1,55 2,20

Diğer materyal 
(ABD Doları/adet) 0,01 0,02 0,40 0,40

Doğrudan işgücü maliyeti 
(ABD Doları/kişi/ay) 250,00 250,00 250,00 250,00

İşletme Sermayesi Günleri
Stok gün sayısı 90 90 90 90
Ödeme günleri 0 0 0 0
Alacak günleri 45 45 45 45

= verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2, N95)

İzolasyon 
Önlüğü Cerrahi Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum= korunan veriler 

İşletme Sermayesi
Stok 660.000 990.000 1.072.500 1.430.000 4.152.500 
Ödemeler  -   -   -   -   -   
Alacaklar 515.625 618.750 687.500 962.500 2.784.375 
TOPLAM 1.175.625 1.608.750 1.760.000 2.392.500 6.936.875 
Gelir
Satış (ABD Doları/yıl)  4.125.000 4.950.000 5.500.000 7.700.000 22.275.000 
Materyal (ABD Doları/yıl)  2.640.000 3.960.000 4.290.000 5.720.000 16.610.000 
Doğrudan işgücü ve üretim 
genel giderleri (ABD Doları/yıl)  805.664 671.387 716.146 1.253.255 3.446.452 

Diğer işletme giderleri 
(satış, idare vb.)  206.250 247.500 275.000 385.000 1.113.750 

Amortisman (ABD Doları/yıl)  71.750 63.000 91.000 91.000 316.750 
EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr) 
(ABD Doları/yıl)  401.336 8.113 127.854 250.745 788.048

OTOMATİK ÜRETİM $ $ $ $ $
Sermaye Giderleri
Otomatik makineler 300.000 300.000 - - 600.00
Diğer makineler 
(laboratuvar ekipmanı vb.) 30.000 30.000 60.000

Hattı kurma, eğitim, örnekleme, 
test etme, diğer kuruluş 
giderleri

40.000 40.000 80.000

Arazi, bina, öngörülmeyen 
giderler   -

TOPLAM 370.000 370.000 - - 740.000
İşletme Sermayesi
Stok 660.000 990.000 - -  1.650.000
Ödemeler - - - - -
Alacaklar 515.625 618.750 - - 1.134.375
TOPLAM 1.175.625 1.608.750 - - 2.784.375
Gelir
Satış (ABD Doları/yıl) 4.125.000 4.950.000 - - 9.075.000 
Materyal (ABD Doları/yıl) 2.640.000 3.960.000 - - 6.600.000 
Doğrudan işgücü ve genel 
giderler (ABD Doları/yıl) 110.000 165.000 - - 275.000 

Diğer işletme giderleri 
(satış, idare vb.) 206.250 247.500 - - 453.750 

Amortisman (ABD Doları/yıl) 37.000 37.000 - - 74.000 
EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr) 
(ABD Doları/yıl) 1.131.750 540.500 - - 1.672.250 

= verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2, N95)

İzolasyon 
Önlüğü Cerrahi Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum= korunan veriler 

KUMAŞ KESİM ÜRETİMİ $ $ $ $ $
Sermaye Giderleri
Kumaş kesim makineleri 647.500 560.000 840.000  840.000 2.887.500
Diğer makineler
(laboratuvar ekipmanı vb.) 30.000 30.000  30.000  30.000 120.000 

Hattı kurma, eğitim, örnekleme, 
test etme, diğer kuruluş 
giderleri

40.000  40.000  40.000  40.000 160.000

Arazi, bina, öngörülmeyen 
giderler    -

TOPLAM 717.500 630.000 910.000 910.000 3.167.500

Sarı hücre Sarı hücre

Sarı hücre

Yeşil hücre Yeşil hücre

Yeşil hücre
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IFC Maliyet Hesaplayıcıya İlişkin Tanımlar

Bu aracın nasıl kullanılacağına ilişkin bir rehber olarak, hesap çizelgesine ilişkin tanım ve hesaplamalar aşağıdaki tabloda 
daha ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.122

Türk Üretici Örneği

Bir Türk üretici örneği aşağıda verilmiş, varsayımların yanı sıra sermaye gideri, işletme sermayesi ve gelir aynı hesap 
çizelgesi üzerinde gösterilmiştir.

Varsayımlar
Üretim hedefi Azami kapasite kullanımında aylık üretim hedefi

Standart dakika (S.A.M) Uluslararası standarda göre %100 performans ile ürün başına 
çalışma dakikası sayısı 

Verimlilik Standarda göre verimlilik

Operatör sayısı (Üretim hedefi x standart dakika) / (günlük 480 dakika x bir ayda 
24 iş günü x %80 verimlilik) 

Dikiş makinesi sayısı Mevcut makinelerden kaç tanesinin kullanılabildiğine ve kaç tane 
yeni makine alınması gerektiğine bağlıdır

Germe makinesi sayısı Üretim hacmine bağlıdır
Otomatik kesici sayısı Üretim hacmine bağlıdır

Her hattaki otomatik üretim (adet/ay) Cerrahi maskeler için 75 adet/dk ile ve respiratörler için 15 adet/
dk ile hesaplanmaktadır

Otomatik üretim hattı sayısı Üretim hedefi / hat başına üretim
Otomatik hatlardaki operatör sayısı Hatların sayısı x 10 operatör
Satış fiyatı Modeldeki fiyatlar UNIFEC ihalesinden alınmıştır.
Kumaş maliyeti Tüketim (metre/adet) * materyal fiyatı (ABD Doları/metre)
Diğer materyal Elastik şeritler vb. gibi aksesuarlar.
Doğrudan işgücü maliyeti (ABD Doları/kişi/ay) Doğrudan ücretler + yan haklar /kişi/ay

Stok gün sayısı Hammaddeleri, üretim aşamasındaki ve hazır ürünleri stoklamak 
için ortalama gün sayısı

Ödeme günleri Tedarikçilerden alacak günlerinin sayısı. Teslimatta ödenecekse 
bu 0’dır.

Alacak günleri Müşterilere verilen alacak günlerinin sayısı.
Sermaye Gideri ve İşletme Sermayesi

Sermaye Gideri 
Kumaş Kesim makineleri

Yeni dikiş makinelerinin sayısı x 3.500 ABD Doları + germe 
makinelerinin sayısı x 120.000 ABD Doları + bilgisayar destekli 
kesicilerin sayısı x 250.000 ABD Doları

Sermaye Gideri 
Otomatik makineler

Hatların sayısı x tıbbi/cerrahi maskeler için 150.000 ABD Doları, 
hatların sayısı x respiratörler için 100.000 ABD Doları 

Sermaye Gideri 
Diğer makineler Diğer ekipman ve makinelerin maliyeti (laboratuvar ekipmanı vb.)

Hattı kurma, eğitim, örnekleme, test etme, diğer 
kuruluş giderleri

Operatörlerin eğitimi + ürün testi ve uyum giderleri dahil olmak 
üzere kapasite artırma giderleri

Sermaye gideri arazi, bina, öngörülmeyen giderler Bina, arazi ve öngörülmeyen giderler
İşletme sermayesi -stok (Stok gün sayısı / 360 gün) * Yıl başına materyal
İşletme sermayesi - ödemeler (Ödeme günleri / 360 gün) * Yıl başına materyal maliyeti
İşletme sermayesi - alacaklar (Alacak günleri / 360 gün) * Yıl başına satış

Varsayımlar
İşletme sermayesi Toplam Stok- Ödemeler + Alacaklar
Satış (ABD Doları /yıl) Aylık üretim hedefi * satış fiyatı * yıl başına 11 tam işletme ayı

Materyal (ABD Doları /yıl) Aylık üretim hedefi * (kumaş maliyeti + diğer materyal maliyeti) * 
yıl başına 11 işletme ayı

Doğrudan işgücü + genel üretim giderleri (ABD 
Doları /yıl)

Operatör sayısı * (ücretler + yan haklar) * yıl başına 11 işletme ayı 
* (1.5 veya 2); genel üretim giderlerini karşılamak için 

Diğer işletme giderleri (satış, idare vb.) Satışın %5’i

Amortisman (ABD Doları /yıl) (Makineler + ekipman + kapasite artırma) /10 + (Bina + 
öngörülmeyen)/20

EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr) ABD Doları /yıl Satış - (materyal + doğrudan işgücü + genel üretim giderleri + 
diğer işletme giderleri + amortisman)

Varsayımlar

  = verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2,N95)

İzolasyon 
Önlüğü Cerrahi Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum= korunan veriler

Üretim hedefi (adet/ay) 2.000.000 100.000 200.000 200.000 200.000
Standart dakika 
(adet başına S.A.M.) 1,50 1,00 8,00 14,00 14,00

Verimlilik %80 %80 %80 %80 %80

Kumaş Kesim Makineleri ile Üretim

Operatör sayısı 326 11 174 304 304
Yeni dikiş makinesi sayısı 40 20 100 100 100
Yeni germe makinesi sayısı 2 2 2 2 2
Yeni otomatik kesici sayısı 20 1 1 1 1
Otomatik Makineler ile Üretim
Hat başına üretim (adet/ay) 1.036.800 172.800 500.000 500.000 500.000
Üretim hattı sayısı 1 1 12 16 24
Operatör sayısı 60 6 50 75 100

Sarı hücreler

Yeşil hücreler
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Capex, İşletme Sermayesi ve Gelir

  = verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2,N95)

İzolasyon 
Önlüğü

Cerrahi 
Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum

TOPLAM
= korunan veriler

Gelir
Satış (ABD Doları/yıl) 10.000.000 - 6.000.000 7.500.000 8.500.000 22.000.000 
Materyal (ABD Doları/yıl) 4.000.000 - 2.500.000 3.000.000 4.000.000 9.500.000 
Doğrudan işgücü ve üretim 
genel giderleri (ABD Doları/yıl) 2.000.000 - 100.000 150.000 200.000 450.000

Diğer işletme giderleri 
(satış, idare vb.) 1.000.000 - 2.000.000 2.500.000 2.700.000 1.100.00

Amortisman (ABD Doları/yıl) 222.500 28.700 122.000 127.000 132.000 409.700
EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr) 
(ABD Doları/yıl) 2.777.500 (28.700) 1.278.000 1.723.000 1.468.000 4.440.300

OTOMATİK ÜRETİM $ $ $ $ $ $
Sermaye Giderleri
Otomatik makineler 900.000 - 250.000 300.000 350.000 900.00
Diğer makineler 
(laboratuvar ekipmanı vb.) 30.000 30.000 50.000 75.000 100.000 255.000

Hattı kurma, eğitim, örnekleme, 
test etme, diğer kuruluş 
giderleri

40.000 40.000 50.000 75.000 100.000 265.000

Arazi, bina, öngörülmeyen 
giderler   2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000

TOPLAM 970.000 70.000 2.350.000 2.450.000 2.550.000 7.420.000
İşletme Sermayesi
Stok 380.000 40.000 500.000 600.000 800.000  1.940.000
Ödemeler - - 50.000 100.000 125.000 275.000
Alacaklar - - - - - -
TOPLAM 380.000 40.000 450.000 500.000 657.000 1.665.000
Gelir
Satış (ABD Doları/yıl) 2.100.000 - 6.000.000 7.500.000 8.500.000 22.000.000
Materyal (ABD Doları/yıl) 800.000 - 2.500.000 3.000.000 4.000.000 9.500.000 
Doğrudan işgücü ve genel 
giderler (ABD Doları/yıl) 400.000 - 100.000 150.000 200.000 450.000

Diğer işletme giderleri 
(satış, idare vb.) 200.000 - 2.000.000 2.500.000 2.700.000 1.100.000

Amortisman (ABD Doları/yıl) 180.000 7.000 122.000 127.000 132.000 388.000
EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr) 
ABD Doları/yıl 520.000 (7.000) 1.278.000 1.723.000 1.468.000 4.462.000

  = verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2,N95)

İzolasyon 
Önlüğü

Cerrahi 
Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum

TOPLAM
= korunan veriler

KUMAŞ KESİM ÜRETİMİ $ $ $ $ $ $
Sermaye Giderleri

40 birim ultrasonik kaynak makinesi ve 15 birim gövde makinesi 

Kumaş kesim makineleri 2.100.000 112.000 150.000  200.000  250.000 962.000
Diğer makineler 
(laboratuvar ekipmanı vb.) - -  30.000  30.000  30.000 90.000 

Hattı kurma, eğitim, örnekleme, 
test etme, diğer kuruluş 
giderleri

50.000  100.000  40.000  40.000  40.000 220.000

Arazi, bina, öngörülmeyen 
giderler 150.000  150.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000 6.150.000

TOPLAM 2.300.000 362.000  2.220.000  2.270.000  2.320.000 7.172.000
İşletme Sermayesi
Stok 2.000.000 - 500.000 600.000 800.000 1.900.000
Ödemeler 400.000 -   50.000 100.000 125.000 275.000
Alacaklar - - - - - -
TOPLAM 1.600.000 - 450.000 500.000 675.000 1.625.000

  = verilerinizi girin Tıbbi/Cerrahi 
Maske

Respiratör 
(FFP2,N95)

İzolasyon 
Önlüğü

Cerrahi 
Önlük

Atılabilir (tek 
kullanımlık) 
Tulum= korunan veriler

Maliyetlendirme Parametreleri

Satış fiyatı (ABD Doları/adet) 0,08 1,30 2,50 3,50 3,50

Kumaş maliyeti 
(ABD Doları/adet) 0,06 0,22 1,55 2,20 2,20

Diğer materyal 
(ABD Doları/adet) 0,01 0,02 0,40 0,40 0,40

Doğrudan işgücü maliyeti 
(ABD Doları/kişi/ay) 542,00 542,00 250,00 250,00 250,00

İşletme Sermayesi Günleri
Stok gün sayısı 7 90 90 90 90
Ödeme günleri 0 0 0 0 0
Alacak günleri 30 45 45 45 45

Sarı hücreler

Sarı hücreler

Yeşil hücreler

Yeşil hücreler

Sarı hücreler

Yeşil hücreler
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Maske Üretim Hattının Maliyeti

Aşağıda, KKE üretim tesisinin sabit ve değişken maliyetlerinin kaba bir tahmini yer almaktadır. Ancak bunlar üretimin 
yapıldığı ülkeye bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. 

Not: Her 24 saatte 0.1 tonluk meltblown dokumasız kumaş ve 0.2 tonluk spunbond dokumasız kumaşın tüketimi, maske 
materyalinin ağırlığının 30g/m2, maskenin boyutunun yaklaşık 18cm x 18cm ve maske yapma makinesi çıktısının gün 
başına yaklaşık 100.000 birim olduğu varsayımına dayanmaktadır.123

KKE üretim maliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

IFC: How to start PPE production (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_
corporate_site/manufacturing/events/webinar_how+to+start+ppe+production)

Testex Textiles: The Common FAQ about the Production, Purchase and Use of Masks: Complete Guide (https://www.
testextextile.com/the-common-faq-about-the-production-purchase-and-use-of-masks-complete-guide/)

Testex Textiles: Is it too Late to Invest Mask Production Line? (https://www.testextextile.com/mask-making-machine-
is-it-too-late-to-invest-mask-production-line/)

Maske Üretim Hattına Yatırım Yapmaya Karar Vermek

Küresel salgın, 2020’nin baharında köklü biçimde evrim geçirmiş ve yaz aylarında ortadan kaybolması beklenirken, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika günlük vaka sayılarında büyük artışlar görmüştür. Avrupa ülkelerinin en 
kötüsünü yaşamış olduğu düşünülürken, sonbahar itibarıyla Avrupa’daki günlük enfeksiyon sayıları bir kez daha yüksek 
düzeylere ulaşmış ve bazı ülkeleri küresel salgının ilk dalgasından daha kötü etkilemiştir ve kış döneminde hemen 
azalması beklenmemektedir.124

Maske talebi çok fazladır ve şüphe yoktur ki küresel salgının yayılmasını etkili biçimde kontrol etmek istediğimiz taktirde, 
dünyanın geniş maske üretim hatları yelpazesi ve diğer KKE üretim tesislerini kurması gerekmektedir. Çin hem meltblown 
dokumasız kumaş hem de nihai ürünler bakımından, küresel üretimin yaklaşık %50’sini oluşturan dünyadaki en büyük 
maske üreticisidir. 125 Ancak başka birçok ülke de geniş miktarda KKE üretmeye başlamıştır. 

Tek seferlik girdi maliyetleri (ABD Doları, yaklaşık olarak)
Maske yapma makinesi 90,000
Alan / 100K düzeyinde temizleme atölyesi (yaklaşık 40m2) 7,000
Teknoloji eğitimi 300

Sürekli girdi maliyetleri (günlük) (ABD Doları, yaklaşık olarak)
Hammadde
0.1 ton meltblown dokumasız kumaş
0.2 ton spunbond dokumasız kumaş
Kulak bantları, metal şeritler

6,000

İşgücü
9 kişi, her biri 8 saat, tam gün üretim

300
Şu an yatırım yapmak için çok geç midir? 

Bir üretim tesisi kurmanın gerekçeleri şunlardır:

a. Küresel salgın sözde “ikinci dalga” yoluyla kırıp geçirmeyi ve yeniden ortaya çıkmayı sürdürdükçe, KKE talebi yüksek  
    düzeyde kalmaya devam etmektedir ve gelecek yıllarda da böyle olması beklenmektedir. Dünya çapında sayılardaki 
    artıştan da görülebildiği üzere, küresel salgının kuzey yarımkürede kış dönemi boyunca yaşamı zorlaştırmaya devam 
    edeceği tahmin edilmektedir. 126

b. Maske tedarikindeki fark çok büyüktür. Küresel maske üretimi yetersizdir. Birçok ülke derece derece maske takılmasını 
    zorunlu hale getirmiştir. 2020’den 2025’e kadar yüz ve cerrahi maskelerde %20’lik tahmini bileşik yıllık büyüme ile, 
    küresel salgın sonrası dönemde de KKE talebinin önemli ölçüde düşmesi beklenmemektedir. 127

c. COVID-19 toplumların kırılganlıklarını ortaya çıkarmıştır ve yeni bir küresel salgın evrilirse KKE ve diğer ihtiyaçları el 
     altında bulundurarak daha fazla dayanıklılık yoluyla bu sorunlarla baş etmek için bunların ele alınması gerekmektedir.
d. Üretim hattındaki yatırım getirisi hızlı olmaktadır. Maliyet çok hızlı biçimde karşılanmaktadır. 

Not: Değerler HS 630790 için gözlemlenen ticaret akışlarına dayanmaktadır ve yüz maskelerini tanımlamak için HS8 ve HS10 ticaret verileriyle hesaplanan 
oranlar kullanılarak hesaplanmıştır. 
Kaynak: UN COMTRADE and ITC Trade Map

Çin

Hindistan

Dünyanın geri kalanı

Meksika

Amerika Birleşik Devletleri

Vietnam

Almanya

Fransa

ÇEVİRİ
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendi gereğince, USHAŞ ihalelerden kaynaklı ceza ve yasaklara 
ilişkin hükümler hariç, faaliyet alanındaki malların ve hizmetlerin alımları bakımından bu Kanun’dan muaf tutulmuştur. 

Yukarıdaki bilgilerden göründüğü üzere, USHAŞ özel statülü bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Dünya genelinde ticaret, 
kamu sağlığı ve diğer alanlardaki diplomatik faaliyetlere ilişkin başarılı örnekler, bu faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlarda 
özel sektör dinamizmini ve devlet güvencesini birleştirmenin önemine dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda, USHAŞ’ın durumu USHAŞ’a önemli bir ayrıcalık sağlamıştır. COVID-19 küresel salgını döneminde, USHAŞ 
finansman kapasitesini, özel sektör dinamiklerini, hızlı biçimde kararlar alma yeteneğini ve sağlık çalışanları ve halk için 
gereken maskeler ve koruyucu materyalin tedarikinde önemli bir rol oynayacak devlet desteğini kullanabilmiştir.

USHAŞ’ın COVID-19 ile Mücadele Önlemleri

Mart 2020’nin başında, T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgını ile mücadele çalışmalarının parçası olarak kamu 
hastanelerine koruyucu materyal tedarik etme görevini USHAŞ’A vermiştir. Bu görev, “ilaçların, tıbbi cihazların 
ve gereçlerin tedarik edilmesi” ile uğraşmak için -yukarıda atıfta bulunulan- yasal yetkisine uygun olarak USHAŞ’a 
verilmiştir. USHAŞ, 10 Mart 2020’de Türkiye’de ilk vaka tespit edilmeden bir hafta önce, 3 Mart 2020’de cerrahi maskeleri 
tedarik etmeye başlamıştır.

Kaliteli Ürün Tedariği

USHAŞ, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tek tedarikçi olarak belirlendikten sonra, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kişisel 
koruyucu ekipman üreticileri ve tacirler, ürünlerini sabit bir fiyatla satın alacağına ilişkin USHAŞ ile anlaşma imzalamaya 
davet edilmiştir.

Var olan sertifikaları ile birlikte, USHAŞ ile tedarikçi sözleşmeleri yapmaya çalışan üreticilerin her birinden bir kutu örnek 
ürün talep edilmiştir. Örnek ürünler hem USHAŞ hem de Bakanlık’ın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından 
ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dolayısıyla: 

• Üç katlı maskeler, ultrasonik olup olmadığını ve meltblown filtrenin, burun telinin ve kulak askılarının dikilmiş veya 
  ultrasonik olarak kaynaklanmış olup olmadığını kontrol etmek amacıyla denetlenmiştir. Ön onaylı bu maskeler onay 
  için Sağlık Bakanlığı makamlarına gönderilmiştir.
• Bilinen N95/FFP2 tipi maske tedarikçilerine ek olarak, piyasadaki bu türde ürünlerin gözetiminden sorumlu olan  
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına danıştıktan sonra gerekli görülürse, USHAŞ’a getirilen ve ön onayı  
 almış tüm N95/FFP2 maskeleri test için laboratuvarlara gönderilmiştir.

Örneklerinin onaylandığı tüm ürünler için, tedarikçilerin kalite sertifikaları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Örnekleri 
onaylanmış, ancak kalite sertifikası olmaksızın küresel salgın boyunca maskeleri ve diğer KKE ürünlerini tedarik etmeye 
başlamış olan bu yatırımcılar, tekstil işletmeleri ve diğer üreticiler, kalite sertifikalarını almak için Avrupa Komisyonu 
tarafından akredite edilmiş sertifikasyon işletmelerine yönlendirilmiştir. Türkiye’deki sertifikasyon işletmeleri, bunların 
kalite sertifikalarını hızlı biçimde almasını sağlamak için bilgilendirilmiştir. İşletmeler Avrupa Komisyonu tarafından 
akredite edilmiş yurt dışındaki kalite sertifikasyonu kurumlarına bireysel olarak başvurma seçeneğine de sahip 
olmuştur.128 USHAŞ geçerli dokümanlar ile tedarikçiler için tedarik prosedürlerini hızlı biçimde tamamlamıştır. 

Onaylı bir örnek ve kalite sertifikaları olmaksızın herhangi bir tedarikçiden hiçbir ürün satın alınmamıştır. Tedarik edilen 
ürünler, örnekler ile karşılaştırılmış ve uygun olmayan tüm ürünler tedarikçilerine uygun uyarılar ile iade edilmiştir.

Bölüm 8: USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Bu bölümde, COVID-19 küresel salgını sırasında USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından KKE için 
Türk pazarı kapsamında yapılan önemli çalışmalar özetlenmektedir. KKE üreticileri ile çalışma ve bu üreticilere olanak 
sağlama deneyimlerine dayanarak, USHAŞ bu kılavuza değerli içgörüler sağlamıştır. Bu bölüm bir kurum olarak USHAŞ’ın 
kurulmasını tanımlayarak başlamakta, daha sonra küresel salgın sırasında USHAŞ’ın faaliyetleri ve müdahalesini 
özetlemektedir. Son olarak, USHAŞ’ın faaliyetlerinden öğrenilen çözümler ve alınan dersler tanımlanmaktadır. 

USHAŞ Hakkında 

USHAŞ 663 sayılı Karar Hükmünde Kararname’ye uygun olarak Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulmuş ve 3 
Ağustos 2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İşletme, Ankara’daki genel merkezi ile 4 Şubat 2019’da 
faaliyete geçmiştir.

USHAŞ’ın hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Ancak, tüm mali hakların Hazine ve Maliye 
Bakanlığında kalması ve Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakları ve kâr payları hakkının saklı kalması koşuluyla, 
yönetim, temsil ve denetim gibi haklar ve yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. USHAŞ işletme bütçesi 
Genel Kurulun onayına sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı gerekmektedir. 

USHAŞ Faaliyetleri ve Muafiyetler

663 sayılı Karar Hükmünde Kararname’de listelenen USHAŞ faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 

• Uluslararası alanda Türkiye’nin sağlık hizmetlerini ve sağlık kurumlarını desteklemek ve bilgi faaliyetlerini koordine  
   etmek, rehberlik etmek ve desteklemek, 
• Uluslararası sağlık hizmetleri ile ilgili aracılık faaliyetlerini gerçekleştirmek, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel 
   sektör kurumları adına uluslararası sağlık hizmetleri için sözleşmeler yapmak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesini 
   desteklemek,
• Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi için başvuruları yanıtlamak, şikayetlerin ve uyuşmazlıkların çözümü için 
   ilgili makamlar ile haberleşmek ve tarafların karşılaşabileceği sorunları belirlemek ve önleyici tedbirler almak,
• Türkiye’nin sağlık sistemi hakkında bilgi sağlamak, sağlık sistemleri, sağlık finansmanı ve kamu-özel ortaklık modelleri 
   ile ilgili uluslararası kişilere ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sağlamak, bu alanlarda sistemlerin kurulması ve   
   geliştirilmesine yönelik uluslararası talepleri karşılamak ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, 
• Sağlık kuruluşlarını açmak ve işletmek, ortaklıklar kurmak ve yurt dışında işbirliği gerçekleştirmek, 
• İlaçlar, tıbbi cihazlar ve gereçlerin tedariki ile uğraşmak, 
• Uluslararası sağlık hizmetleri ile ilgili politikalar ve stratejiler, hizmet sunma standartları, akreditasyon kriterleri, fiyat 
   tarifeleri ve yasal düzenlemeler konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve bu konulara ilişkin Sağlık Bakanlığına  
   önerilerde bulunmak, 
• Sağlık hizmetleri eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, yurt içi eğitim kurumlarına yabancı öğrencilerin 
   sağlanmasına aracılık etmek ve eğitim kurumları açmak ve yurt dışında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
• Sağlıkla ilgili mesleklerde eğitim teşviklerini geliştirmek ve bu alanda uluslararası öğrencileri ve eğitim kurumlarını 
   desteklemek ve
• Bu faaliyet alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzer faaliyetlere katılmak, araştırma yapmak 
   ve yayınlamak. 

663 sayılı Karar Hükmünde Kararname’ye göre, USHAŞ aşağıdakilere tabi değildir: 

• 4 Ocak 2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ihalelerden kaynaklı ceza ve yasaklarla ilgili hükümler dışında,
• 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu veya
• 18 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kanunu.
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KKE’nin Dağıtılması

USHAŞ, gerekli KKE için tedarik, dağıtım ve lojistik ağlarını oluşturmuş ve günlük olarak tedarik süreçlerini planlamış ve 
yönetmiştir. 

Cerrahi maskeler üç farklı araç yoluyla dağıtılmıştır: Kamu ve üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları ve kurumlar 
ve kuruluşlar. Buna ek olarak maskeler halka, eczaneler, illerdeki valilikler ve Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) çevrimiçi 
perakende kolu olan e-PttAVM yoluyla serbestçe dağıtılmıştır. 

Tedarik süreci, ilk olarak öncelik verilen kamu hastanelerinin ihtiyaçlarını karşılayarak başlamış ve daha sonra üniversite 
hastanelerini, özel hastaneleri, kamu kurumları ve kuruluşlarını, sanayi kuruluşlarını ve son olarak ücretsiz dağıtım 
tedariki olarak halkı kapsayacak biçimde genişlemiştir. 

Özel sağlık kurumlarının günlük KKE gereklerini belirlemek amacıyla, USHAŞ Türkiye genelinde tüm özel hastanelerdeki, 
özel diyaliz merkezlerindeki ve diğer özel sağlık kurumlarındaki yatak ve yoğun bakım yatak sayılarını dikkate alarak, 
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile işbirliği yapmıştır. 

Bu bağlamda, USHAŞ internet sitesinde bir sipariş modülü başlatılmıştır. Özel sağlık kurumları bu modül üzerinden bir 
kullanıcı adı ve şifre ile ihtiyaçlarını girmiştir ve USHAŞ satın alma maliyetine hiçbir kâr marjı eklemeksizin ekipmanı 
tedarik etmiştir. USHAŞ ve PTT arasındaki kargo anlaşması kapsamında, KKE özel sağlık kurumlarına ücretsiz olarak 
teslim edilmiştir.

Vatandaşlara ücretsiz maske sağlamak amacıyla, USHAŞ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile işbirliği içinde 
Türkiye’deki büyük ecza depolarına yaklaşık 150 milyon maske dağıtmıştır.

USHAŞ ilgili illerdeki sınai müesseselerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maskeleri tüm illerdeki valiliklere dağıtmıştır.

Önemli başarılar

Arza kıyasla talebin çok yüksek olduğu olağanüstü bir dönemde, USHAŞ tek satıcı ve dağıtıcı olarak yetkisinden 
yararlanarak, günlük KKE tedarikini artırmayı ve fiyatları azaltmayı başarmıştır. Mevcut maske sayıları, sektör birlikleri ve 
temsilciler ile yapılan toplantılar sayesinde maskeleri halka ücretsiz olarak dağıtmayı mümkün kılacak ölçüde artmıştır. 
Toplamda, USHAŞ başta Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler olmak 
üzere, aşağıdaki malzemeleri sağlamış ve dağıtmıştır:

• 361.095.980 üç katlı cerrahi maske
• 13.424.668 FFP2/N95 maskesi
• 6.848.068 koruyucu tulum
• 1.950.855 çift koruyucu gözlük
• 1.121.577 önlük
• 104.613.047 muayene eldiveni.

USHAŞ aynı zamanda COVID-19’un tedavisinde çok önemli bir ilaç olan Favipavir’in tedarikinde önemli bir rol oynamış 
ve COVID-19 tanı kitlerinin ve yerli solunum cihazlarının üretilmesini ve dağıtılmasını desteklemiştir (aşağıya bakınız).

Karşılaşılan büyük zorluklar ve bulunan çözümler

USHAŞ’ın tedarik sürecini başlattığı dönemde, koruyucu materyalin fiyatları küresel salgın öncesi dönemle 
kıyaslandığında önemli ölçüde artmıştır. Kamu ve özel sektör, maskeleri ve koruyucu ekipmanı edinme konusunda sıkıntı 
yaşamaya başlamıştır. Hastaneler ve sağlık çalışanları, maskelere ve gerekli diğer koruyucu ekipmana erişme konusunda 
zorluklarla karşılaşmıştır.

Fiyat artışının başlıca nedenlerinden biri, üreticilerin mallarını iç pazara sunmaması ancak ihracat pazarlarına yönelmiş 
olmasıdır. Buna ek olarak, var olan makine parkları ve kayıtlı üreticilerin günlük üretim kapasiteleri, kamu ve özel 
hastaneler, kamu kurumları, sanayi işletmeleri ve halkın iç pazar talebini karşılamada yetersiz kalmıştır. 

Bu süre içerisinde, artan talep nedeniyle, hammadde maliyetleri kriz öncesi dönemle kıyaslandığında dört veya beş kat 
artmıştır. 

Bu zorluklar, aşağıdaki biçimde çözülmüştür:

1. İlk olarak, üretimi ihracattan iç pazara değiştirmek amacıyla maskelerin ve koruyucu ekipmanın ihracatı ön izinlere 
   tabi olmuştur, böylelikle iç pazarda arzı artırmıştır:

a. COVID-19 ile mücadele önlemlerinin parçası olarak, belirli ürünlerin ithalat ve ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumunun (TİTCK) onayına tabidir. Bu önlemin amacı güvenli ürünlere erişimi sağlamak, COVID-19’un 
tedavisinde kritik düzeyde önemli olan ürünlerin tedarikini yönetmek, sağlık hizmetlerinin sorunsuz işleyişini 
sağlamak ve halk sağlığını korumaktır. İşletmeler, KKE’yi ve Tıbbi Cihazlara ilişkin Düzenleme’ye tabi olan ürünleri 
ihraç etmek için TİTCK onayı almak zorundadır. Bu, tıbbi ve cerrahi maskeler, steril tıbbi eldivenler, entübasyon 
tüpleri ve yoğun bakım monitörlerini içermektedir. Belirli tıbbi tanı kitlerinin ithalatı için de onay alınmalıdır. Onay 
başvuruları elektronik başvuru sistemi tr.EBS. yoluyla yapılmaktadır.
 

2. Yüksek pazar fiyatları, USHAŞ ile yapılan sözleşmelere giren maskeler ve diğer koruyucu materyalin üreticilerine 
    satın alma garantisi vererek kontrol altına alınmıştır:

a. Satın alma garantisi, üretici ve yatırımcıların makineleri satın almasına ve günlük çıktısını artırmasına olanak 
sağlamıştır. Sözleşmeler maskelerin ve koruyucu ekipmanın tedariki için 300 farklı işletme ile imzalanmıştır.
b. USHAŞ tarafından verilen satın alma garantisi sayesinde, maskeler daha makul fiyatlara tedarik edilmiştir. Bir 
maskenin fiyatı 3.00 TL’den 0.80 TL’ye düşmüş ve bir N95 maskenin fiyatı 60.00 TL’den 9.50 TL’ye düşürülmüştür.

 
3. KKE üretimi için gereken kumaş tedariki karşılığında, büyük giysi üreticileri ile üretim sözleşmeleri imzalanmıştır. 
    Böylelikle, küresel salgın nedeniyle zarar gören giyim sektörü için istihdam yaratılırken, alternatif üretim kaynakları 
    kullanılmıştır.

4. USHAŞ, KKE için gereken kumaşların yerli üreticilerini temsil eden bir HDK olan Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
    Birlikleri ile işbirliğine girmiştir. Sonuç olarak, USHAŞ ile sözleşmeleri imzalayan KKE üreticileri ihtiyaç duydukları 
    kumaşları ve kriz öncesi dönemdekine yakın bir düzeye gerilemiş olan kumaş fiyatlarını elde edebilmiştir. 

Bu faaliyetler sonucunda, küresel salgının başlangıcında günlük 1 milyon olan cerrahi maske tedariki, 20 Nisan 2020 
itibarıyla günlük 25 milyona ulaşmıştır.

COVID-19 Tanı Kitleri ve Solunum Cihazlarının Geliştirilmesi

Kişisel koruyucu ekipmana ek olarak, USHAŞ küresel salgın sırasında vazgeçilmez hale gelmiş olan PCR kitlerini ve 
solunum cihazlarını tedarik eden yeni kurulan işletmelere mali destek ve satın alma garantileri sağlamış – ve sağlamaya 
da devam etmektedir. Özellikle solunum cihazları yetersiz kalmış ve fiyatları dört veya beş katı artmıştır. USHAŞ’ın 
girişimleri sonrasında kamu hastaneleri daha makul fiyatlara solunum cihazları alabilmiştir. 

Bu süre içerisinde, USHAŞ ulusal ve yerli olarak üretilen COVID-19 tanı kitleri ve solunum cihazlarının üretimini finanse 
etme ve ticarileştirme konusunda çok önemli roller oynamıştır:
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Biospeedy COVID-19 tanı kitleri:

Türkiye’de COVID-19 tanı kitlerinin maliyetini azaltmak ve test kapasitesini gerekli düzeye artırmak amacıyla, Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik ürünler Dairesi 
Başkanlığından ve Bioeksen AR-GE Teknolojileri Ltd.’den araştırmacılar müştereken BioSpeedy COVID-19 Tanı ve 
Hızlı Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti’ni geliştirmiştir. Bu kit, ‘gerçek zamanlı RT-PCR ile 2019 Wuhan Koronavirüsü’nün 
tanılayıcı tespiti’ yöntemini kullanan SARS-CoV-2’nin moleküler testi için 17 Ocak 2020’de DSÖ tarafından yayınlanan 
referans protokolüne dayanmaktadır. 

USHAŞ, test kitlerinin üretimi için finansmanın yanı sıra satın alma garantisi de sunmuştur. Böylelikle, Türkiye kendi 
olanaklarını kullanarak COVID-19 için yerli tanı testi geliştirmiştir. Bu nedenle:

1. Yeni bir ürün araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve ürün geliştirme (ÜR&GE) aşamalarından geçmiş ve yeni kurulan bir 
   teknoloji işletmesinin büyümesini ve yeni yatırımlar yapmasını sağlayarak ticarileştirilmiştir.
2. Bugüne kadar USHAŞ Sağlık Bakanlığına uygun fiyatlarla yaklaşık dört milyon test kiti teslim etmiş ve böylelikle 
    Bakanlık’ın COVID-19 ile mücadelesine ve devlet bütçesine önemli bir katkı sağlamıştır. 
3. USHAŞ’ın yararlandığı devlet desteği ve tasdiki sayesinde, devletlerarası ticari olanaklardan yararlanarak yaklaşık iki 
    milyon kit ihraç edilmiş ve ihracat gelirleri yeni yatırım fonlarını oluşturmuştur. 

Sonuçları 90 dakikadan daha kısa sürede %97 doğruluk ile veren adı geçen testi üretme ve ticarileştirmede yegâne 
mülkiyet hakkı USHAŞ’a aittir. Bu ürün için ABD FDA’den Eylül 2020 ve DSÖ’den Kasım 2020’de onay alınmıştır. 

Yerli mekanik solunum cihazı (Biyovent):

Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Sonum Cihazı, Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
(Biosys) tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’de COVID-19 küresel salgınının başlaması ile, Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ürünün seri üretimini sağlayacak bir girişimi başlatmıştır. Bu girişim kapsamında, bu ürün için fikri ve 
sınai mülkiyet hakları ve üretim ve ticarileştirme hakları 10 yıl süre ile USHAŞ’a devredilmiştir.
 
Biyovent, Türkiye’nin ilk ulusal, yurt içinde üretilen solunum cihazı olarak tarihe geçmiştir. Yerli tanı kitinde olduğu 
gibi sınai mülkiyet haklarının devredilmesinin, USHAŞ tarafından yatırım finansmanının sağlanmasının ve satın alma 
garantisi modelinin üç önemli sonucu olmuştur:

1. Yeni bir ürün araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve ürün geliştirme (ÜR&GE) aşamalarından geçmiş ve yeni kurulan bir 
   teknoloji işletmesinin büyümesini ve yeni yatırımlar yapmasını sağlayarak ticarileştirilmiştir.
2. Respiratörler, Sağlık Bakanlığı hastanelerine maliyet fiyatına tedarik edilmiştir ve bakanlığın ve devletin bütçeleri bu 
   durumdan yarar sağlamıştır.
3. USHAŞ’ın yararlandığı devlet desteği ve tasdiki sayesinde, devletlerarası ticari olanaklardan yararlanarak yaklaşık 
   4.000 solunum cihazı ihraç edilmiş ve ihracat gelirleri yeni yatırım fonlarını oluşturmuştur. 

Bu cihaz CE sertifikasına sahiptir ve ABD FDA onay sürecinin son aşamasına gelmiştir. Tasarımı ve özellikleri sağlık 
çalışanlarının kabulünü ve takdirini kazanmıştır.

Biyovent aynı zamanda iç pazarda ve diğer birçok ülkeden önemli ölçüde talep almıştır. Bugüne kadar sipariş edilen 
cihaz sayısı 7.844’tür ve bunlardan 6.541’i teslim edilmiştir. 

Böyle önemli bir dönemde, tamamen yerli ve ulusal olanaklarla üretilen solunum cihazlarının geliştirilmesi ve ihracatı 
Türkiye’nin COVID-19 küresel salgını ile başarılı mücadelesinin bir yansımasını daha oluşturmaktadır. Aynı zamanda, 
cihazın geniş çaplı uluslararası tanınırlığı ülkenin sağlık sisteminin ve sağlık teknolojisi ihracatının desteklenmesine 
önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Diğer Ülkelere Ekipman Hibelerinin Koordinasyonu

USHAŞ, COVID-19 döneminde küresel salgınla baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı ile 
koordinasyon halinde, Türkiye Cumhuriyeti adına 20 ülkeye ve iki özerk cumhuriyete tıbbi gereçler bağışlamıştır. 

Bugüne kadar yapılan hibe anlaşmaları kapsamında, tıbbi gereçler İran’a, Moldova’ya, Filistin’e, Somali’ye, Birleşik Krallık’a, 
Karadağ’a, Kosova’ya, Bosna-Hersek’e, Sırbistan’a, Kuzey Makedonya’ya, Tunus’a, Namibya’ya, Gine’ye, Paraguay’a, 
Çad’a, Afganistan’a, Özbekistan ve Pakistan’a gönderilmiştir. Buna ek olarak, resmi hibe anlaşmaları olmaksızın tıbbi 
gereçler ABD’ye, Çin’e, Dağıstan’a (Rusya) ve Sancak’a (Sırbistan) gönderilmiştir.

Gönderilen tıbbi gereçler geniş ekipman yelpazesini içermektedir, bunlar arasında COVID-19 tanı kitleri, cerrahi maskeler, 
N95 maskeleri, tulumlar, önlükler ve Türkiye’nin ilk ulusal, yerli üretilen solunum cihazları yer almaktadır. Toplamda 
yaklaşık üç milyon adet bağışlanmıştır. 

İhracat

Halk sağlığının korunmasına yönelik yukarıdaki tüm faaliyetlere ek olarak, USHAŞ milyonlarca malzemeyi toplamda 
30’dan fazla ülkeye ve UNICEF ve DSÖ gibi uluslararası kuruluşlara ihraç etmiştir. Şunları içermektedir:

• Tıbbi cihazlar
• 14.224.900 KKE malzemesi
• 1.025.802 tıbbi sarf malzemesi 
• 2.050.000 tanı testi kiti.

USHAŞ’ın COVID-19 küresel salgınındaki deneyimi, Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesinde Tedarik Zinciri 
Grubu için bir örnek olarak gösterilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Moldova Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti tarafından USHAŞ’tan yüksek kaliteli KKE’nin 
merkezî satın almaları, ilgili kurumlar ile yapılan bir protokol kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilmiştir.

Sonuç

USHAŞ’ın COVID-19 ile mücadeleye yönelik kişisel koruyucu ekipman (KKE) tedarikçisi olarak rolü, hızlı tedarik ve 
dağıtım ağının başarısı, üretimi artırmaya ve fiyatları azaltmaya katkısı ve yerli solunum cihazları ve tanı kitlerinin 
finansmanına, üretimine ve ihracatına sağladığı destek önemli bir başarı hikâyesi oluşturmaktadır.

Küresel salgın koşullarında acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla USHAŞ tarafından alınan inisiyatifler diğerlerinin takip 
etmesi için model olmuştur. Bu, USHAŞ’ın dinamik yapısı, hızlı karar alma süreçleri, devlet adına satın alma garantisi 
verme konusunda yasal kapasitesi, ortaklık ve/veya yatırım yapabilen bir işletme olarak statüsü ve ticari satın almalarda 
sunduğu finansman olanakları nedeniyle mümkün olmuştur. Bu bağlamda, kriz bir fırsata çevrilmiştir. 
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Ekler:
Ek I: Dünyadaki Dokumasız Kumaş Üreticileri Listesi129

Ek 2: Türkiye’deki Dokumasız Üreticileri Listesi130

S.No İŞLETME ADI ÜLKE YER İRTİBAT NO E-POSTA

1 Ahlstrom-Munksjö Almanya Dettingen 49 7123 977 0 info.dettingen@ahlstrom-
munksjo.com

2 Argent International, 
Inc. ABD Plymouth, MI    

3 Asahi Kasei Japonya Tokyo    

4 Avanti ABD Cranbury, NJ    

5 Avgol Non-wovens ABD Nc    

6 Berry Global ABD Evansville (812) 424-2904  

7 ConForm Automotive ABD Bingham Farms, MI    

8 Daiwabo Polytec Japonya Osaka 81-6-6281-2512   

9 Dalian Riuguang Çin Dalian 0086-411-62695838  

10 Draper Knitting Co., 
Inc. ABD Canton, MA    

11 DuPont ABD Ohio (740) 474-0111  

12 Fibretex Personal 
Care ABD Kuzey Karolina 13367991323 msa@

fibretexpersonalcare.com

13 First Quality Non-
wovens ABD Kuzey Karolina    

14 Fitesa ABD   +1 864 967 5600  

15 Freudenberg Almanya Weinheim +49 6201 80 6264  

16 Georgia Pacific        

17 Glatfelter ABD Kuzey Karolina 1-866-744-7380  

18 Halyard Health Kuzey Amerika   1-844-425-9273  

19 Hollingsworth & Vose ABD East Walpole 15.088.502.000  

20 IFSCO Industries, Inc ABD Şikago, IL    

21 Jacob Holm ABD     info@jacob-holm.com

22 Jofo Non-wovens Çin Guangzhou 0086 (20)38770816 jofogroup@jofo.com.cn

23 Johns Manville ABD   1-303-978-2000  

24 Kimberly-Clark ABD   1-888-525-8388   

25 KNH Enterprise Tayvan TaiPei    

26 Kuraray Japonya Tokyo    

27 Low & Bonar Birleşik Krallık Londra 020 7535 3180  

28 Lydall Inc Birleşik Krallık Manchester  860.646.1233 info@lydall.com

29 Marves Industries ABD Hildebran, NC    

30 MBK Tape Solutions ABD Chatsworth, CA    

S.No İŞLETME ADI İL İRTİBAT NO E-POSTA
1 3TEKS Tekstil Gaziantep +342 337 24 16  

2 Akınal Sentetik Tekstil Gaziantep +342 337 20 60 as@asnonwovens.com.tr

3 Almina Non-wovens İstanbul +212 671 2760  

4 Apex Non-wovens Adana +322 394 44 70 info@apexnonwovens.com

5 Aras Tekstil İstanbul +212 502 26 71 - 72 info@arastekstil.com.tr

6 Baknoteks Kayseri +352 321 14 14  info@baknoteks.com

7 Başat Laminasyon İstanbul +212 537 24 15 info@basatlaminasyon.com

8 Bayteks Teknik Tekstil Kilis +348 822 10 60 info@bayteks.com

9 Berfa Grup Kayseri +0352 224 74 57  

10 Bezci Tekstil Tekirdağ   bezcitekstil@bezcitekstil.com

S.No İŞLETME ADI ÜLKE YER İRTİBAT NO E-POSTA

31 Midwest Filtration 
Company ABD Cincinnati, OH    

32 Mitsu Chemicals Japonya Tokyo    

33 MWT Materials, Inc. ABD Passaic, NJ    

34 Nan Liu Enterprise Çin Zhejiang 86-573-85136616  

35 PFNon-wovens Çek   +420 515 262 411  info@pfnonwovens.cz

36 Precision Custom Coating ABD Totowa (973) 890-3873 info@precisiontextiles-
usa.com

37 Propex Inc ABD Chattanooga 800-621-1273 800-621-1273

38 Sandler Group ABD Kaliforniya 8.583.446.160  

39 Saudi German Suudi Arabistan Bahreyn 966 (013) 8122111 info@sgn.com.sa

40 Shalag Non-wovens İsrail Kibbut Shamir 972-4-694-7856 sales@shalag.co.il

41 Suominen Corporation Finlandiya Helsinki 358 10 214 300 communications@
suominencorp.com

42 Tenowo Almanya Deutschland +1 704 732 3525  

43 Toray Advanced Materials Kore      

44 Toyobo Japonya Tokyo  077-571-0083 tc-cae@ho.toyobo.co.jp

45 TWE Group Almanya Deutschland 49 2572 205 0 info@twe-group.com

46 Union Industries Birleşik Krallık West Yorkshire 44 (0)113 244 8393 enquiries@
unionindustries.co.uk 

47 Unitika Japonya Osaka 81-6-6281-5533  

48 Xamax Industries, Inc. ABD Seymour, CT    

49 Zhejiang Kingsafe Group Çin Zhejiang    
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S.No İŞLETME ADI İL İRTİBAT NO E-POSTA
11 Broche Medikal İstanbul +212 438 02 42 info@brochemedikal.com

12 Cordeks Non-woven Gaziantep +342 337 24 35 cordeks@cordeks.com

13 Eruslu Non-woven Gaziantep +342 357 07 20 nfo@engnonwovens.com

14 Felix Non-wovens Films 
and Laminates Eskişehir +222 236 23 63 info@felixnonwovens.com

15 Fibreteks Tekirdağ +282 725 40 08-09 salestr@fibretex.com

16 Flokser A.Ş İstanbul +532 461 67 41 levent.ilhan@flokser.com.tr

17 General Non-wovens & 
Composites Gaziantep +342 337 40 41 info@generalnonwovens.com

18 Gülsan Non-woven Gaziantep +342 337 11 80 info@gulsanholding.com

19 Hassan Tekstil İstanbul +212 886 53 30 info@hassan.com.tr

20 Hüner Nano Tekstil Gaziantep +342 337 25 35 info@hunernano.com.tr

21 Kara Holding Gaziantep +342 337 14 88 info@karaholding.com

22 Kimsan Non-woven Kayseri +352 504 09 00 info@kimsantextile.com

23 Kurt Non-woven Gaziantep +342 337 4570 kurt@kurtnonwoven.com

24 Labor Tekstil      

25 Lotus Tekstil İstanbul +212 734 37 75  info@lotustekstil.com.tr

26 MHK Medikal Tekstil Gaziantep +342 341 93 66 info@mhkmedikal.com.tr

27 MicronTeknik Tekstil Bursa +224 249 50 51 info@microteknik.com

28 Milkay Non-woven Kayseri +352 321 17 51 info@milkay.com.tr

29 Mogul Tekstil      

30 Napal Non-woven İstanbul +212 736 05 55    info@merkastekstil.com

31 Ribond Tekstil Gaziantep +342 329 50 00 ritas@ritas.com.tr

32 Salteks Tekstil İstanbul +212 789 27 90  

33 Simco Tekstil Denizli +258 372 09 75  

34 Şahkan Non-wovens Gaziantep +342 321 87 18 muhasebe@sahkannonwovens.com

35 Teknomert Kahramanmaraş +344 257 91 19 info@teknomelt.com

36 Teymur Tekstil Gaziantep +342 337 46 46 info@teymurtekstil.com

37 Tezman Holding İstanbul +212 253 62 40  info@tezmanholding.com

38 Vateks  Medikal İstanbul +212 253 62 35 info@vateks.com

39 Yeni Mert Tekstil Adana +322 352 83 75 yenimert@hotmail.com

40 Yıldırım Tekstil İstanbul +212 886 62 72 bilgi@yildirimtekstil.com.tr

S.No İŞLETME ADI İL İRTİBAT NO E-POSTA WEB
1  Astaş Endüstri  İstanbul   +212 630 89 00    astasjuki@astasjuki.com   www.astasjuki.com 

2  Çağrı Makine İstanbul  +212 798 28 86 info@cagrimakina.com www.cagrimakina.com

3 Ant Ambalaj İstanbul +532 701 02 08 info@antambalaj.com www.antambalaj.com

4 Aysar Grup Makine İstanbul +216 466 00 86 info@aysargrup.com.tr www.aysargrup.com.tr

5 Baysonic Ultrasonik 
Teknolojileri İstanbul +212 879 17 01 baysonic@baysonic.com www.baysonic.com

6 Bizmak Makine İzmir +232 375 33 35 info@bizmakmakina.com www.bizmakmakina.com

7 Cedit Makine Bursa +224 360 30 40 info@cedit.com.tr www.cedit.com.tr

8 Coşkunlar 
Mekatronik İstanbul +543 869 482 6 info@coskunlarmekatronik.

com 
www.
coskunlarmekatronik.com

9 Demas Makine Bursa +224 341 71 00  demas@demas.com.tr www.demas.com.tr

10 Demirbilek Makine İstanbul +212 511 23 81 info@demirbilekltd.com.tr www.demirbilekltd.com.tr

11 Dİferro Calenders İstanbul +212 608 08 08 info@diferro.com.tr www.diferro.com.tr

12 DM Makine 
Otomasyon İstanbul +553 728 52 70 dmmakina.otomasyon@

hotmail.com
www.
dmmakinaotomasyon.com

13 Has Makine İstanbul +212 279 77 50 info@hasmakina.com.tr www.hasmakina.com.tr

14 İnci Makine Bursa +224 341 55 54 info@incimakina.com.tr www.incimakina.com.tr

15 JET Otomasyon İstanbul +212 671 12 44 info@jetotomasyon.com www.jetotomasyon.com

16 Ledmaksan Makine İstanbul +212 472 08 49 info@ledmak.com www.ledmak.com

17 Mahir Plastik Kocaeli +262 646 73 43 info@mahirplastik.com.tr www.mahirplastik.com.tr

18 Mesel Wermac İstanbul +212 699 00 00 info@wermac.com.tr www.wermac.com.tr

19 Mispa Makine İstanbul +212 549 52 65 info@mispamakina.com.tr www.mispamakina.com

20 Noya Mekatronik İzmir +232 375 65 71 info@noyamak.com www.noyamak.com

21 Örnek Makine  Gaziantep  +342 337 86 01 info@ornekmakine.com  www.ornekmakine.com

22 Özbilim Makine İstanbul +212 855 42 43  info@ozbilim.com www.ozbilim.com

23 Pivottex Makine Denizli +258 251 77 76 info@pivottex.com www.pivottex.com

24 Pro-ser Makine İstanbul +212 671 02 58 info@pro-ser.com www.pro-ser.com

25 Robotech Makine İstanbul +212 472 01 01   www.robotech.com.tr

26 Sarem Makine İstanbul +444 97 76 sales@sarem.com.tr www.sarem.com.tr

27 Sonicsan Ultrasonic 
Sistemler İstanbul +533 353 4714 info@sonicsan.com www.sonicsan.com

28 Sonik Makina İstanbul +212 281 24 39 info@sonikmakina.com www.sonikmakina.com

29 Sonimak Makine İstanbul +216 415 52 00 info@sonimak.com www.sonimak.com

30 Uygur Makine İstanbul +537 610 43 42 uygursalih@gmail.com www.uygurmakina.com

31 Uygurlar Makine Kırşehir +386 272 11 11 info@uygurlarmakina.com.tr www.uygurlarmakina.com

32 Vahdet Makine İstanbul +212 657 21 15 info@vahdettekstilmakina.
com

www.vahdettekstilmakina.
com
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