




S 
on yıllarda Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ı ve Merkez Bankası’nda ya#anan görev 
de"!#!kl!kler! !le eylül ayında ba#layan yen! ekonom! pol!t!ka de"!#!kl!kler!, dü#ük fa!z 
yüksek kur pol!t!kası, maalesef yüksek fa!z ve yüksek kur #ekl!nde tezahür ed!nce 

neredeyse tamamen döv!ze ba"lı g!rd! mal!yetler! hem üret!c!y! hem de tüket!c!y! bamba#ka 
b!r boyuta ta#ıdı. Üret!c! en$asyonu b!r !k! ay !çer!s!nde tüket!c!ye yansırken artan enerj! 
mal!yetler! de hem hane halkının hem de !#letmeler!m!z!n bel!n! büktü. 

Tıbb! C!haz Sektörü olarak son yıllarda kron!k sorunumuz olan kamu ger! ödemeler!n!n 
öneml! b!r kısmı geçt!"!m!z aralık ayında ödenmes!ne ra"men, artık pula dönen paralarımız 
artan döv!z!n kar#ısında adeta er!m!# oldu. Sev!nel!m m! üzülel!m m! anlayamadık! Han! 
hep!m!z!n b!ld!"! özlü b!r söz var “Gec!ken adalet, adalet de"!ld!r!” d!ye, tam da bu 
sözde anlatıldı"ı g!b! gerçekten sektörümüz çok büyük b!r adalets!zl!kle kar#ı kar#ıya kaldı ve 
b!zlere çok büyük haksızlık yapıldı. B!r öncek! yıl ya#anan feragat garabet!n!n ardından, bu yıl 
da kr!zle artan !#letme mal!yetler! ve adeta çıldıran döv!z kurları kar#ısında ayakta duracak 
mecal!m!z kalmadı. Kısmen !hracatla ayakta duran bazı meslekta#larımızın dı#ında, tadı tuzu 
olan hayatından memnun olan k!mse kalmadı. 

Hülasa gec!km!# ödemeler endüstr!m!z!n bugünü ve !st!kbal! !ç!n çok büyük yaralar açtı. 
Kamu ödemeler!n!n tamamının tek seferde yapılması !ç!n sektör payda#larımızla beraber tüm 
!let!#!m kanallarını kullanarak sektörümüze yakı#ır b!ç!mde, edepl! ve son derece bas!retl! b!r 
süreç yönett!k. Hem sosyal medya üzer!nden hem kurumsal !l!#k!ler!m!z sayes!nde hem de 
demokrat!k tüm eylem haklarımızı kullanarak ses!m!z! tüm yurtta duyurduk. Elbette bu b!r 
lütuf veya tek seferl!k kazanım de"!l, b!lak!s hakkımız olanı aldık.

%!md! tek amacımız; Sa"lık Bakanı Sayın Fahrett!n Koca tarafından da söz ver!ld!"! g!b! 
90 günlük ödeme vadeler!ne uyulması !ç!n çalı#mak ve bunun hukuk! b!r zem!n kazanarak 
bel!rlenen sürelere uyulmasını sa"lamak olacaktır. Bu kapsamda Devlet Malzeme Of!s! 
Sa"lık Market uygulamasında tedar!k z!nc!r!n!n kırılmaması !ç!n, ödeme süreler!n!n 90 günü 
a#maması çok büyük önem arz etmekted!r. Devlet Malzeme Of!s!’n!n Sa"lık Bakanlı"ı’na 
ba"lı kurumlardan olan alacaklarının kayna"ında kes!lerek Sosyal Güvenl!k Kurumu 
alacaklarından kes!lmes! b!r an evvel sa"lanmalıdır. Sa"lık Bakanlı"ı ve Haz!ne ve Mal!ye 
Bakanlı"ı yetk!l!ler!n!n tedar!k sürec!n!n sa"lıklı b!r #ek!lde sürdürülmes!, tıbb! c!haz 

endüstr!s!n!n gelece"! !ç!n 90 günlük ödeme vades! kalıcı b!r #ek!lde yürütülmes! son 
derece öneml! ve kıymetl!d!r.

Ekonom!k ve pol!t!k olarak zorluklarla dolu geçece"!n! dü#ündü"üm 2022 
yılında daha fazla !hracat daha fazla global hedef dı#ında b!r seçenek 
görem!yorum. Ya#adı"ı bunca travma ve haksızlı"a ra"men tıbb! c!haz 
endüstr!m!z!n kıymetl! tems!lc!ler!n!n dünya üzer!nde ayak basmadık 
co"rafya bırakmayaca"ına ve global dü#ünerek car! açı"ımızı kapatmaya 

odaklanaca"ına olan !nancım tamdır.

Sadece ekonom!k de"!l, toplumsal ve s!yas! çalkantılarla da kar#ı kar#ıyayız. 
Son günlerde üzülerek !zled!"!m!z ve neredeyse tüm dünya kamuoyunun 

müdah!l oldu"u Rusya !le Ukrayna arasındak! sava#ın 
daha fazla büyümeden sona ermes! en büyük 
temenn!m!zd!r. &nsanlık tar!h! acılarla dolu b!rçok 
sava#ı ger!de bıraktı ve artık bu yüzyılda sava# 
olmaması, dünya l!derler!n!n bu ayıplarla anılmaması 
gerek!yor. Büyük devlet adamı Gaz! Mustafa Kemal 
Atatürk’ün b!zlere #!ar ed!nd!rd!"! “Yurtta sulh, 
c!handa sulh” yakla#ımının tüm dünyada hâk!m 

olmasını d!l!yorum.

Bu ves!leyle 17-19 Mart 2022 tar!hler! arasında 
düzenlenecek olan ve sektörümüz !ç!n bayram havasında 
geçmes!n! d!led!"!m!z Reed Tüyap Expomed fuarımıza 

hep!n!z! bekl!yor ve s!z de"erl! meslekta#larımızla b!r an 
evvel bulu#mayı d!l!yorum.

Kalın sa"lıcakla,

De!erl" Meslekta#larım,       
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SUNU!

MET!N DEM!R / YÖNET!M KURULU BA"KANI



YAYIN SAH!B!
Türk!ye Sa"lık Endüstr!s! #$verenler! Send!kası 

#kt!sad! #$letmes!

!MT!YAZ SAH!B! 
MET!N DEM!R 

SORUMLU YAZI !"LER! MÜDÜRÜ
TÜNAY "AH!N

REKLAM VE TANITIM 
YÖNETMEN! 
FERDA TEM!R 

GENEL YAYIN YÖNETMEN! 
MURAT SELÇUK

GENEL KOORD!NATÖR
U#UR MUMAY

ED!TORYAL YÖNETMEN
ÖZNUR SELÇUK

GÖRSEL SANAT YÖNETMEN!
MUSTAFA ÖZEN

DANI"MA KURULU
PROF. DR. JÜL!DE YILDIRIM ÖCAL

DR.SEYFULLAH DA#ISTANLI
DR.EROL ÖZENSOY

ONUR ÖZCAN 
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ

F!KRET KÜÇÜKDEVEC!
M. ALPER ERYA"AR

!. CEM TÜRKER
F!KRET AYDIN
HAM! TÜRKEL!

BÜLENT MUTLU 
ÖZGÜR KAYHAN

AV. MURAT ÖZDEM!R

YAYIN DANI"MANI 

www.fort$ks.com
$let$%$m@fort$ks.com

DE#!RMENYOLU CADDES! KUMRU SOKAK 
NO:10/13 KÜÇÜKYALI/!STANBUL

(216) 606 20 56

Se$s Aktüel Derg$s$, Türk$ye Sa&lık Endüstr$s$ 
!%verenler$ Send$kası !kt$sad$ !%letmes$ $ç$n 

Fort$ks E&$t$m Danı%manlık ve Proje Yönet$m$ 
tarafından hazırlanmaktadır. Yerel ve sürel$ olarak 

üç ayda b$r yayınlanır. Yayınlanan yazı, haber 
ve foto&ra'arı tamamen veya kısmen dah$ olsa 
$z$ns$z kullanılamaz, ço&altılamaz. Yayınlanan 
kö%e yazılarındak$ f$k$r ve görü%ler, röportajlar 

ve $lanların sorumlulu&u hukuken sah$pler$ne a$t 
olup Se$s Aktüel’e h$çb$r hukuk$, ceza$ ya da $dar$ 

sorumluluk $zafe ed$lemez. !%bu Derg$de yayımlanan 
reklam ve tanıtım met$nler$, Tıbb$ C$haz Satı%, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmel$&$ hükümler$ne 

uygun b$r b$ç$mde bel$rlenm$% olup, söz konusu 
reklam ve tanıtımların $çer$&$nden dolayı da Se$s 

Aktüel’e h$çb$r hukuk$, ceza$ ya da $dar$ sorumluluk 
$zafe ed$lemez. Se$s Aktüel derg$s$ basın ve meslek 

$lkeler$ne uymayı kabul ve taahhüt eder.
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5CüNČM�UGMVÒTØPØP�VØO�
DKNGĵGPNGTKPK��FØP[CFC�
XG�ØNMGOK\FG�UCüNČüC�
C[TČNCP�MC[PCMNCTČ��VČDDK�
EKJC\�UGMVÒTØPØP�[CTCVVČüČ�
MCVOC�FGüGTK��UCüNCFČüČ�
KUVKJFCOČ��UCVČP�CNOC�XG�
ÒFGOG�OQFGNNGTKPK��KJTCECV�
UVTCVGLK�ÒPGTKNGTKOK\K��UGMVÒT�
KUVCVKUVKMNGTKPK��OGXEWV�
UQTWPNCTČOČ\ČP�CPCNK\NGTKPK�
XG�ÃÒ\ØO�ÒPGTKNGTKOK\K�
FGVC[NČ�QNCTCM�KĵNG[GP�DKT�
KÃGTKMNG�JC\ČTNCFČüČOČ\�6ČDDK�
%KJC\�5GMVÒT�4CRQTNCTČ��
GPFØUVTKOK\KP�IGNGEGüK�KÃKP�
TGJDGT�PKVGNKüKPFG�DKT�MC[PCM�
QNCECM�

De!erl" Meslekta#larım, 
Hatırlayaca!ınız üzere 
geçt"!"m"z sayımızdak" kö#e 
yazımda, Send"kamız ve 

Federasyonumuzun ortakla#a aldı!ı 
karar ve kom"tem"ze tevd" ett"!" 
görevlend"rme net"ces"nde Delo"tte "# 
b"rl"!"nde hazırladı!ımız Tıbb" C"haz 
Sektör Raporu’muzun tamamlanmak 
üzere oldu!unun müjdes"n" s"zlerle 
payla#mı#tım. Ger"de bıraktı!ımız 
haftalarda tamamlanan sektörel 
raporumuzun tanıtımını 17-19 Mart 
2022 tar"hler" arasında düzenlenecek 
olan Expomed fuar etk"nl"!"n"n 
açılı#ında yapaca!ımızı duyurmaktan 
memnun"yet duyuyorum.
Tıbb" C"haz Sektör Raporu çalı#ma 
kom"tem"z yakla#ık 8 ay boyunca, 
toplam 225 adam/gün ve 1800 saatl"k 
çalı#ma per"yodunda 4’ü f"z"k" olmak 
üzere 16 v"deo toplantı "le 2 ba#kanlar 

bulu#ması mesa"s" yapmı#tır. D"!er 
yandan 7 akadem"syen/uzman 
görü#mes", 4 kamu kurum görü#mes", 
2 IVD toplantısı olmak üzere onlarca 
görü#me, yazı#ma ve z"yaretler 
gerçekle#m"#t"r.
Rapor f"kr"n"n olu#masından "t"baren 
çok kıymetl" destekler"n" aldı!ım 
de!erl" meslekta#larım Mahmut 
Cumbul ve L. Mete Özgürbüz ba#ta 
olmak üzere raporda eme!" geçen 
ba#kanlarımıza, çalı#ma kom"tes" 
üyeler"m"ze ve profesyonel çalı#ma 
arkada#larımıza öncel"kle te#ekkür 
etmek "ster"m. 
D"!er yandan ana sponsorlarımız 
MULT$KAN SA%LIK ÜRÜNLER$ ve 
REED TÜYAP f"rmalarına, d"!er tal" 
sponsor f"rmalarımıza, katkı veren tüm 
meslek" s"v"l toplum kurulu#larımızın 
yönet"m kurullarına, Türk"ye $laç 
ve Tıbb" C"haz Kurum Ba#kanımız 
Sayın Doç. Dr. Tolga Karakan "le 
Devlet Malzeme Of"s" Genel Müdürü 
Sayın Mücah"t Özdem"r’e özell"kle 
te#ekkür ed"yorum. Elbette sabırlı, 
özver"l" çalı#maları ve güçlü "let"#"mler" 
sayes"nde b"rl"kte büyük b"r key"&e 
çalı#tı!ımız Delo"tte ek"b"ne, ek"p l"der" 
El"f Tek Dü#mez nezd"nde te#ekkürü 
borç b"l"yorum.

SEKTÖR RAPORUMUZ  
REHBER N!TEL!"!NDE B!R 
KAYNAK OLACAK
Toplam üç ana ba#lıktan olu#an 
raporlarımızın b"r"nc"s" Türkçe d"lde 
yayınlanan 110 sayfalık ’’Tıbb! C!haz 
Sektör Raporu’’, "k"nc" raporumuz 
ülkem"z"n sadece b"r "thalat pazarı 
olmadı!ını ve sektörümüzün güçlü 
yanları "le "hracat potans"yel"n" öne 

çıkaran ve $ng"l"zce d"lde hazırlanan 
23 sayfalık ‘’Tıbb! C!haz Sektörü 
"hracat Potans!yel! ve Tanıtım 
Raporu’’, son raporumuz "se daha çok 
"çe dönük olarak sektör özel"nde Türkçe 
d"lde hazırlanan 90 sayfalık ‘’Tıbb! 
C!haz Sektöründe Örgütlenme 
ve Gelecek Dönem S!v!l Toplum 
Yapılanması’’ konulu raporlardan 
olu#maktadır. Bahse konu raporlar 
Send"ka ve Federasyonumuz tarafından 
önümüzdek" günlerde kamuoyu "le 
payla#ılacaktır.
Sa!lık sektörünün tüm b"le#enler"n", 
dünyada ve ülkem"zde sa!lı!a 
ayrılan kaynakları, tıbb" c"haz 
sektörünün yarattı!ı katma de!er", 
sa!ladı!ı "st"hdamı, satın alma ve 
ödeme modeller"n", "hracat stratej" 
öner"ler"m"z", sektör "stat"st"kler"n", 
mevcut sorunlarımızın anal"zler"n" 
ve çözüm öner"ler"m"z" detaylı olarak 
"#leyen b"r "çer"kle hazırladı!ımız 
raporun, endüstr"m"z"n gelece!" "ç"n 
rehber n"tel"!"nde b"r kaynak olaca!ını 
"fade etmek "ster"m. 

MESLEK! S!V!L TOPLUM 
KURULU#LARIMIZIN GENEL 
KURUL DÖNEM!
B"rçok meslek grubunda dernekle#me 
ve s"v"l toplum yapılanması çok 
daha erken dönemlere dayansa da 
tıbb" c"haz sektöründe s"v"l toplum 
yapılanmasının hazırlıkları 1990’lı 
yılların ba#ına dayanıyor. Aslında 
çok da uzun sayılamayacak bu sürede 
b"rçok bölgesel dernek ve "ht"sas 
derne!" kuruldu. Devamında 2004 
yılında çatı örgütümüz TÜMDEF 
(Federasyon) ve $#veren Sendikamız 
(SE$S) kuruldu. Bazı global dernekler 

U"UR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr
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ile üretim kümelenmeleri de bu 
mesleki örgütlenme sürecini bir 
hayli hızlandırdı. Bugün geldi!imiz 
noktada tüm bu saydı!ım sivil toplum 
kurulu#ları birçok genel mesleki konuda 
birle#erek e#güdüm içerisinde ve bir 
platform #eklinde hareket edebilen bir 
organizasyona dönü#tü.
Özellikle salgın döneminde $çi#leri 
Bakanlı!ı’nın aldı!ı tedb"rler 
neden"yle genel kurullarını 
yapamayan kurulu#larımızın ola!an 
genel kurul dönemler" ba#ladı. 
Mass"ad, Arted, $mder ve Domed 
g"b" dernekler"m"z genel kurullarını 
#ubat ayı "çer"s"nde tamamladılar. 
D"!er dernekler"m"z de önümüzdek" 
günlerde Dernekler Kanunu’na göre 
genel kurullarını yapacaklar. N"san 
ayında Federasyonumuzun da genel 
kurulu yapılacak ve yen" dönem 
tüm dernekler"m"z "ç"n ba#layacak. 
Yen" dönemde de dernekler"m"z ve 
yönet"c"ler" b"rçok meslek" konuyla 
u!ra#acak ve çözülmes" gereken 
sorunlarla ba# etmeye çalı#acaklar.

EN ÖNEML! GÜNDEM!M!Z 
TEDAR!K GÜVENL!"!!
Yen" dönemde en öneml" gündem 
maddeler"m"zden b"r"s", elbette tedar"k 
z"nc"r"ndek" devamlılık olacaktır. Son 

dönemlerde artan enerj" mal"yetler", 
yüksek kurlardan dolayı artan "#letme 
mal"yetler" "le navlun f"yatları ba#ta 
olmak üzere tedar"kte ya#anan 
loj"st"k zorluklar emt"a f"yatlarını 
adeta kontrol ed"lemez hale get"rd". 
Sa!lık malzemeler" alımında en büyük 
satın alma gücüne sah"p olan ve 
egemen alıcı konumundak" kamunun 
bu d"nam"kler" gözeterek kararlar 
alması, "#letmeler"n ya#am döngüsünü 
sürdürmes" "ç"n ödemeler"n" düzenl" 
olarak yapması ve objekt"f kurallara 
göre hareket etmes" çok büyük b"r 
önem arz etmektedir. Kamu satın alma 
otor"tes"n"n dünyada ve ülkemizde 
ya#ananları geni# bir bakı# açısıyla 
de!erlendirmesi, uygulamada objektif 
davranması, sözle#melere ve hukuki 
temellere göre hareket etmesi elzemdir. 
Aksi halde ba#arılı ve sürdürülebilir 
bir tedarik güvenli!i olu#turmak çok 
zor olacaktır ki böylesi bir durum 
sa!lık hizmetlerinin kesintisiz olarak 
sürdürülmesi yakla#ımıyla çeli#ecek 
ve elbette bunun kimseye bir faydası 
olmayacaktır.
Örne!in geçti!imiz günlerde Sa!lık 
Bakanlı!ı tarafından DMO üzerinden 
dayattı!ı %25 i# artı#ı bu dönemde 
tedarikçiye yapılacak tek tara&ı bir 
baskıdan öteye gitmeyecektir. Bunun 
yerine planlamanın daha iyi ve do!ru 

yapılması yönünde kararlar alınabilirdi. 
Kamu hastaneler"n"n ’Sa!lık Market’ 
öncesinde ve kur artı#larının en 
yo!un ya#andı!ı dönemlerde yaptı!ı 
"# artı#ları zaten sektörün canını 
çıkartmı#tı. Tüm dünyada konteyner 
sava#ları, loj"st"k ve hammadde kr"zler" 
ya#anırken, tek tara&ı b"r yakla#ımın 
kend"n" gösterd"!"n" üzülerek 
mü#ahede ed"yoruz.
Kamu ger" ödemeler"nde son yıllarda 
ya#anan sorunlar endüstr"m"z"n 
aleyh"nde b"rçok sorunu da beraber"nde 
get"rm"#, tedar"k güvenl"!"n" r"ske atmı# 
ve kamu "le endüstr" arasındak" güven" 
b"r hayl" zedelem"#t"r. Bundan sonra 
olması gereken; ger! ödemeler!n 
hukuk! b!r temele dayandırılması, 
böyle b!r dönemde !# artı#larından 
kaçınılması ve bu zor dönemlerde 
kamunun tek tara$ı b!r bakı# 
açısından kaçınmasıdır. Tedar"kç" 
meslekta#larımızın ve s"v"l toplum 
kurulu#larımızın bu sorunları da a#mak 
"ç"n gayret" elbette sürecekt"r.
Bu ves"leyle sa!lık h"zmetler"n"n 
ülkem"zde en üst sev"yeye çıkarılması 
"ç"n fedakarca çalı#an doktorlarımızın 
ve tüm sa!lık çalı#anlarımızın Tıp 
Bayramı’nı kutlarım.
B"r sonrak" sayımızda görü#mek 
d"le!"yle,
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6¸5ċ#8�*WMWM�2NCVHQTOW�$CĵMCPČ�%GNCNGVVKP�5QNOC\�XG�;ÒPGVKO�
-WTWNW�¸[GUK�%GOKN�5GFGHQüNW�UGPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�GVVKNGT�

Z!yarette s!v!l toplum kurulu"ları ve kamu tüzel k!"!l!#!ne sah!p 
send!kaların kamuoyu olu"turmak ve ortak akıl !"letmek 
bakımından b!rl!kte çalı"malarının çok de#erl! oldu#u !fade 

ed!ld!. Ayrıca Celalett!n Solmaz, tıbb! c!haz sektörünün toplum 
ve yönet!c!ler nezd!nde stratej!k b!r sektör oldu#u b!l!nc!n!n 
gel!"t!r!lmes! konusunda çalı"malar yapılmasına yönel!k stratej!ler!n 
gel!"t!r!lerek uygulamaya konulmasının faydalı olaca#ını ve b!rçok 
ön yargıyı de#!"t!rece#!n! !fade ett!. Bu konuda TÜS$AV ve b!reysel 
olarak da kend!ler!ne dü"en her türlü katkı ve deste#! vermekten 
memnun!yet duyacaklarını söyled!ler.

Görü"meye send!kamızı tems!len Genel Sekreter!m!z 
Tünay %ah!n, Genel Sekreter Yardımcımız $lke Eren 
Karaca !le danı"manımız %ah!n Yaman katıldılar. 

Toplantıda T!caret Bakanlı#ı yetk!l!ler! Ukrayna pazarına 
g!r!" !ç!n yaptıkları tıbb! c!haz ara"tırmasından söz ett!ler 
ve d!#er ülke pazarları, alt segmentler açısından ba"ka 
çalı"malar yapılabilece#i görü"üldü. 

Tak!ben Bakan Danı"manı Aytaç Yenal !le yapılan görü"mede 
UR-GE kaynakları !le MEXT !" b!rl!#!nde sa#lık sektöründe 
d!j!talle"me hamles! yapılması çalı"malarından söz ed!lerek 
send!kamız 2022 planları aktarıldı ve de#erlend!rmeler! 
alındı. Sayın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı !le 
send!kamız ve kurumlarının b!rl!kte çalı"maları, proje ve 
desteklerde ortak karar alab!lmeler! konusunda !ler! !" 
b!rl!kler!n! de#erlend!reb!lecekler! ve b!r alt kom!syonun 
bu çalı"maları yürütmes!n!n faydalı olaca#ı konusunda 
mutabakat sa#landı.

SGK BA!KANI CEVDET 
CEYLAN Z"YARET"
5)-�$CĵMCPČ�5C[ČP�%GXFGV�%G[NCPoČ�$CĵMCPČOČ\�
/GVKP�&GOKT��$CĵMCP�8GMKNKOK\�.GXGPV�/GVG�
²\IØTDØ\�XG�)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP�
OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVKNGT��

Z!yarette sektörümüz !ç!n öneml! olan 
SUT f!yatları ve d!#er konularda ya"amı" 
oldu#u sorunlar aktarılarak çözüme yönel!k 

görü" ve de#erlend!rmelerde bulundular. Sayın 
Ba"kan görü"mede yapılan de#erlend!rmeler!n 
kıymetl! oldu#unu !fade ederek, SUT f!yatlarının 
güncellenmes! konusunda yo#un gayret göstererek, 
sonuçlandırmak konusunda kararlı oldu#unu bel!rtt!.

TÜS"AV’DAN SEND"KAMIZA Z"YARET

6KECTGV�#TCĵVČTOC�XG�4KUM�&GüGTNGPFKTOG�)GPGN�/ØFØTØ�
/GJOGV�6CP�XG�)GPGN�/ØFØT�;CTFČOEČUČ�4GEGR�&GOKToK�
\K[CTGV�GVVKM��

T"CARET BAKANLI#I Z"YARET"
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Z!yarette; USHA% adına, Genel Müdür Mehmet 
Al! Kılıçkaya, Uzman Asım Yılmaz, Av. Ba"ak 
Çeçen, Send!kamız adına Yönet!m Kurulu 

Ba"kanımız Met!n Dem!r ve Genel Sekreter!m!z 
Tünay %ah!n yer aldı. 

Z!yarette karar ver!len konularda send!kamız ve 
USHA%’ın b!rl!kte çalı"malarının sektör ve kurumlar 
bakımından oldukça fayda sa#layacak b!r !" b!rl!ktel!#! 
olaca#ı d!le get!r!ld!. Ortak çalı"ma !rades! olarak 
ortaya konulan bu kararlılık çerçeves!nde b!rl!ktel!#!n 
kar"ılıklı protokole ba#lanması ve bu çalı"manın 
sektöre lansman ve çalı"taylarla duyurularak, 
sektörün de talepler!n!n alınaca#ı kapsayıcı 
çalı"maların yapılması kararla"tırıldı.

SA#LIK BAKANLI#I USHA! GENEL MÜDÜRÜ 
MEHMET AL" KILIÇKAYA Z"YARET"
5GMVÒTØOØ\ØP�VKECTK�CÃČNČOČPČP�IGNKĵVKTKNOGUK�XG�DW�MQPWFC�MWTWOUCN�QTICPK\CU[QPNCTČP�CTVČTČNOCUČ�XG�QTVCM�ÃCNČĵOCNCT�
[CRČNCTCM�KJTCECVC�[ÒPGNKM�UGMVÒTGN�[GVMKPNKMNGTKP�IØÃNGPFKTKNOGUK�MQPWNCTČPČ�FGüGTNGPFKTOGM�Ø\GTG��75*#Ĵ�)GPGN�
/ØFØTNØüØoPØ�\K[CTGV�GVVKM�

T"TCK SEKTÖREL 
H"ZMETLER DA"RE 
BA!KANLI#I "LE 
TOPLANTI 
6ċ6%-�6ČDDK�%KJC\�5GMVÒTGN�*K\OGVNGT�
&CKTGUK�$CĵMCPČ�5GTXGV�5CTČJCP��KNIKNK�ĵWDG�
UQTWONWNCTČ�4CDKC�)ÒMFQüCP�XG�#NRGT�
&QüCP�KNG�UGPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�
6ØPC[�ĴCJKP�XG�)GPGN�5GMTGVGT�;TF��ċNMG�
'TGP�-CTCECoPČP�MCVČNČONCTČ�KNG�DKT�VQRNCPVČ�
IGTÃGMNGĵVKTKNFK�

Toplantıda tıbb! c!haz sektörüne 
yönel!k yetk!nl!#!n gel!"t!r!lmes! 
amacıyla send!kamız bünyes!nde 

yürütülen tıbb! c!haz sert!f!kalı (TCES"S) 
e#!t!mler!ne ekleneb!lecek yen! e#!t!m 
ve belgelend!r!leb!lecek meslek alanları 
ele alındı. MYK belgelend!rme süreçler!ne 
!l!"k!n hazırlıklar konusunda kar"ılıklı görü" 
alı"ver!"!nde bulunularak, ar"!v devr!ne da!r 
talepler!m!z d!le get!r!ld!. Ayrıca sektörel 
e#itimlerin derinle"tirilmesi ve nitelikli i"gücü 
yeti"tirilmesi yönünde dünyadan iyi örnekler 
payla"ıldı. 

CUMHUR"YET HALK PART"S" 
GENEL BA!KANI KEMAL 
KILIÇDARO#LU Z"YARET"
;ÒPGVKO�-WTWNW�$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT�XG�$CĵMCP�8GMKNKOK\�.��
/GVG�²\IØTDØ\�KNG�DGTCDGTKPFGMK�JG[GV��%WOJWTK[GV�*CNM�2CTVKUK�
)GPGN�$CĵMCPČ�-GOCN�-ČNČÃFCTQüNWoPW�\K[CTGV�GVVK��

Z!yarette Ba"kanımız Met!n Dem!r tarafından; sektörümüzün 
içinde bulundu#u süreçte ya"amı" oldu#u sıkıntılar dile 
getirilerek gelece#e dair beklentiler ve daha iyi bir sa#lık hizmeti 

sürdürülmesi ve tedarikte zorluk ya"anmaması ile dünyayla rekabet 
edecek teknolojik geli"melerin ülkemizde ortaya çıkarılmasını temin 
etmek için yapılması gerekenler hakkında v!zyon beklent!s! ortaya 
konuldu. Ayrıca, Tıbbi C!haz Kanunu’nun çıkarılarak yürürlü#e 
konulması gerekl!l!#!n!n artık b!r !ht!yaç de#!l, mecbur!yet 
oldu#u !fade ed!ld!. Toplantıda CHP Genel Ba"kanı Kemal Kılıçdaro#lu 
!se sektörün sorunlarını b!ld!#!n!, yapılması gerekenler!n farkında 
oldu#unu, bu noktada el!nden gelen her türlü deste#! sa#lamaktan 
memnun!yet duyaca#ını ve bu yönde bünyeler!nde yürütülen çe"!tl! 
çalı"maların bulundu#unu söyled!. 
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Dem!r, “Sektörün bundan sonrak! sürec!n!n 
daha sa#lıklı yapılanmasına yönel!k çalı"malara 
öncel!k ver!lmes!, SUT’un güncellenmesi ve 

sözle$melerde %yat farkı uygulaması ve güncelli#ini 
yitirmi$ sözle$melerin tas%ye edilmesi konularında 
ba"latmı" oldu#umuz çalı"maların olumlu sonuçlanmasını 
sa#lamamız gerek!yor,” ded!.

Met!n Dem!r, $hlas Haber Ajansı ($HA) muhab!r!ne 
yaptı#ı açıklamada, Sektörümüzün Kamu Hastaneler!ne 
a!t “2020 A#ustos ayından 2021 A#ustos ayına kadar” 
olan alacaklarının Sa#lık Bakanlı#ınca ödend!#!n! söyled!. 
Dem!r; yapılan bu ödeme !le sektörün ödeme vadelerinde, 
Sa#lık Bakanlı#ı’nda hede&enen 90 günlük süreye 
ve ün!vers!te hastaneler!nde de 180 güne gel!nd!#!n! 
bel!rtt!. Yapılan son ödemen!n yılın son günlerine denk 
gelmesi, 21 Aralık’ta sayın Sa#lık Bakanı Dr. Fahrett!n 
Koca’yı z!yaret!m!z sonrasında hız kazandı. 30 Aralık’ta 
sektöre ödeneb!lmes! son derece zordu. Dokuz gün g!b! 
kısa sürede sektöre ödeme yapılmasının ba"arılab!lm!" 
olması gerçekten güçlü b!r !rade gerekt!r!yordu. Özell!kle 
bel!rtmem!z gerek!yor k! Sa#lık Bakanı Dr. Fahrett!n 
Koca’nın bu noktada çok büyük b!r deste#! oldu. Elbette 
Haz!ne ve Mal!ye Bakanı Dr. Nuredd!n Nebat!’n!n sürece 
olumlu katkısı ve Sayın Cumhurba"kanımızın da bu 
konuda güçlü b!r !rades! vardı. Bu, sektörün g!rm!" oldu#u 
yo#un bakımdan çıkmasına sa#ladı. E#er o gün o paralar 
ödenmem!" olsaydı, belk! de bugün b!rçok arkada"ımız 
varlı#ını sürdüremez hale gelmi"ti. Dolayısıyla buradan 
alaca#ımız güç ve enerj! !le sektörün bundan sonrak! 
sürec!n!n daha sa#lıklı yapılanmasını sa#lamamız 
gerek!yor,” !fadeler!n! kullandı. Sonuç olarak; yapılmı" 
olan bu olumlu hamleler!n kalıcı ve sürdürüleb!l!r olmasını 
sa#lamamız gerekt!#!, aks! halde ger!ye dönü" ve sektörün 
tekrar çıkmamak üzere yo#un bakıma g!rmes!ne sebep 
olunaca#ının altı ç!z!ld!.

BA!KANIMIZ MET"N DEM"R "HA’ YA RÖPORTAJ VERD"
$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT��ċJNCU�*CDGT�#LCPUČoPC�
VČDDK�EKJC\�UGMVÒTØPØP�IGNGEGüK�JCMMČPFC�
FGüGTNGPFKTOGNGTFG�DWNWPFW��

T"CARET BAKANLI#I GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 

RECEP DEM"R Z"YARET"

Bu konuyla !lg!l! olarak, p!lot ürün grupları ve 
ülkeler !ç!n çalı$ma yürütülmes! amacıyla 
send!kamızca hazırlanmı" yazılı ba"vurumuzu 

kend!ler!ne !lett!ler. Recep Dem!r, bakanlık olarak 
!lg!l! ürün guruplarında ulusal ve uluslararası pazar 
öncel!kler!n! de d!kkate alarak ara"tırma ve r!sk 
de#erlend!rmes!n!n yapılmasının oldukça anlamlı 
olaca#ını söyled!. Kar"ılıklı ortaya konulan b!rl!kte 
çalı"ma !rades! çerçeves!nde, SE$S ve T!caret Ara"tırma 
ve R!sk De#erlend!rme Genel Müdürlü#ü olarak, b!rl!kte 
öncel!kl! ürün gruplarının bel!rlenmes! ve bu guruplara 
yönel!k de#erlend!rmeler!n yapılması noktasında gerekl! 
çalı"maların yapılması kararla"tırıldı.

)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC�XG�
FCPČĵOCPČOČ\�ĴCJKP�;COCP��6KECTGV�#TCĵVČTOC�XG�
4KUM�&GüGTNGPFKTOG�)GPGN�/ØFØT�;CTFČOEČUČ�4GEGR�
&GOKT�KNG�IÒTØĵGTGM�UGMVÒTG�Ò\IØ�CTCĵVČTOC�XG�
XGTKNGTKP�RNCPNCOC�XG�RQNKVKMC�IGNKĵVKTOGUKPG�[ÒPGNKM�
IÒTØĵ�XG�ÒPGTKNGTKPK�RC[NCĵVČNCT��
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Toplantıya Genel Sekreter!m!z Tünay %ah!n, Genel Sekreter 
Yardımcımız $lke Eren Karaca ve danı"manımız %ah!n Yaman 
!le "!rket tems!lc!ler! katılım sa#ladılar. 

Toplantıda projen!n do#ru yürütülmes!n! sa#layacak !ht!yaç 
anal!z!n!n hang! kr!terler d!kkate alınarak yapılab!lece#!, farklı 
ürün gruplarında faal!yet gösteren f!rmaların ortak b!r hedefte 
bulu"malarının sa#lanmasında neler!n d!kkate alınab!lece#!, pazar 
öncel!kler! ve ülke seç!m!nde "!rketler!n ortak d!l! konu"masının 
sa#lanmasına yönel!k çalı"maların nasıl yapılaca#ı konuları ele 
alındı. Oldukça ver!ml! geçen toplantıda f!rmalarla görü"meler!n 
devamı ve aynı zamanda seç!lecek danı"man f!rmanın da katılaca#ı 
toplantının en kısa sürede gerçekle"t!r!lmes! kararla"tırıldı.

MEXT -SE"S URGE "! B"RL"#" PROJES" KATILIMCI 
F"RMA B"LG"LEND"RME TOPLANTISI
/':6�6GMPQNQLK�/GTMG\K�KNG�QTVCMNCĵC�[CROC[Č�RNCPNCFČüČOČ\�74�)'�RTQLGUKPG�MCVČNCECM�QNCP�ƂTOCNCTČP�DGMNGPVKNGTKPKP�
XG�DCĵCTČNČ�DKT�74�)'�RTQLGUKPKP�PCUČN�MWTIWNCPCDKNGEGüKPKP�FGüGTNGPFKTKNFKüK�DKT�VQRNCPVČ�[CRČNFČ��

$lgili alanlarda ortaya çıkan 
çalı"ma ihtiyacının bir an evvel 
tamamlanması sektörümüz 

bakımından ac!l!yet olarak 
de#erlend!r!ld!#!nden, konuyla 
!lg!l! SGK’ya yazılı ba"vuruda 
bulunulmu"tur. Ba"vuruda ürün 
e"le"t!rmeler! ve f!yatlandırmaları 
konusunda sektörümüz tems!lc!ler!n!n 
!lg!l! kom!syonlarda görev almasını 
sa#layacak düzenlemeler!n yapılması da 
!sten!lm!"t!r. 

ÜRÜN E!LE!T"RMELER" VE 
KOM"SYON ÇALI!MALARI 
HAKKINDA SGK’YA BA!VURU
/&4oPKP�[ØTØTNØüG�IKTOGUK�UQPTCUČPFC�5)-�DØP[GUKPFG�[ØTØVØNGP�
ØTØP�GĵNGĵVKTOGNGTK�KÃKP�MC[ČV�IKTGP�ƂTOCNCTFCP�JGT�DKT�MC[ČV�KÃKP�
KUVGPKNGP����6.oPKP�ƂTOCNCT�KÃKP�QNFWMÃC�DØ[ØM�DKT�[ØM�QNWĵVWTFWüW��
576�Ƃ[CVNCTČPFC�[CRČNCP�IØPEGNNGOGNGTFG�[CRČNCP�CTVČĵNCTČP�DC\Č�
ØTØPNGTFG�[GVGTUK\�MCNFČüČ�XG�DW�ØTØPNGTG�[ÒPGNKM�KNCXG�ÃCNČĵOCNCTČP�
[CRČNOCUČ�IGTGMNKNKüK�QTVC[C�ÃČMOČĵVČT�

ASTOP DÜNYA 
GÖNÜLLÜLER GÜNÜ
ÖDÜL TÖREN"
*GT�[ČN�#5612�VCTCHČPFCP�FØ\GPNGPGP�&ØP[C�
)ÒPØNNØNGT�)ØPØ�GVMKPNKüKPFG��2TQH��&T��/GJOGV�
%G[JCP��;ÒPGVKO�-WTWNWOW\WP�IÒTØĵØ�KNG�5GPFKMCOČ\�
VCTCHČPFCP�ÒFØNG�CFC[�QNCTCM�IÒUVGTKNFK�

Ödül verilmesi uygun görülen k!"! ve kurumlara 
ödülleri 05 Aralık 2021 tar!h!nde Ankara T!caret 
Odası toplantı salonunda düzenlenen törenle 

ver!ld!.Enfeks!yon Hastalıkları Derne#! ve Çocuk 
Enfeks!yon Hastalıkları Derne#!’n!n Ba"kanlıklarını 
ve Ped!atr! Uzmanlık Akadem!s! Derne#!’n!n Genel 
Sekreterl!#!n! yürüten Hacettepe Ün!vers!tes! Tıp 
Fakültes! Çocuk Enfeks!yon Hastalıkları B!l!m Dalı Ba"kanı 
Ceyhan’ a ödülünü Ba"kanımız Met!n Dem!r verd!. Ayrıca 
kurumsal ödüle layık görülen Türk!ye $"veren Send!kaları 
Konfederasyonu’nun ödülü !se T$SK $cra Kurulu Üyes! olan 
Ba"kanımız Met!n Dem!r tarafından alındı.
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T$TCK Ba"kan Yardımcısı Dr. Asım Hocao#lu, Ba"kanımız 
Met!n Dem!r ve TOBB Med!kal Mecl!s Ba"kanı Levent 
Mete Özgürbüz’ün açılı" konu"malarını yaptıkları 

sem!ner !k! temel konu ve üç ayrı moderasyonda yapıldı. 
ZOOM ve SE"S YouTube kanalından naklen yayınlanan ve  
4,5 saat devam eden sem!nerle toplam 1.132 katılımcıya 
er!$!m sa#landı.

Sem!nerde kend! alanlarında uzman ö#ret!m üyeler! ve 
kurulu" yetk!l!ler! tarafından b!lg!lend!rmeler yapıldı ve 
katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Oldukça ver!ml! b!r 
"ek!lde tamamlanan sem!ner, katılımcılarımız tarafından 
takd!r ed!lerek devamının sa#lanması taleb! send!kamıza 
!let!ld!. E#!t!m ve b!lg!lend!rmeler!n uygulamaya yönel!k 
olarak da gerçekle"t!r!lmes! çalı"maları ilgili kurumlarla 
sürdürülmekte olup, belli bir müfredata 
dayalı e#itimlerin devamı konusunda 
çalı"malarımız da sürmekted!r.

Yapılmı$ olan sem!ner!n d!j!tal 
vers!yonuna QR’dan er!$!m 
sa#lanab!l!r.

MEXT TEKNOLOJ" 
MERKEZ" Z"YARET"
/GVCN�5CPC[KEKNGTK�ċĵXGTGPNGTK�5GPFKMCUČ�VCTCHČPFCP�
QNWĵVWTWNCP�/':6�6GMPQNQLK�/GTMG\KoPG�;ÒPGVKO�
-WTWNWOW\�XG�5'ċ5�GMKDKPKP�MCVČNČONCTČ�KNG����#TCNČM�
�����VCTKJKPFG�DKT�\K[CTGV�IGTÃGMNGĵVKTFKM���

Z!yarette Teknoloj! Merkez!’n!n yapmı" oldu#u 
çalı"malar hakkında MEXT Teknoloj! Merkez! 
yetk!l!ler! tarafından b!r sunum yapılarak, 

Yönetim Kurulumuz ve katılımcılar bilgilendirilmi" 
ve daha sonrasında d!j!tal fabr!ka, üret!m bantlarında 
yapılan tasarım, montaj, sevk!yat, paketleme ve hatalı 
ürünler!n tesp!t! !ç!n olu"turulmu" d!j!tal çözümleme 
!"lemler!n!n uygulanmasına da!r yapılmı" örneklem 
çalı"maları ve b!lg!lend!rmeler!n aktarıldı#ı saha 
z!yaret! gerçekle"t!r!lm!"t!r.       

MEXT Teknoloj! Merkez!, gerçek üret!m ortamında 
sanay!c!n!n, mühend!s!n d!j!tal dönü"ümü tecrübe 
etmes!n! sa#layan, yerl! g!r!"!mlerle, ün!vers!telerle, 
teknoloj! "!rketler! !le en yen! ve rekabetç! çözümler! 
bu d!j!tal fabr!kada hayata geç!r!yorlar. Merkez!n 
amacı !ler! teknoloj!lerle daha ver!ml! üret!m 
sa#lamak ve küresel rekabet avantajı elde etmek.

Burada yapılmı" olan d!j!tal çözümlemeler!n 
oldukça teknoloj!k sev!yeler!n!n yüksek oldu#u ve 
sektörümüzün teknoloj!k yetk!nl!#! ve bu alana 
olan yatkınlı#ının d!j!talle"mede büyük avantaj 
olu"turdu#u de#erlend!r!lm!"t!r. Bu ves!le !le burada 
ed!n!lm!" tecrübe ve uygulamaların sektörümüze 
aktarılmasının de#erl! b!r know-how olaca#ı 
görü"ü konusunda katılımcılar görü"ler!n! ortaya 
koymu"lardır. 

Olu"an bu kanaat ve görü"ler ba#lamında, Yönet!m 
Kurulumuz tarafından send!kamızın buradak! tecrübe 
ve uygulamaları sektörümüze aktaracak çalı"maları 
yapması ve bu b!lg! b!r!k!m!n!n sektörümüze 
aktarılmasına yönel!k projeler gel!"t!rmes!n!n oldukça 
kıymetl! olaca#ı bel!rt!ld!. 

Sanal Tur için QR okutunuz

MDR HAZIRLIKLARINDA 
MÜHEND"SL"K VE KL"N"K 
ALT YAPININ ÖNEM" 
SEM"NER"
/&4oPKP�[ØTØTNØüG�IKTOGUK�KNG�UGMVÒTØOØ\FG�[CĵCPCP�
DKNIK�KJVK[CEČPČP�IKFGTKNOGUK�XG�IGVKTOKĵ�QNFWüW�
[ØMØONØNØMNGTG�KNKĵMKP�VGOGN�HCTMČPFCNČüČP�CTVČTČNOCUČPC�
[ÒPGNKM�����ĴWDCV�2C\CTVGUK�IØPØ�UCCV������oFC�DKT�
UGOKPGT�IGTÃGMNGĵVKTKNFK��
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Toplantıya, TÜMDEF Yönet!m 
Kurulu, !lg!l! dernek tems!lc!ler!, 
hukuk !nsanları !le Ba"kanımız 

Met!n Dem!r, Ba"kan Vek!l!m!z L. 
Mete Özgürbüz ve Genel Sekreter!m!z 
Tünay #ah!n katılım sa$ladılar.
Toplantıda ödemeler konusunda 
gel!nen mevcut a"amanın sektör ve 
sa$lık kurumları açısından üzüntü 
ver!c! oldu$u, ancak bu durumun 
ortaya çıkmasında sektörün en ufak 

b!r !hmal ya da su!!st!mal!n!n söz 
konusu olmadı$ı, bununla b!rl!kte 
sa$lık h!zmet! bekleyen hastaların 
ma$dur ed!lmemes! ve h!zmet 
devamlılı$ının sa$lanması !ç!n sektör 
tems!lc!ler! olarak çözüm üretmek 
adına Sa$lık Bakanlı$ı ve Haz!ne 
ve Mal!ye Bakanlı$ı, Bakan ve !lg!l! 
bürokratlar !le ac!len görü"me 
yapılarak 31 Aralık 2021 tar!h!ne 
kadar sektöre ödeme yapılmasının 

sa$lanması zaruret! bulundu$u d!le 
get!r!ld!. Artık sektörün ödemeler! 
gündem!nden çıkaracak sürdürüleb!l!r 
b!r noktaya ta"ımak gerekt!$! ve bu 
konuda ortak b!r çalı"ma ve raporlama 
yapılarak !lg!l! kurumlara sunulması 
ve bu yöndek! çalı"ma ve g!r!"!mlere 
devam ed!lmes! !le tüm çalı"maların 
!" b!rl!$! !çer!s!nde yürütülmes! 
noktasında gereken !t!na ve t!t!zl!$!n 
göster!lmes! kararla"tırıldı.

MALZEME TEDAR!"! 
SORUNUNA !L!#K!N 
SEKTÖR TOPLANTISI
���#TCNČM������VCTKJKPFG�9[PFJCO�1VGNoFG��
UGMVÒTØP�MCOWFCP�CNCECMNCTČ�MQPWUWPFC�
DC\Č�ØTØP�IWTWRNCTČPFC�HCCNK[GV�IÒUVGTGP�
UGMVÒT�VGOUKNEKNGTKPKP�KNIKNK�UCüNČM�MWTWO�XG�
MWTWNWĵNCTČPC�OCN\GOG�VGFCTKüKPK�MGUOGNGTKPFGP�
FQNC[Č�QTVC[C�ÃČMCP�IGNKĵOG�XG�[GPK�FWTWOWP�
FGüGTNGPFKTKNOGUKPK�MQPW�CNCP�VQRNCPVČ 
6¸/&'(�QTICPK\CU[QPWPFC�FØ\GPNGPFK���

T%TCK Kl!n!k Ara"tırmalar 
ve Onaylanmı" Kurulu"lar 
Da!re Ba"kanı Fat!h Topuz 

koord!nasyonunda gerçekle"t!r!len 
toplantıya, Haz!ne ve Mal!ye 
Bakanlı$ı’ndan Ercan Güleç !le 
Türk!ye S!gorta B!rl!$!’nden Alper 
Tan, send!kamızdan Gül"ah Sönmez, 
F!kret Küçükdevec!, Adem Uyanık !le 
Genel Sekreter!m!z Tünay #ah!n ve 
Genel Sekreter Yardımcımız %lke Eren 
Karaca katıldılar. Toplantıda mevcut 
mevzuatın ürün sorumluluk s!gortası 
konusunda ön gördü"ü yükümlülükler, 
bu yükümlülükler!n #!rketlere ve 
kurumlara get!rd!"! sorumluluklar 
de$erlend!r!ld!. Toplantıya !"t!rak eden 
send!kamız Genel Sekreter! Tünay #ah!n 
!se konunun sektörümüz açısından son 
derece öneml! oldu$u, send!kamızın 
hem sektör hem kurum arasında 
koord!nasyonun sa$lanmasında etk!n 
rol aldı$ını ve bu çalı"malar sonucunda 
çıkacak karar ve uygulamaların sektöre 
aktarılmasında da aynı hassas!yetle 
hareket edecekler!n! söyled!. Bunun 
yanında uygulamaya ve koord!nasyona 
da!r e$!t!m setler! çalı"tıklarını ve 2022 
yılı !çer!s!nde bunları b!r müfredat ve 
e$!t!m takv!m! çerçeves!nde sektörle 
payla"acaklarını bel!rtt!.

ÜRÜN SORUMLULUK S!GORTASI 
ÜRÜN GEL!#T!RME TOPLANTISI
¸TØP�UQTWONWNWM�UKIQTVCUČPČP�DTQMGTNCTC�DCüNČ�QNOCFCP�
ØTØP�IGNKĵVKTOGUKPKP�[CRČNČR�[CRČNCOC[CECüČ�XG�TKUMKP�
FGüGTNGPFKTKNGDKNOGUK�KÃKP�IGTGMNK�XGTKNGTKP�PGNGT�QNCDKNGEGüK�
JCMMČPFC�6ċ6%-�[ÒPGVKOKPFG�DKT�VQRNCPVČ�[CRČNFČ��
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BE#!NC! YIL TÜSAP Z!RVE TOPLANTISI
$KT�QTVCM�CMČN�XG�FØĵØPEG�JCTGMGVK�QNCTCM�6¸5#2�KNG�UCüNČM�UGMVÒTØPØP�OGXEWV�FWTWOWPFCP�[QNC�
ÃČMCTCM�XK\[QP�VCTVČĵOCNCTČ�[CROCM�XG�UGMVÒTØP�IGNGEGüKPK�GVMKNG[GEGM�PKVGNKMNK�DKNIKNGT�ØTGVOGM�
COCEČ[NC��6ØTMK[G�5CüNČM�2NCVHQTOW�Ø[GNGTKPKP�MCVČNČOČ�KNG�����FGHC�n6¸5#2�5CüNČM�<KTXGUKPFGo�
MQPWNW�VQRNCPVČ�FKLKVCN�QTVCOFC�IGTÃGMNGĵVKTKNFK��

Sadece davetl! üyeler!n katılımıyla 
düzenlenen 5. Yıl TÜSAP 
z!rve toplantısına Send!kamız 

Yönet!m Kurulu Ba"kanı Met!n 
Dem!r, Genel Sekreter!m!z Tünay 
#ah!n ve Send!kamız Danı"manı Ham! 
Türkel! katılım sa$ladılar. Esk! Sa$lık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akda$’ın da 
katıldı$ı toplantı, Sa$lık Bakanlı$ı 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahatt!n 
Aydın’ın açılı" konu"ması !le ba"ladı. 

Toplantıda düzenleyici kurulu"un 
yetk!l!s! Kemal #ah!n tarafından sa$lık 
sektöründe son 5 yıla !l!"k!n gel!"me ve 
sektörel yakla"ımları !çeren !stat!st!k 
ver!ler ve de$erlend!rmelere !l!"k!n 
sunum yapıldı. Sunumda hemen 
hemen tüm alanlarda (üret!m, yatırım, 
h!zmet, !novasyon, pazar gel!"!m! vb.) 
2019 dah!l stab!l kalma veya kısmen 
ger!leme görünür !ken, 2020’den 
!t!baren kıpırdanma, 2021’de artı" 
ve 2022’dek! beklent!n!n de oldukça 
yüksek oldu$u vurgulandı.

‘Sa"lı"ın F!nansmanı’ konusunda 
sunum yapan Acıbadem Mehmet 
Al! Aydınlar Ün!vers!tes! Ö$ret!m 
Üyes! Prof. Dr. Haluk Özsarı, Ba"kent 
Ün!vers!tes!’n!n yönet!m!nde 
hazırlanan “COV%D-19’un B!r Yıllık 
Anal!z!” raporunu payla"tı. Yapılan 
çalı"mada 12 aylık mal!yet!n 3.7 m!lyar 
TL oldu$unu, bu çalı"manın 1056 hasta 

üzer!nde yapıldı$ını bel!rtt!.

‘Sa"lık H!zmet Sunumu’ konusunda 
sunum yapan %stanbul %l Sa$lık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Mem!"o$lu, 
gelecekte olu"acak tıbb! h!zmetlerde 
teknoloj!k gel!"!m!n çok daha önem 
kazanaca$ı, bu noktada ise yapay 
zekânın yer!n!n oldukça öneml! olaca$ı 
konusunu d!le get!rd! ve d!j!talle"me 
!le b!rl!kte konuyla !lg!l! yapılmı" saha 
ara"tırmalarını payla"tı. 

‘$laç Endüstr!s!nde Gelecek’ 
konusunda sunum yapan %E%S Genel 
Sekreter! Sava" Malkoç, !laç pazarına 
!l!"k!n ver!ler! payla"tı ve öngörülerde 
bulundu. Sektörde uygulanan f!yat 
pol!t!kasının gel!"t!r!c! ve güçlend!r!c! 
olmamasının bu sektörde rekabetç! 
yapıların olu"masının önündek! büyük 
engel oldu$unu, bu nedenle mevcut 
ekos!stem!n bu yönde gel!"emed!$!n! 
payla"tı.

‘Sa"lık Teknoloj!ler!nde Gelecek’ 
konusunda sunum yapan Sa$lık 
Bakanlı$ı Bakan Yardımcısı Dr. 
#uayip Birinci, sa$lık teknoloj!ler!nde 
kurumsal yapılanmaların önem!ne 
de$!nd! ve sürdürüleb!l!rl!k 
bakımından öngörüleb!l!r 
yapılanmaların olu"turulması ve 
bunlar üzer!nde etk!n düzenlemelerle 
güncellemeler!n yapılmasının gerekl! 

oldu$unu, f!nansal sorunların 
çözülerek teknoloj!k yetk!nl!$!n 
artırılması gerekt!$!n! payla"tı.

‘UN$CORN Gel!#t!rme’ ba"lı$ında 
konu"an GET%R projes!n!n kurucusu 
Nazım Salur !se bu konuda 
tecrübeler!n! d!le get!rd!. Öncel!kle 
UN%CORN çıkarab!lmek !ç!n kes!nt!s!z 
ve b!rçok temel dü"ünce ba"lı$ı 
altında güçlü yazılım ve b!l!"!mc!lerle 
çalı"mak gerekt!$!n!, sabırlı olup 
bunların !nançlarını kırmadan devam 
etmek gerekt!$!n!, çünkü bunların 
çalı"ma ve dü"ünme s!stemat!kler!n!n 
farklı çalı"tı$ını 4/4 akıllı !nsanların 
UN%CORN olamayaca$ını, tab!r! 
ca!zse 3/4 akıllı, 1/4 del! zekâların 
bunu yapab!lece$!n! söyled!. Ayrıca 
UN%CORN olab!lmek !ç!n h!ç ya da 
çok az regülasyonların oldu$u alan/
f!kr!n tesp!t ed!lmes!n!n ve yatırım 
yapmaktan kaçınılmaması gerekt!$!n!n 
önem!ne da!r görü"ler!n! payla"tı.

Toplantıda payla"ılan anket üzer!nde 
görü" ve öner!ler de$erlend!r!ld!kten 
sonra, kapanı" !ç!n tekrar söz 
alan Prof. Dr. Sabahatt!n Aydın, 
toplantıya katılımda hassas!yet 
gösteren ve kes!nt!s!z katılım sa$layan 
Ba"kanımız Met!n Dem!r’e özell!kle 
te"ekkür ett!$!n! bel!rterek toplantıyı 
sonlandırdı.
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M!ll! katılım organ!zasyonu 
%stanbul K!myev! Maddeler 
ve Mamuller! %hracatçı 

B!rl!$! (%KM%B) tarafından yapılan 
fuara, Türkiye on üçüncü kez katıldı. 
Türk ürünleri milli katılımda 35, 
bireysel katılımda 103, toplamda 138 
f!rmamız tarafından dünyanın 
dört b!r yanından gelen alıcılarla 
bulu#turuldu. 

Ana konusu uluslararası med!kal 
ve sa$lık ek!pmanları olan fuarda, 
teknoloj! ve !novasyon ön plandaydı. 
Fuarda; tıbb! ek!pman ve c!hazlar, 
tek kullanımlık ürünler ve 

tüket!m ürünler!, görüntüleme ve 
te#h!s, önley!c! ve te#h!s sonrası 
tedav!ler, sa"lık ve genel h!zmetler, 
sa"lık altyapısı ve varlıkları, BT 
s!stemler! ve çözümler!, ortoped! ve 
f!zyoterap! olmak üzere sek!z sektör 
tems!l ed!ld!.

Sektörde söz sah!b! güçlü f!rmalar 
yen! !" üretmekten sa$lık toplulu$uyla 
a$ olu"turmaya, en son ürününü ve 
çözümünü sunmaya kadar b!rçok 
ba$lantı sa$ladı. Çevr!m!ç! platform 
aracılı$ıyla, 450’den fazla küresel 
konu#macı tarafından sunulan 
190’dan fazla e"!t!m oturumuna 

er!"!m !mkânı verd!. Katma de$er! 
Türk!ye ortalamasının oldukça 
üzer!nde olan ve Cov!d 19 pandem!s! 
!le b!rl!kte stratej!k olma özell!$!n! 
b!ze b!r kez daha hatırlatan bu 
faal!yetler, sektörümüzün dünya 
sıralamasındak! yer! !ç!n oldukça önem 
ta"ıyor. Sektörde Ç!n, ABD, Almanya, 
Hollanda ve Japonya ba"ı çek!yor. 
Bu be" ülken!n 2020 yılı !hracatları 
toplamı 314 m!lyar dolar sev!yes!nde. 
Türk!ye’n!n !hracatında !lk be" ülke !se 
sırasıyla Almanya, Irak, Slovenya, Ç!n 
ve ABD. Med!kal sektörde 91 ürün ve 
ürün grubunda !hracatımız 3.5 m!lyar 
dolar düzey!nde. Bu rakamlarla dünya 
genelinde 28 inci sıradayız. 

Ülkemizden fuara i"tirak eden sektör 
mensupları, Arab Health Fuarı’nın 
Cov!d-19 pandem!s! ba"ladı$ından 
bugüne düzenlenen fuarlar !çer!s!nde 
güçlü b!r katılımın oldu$u !lk fuar 
oldu$unu ve sektörümüz adına ver!ml! 
geçt!$!n! söyled!ler.

Sa$lıkta Sanal !lkler 
Arab Health 2022 sa$lık h!zmetler!n!n 
ve uzaktan te"h!s!n gelece$!n! de gözler 
önüne serdi.

Em!rates Sa$lık H!zmetler! 
(EHS)&bildirildi$ine göre, 'ziksel olarak 
bir klini$e veya hastaneye gidemeyenler 
için özellikle yararlı bir çözüm sunarak 
“dünyanın ilk sa$lık hizmeti metaverse 
platformu” adını verd!kler! h!zmet! 
ba"lattı. #u anda p!lot a"amada olan 
MetaHealth, “&doktorlar, sa$lık 
uzmanları veya Duba!’dek! üç büyük 
hastanen!n tems!lc!ler!nden olu"an&” 
sanal b!r dünya sunuyor. Hastalar, 
platforma er!"mek !ç!n yalnızca akıllı 
b!r c!haza !ht!yaç duyuyor. MoHAP, 
y!ne sanal !lkler temasına uygun olarak, 
“dünyanın !lk metaverse mü#teri 
mutlulu"u hizmet merkezi” adını 
verd!$! sanal mü"ter! h!zmetler! 
merkez!n!n açılı"ını yaptı. 

DUBAI ARAB HEALTH FUARI 47 YA#INDA
������1ECM������VCTKJNGTK�CTCUČPFC�$KTNGĵKM�#TCR�'OKTNKMNGTKoPKP�&WDCK�
ĵGJTKPFG�����MG\�[CRČNCP�HWCT��UCüNČM�JK\OGVNGTKPKP�ÃGJTGUKPK�FGüKĵVKTOG[G�
[CTFČOEČ�QNOCM�KÃKP�UGMVÒT�XK\[QPGTNGTKPK��UCüNČM�NKFGTNGTKPK��DÒNIGUGN�XG�
WNWUNCTCTCUČ�RTQHGU[QPGNNGTK�DKT�CTC[C�IGVKTFK�
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Toplantıda 2022 yılı !ç!n 
bel!rlenen ‘Asgar! Ücret’ 
de"erlend!r!lmes! 

ve 2021 yılı !çer!s!nde 
gerçekle#t!r!len çalı#malar 
!le !lg!l! kar"ılıklı f!k!r alı"ver!"! 
yapıldı ve bu çalı"malardan ortaya 
çıkan durumların 2022 yılında 
devam edecek olan çalı"malara 
nasıl etk! edece$! konularında 
görü" alı"ver!"!nde bulunuldu. 

T!SK GENEL SEKRETERLER KOORD!NASYON KURULU TOPLANTISI
6ØTMK[G�ċĵXGTGP�5GPFKMCNCTČ�
-QPHGFGTCU[QPWoPC�
Ø[G�UGPFKMCNCTČP�)GPGN�
5GMTGVGTNGTK�KNG�FØ\GPNK�
QNCTCM�IGTÃGMNGĵVKTKNGP�)GPGN�
5GMTGVGTNGT�-QQTFKPCU[QP�
-WTWNW�VQRNCPVČUČPC�
UGPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�
6ØPC[�ĴCJKP�MCVČNČO�UCüNCFČ�

Sa$lık Market Tıbb! Malzeme 
Çerçeve Anla"masının “Ürün 
F!yatı” ba"lıklı 4 ncü maddes!ne 

“(3) Bu madden!n b!r!nc! fıkrası 
kapsamında yapılacak olan m!ktar 
esaslı e-!haleler/e-pazarlıklar 
sonucunda kend!s!ne s!par!" ver!len 
tedar!kç! b!r sonrak! e-!hale/e-pazarlık 
dönem!ne kadar e-!halen!n/e-
pazarlı$ın yapıldı$ı !lden (!hale bölgesel 
olarak yapıldı !se bölgeden) gelecek 
mü"ter! talepler! üzer!ne e-!haleye/e-

pazarlı$a konu ürünün m!ktarının 
%25’! kadarını daha aynı f!yatla 
kar"ılayacaktır.”&fıkrası eklenm!"t!r. 
Bu fıkranın "!rketler! zor durumda 
bırakaca$ını söyleyen %rem Mühürcü, 
ya"adıkları tedar!k sorunu neden!yle 
buna !ht!yaç duyduklarını aktardı.  
DMO Genel Müdür Yardımcısı %smet 
Kesk!n, Kamu %hale Kanunu’nda buna 
!z!n ver!ld!$!, DMO’nun K%K e göre 
çok daha yumu"ak ve f!rmalarla !" 
b!rl!$!ne dönük uygulama yaptı$ını 

aktardı ve sa$lık tedar!$!nde h!zmet 
aksamasını kabul edemeyecekler!n! 
bel!rtt!. STK tems!lc!ler! K%K 
uygulamasının münfer!t hastane 
!le oldu$u ve sözle"me "artlarının 
kar"ılıklı müzakere ed!ld!kten 
sonra zey!lnameler !le yen!den 
düzenlend!$!n! bel!rten DMO Genel 
Müdür Yardımcısı %smet Kesk!n !se 
çerçevey! daha net ç!zecekler! b!r 
düzenlemeyle f!rmaların end!"eler!n!n 
g!der!lmeye çalı"ılaca$ını aktardı.

DMO SA"LIK MARKET ANLA#MA / USUL VE 
ESASLARINDA DE"!#!KL!K YAPILMASINA !L!#K!N 
DMO- KHGM TOPLANTISI
*C\KPG�XG�/CNK[G�$CMCPNČüČ�&GXNGV�/CN\GOG�1ƂUK�)GPGN�/ØFØTNØüØ�#PNCĵOC�'�ċJCNG�7UWN�XG�
'UCU�&GüKĵKMNKüK����ĴWDCV������[C\ČUČ�JCMMČPFC�56-�IÒTØĵNGTKPKP�&/1�[GVMKNKNGTKPG�CMVCTČNFČüČ�
VQRNCPVČ[C�UGPFKMCOČ\Č�VGOUKNGP�)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC�MCVČNFČ���
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T%TCK Ba"kanı Doç. Dr. Tolga Karakan ve Da!re 
Ba"kanlarının katıldı$ı toplantıda Send!kamız 
Genel Sekreter Yardımcısı %lke Eren Karaca 

tıbb! c!haz sektörü hakkında b!lg!lend!rmeler! konu 
alan b!r sunum gerçekle"t!rd!. Türk!ye !laç ve tıbb! 
c!haz sektörler!n!n tems!lc!ler!n!n de hazır bulundu$u 
toplantıda, ülkeler arasındak! olası !" b!rl!$! olanakları 
de$erlend!r!ld!. 

N!JERYA VE ÖZBEK!STAN 
HEYET!N!N T!TCK Z!YARETLER!

0KLGT[C�5CüNČM�$CMCPČ�&T��1UCIKG�'JCPKTG�XG�
²\DGMKUVCP�5CüNČM�$CMCPČ�$GJ\QF�/WUC[GX�

XG�DGTCDGTKPFGMK�JG[GVNGT��6ØTMK[GoFGMK�TGUOK�
VGOCUNCTČ�ÃGTÃGXGUKPFG�6ċ6%-o[Č�\K[CTGV�GVVK��

Çalı"tayda, Cov!d-19&salgını sonrasındak! 
gel!"meler! de d!kkate alarak, 
sa"lık s!stem!m!z!n etk!nl!"!n!n 

artırılması ve sa"lık h!zmetler!ne yönel!k 
uygulamaların hayata geç!r!lmes! yolunda 
özel sa"lık s!gortacılı"ı h!zmetler!n!n 
rolü konusunda sektör payda"larıyla b!rl!kte 
sorunların tesp!t ed!lmes! ve çözüm öner!ler! 
tartı"ıldı. Yapılan de$erlend!rmelerde artık 
sektörün ve SGK’nın de$er bazlı satın alma 
s!stem!ne d!$er b!r dey!"le f!yatlandırma 
s!stem!ne geçmes! gerekt!$!n! ve bu yönde 
ba"latılan !raden!n yapılacak çalı"malarla sonuca 
ula"tırılması gerekt!$! bel!rt!ld!. 

TÜS!AD “SA"LIK 
H!ZMETLER!NE 
ER!#!MDE ÖZEL 
SA"LIK S!GORTACILI"I: 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNER!LER!” ÇALI#TAYI
6¸5ċ#&�5CüNČM�£CNČĵOC�)TWDWoPWP�
FØ\GPNGFKüK��QPNKPG�QNCTCM�
IGTÃGMNGĵGP�XG�2TQH��&T��*CNWM�
²\UCTČoPČP�OQFGTCU[QPWPFC�
IGTÃGMNGĵVKTKNGP�ÃCNČĵVC[�QVWTWOWPC��
$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&'/ċ4�XG�
5GPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�6ØPC[�
Ĵ#*ċ0�MCVČNČO�UCüNCFČ�

D!J!TAL AVRUPA PROGRAMI 
B!LG!LEND!RME TOPLANTISI
7NWUCN�-QQTFKPCU[QPWPW�%WOJWTDCĵMCPNČüČ�&KLKVCN�
&ÒPØĵØO�1ƂUK�$CĵMCPNČüČ�XG�5CPC[K�XG�6GMPQNQLK�
$CMCPNČüČoPČP�UCüNC[CECüČ��#XTWRC�$KTNKüK�
#$�oPKP�
����������[ČNNCTČ�CTCUČPFC�n£QM�;ČNNČ�(KPCPUCN�
£GTÃGXGUKo�KÃGTKUKPFG�[ØTØVØNGEGM�QNCP�&KLKVCN�
#XTWRC�2TQITCOČ�MCRUCOČPFC�CÃČM�ÃCüTČ�VCPČVČOČ�KÃKP�
DKNIKNGPFKTOG�VQRNCPVČUČ�FØ\GPNGPFK��

Dı"!"ler! Bakan Yardımcısı ve AB Ba"kanı Büyükelç! Faruk 
KAYMAKCI, Sanay! ve Teknoloj! Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fat!h Kacır ve AB Ba"kanlı$ı Mal! %" b!rl!$! ve Proje 

Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın açılı" konu"maları ve kısa 
b!lg!lend!rmeler! !le ba"layan toplantıya, Send!kamız Genel Sekreter! 
Tünay #AH%N ve Genel Sekreter Yardımcısı %lke Eren KARACA 
katılım sa$ladılar.  Toplantıda ça$rıların !çer!kler!, ba"vurular !ç!n 
gereken yetk!nl!kler !le süre ve ça$rı kapsamındak! kaynak kullanım 
usuller! hakkında ayrıntılı b!lg!lend!rmeler yapıldı. 
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MEXT Teknoloj! Merkez! Grup 
D!rektörü Efe Erdem’!n de 
konu"macı olarak yer aldı$ı 

web!narda, Ye#!l Mutabakat ve 
Türk!ye’de yürütülen projeler ele 
alındı. 

Gelecekte üret!c!ler!n Ye"!l 
Mutabakat’ın get!rm!" oldu$u 
yükümlülükler!n çerçeves!nde 
çalı"mak durumunda kalacakları, 

temel hazırlıkların üret!m ve !" 
organ!zasyonunun bugünden 
buna göre koord!ne ed!lmes! 
gerekt!$! d!le get!r!ld!. Aks! halde 
hem sürec!n ger!s!nde kalınacak 
ve hem de gerekl!l!kler!n yer!ne 
get!r!lmemes!nden kaynaklı 
büyük, ba"ta parasal olmak üzere 
çe"!tl! müeyy!delerle kar"ı kar"ıya 
kalınab!lece$! !fade ed!ld!. Bu noktada 

tıbb! c!haz sektörünün de Ye"!l 
Mutabakat’la olacak !l!"k!s!n!n her ne 
kadar görünürde uzun b!r zaman alacak 
g!b! dü"ünülse de sektörün üret!m ve 
kapsayıcılı$ı bakımından tekst!lden 
k!myaya kadar b!rçok sektörle !l!"k!l! 
olmasından dolayı, Ye"!l Mutabakat’a 
g!r!"te öncel!kl! sektörler arasında 
görülerek bu b!l!nçle hazırlık yapılması 
gerekt!$! söylend!. 

KAMU ALIM !HALELER!NE !L!#K!N 
SORULAR VE CEVAPLAR !K!NC! K!TAP
-COW�CNČONCTČPFC�UGMVÒTØOØ\FG�QNWĵCP�DKNIK�XG�XG[C�
FGüGTNGPFKTOG�GMUKMNGTKPK�IKFGTOGM�XG�W[IWNCOCFC�MCTĵČNCĵVČMNCTČ�
UQTW�[C�FC�UQTWPNCTC�MČUC�CÃČMNCOCNCT�IGVKTGTGM�[ÒP�XGTOGM�
COCEČ[NC�FCJC�ÒPEG�DKTKPEK�MKVCR�QNCTCM�UGMVÒTNG�RC[NCĵČNOČĵ�QNCP�
MKVCR�UGTKUKPKP�KMKPEKUKPKP�ÃCNČĵOCNCTČ�VCOCONCPFČ���

Çalı"maları tamamlanmı" ve “Kamu Alım $haleler!ne $l!#k!n Sorular ve 
Cevaplar-$k!nc! K!tap” sektörümüz mensupları !le payla"ılarak kend!ler!ne 
anlamlı b!r ba"vuru k!tabı kazandırılmı"tır. 

AB YE#!L MUTABAKATI 
(EU GREEN DEAL) 
WEB!NARI
/'55oKP�9QTNF�'EQPQOKE�(QTWO�
ċĵ�DKTNKüK�KNG�QTICPK\G�GVVKüK�#$�;GĵKN�
/WVCDCMCVČ�
'7�)TGGP�&GCN��9GDKPCTC�
5'ċ5�QNCTCM�KĵVKTCM�UCüNCFČM��

6ċ5-��6ċ5-�/KMTQEGTTCJK�8CMHČ�XG�+PVGPUG[G�Kĵ�DKTNKüK�KNG�JC[CVC�
IGÃKTKNGEGM�QNCP�ċ5)�VGMPQNQLKNGTKPK�[C[IČPNCĵVČTOC[Č�JGFGƃG[GP�
p5ČHČT�-C\C[C�;QNEWNWMq�RTQLGUKPKP�UCüNČM�GPFØUVTKUKPG�Ò\GN�
VCPČVČOČ�ċ'ċ5��5'ċ5�XG�756ċ5�KNG�UGPFKMCNCTČP�Ø[GNGTKPKP�MCVČNČOČ�
KNG�IGTÃGMNGĵVK��

Genel Sekreter Yardımcılarının açılı" konu"malarını tak!ben, 
Intenseye ek!b!n!n akıllı %SG önlemler!ne !l!"k!n sunumunu 
tak!p eden web!nar soru-cevap bölümü !le son buldu. 

Send!kaların talep etmeler! hal!nde üyesi olan "irketlere T$SK 
MCV’nın olu#acak olan h!zmet ve e"!t!m bedeller!n!n 3 yıl 
boyunca büyük b!r kısmını üstlenece"! !fade ed!ld!. Sektörümüz 
açısından da anlamlı olacak bu e$!t!mlere, T%SK organ!zasyonunda 
ortaya konulan destekten dolayı sektörümüz adına te"ekkürler!m!z! 
!lett!k. 

SIFIR KAZAYA YOLCULUK 
WEB!NARI
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2NCVQP��ƂNQ\QƃCT�MTCN�[C�FC�
MTCNNCT�ƂNQ\QH�QNOCFČMÃC�KFGCN�
FØ\GPKP�MWTWNCOC[CECüČPČ�
FØĵØPOGMVG[FK��#MNČP�
KFCTG�GVOGFKüK�DKT�FGXNGV�
[ÒPGVKOKPFG��EGUCTGV��ÒNÃØNØNØM�
IKDK�GTFGONGT�DKNG�KPUCPNCTČP�
HGNCMGVKPG�[QN�CÃCDKNKTNGTFK��1PC�
IÒTG�ċFGCN�FØ\GP��CPECM�IØÃ�
KNG�CMNČP�W[WONW�DKTNKMVGNKüK[NG�
OØOMØPFØ��5CXCĵNCTNC�XG�
MTK\NGTNG�ÃCNMCNCPCP�DW�
IØPNGTFG��DW�FØĵØPEG�UK\EG�
JCNC�IGÃGTNK�OK!�

Pi
la
to
n

“YA F!LOZOFLAR KRAL  
OLMALI YA DA KRALLAR  

FiLOZOF”
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E!"t"m f"losuna ba!lı b"r sava# 
gem"s", fırtınalı b"r havada, 
gece karanlı!ında yol alıyordu. 
Yer yer s"s vardı ve görü# alanı 

dardı. Bu nedenle gem"n"n komutanı 
köprüde tüm faal"yetler" denetl"yordu.

Köprünün "skele tarafındak" gözetleme 
yer"nde nöbetç" seslend": “I!ık!""Sancak 
tarafında.”

Komutan sordu: “Dümdüz b#ze do$ru mu 
#lerl#yor, yoksa kıça do$ru mu g#d#yor?”

Nöbetç" cevap verd": “Dümdüz b#ze do$ru 
#lerl#yor komutanım.”

Bu, tehl"kel" b"r çarpı#ma rotası 
üzer"nde oldu!unuz anlamına 
gel"yordu. Komutan hemen nöbetç"ye 
em"r verd": “Gem#ye mesaj gönder: 
Çarpı!ma rotasındayız."Rotanızı 20 derece 
de$#!t#rmen#z# öner#yoruz.”

Kar#ıdan #u s"nyal geld": “S#z#n rotanızı 
20 derece de$#!t#rmen#z öner#l#r.”

Komutan: “Tekrar mesaj gönder. Ben 
komutanım. Rotayı 20 derece de$#!t#r#n.”

Kar#ıdak": “Ben den#z onba!ıyım, s#z#n 
rotanızı 20 derece de$#!t#rmen#z daha #y# 
olur.” d"ye yanıtladı.

Komutan "y"ce öfkelenm"#t". Hırsla 
emrett": “Mesaj gönder! Ben b#r sava! 
gem#s#y#m. Rotanızı 20 derece de$#!t#r#n.”

Kar#ıdan cevap geld": “Ben b#r den#z 
fener#y#m.”

Ve tab"" k" sava# gem"s" rotasını 
de!"#t"rd".

Platon Devlet (Pol"te"a) adlı$eser"nde 
devlet" b"r gem"ye, f"lozofu da 
kaptanına benzetm"#t". Ne hadd"m"ze 
demeden b"r benzetme de b"z yapalım; 
gem"n"n b"r #irket oldu!unu dü#ünecek 
olursak, l"derler"n durumu da kaptanın 
durumuna benzet"leb"l"r. %#letmenizde 

bir #eyler yolunda gitmiyorsa, belki de 
sorun s"z"n l"derl"k #ekl"n"zded"r. Den"z 
fener"ne do!ru "natla "lerlemeye çalı#an 
sava# gem"s" g"b" kafanızın d"k"ne 
g"tmek, dönü#ü olmayan sonuçlara yol 
açabilir. Hal böyleyse, çok geç olmadan 
rotayı de!"#t"rmen"z öner"l"r.

ESK! ÇAMLAR BARDAK 
OLDU
Esk"den "nsanlar,$ba#arılı b"r kar"yer "ç"n 
genell"kle profesyonel olarak b"r alanda 
uzmanla#ırlardı. Bu #ek"lde basamakları 
tırmanab"l"r ve sonunda da yönet"c" 
olab"l"rd"n. Yönetici oldu!unda da ne 
yapılması gerekt"!"n" b"l"r, d"!erler"ne 
bunun nasıl yapılaca!ını ö!ret"r ve 
performanslarını de!erlend"r"rd"n. 
Oyunun adı; komuta ve kontroldü. 

Oysa oyun de!"#t". Hızlı ve sarsıcı 
de!"#"mler artık ola!an b"r durum 
hal"ne geld". Dahası geçm"#te ney"n 
ba#arılı oldu!una bakmak, gelecekte 
ney"n ba#arılı olaca!ını da gösterm"yor. 
21. yüzyılın yönet"c"ler" tüm do!ru 
cevapları b"lm"yor ya da b"lem"yor! 
&"rketlerse bu yen" durumla ba#a 
çıkmak "ç"n geleneksel komuta ve 
kontrol uygulamalarından uzakla#ıp 
çok farklı b"r yakla#ıma kayıyor: 
Yönet"c"ler"n hüküm ve tal"matlar 
vermek yer"ne destek ve rehberl!k 
sundu!u b"r gel"#"m model"ne geçmes" 

beklen"yor. Kısacası, yönet"c"n"n/ 
l"der"n görev" artık koçlu!a dönü#üyor.

L!DER DED!"!N 
“KOÇ” G!B! OLMALI! 
Koçluk yakla#ımı, "nsanlara ne 
yapacaklarını söylemeye alı#kın l"derler 
"ç"n genell"kle faydasız görünüyor. 
Bu l"derler koçluk yakla#ımına d"renç 
göster"yor. Çünkü en a#"na oldukları 
yönet"m aracını, otor"te kurma fırsatını 
kaybetmekten korkuyorlar. “Çok 
me#gulüm”, “Daha öneml" "#ler"m 
var” ya da “%nsanlara e!"t"m vermek 
ve onların gel"#"m"ne yardımcı olmak 
çok yava# ve zahmetl" b"r "#” g"b" 
kend"ler"nce makul gerekçeler yaratarak 
buna "nanmayı seçeb"l"yorlar.

Oysa görünen o k" önümüzdek" 
günlerde daha çev"k olup yönet"m" 
de l"derl"!" de de!"#t"rmeye g"dece!"z. 
Merkez"yetç" yönet"m yer"ne kend" 
kend"n" yöneten takımların oldu!u, 
"nsan odaklı olmanın esas oldu!u b"r 
s"stem söz konusu. Bu da geleneksel 
l"derl"k rolünün parçalanmasına, 
organ"zasyon "ç"ndek" roller"n 
da!ılmasına ve b"rden fazla 
sorumlulu!un oldu!u yapılara b"z" 
götürecek g"b" görünüyor. &irketler bu 
sarsıcı de!i#imlerle ba#a çıkmak için 
kendilerini ö!renen organizasyonlar 
olarak ba#tan yaratıyor.

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danı!manı & PCC Takım Koçu   
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Bu da liderlerin gözetimlerindeki 
ki#ilere koçluk sundukları yeni bir 
yönetim yakla#ımını gerektiriyor.$Bu 
yeni yakla#ımda yöneticiler cevaplar 
vermek yerine sorular soruyor, 
çalı#anları yargılamak yerine onlara 
destek oluyor ve ne yapılması 
gerekti!ini dikte etmek yerine ger" 
b"ld"r"m ver"yor, onların gel"#"m"n" 
kolayla#tırıyor. 

SANDI"INIZ KADAR 
BA#ARILI MISINIZ?
Aslında yöneticiler bir görü#meye 
ba#lamadan önce nasıl yakla#maları 
gerekti!ini bilir de!"l m"? Fakat sürec"n 
do!asında bu böyle olmaz. Yönet"c" 
“Sence "#ler nasıl g"d"yor?” g"b" açık 
uçlu b"r soruyla ba#lar. Böyle b"r soru 
da"ma beklend"!"nden çok farklı 
b"r cevap do!urur. Yönet"c" bu kez 
soruyu ba#ka b"r #ek"lde tekrar sorar 
ve y"ne "sten"len cevabı alamaz. Sabrı 
tükenen yönet"c", bundan sonra daha 
yönlend"r"c" sorular sormaya ba#lar. 
Bu da çalı#anı savunmaya geç"r"r ve 
umulan cevabı verme "ht"mal"n" daha 
da azaltır. Sonuçta, görü#men"n b"r yere 
varmayaca!ı kanaat"ne varan yönet"c", 
ne yapılaca!ını anlattı!ı duruma geçer. 
Bu g"r"#"mler, yönet"c"n"n genell"kle 
zaten karar verm"# oldu!u b"r konuda 
kar#ı tarafı "kna etme çabasından ba#ka 
b"r #ey de!"ld"r. Görü#men"n sonunda 
"k" taraf da bulundukları durum ya 
da kend"ler" hakkında h"çb"r #ey 
ö!renemem"#t"r. 

Nasıl, tanıdık geld" m"? Bu “koçluk” 
sanılan durum aslında fazlasıyla 
yaygındır ve #"rketler"n ö!renen 
organ"zasyonlar hal"ne gelme çabalarına 
engeld"r. %y" haberse #u; do!ru araçlar, 
güven"l"r b"r metot, bol prat"k ve 
ger"b"ld"r"mle neredeyse herkes "y" b"r 
koç ya da gerekt"!"nde mentor olab"l"r. 
Mentorluk yönü kıymetl" olmakla 
b"rl"kte, koçluk sadece b"ld"kler"n"z" 
s"zden daha deney"ms"z b"r"yle 
payla#maktan "baret de!"ld"r. Koçluk 
kar#ımızdak" k"#"de "ç görü kıvılcımları 
çıkaracak, farkındalık yaratacak sorular 
sormaktır. Etk!l! b!r koç yönet!c! 
cevaplar vermek yer!ne sorular 
sorar, yargılamak yer!ne destekler 
ve ne yapılması gerekt!"!n! d!kte 
etmek yer!ne gel!#!m! destekler. 
Koçun b"rçok #apkası vardır ve 
gerekt"!"nde kullanab"l"r.

S"r John Wh"tmore’un tanımıyla koçluk; 

“%nsanların kend" performanslarını 
azam" düzeye çıkarmaları "ç"n 
potans"yeller"n" açı!a çıkarmaktır.” 
Bunu en "y" #ek"lde uygulayanlar, hem 
b"lg" aktarmada hem de ba#kalarının 
b"lg"y" kend" kend"ler"ne ke#fetmes"ne 
yardımcı olmada ba#arılı oluyor ve farklı 
durumlarda bu becer"ler" ustalıklı b"r 
#ek"lde kullanab"l"yor.

L!DER!N KOÇLUK TARZI 
Kend" koçluk tarzınızı olu#turmanızı 
sa!layacak b"r model"m"z var. 
Yönet"c"ler"n koçlu!un do!asını 
anlamalarına destek olacak a#a!ıdak" 
matr"s"n "k" eksen" bulunuyor. D"key 
eksen" koçun, koçluk yapılan k"#" "le 
"l"#k"s"nde$verd"!"$b"lg", tavs"ye ya da 
uzmanlık düzey"n"; yatay eksense koçun 
kar#ısındak" k"#"n"n kend" "ç görü ve 
çözümler"n" açı!a çıkarmasına yardımcı 
olarak$aldı!ı$mot"vasyonel enerj"y" 
göster"yor.$

Q Sol üst kö#ede bulunan 1 
numaralı bölmede$yönlend!r!c! 
koçluk$bulunur ve bu yakla#ım 
büyük ölçüde “anlatma” biçiminde 
gerçekle#ir. Mentorluk uygulamaları 
bu kategoriye girer. Bu yakla#ımın 
pek çok olumlu yönü olmakla birlikte 
dezavantajları da vardır. Zira ne 
yapmak ve nasıl yapmak gerekti!ini 
ifade etmekten ibaret olan bu 
yakla#ım l"derler"n hal"hazırda 
ba#arılı oldukları b"r yakla#ıma 
devam etmeler"ne "z"n ver"r ve koçluk 
yapılan k"#"de dü#ük sev"yede b"r 
mot"vasyon ve hareket yaratır

Q�Sol alt kö#ede 2 numaralı 
bölme; bırakınız yapsınlar 
d"ye çev"reb"lece!"m"z La#ssez-
fa#re$yakla#ımıdır. Bazı durumlarda 
ek"p üyeler"n"n üretken b"r #ek"lde 
"#ler"n" yaptıkları ve do!ru yönetsel 
yakla#ımın onları kend" haller"ne 
bırakmak oldu!u zamanlar da vardır. 

Q�Sa! alt kö#edek" 3 numaralı 
bölme ise$yönlend!r!c! olmayan 
koçluktur$ve dinleme, daha fazlası 
"ç"n soru sorma ve sorgulama / 
yargılamadan kaçınma üzer"ne 
kuruludur. Ancak anlatma modunda 
kend"s"n" daha "y" h"sseden 
yönet"c"ler"n gel"#t"rmes" gereken b"r 
becer"d"r.

Q�Sa! üst kö#edek" 4 numaralı 
bölmede bulunan durumsal 
koçluk$"se günümüzde en arzu 
ed"len yakla#ımdır. Ö!renen bir 
organizasyondaki tüm yöneticiler 
durumsal koçluk alanında 
uzmanla#maya çalı#malıdır. 
Adından da anla#ılabilece!i gibi, bu 
yakla#ım içinde bulunulan durumun 
özgün ihtiyaçları do!rultusunda, 
yönlendirici ve yönlendirici olmayan 
tarzlar arasında iyi bir denge kurmayı 
gerektirir.

Yönet"c"ler"n önce tek ba#ına 
yönlend"r"c" olmayan koçlu!u bol bol 
deney"mlemes", bu yakla#ım do!al 
hale geld"kten ve sonra da güçlenen 
becer"ler"n" faydalı yönlend"r"c" 
koçlukla dengelemeye çalı#maları ve en 
n"hayet"nde durumsal koçlu!a geç"#ler" 
öner"l"r.

https://hbrturk"ye.com/derg"/koc-l"derl"k
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B!R YÖNTEM ÖNER!S!:
GROW MODEL
Yönlend"r"c" olmayan koçluk yakla#ımı 
konusunda kend"n"z" gel"#t"rmen"n en 
etk"l" yollarından b"r", 1980’l" yıllarda 
S"r John Wh"tmore ve arkada#larının 
gel"#t"rd"!" GROW modeld"r. GROW 
model" dört aks"yon adımı "çer"r 
ve model"n "sm" bu adımların ba# 
har'er"nden olu#ur. Model"n aks"yon 
adımları #unlardır:

Q�Amaç (Goal).$Öncelikle koçluk 
yaptı!ınız k"#"n"n #u anda$tam olarak 
ney" ba#armak "sted"!"n" tesp"t ed"n. 
Genel olarak bu proje "ç"n, bu "# "ç"n 
ya da organ"zasyondak" poz"syonu 
"ç"n amaçlarının ne oldu!unu de!"l, 
tam olarak bu görü#meden ne elde 
etmey" umdu!unu ö!ren"n. Ba#langıç 
"ç"n “Bu görü#meden neyle ayrılmak 
"st"yorsun?” “Bu kapıdan çıktı!ında 
#u an sah"p olmadı!ın neye sah"p 
olmak "st"yorsun?” g"b" b"r soru 
uygun olab"l"r.

Q�Gerçekl!k (Real!ty).$&imdi ki#iyi 
bulutlardan indirip belli gerçeklere 
odaklandıran$“ne, ne zaman, 
nerede$ve$k"m”$sorularını sorun. 
Bu sorular görü#men"n gerçekç" 
ve yapıcı olmasını sa!lar.$“Bugüne 
kadar bu konuyla "lg"l" neler yaptın?” 
“B"lmem"z gereken temel hususlar 
neler?” soruları bu a#amada 
sorulab"lecek uygun sorular olab"l"r. 

Q�Seçenekler (Opt!ons).$Burada 
amaç sa! beyn" akt"ve etmek 

ve sa! /sol bey"n e#"tlemes"n" 
sa!lamaktır. Kar#ınızdak" 
k"#"n"n bakı# açısını gen"#let"p 
yen" seçenekler" ke#fetmes"n" 
sa!ladıktan sonra görev"n"z onları 
dü#ünceler"n" der"nle#t"rmeye, 
örne!"n her b"r seçene!"n avantaj, 
dezavantaj ve r"skler"n" ara#tırmaya 
yönlend"rmekt"r. Seçenekler" 
gen"#letmek "ç"n “Daha ba#ka/farklı 
ne yapab"l"rs"n?” “S"h"rl" b"r de!ne!"n 
olsa ne yapardın?” g"b" bas"t b"r soru 
sormak b"le yeteb"l"r. 

Q�Eylem (W!ll).$Harekete geç"r"c" 
bu adımda, koçluk yaptı!ınız k"#"y" 
görü#meden elde ett"!" eylem 
planını de!erlend"rmek ve te#v"k 
etmek amaçlanır. Öncelikle “Ne 
yapacaksın?” sorusu sorulur. K"#"ler"n 
eyleme geçme$"stekl"l"kler"n"$de 
mutlaka sorgulamak gerek"r. 

CEB!N!ZE KOYUN!
&irketinizin ö!renen b"r organ"zasyona 
dönü#eb"lmes" "ç"n l"derlere ve 
yönet"c"lere daha "y" koçluk yapmayı 
ö!retmekle kalmayıp, koçlu!u #"rket 
kültürüyle bütünle#en b"r hale 
get"rmel"s"n"z. Çalı#anlarınıza örnek 
bir lider olarak bu yazıdan ceb"n"ze 
a#a!ıdak" yol har"tasını koyab"l"rs"n"z:

Durumu de"erlend!r!n.$Ne tür 
b"r koçluk gerekt"!"ne karar ver"n. 
Durumsal koçluk, yan" yönlend"r"c" 
ve yönlend"r"c" olmayan koçluk 
yakla#ımları her zaman do!ru cevap 

de!"ld"r. %nsanların ne yapmaları 
gerekt"!"n"n söylenmes" gerekt"!" 
durumlar da mutlaka olacaktır. Ayrıca 
"nsanların #u an koçlu!a "ht"yaç 
duymaması da mümkündür. 

D!nley!n.$ Geçerl" tek kural var; 
susun ve d"nley"n. %nsanların s"ze 
söyled"kler"ne, ses tonları ve beden 
d"ller"yle aslında söylemek "sted"kler"ne 
d"kkat ed"n. Arada b"r duyduklarınızı 
tekrar ederek anladı!ınızdan em"n olun, 
sess"zl"!e fırsat ver"n. 

Açık uçlu sorular sorun.$Evet-hayır 
soruları z"hn" durdurur, açık uçlu 
sorular "se gen"#let"r. Soruların her 
zaman karma#ık ya da akıllıca olması 
gerekmez. “Ba#ka?” g"b" mesela. 

Yönlend!r!c! olmayan koçluk 
prat!kler! yapın.$Mükemmell"!"n sırrı 
prat"k yapmaktır. %y" yaptı!ınızdan 
em"n olana kadar d"s"pl"nl" ve sürekl" b"r 
#ek"lde koçluk yapın.

Özetle, Endüstr" 4.0, d"j"talle#me, büyük 
ver" ve çev"kl"k, artırılmı# gerçekl"k g"b" 
kavramlar "le b"rl"kte yalnızca devletler 
de!"l tüm organ"zasyonlar, hatta l"derler 
de hızlı ve fark yaratan b"r b"ç"mde 
gelece!e hazırlanma çabası "ç"nde. Çok 
uzun zaman önce rafa kaldırılmı# gibi 
görünen (kirlerin tozunu aldı!ımızda 
görüyoruz ki hala tarihten ö!renecek 
çok #eyimiz var. Her #ey her an bir 
de!i#im içinde ve gerçek de tek bir #ey 
de!il. Platon bugün ya#asaydı eminim 
nesneler ve "dealardan olu#an teor"s" 
"ç"n b"r ma!araya b"le "ht"yaç duymazdı.
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METAVERSE yan! öteki 
alemler, tek tek açılıyor… 
Önce Mark Zuckerberg 
Facebook’un adını META 
olarak de"!#t!rd!"!n! açıkladı 

ve ardından, sank! ölmü# de yen!den d!r!lm!# 
g!b!, üzerinde siyah çizg!l! !skelet kıyafet!yle 
avatarı Mark’ı sosyal medyasından dünyaya 
tanıtarak yarattı"ı Metaverse’ün içine 
girdi ve sokaklarında özgürce dola#tı. 
B!z de bu sayede Metaverse !le tanı#mı# 
olduk. Bu heyecanla kolları sıvadık, kend! 
avatarımızı olu#turma yolculu"umuz !ç!n 
ön hazırlıklarımızı yaparak, en n!hayet!nde 
Blokcha!n üzer!ndek! NFT’ler!m!zden 
kazandı"ımız Ether!um paramızla arsa 
almaya b!le ba#ladık. Zamanın nasıl 
!lerled!"!n! anlamadan geçt! bunca yen!l!k 
gözümüzün önünden, öyle de"!l m!? Zaman 
dem!#ken, b!raz bu s!stemler!n tar!hsel 
evr!m!nden bahsederek ba#layalım o halde. 

KAPILDIK G!D!YORUZ 
BAHTIMIZIN RÜZGARINA
Teknoloj! evr!m!nde !lk olarak Web 1.0 vardı. 
Kullanıcılar !nternet altyapısını kullanarak 
çok dü#ük hızlar !le ba"landıkları bazı stat!k 
sayfalardan sadece okuma yapab!l!yorlardı. 
Ba"landıkları ortama herhang! b!r ver! 
olmadan, d!j!tal ayak !zler!n! bırakmadan, 
sank! b!r kütüphaneye g!der g!b! 
kullanıyordu sanal ortamı. Daha sonra 
1989’da CERN laboratuvarlarında çalı#an 
T!mothy John Berners-Lee adlı mühend!s 
HTML !#aretleme d!l!n! gel!#t!rerek dünya 
çapında a" olan World W!de Web (www) 
olarak da tanımlanan b!lg! payla#ım s!stem!n! 
kurdu ve Web 2.0 devr! de böylece ba#lamı# 
oldu. Bu sayede daha d!nam!k sayfalara 
sah!p, kurumların k!ml!kler!n! !çeren web 
sayfası olarak adlandırılan ve !nternet 
üzer!nde yer alan yen! olu#umlar hızla 
ço"aldı. Burada kullanıcılar !sted!kler! sayfayı 
z!yaret ed!yor, b!lg!ler! payla#ab!l!yor, !nd!r!p 
kullanılab!l!yordu. 
Teknoloj! devler! Web 2.0 tabanlı olup 
!nsanları da !ç!ne alan daha d!nam!k 
uygulamalar !ç!n çalı#maları hızlandırdı"ı 
yıllarda, 4 $ubat 2004 tar!h!nde Harvard 
Ün!vers!tes! ö"renc!s! Mark Zuckerberg 
tarafından !nsanların ba#ka !nsanlarla 
!let!#!m kurmasını ve b!lg! alı#ver!#! 
yapmasını amaçlayan b!r sosyal a" olan 
Facebook kuruldu. Öncel!kle Harvard 
ö"renc!ler! !ç!n kurulan, sonra Boston 
c!varındak! okulları da !ç!ne alan Facebook, 
!k! ay !çer!s!nde Ivy League okullarının 
tamamını kapsadı ve bugün 2.8 m!lyar 
kullanıcısı ve 1 tr!lyon dolar üzer!ndek! 
p!yasa de"er! olan b!r deve dönü#tü. Tab! 

PINAR KAB!L
Bili!im Teknolojileri Mühendisi
TÜB"DER Ba!kanı
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konumuz Mark de"!l, onun özel!nde 
Metaverse’e adım adım yakla#aca"ız. 
Web 2.0’da çı" g!b! büyüyen sosyal 
medya platformlarına her geçen 
gün yen!ler! eklen!yordu. Buradak! 
d!nam!zm b!r !ler! sev!yeye ta#ınmı#tı, 
!nsanlar artık kend!ler! de ver! üreterek 
payla#ab!l!yor, ba#kalarının ürett!kler!n! 
be"en!yor, yorum yapıyor ama tüm 
s!stem!n asıl ver!s!n!n kend!ler! 
oldu"unu dü#ünmeden, annes!n!n kızlık 
soyadını fütursuzca payla#ab!l!yor, 
olmak !sted!"! en güzel vers!yonuyla 
ortamlarda boy göster!yordu. 
Web 2.0 da üret!len ve toplanan 
ver!ler, yen! meslekler!n yen! b!l!mler!n 
olu#umunu sa"ladı, Ver! Madenc!l!"!, 
B!gData Anal!stl!"!, Ver! Güvenl!"! 
g!b! b!rçok alanda ün!vers!te kürsüler! 
kuruldu ve hızla mühend!s yet!#t!r!ld!. 
Artık dünya düzen! yava#tan 
de"!#!yordu, parayı el!nde tutan 
Endüstr! 3.0 dönem!n!n m!lyarder 
yatırımcıları yer!n!, büyük ver!y! 
el!nde tutan yen! teknoloj! l!derler!ne 
devretmek zorundaydı. Artık “Money 
Talks” dönemi bitmi#, para susturularak 
“Data Talks“ ver!n!n konu#tu"u dönem 
ba#lamı#tı. 
Derken bu Web 2.0 ‘ın get!rd!"! stat!kl!k 

de hükmünü doldurdu. Düzen düzen 
b!r yere kadar… %nsanların günde sek!z 
saat! sosyal medya ba#ında geç!rmes!n! 
sa"lamak, ruhlarına sah!p olmak kabak 
tadı vermeye ba#lamı#tı k! tüm dünya 
canı derd!ne dü#mü#ken, teknoloj! 
l!derler! Web 3.0 konusunu gündeme 
get!rd! ve METAVERSE, ötek! alemler! 
açtı"ını duyurdu. Artık !nsanların 
ruhlarının ve bedenler!n!n sah!b! onlar 
olacaktı. Oysa sözü geçen bu teknoloj! 
l!derler! kend! çocuklarına, 8. sınıfın 
sonuna kadar de"!l sosyal medya de"!l 
Metaverse, h!çb!r teknoloj!k alet!n 
g!rmed!"! okullar olan Waldorf E"itim 
Sistemi’nde e"!t!m aldırıyorlardı. 
Çocuklarına b!tk! yet!#t!rmey!, 
tahtalardan oyuncak yapmayı, örgü 
örmey!, yemek p!#!rmey! ö"reten bu 
okullar dünyanın en pahalı okulları 
olma özell!"!n! ta#ıyordu. Pek! ya b!z!m 
çocuklarımız ne olacak? Metaverse’ te 
gezen b!r avatar olmak; hayatı tanımak, 
anlamak ve deney!m kazanmak !ç!n 
yeterl! m!?

NED!R BU METAVERSE DED!KLER!?
Bu ter!m !lk kez Neal Stephenson 
tarafından yazılan ve 1992 yılında 
yayınlanmı# Snow Crash adlı b!l!m 

kurgu romanında geç!yor. Stephenson, 
romanında !nsanların avatarlarının 
ya#adı"ı Metaverse adlı üç boyutlu b!r 
sanal evrenden söz ed!yor.
Metaverse Meta (öte) ve Verse 
(alem) kel!meler!nde olu#an “Öteki 
Alem” çev!r!s!yle 3D b!r platform. 
Belk! b!rço"umuz için yeni bir 
kavram olabilir ama çocukların daha 
öncesinde M!necraft, Roblox g!b! 
çev!r!m !ç! ve çoklu oyuncular !le  
oynadıkları b!rçok oyun platformunda 
deney!mled!"!n!n b!r benzer!. Bu 
Metaverse alemlere dalmak o kadar 
da kolay de"!l, önces!nde bu alemlere 
salaca"ın b!r kopyan olacak. AVATAR 
olu#turman, akab!nde Un!verse’de 
(ya#adı"ın dünyada) takıp takı#tırman, 
hazırlanman gerek!yor d!yece"!m 
ama aman yanlı# anla#ılmasın, VR 
(V!rtual Real!ty) gözlük takmaktan 
bahsed!yorum. Tüm bu ön 
hazırlıklardan sonra özelliklerini senin 
olu#turdu"un avatarın Metaverse 
yolculu"una ba#layab!l!r.  
Evet, ho# geld!n Metaverse’e! Bu 
platformda üç boyutlu olarak hareket 
edeb!l!r, çevrendek! her #eyi üç boyutlu 
olarak algılayab!l!rs!n. Toplantılara 
katılab!l!r, konserlere g!deb!l!r, müzeler! 
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z!yaret edeb!l!r, oyun oynayab!l!r, yolda 
yürürken Avatar Ay#e !le kar#ıla#ab!l!r, 
hatta h!ç görmek !stemed!"!n k!#!lere 
yakalanab!l!rs!n. Yan! o dünyada 
ne yaratılmı#sa onlardan sen de 
faydalanab!l!r, alı#ver!# ya da yatırım 
yapab!l!r, düzenlenen b!r e"!t!me b!zzat 
katılab!l!r, mezun olab!l!r, d!ploman 
!le Metaverse’te i# bulabilirsin. Tıpkı 
Un!verse’te oldu"u g!b!. 

PEK! METAVERSE SA"LI"IMIZA !Y! 
GELECEK M!? 
Metaverse; doktor e"!t!m!, hasta 
tedav!ler! ve hastane yönet!m! g!b! 
operasyonlarda kolaylık sa"layab!lecek 
öneml! teknoloj!ler! de beraber!nde 
get!r!yor...&
AR (artırılmı# gerçekl!k) ve VR 
(sanal gerçekl!k) teknoloj!ler! sa"lık 
h!zmetler!nde zaten !z bırakmaya 
ba#lamı#tı. Sanal gerçekl!k (VR) ve 
artırılmı# gerçekl!k (AR) bugün tıp 
ö"renc!ler!ne ve sa"lık profesyoneller!ne 
!nsan vücudu !le !lg!l! uygulamalı 
ö"renme tekn!kler! sunuyor. 
Hastalıkların 360 derece görünümüyle 
b!rl!kte cerrah! !#lemler g!derek 
robot!k oluyor ve karma#ık amel!yatlar 
artırılmı# gerçekl!k kullanılarak 
yapılmaya ba#lanıyor. 
Metaverse’!n sa"lık h!zmet! sa"layıcıları 
ve hastaları b!r araya get!rerek 
sa"lık !let!#!m!n! artırması ve sa"lık 
profesyoneller!n! küresel çapta b!r 
araya get!recek e"!t!mler tasarlanması 
beklen!yor.& Bununla b!rl!kte 
Metaverse’!n yapay zekâ, sanal gerçekl!k 

(VR), artırılmı# gerçekl!k (AR), tıbb! 
c!hazların !nternet!, Web 3.0, bulut b!lg! 
!#lem, kuantum b!l!#!m g!b! teknoloj!ler! 
robot!k b!l!m !le b!rle#t!rerek sa"lık 
h!zmetler!nde potans!yel yaratması, 
ayrıca sa"lıktak! mal!yetler! de 
dü#ürmes! beklen!yor.
BIS Research tarafından yapılan b!r 
ara#tırmaya göre, 2018 !t!barı !le Kuzey 
Amer!ka sa"lık sektöründe kullanılan 
AR ve VR endüstr!s! toplam 477 m!lyon 
dolar de"er!ndeyken, 2025 yılına kadar 
bu rakamın 4,64 m!lyar dolara çıkması 
ön görülüyor.

OLASI TEHD!TLER SADECE OLASI MI?
%nsanın kötülük ve !y!l!k konusunda 
ne kadar !ler! g!deb!lece"!n! ö"reten 
ve büyük ders n!tel!"!nde olab!lecek 
olan Nv!d!a teknoloj! #!rket!ne a!t 
Megatron Transformer adlı yapay 
zekanın, Oxford Un!on’a konuk oldu"u 
sırada, “Yapay zekalar et!k olab!l!r 
m!?“ sorusuna verd!"! cevap ben! çok 
etk!lem!#t!: “B!r Yapay Zekâ asla et!k 
olmayacak. Bu b!r araçtır ve herhang! b!r 
araç g!b!, !y! ve kötü !ç!n kullanılır. "y! b!r 
yapay zekâ d!ye b!r #ey yoktur, sadece !y! 
ve kötü !nsanlar vardır. S!stem! ahlaklı 
kılacak kadar akıllı de$!l!z. Sonunda, b!r 
sava#tan kurtulmanın en !y! yolu onu h!ç 
üretmemekt!r d!ye !nanıyorum”.
Prof. Acar Balta# hocam da b!r yazısında 
Metaverse’!n b!rçok ps!koloj!k ve 
sosyoloj!k hastalı"a yol açaca"ını ön 
gördü"ünü bel!rt!yor. Katılmamak 
mümkün de"!l. Metawerse’ler her 
geçen gün artıyor ve artacak, “Önüne 

gelen Metaverse açıyor canım!” 
d!yece"!m!z günler pek yakında. Hatta 
bulundu"un Metaverse’ün sen!n 
statünü bel!rleyecek, el!temetaverse, 
prem!umplusmetaverse, hatta 
ultrag!gaprem!ummetaverse g!b!. Ve 
y!ne amacın e"lenmek, !nsanların 
sosyalle#mes! ve para kazanması 
oldu"unu söyleyen teknoloj! devler!n!n 
sanal da olsa çok tanrılı dönemler!n! 
açıp, yarattıkları dünyalardak! her #eyin 
sorumlusu olacakları üstün b!l!nc!yle 
hareket edecekler! günler yakındır.
Un!verse kısmında !se Transhüman!zm 
çı" gibi büyüyecek. Transhüman!st 
dü#ünceler! okudu"umuzda ve büyük 
resme d!kkatl! baktı"ımızda, !nsanın 
bu çok geli#mi# yeteneklerinden ötürü 
posthuman (post !nsan veya arttırılmı# 
!nsan) adını almayı hak edecek olan 
b!r varlı"a dönü#ece"! öngörüsünde 
bulunmak h!ç de zor de"!l. %nsanın 
f!z!ksel ve b!l!#sel yetenekler!n!n 
artırılması, ya#lanma ve hastalanma 
g!b! arzu ed!lmeyen veya gereks!z 
görülen yönler!n!n ortadan kaldırılması 
ve yen!s!yle güncellenmes!, yapay 
zekânın özell!kler!n! nöral modemler !le 
kend! s!n!r s!stem!ne !lave etmes! ve en 
son nokta da z!hn!n! bulut teknoloj!ye 
yükleyerek sanal sonsuzlu"u terc!h 
ermes! mevzu bah!s konulardan...
Normal!n normal olmadı"ı, ölen!n 
aslında ölmed!"!, gördü"ün sen!n 
sen olmadı"ın, ölmeden de ötek! 
dünyaya g!deb!lece"!n g!b! kavram 
üstü kavramlar !le ya#amaya hazır 
olun. Gelecek geld!, sadece b!z farkında 
de"!ld!k.
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MARKA KAVRAMI VE 
SA!LIKLI MARKALA"MA 
5QP�[ČNNCTFC�MKĵKUGN�OCTMCUČPC�[CVČTČO�[CRCPNCTFCP�VWVWP�FC�OCFFK�[CVČTČO�[CRCTCM�UČHČTFCP�[GPK�DKT�KĵG�IKTKĵGPNGTG��
OGXEWV�KĵKPKP�[CPČ�UČTC�[GPK�CÃČNČONCT�KÃKP�OCTMCNCĵOC[C�ÃCNČĵCPNCTC�FGM�IGPKĵ�DKT�IKTKĵKOEK�[GNRC\GUK[NG�MCTĵČ�MCTĵČ[C-
[Č\��/CTMC�XG�RC\CTNCOC�FØP[CUČPČP�KÃKPFG[UGPK\�DKNIKNGTKPK\K�VC\GNGOG[G��OCTMC�XG�RC\CTNCOC[C�[GPK�DCĵNČ[QTUCPČ\�
FC�JC[CVK�PQMVCNCTČ�ÒüTGPOG[G�JC\ČTNCPČP��DCĵNČ[QTW\��
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a!amımızdak" rad"kal 
de#"!"mler, d"j"talle!me 
ve sosyal medyanın 

hayatımızın vazgeç"lmez b"r parçası 
olmasıyla tüket"c" davranı! kalıpları 
da hızla de#"!"yor. Tüm dünyanın 
parmaklarımızın ucunda oldu#u, 
b"lg" ve dü!ünceler"n küresel düzeyde 
yayılmasının sadece san"yeler aldı#ı bu 
ça#da, duygu geç"!ler"ndek" yo#unluk, 
ortak davranı! kalıplarının olu!masına 
yol açıyor. Bunun sonucu olarak, 
tüket"m alı!kanlıklarımız da de#"!"yor. 
Bu durumun tüket"m ps"koloj"s"ne 
etk"ler"n" do#ru yorumlamak "se 
markaların son yıllarda en büyük 
"ht"yacı olacak g"b" görünüyor. 
Günümüz "! dünyasında rekabet 
kıyasıya devam ederken, k"!" ve 
f"rmaların rak"pler"n"n arasından 
sıyrılıp farklıla!ab"lmes" "ç"n güçlü 
markaya ve etk"n marka "let"!"m"ne 
sah"p olması gerekl"l"#" her geçen gün 
artıyor. Bununla b"rl"kte son yıllarda 
markaların toplum sa#lı#ını ne kadar 
önemsed"#", fayda ve de#er yaratacak 
ne g"b" çalı!malar yaptı#ı da tüket"c"n"n 
marka terc"h"n" etk"leyecek görünüyor. 
Örne#in pandem" döneminde 
markaların maske üret"m"ne geçmes", 
ücrets"z kolonya tedar"k etmes" ya da 
sa#lık çalı!anlarına özel "nd"r"mler 
sunması g"b" uygulamalar, tüket"c"n"n 
gözünde markaların de#er"n" artırdı 
ve artırıyor. Bu ba#lamda sa#lıklı 
markala!ma, sa#lık sektöründek" tüm 
k"!" ve kurumlar "ç"n de sürekl"l"k, 
güven ve ba!arı sa#lamak açısından 
büyük önem arz ed"yor. 

MARKAYA G#R#"
Öncelikle marka kavramını kısaca 
tanımlayalım. Marka; tüket"c"ler"n 
z"hn"ndek" duygusal ve "!levsel algı 
bütünlü#üdür. Marka sadece b"r ürün, 
sadece b"r h"zmet, sadece logo ya da 
slogan de#"ld"r. Üründen öte, h"zmetten 
öte, !ek"lden ve met"nden öte b"r 
kavramdır. Marka en temel hal"yle, b"r 
algıdır. Ürünün fabrikalarda, hizmetin 
sahada üretildi#i dünyamızda markalar 
ise zihinlerde olu!ur. Marka, de#er 
algısının yaratılması ve süreklili#i 
konusundaki en temel kavramdır. Çünkü 
tüketim davranı!larımızda dı! dünyadak" 
algılarımızı, "knaya yan" satın almaya 
dönü!türen en önemli duygu de#erd"r. 
B"r ürüne, b"r k"!"ye, b"r h"zmete, b"r 
duruma, b"r f"kre vs. verm"! oldu#umuz 
de#ere göre ona kar!ı tutumumuz 
!ek"llen"r. Marka, hedef k"tle "le arada 
kurulan duygusal b"r ba#dır. Ürünler"n 
b"r b"ç"m", !ekl"; h"zmet"n "se b"r sunumu 
ve çe!"tl" özell"kler" varken markanın 
k"ml"#" ve k"!"l"#" vardır. 

Marka k!ml!"!; markayı tanımlayan ve 
d"#erler"nden ayrı!tıran görsel, sözel ve 
"!"tsel "!aretler"n bütünüdür. Tüket"c"n"n 
özell"kle "lk algısını ve terc"h"n" etk"leyen 
en öneml" faktördür. Marka k"ml"#", 
markayı farklı kültürlere pazarlayan 
ortak paydadır. Marka k!#!l!"! "se "nsan 
k"!"l"kler"n"n "deal"ze ed"lm"! haller"n"n 
markaya uyarlanmı! hal"d"r. Bu anlamda 
b"r marka sam"m", sof"st"ke, uzman, 
sert olab"l"r. Markalar soyuttur, yan" 
onlara dokunamazsınız veya onları 
göremezs"n"z. Bu nedenle "nsanların 
!"rketlere, ürünler"ne veya b"reylere 
"l"!k"n algılarını !ek"llend"rmeye 
yardımcı olurlar.

ċUVCPDWN�¸PKXGTUKVGUK�ċMVKUCV�(CMØNVGUK�CTFČPFCP�/CTOCTC�
¸PKXGTUKVGUKoPFG�1[WP�6GQTKUK�CNCPČPFC�;ØMUGM�.KUCPU�
[CRVČ��0GY�;QTM�$CTWEJ�%QNNGIGoFC�/$#�+PVGTPCVKQPCN�
/CTMGVKPI�/CPCIGOGPV�RTQITCOČPČ�VCOCONCFČ��;KTOK�[ČNČ�
CĵCP�RTQHGU[QPGN�MCTK[GTKPFG��/CTMC�;ÒPGVKOK��2C\CTNCOC��
5VTCVGLK�XG�-TGCVKH�FGRCTVOCPNCTFC�HCTMNČ�IÒTGXNGTFG�DWNWPWR��
ØUV�FØ\G[�[ÒPGVKEKNKM�[CRCP�1PWT�67û/#0��JCNGP�#NVČPDCĵ�
¸PKXGTUKVGUKoPFG�ċĵNGVOG�&QMVQTCPVČ�QNCTCM�0ÒTQRC\CTNCOC�

Ø\GTKPG�CMCFGOKM�ÃCNČĵOCNCTČPC�FGXCO�GFK[QT��£GĵKVNK�
FGTIK�XG�KPVGTPGV�UKVGUKPFG�OCMCNGNGT�[C\Č[QT��UGMVÒT�
GVMKPNKMNGTK�XG�ØPKXGTUKVGNGTFG�MQPWĵOCEČ�QNCTCM�[GT�
CNČ[QT��67û/#0�&CPČĵOCPNČM��'üKVKO��-QÃNWM�MWTWEWUW�
QNCTCM��/CTMC��2C\CTNCOC��5CVČĵ��ċNGVKĵKO��4GMNCO�
XG�-KĵKUGN�)GNKĵKO�CNCPČPFC�ØPKXGTUKVGNGT�XG�Ò\GN�
MWTWONCTFC�GüKVKONGT�XGTK[QT��ƂTOC�XG�MKĵKNGTG�
Ò\GN�FCPČĵOCPNČM�XG�MQÃNWM�[CRCTCM�RTQHGU[QPGN�
MCTK[GTKPG�FGXCO�GFK[QT�
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PEK#, MARKA #LET#"#M# 
DEY#NCE AKLINIZA NE 
GEL#YOR? 
Marka "let"!"m", marka "le "nsan 
arasındak" duygu transfer"d"r. Etk!n 
!let!#!m; farklı durumlara, farklı 
co#rafyalara, farklı k"!"lere göre farklı 
"let"!"m stratej"ler" kullanılmasını 
gerekt"r"r. Etk"n b"r marka "let"!"m"nde 
temel b"r amaç vardır. Tüket"c"ler" 
ve toplumu markayı sevmeye, satın 
almaya, tavs"ye etmeye yönlend"rmek 
"ç"n yaptıkları algı çalı!malarıdır. 
Pazarlama, reklam, halkla !let!#!m, 
f!yat, promosyon (özend!rme), 
satı# noktası, ürün yönet!m! heps" 
b"rer marka "let"!"m aracıdır. $deal b"r 
marka "let"!"m"nde her !ey “mü#ter!n!n 
z!hn!nden” olu!turulan olumlu "majlar 
vasıtasıyla “benzers!z ve b!r!c!k b!r 
yer ed!nme” üzer"ne kuruludur.
Markalama çalı!maları "le olu!an 
artı de#er, sadece k"!" ve kurumlara 
de#"l tüm sektöre ve dolayısı "le tüm 
topluma "lave de#er katar.  Sektör 
"çer"s"nde markala!an k"!" ve kurumlar, 
yen" "! fırsatları yaratır ve gen"!leyen 
networkler" "le sektörler"n" de gen"!letme 
"mkânını yakalar. Sa#lık sektöründek" 
markala!ma da sadece bölgesel ve ulusal 
anlamda de#"l, küresel anlamda da daha 
güçlü olma fırsatı sunar. Markala!ma, 
i! birliklerinin artmasını desteklerken 
yeni giri!imleri ve yeni hizmet alanlarını 
gündeme getirir. Ayrıca hizmet kalitesini 
artırır. Rekabeti güçlendirir. Tüketici 

beklentisi ile bireysel pro%llerde daha 
üst seviyeye ta!ınır ve bütünsel anlamda 
bir geli!imi sa#lar. Markala!ma, hedef 
kitle üzerinde kalite ve güven duygusu 
yaratır. $!letmeye saygınlık kazandırarak 
daha yüksek bir %yatlama imkânı 
da sunar. Tescil edilmi! bir marka 
hem ulusal hem de küresel ölçekte 
rekabette güç kazandırmasının yanı sıra 
i!letmelerin ticari haklarının koruma 
altına alınmasını da sa#lar.

5 TEMEL ADIMDA 
MARKANIZI OLU"TURUN
1. Hedef K!tlen!z! ve Rak!pler!n!z! 

Ara#tırın 
B"r t"car" markanın nasıl 
olu!turulaca#ına da"r herhang" b"r 
karar vermeden önce mevcut pazarı, 
yan" potans"yel mü!ter"ler"n"z"n 
ve mevcut rak"pler"n"z"n k"mler 
oldu#unu anlamanız gerek"r.

2. Oda"ınızı ve K!#!l!"!n!z! Seç!n 
Markanızı özell"kle ba!langıçta 
herkes "ç"n her !ey olacak !ek"lde 
kuramazsınız. Oda#ınızı bulmak ve 
markanızı olu!tururken bunun d"#er 
tüm bölümler"n" b"lg"lend"rmes"ne 
"z"n vermek öneml".

3.Markanızın $sm!n! ve Logosunu 
Bel!rley!n 
Marka k"ml"#"n"z"n k"!"l"#", eylemler" 
ve "t"barı, gerçekten pazarda "sme 
anlam veren !eyd"r. Markanızı 
benzers"z, tanımlanab"l"r ve her 
boyutta çalı!mak üzere ölçekleneb"l"r 

b"r logo "le olu!turmalısınız. E#er 
k"!"sel marka "sen"z bu "mzanız dah" 
olab"l"r.

4. Markanızın Görünümünü Seç!n 
B"r "s"m ve logo bel"rled"kten sonra 
marka tasarımınızı, markanızı görsel 
olarak nasıl tems"l edece#"n"z"; görsel 
tarzınızı, renkler"n"z" ve t"pograf"n"z" 
dü!ünmen"z gerek"r.

5.Marka H!kâyen!z! Olu#turun ve 
B!r Motto Bel!rley!n 
B"r marka h"kâyes", "!letmen"z"n 
k"m oldu#unu ve ney" tems"l ett"#"n" 
tems"l eder. Mü!ter"ler"n markanızla, 
ma#aza "ç"nde ve çevr"m"ç" olarak 
sah"p oldu#u her etk"le!"m "ç"n zem"n 
hazırlar. Akılda kalıcı b"r motto, sah"p 
olunması güzel b"r varlıktır. Sosyal 
medya b"yograf"ler"n"zde, web s"tes" 
ba!lı#ınızda, kartv"z"tler"n"zde ve 
çok az kel"men"z"n oldu#u her yerde 
slogan olarak kullanab"lece#"n"z kısa 
ve açıklayıcı b"r !eyd"r.

MARKA B#L#N#RL#!#
Kâ#ıt mendile hala&b"rço#umuz 
Selpak&diyoruz de#"l m"? S"zce de bu 
marka, beklent"ler"n ötes"ne geçmem"! 
m"? Markala#mak uzun soluklu b!r 
yolculuktur.&Öyle de olması gerek"r. 
Gün olur devran döner, trendler de 
süreçler de de#"!"r.  Ancak ve ancak 
güncele ayak uyduranın ayakta kaldı#ı 
bu süreçte n"ce markalar vardır k", 
bugün esames" okunmaz, yok olup 
g"tm"!t"r. 
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Bu nedenle markala!mada temel 
amaçların ba!ında gelen konu, marka 
b"l"n"rl"#"d"r. Marka b!l!n!rl!"!; b"r 
ürün, h"zmet ya da k"!"n"n tüket"c" 
tarafından adıyla tanınma dereces"n" 
tanımlayan b"r pazarlama ter"m"d"r. 
Marka b"l"n"rl"#" yaratmak, yen" 
b"r ürünü tanıtmanın veya esk" b"r 
markayı canlandırmanın öneml" b"r 
adımıdır. $deal olarak, markanın 
b"l"n"rl"#" o ürünü rak"pler"nden ayıran 
n"tel"kler" "çereb"l"r. Yüksek düzeyde 
marka b"l"n"rl"#" sa#layan ürün ve 
h"zmetler"n daha fazla satı! yaratması 
muhtemeld"r. Seçeneklerle kar!ı kar!ıya 
kalan tüket"c"ler"n, tanıdık olmayan 
b"r üründen çok, b"l"nen b"r marka 
ürünü satın alma olasılıkları daha 
yüksekt"r. Tab" burada en öneml" olan 
konu "se ne kadar tanındı#ından çok 
nasıl tanındı#ın konusudur. Bu sebeple 
marka b"l"n"rl"#" çalı!ması hassas"yetle 
yürütülmes" gereken, stratej"k b"r 
"let"!"m sürec"d"r.
Marka b"l"n"rl"#"n" olab"ld"#"nce çabuk 
olu!turmanın en "y" yolu, yatırım 
ve emek "le b"rl"kte do#ru k"tlelerle 
do#ru !ek"lde markanız "ç"n en fazla 
görünürlü#ü sa#layacak net ve akıllı b"r 
stratej"ye sah"p olmaktır. 

ETK#N B#R MARKA 
B#L#N#RL#!#OLU"TURMAK 
#Ç#N
1. Hedef K!tlen!z! $y! Tanıyın 

Ço#u pazarlama faaliyeti burada 
ba!lar. Bir kitleye en iyi !ekilde nasıl 
hitap edece#inizi bilmek için, önce 
onları insan olarak tanımanız gerekir. 
Acı noktaları, sevinçleri, korkuları, 
ihtiyaçları, hayal kırıklıkları, 
arzuları, tercihleri... Ancak o zaman 
markanızın onların hayatlarını nasıl 
iyile!tirebilece#ini, hangi pazarlama 
mesajlarının onlara hitap edece#ini 
ve onların dikkatlerini çekmenin en 
iyi yollarını dü!ünmek için gerekli 
donanıma sahip olursunuz.

2. Marka B!l!n!rl!"! Performans 
Göstergeler!n!z! Bel!rley!n 
Marka mesajlarınızı gel"!t"rd"kten 
sonra, marka b"l"n"rl"#" 
faal"yetler"n"z"n ba!arısını nasıl 
ölçece#"n"z" bulmanız gerek"r. Bu, 
temel performans göstergeler"n"n 
ayarlanması anlamına gel"r.

3. $#letmeniz $çin Hede%i 
Kampanyalar Olu#turun 
B"r sonrak" adım, gerçekten 
marka b"l"n"rl"#" olu!turma "!"ne 
ba!lamaktır. Pek", marka b"l"n"rl"#" 
kampanyası ned"r? Markanızın, 
ürünler"n"z"n, h"zmetler"n"z"n ve 
de#erler"n"z"n tanınmasını sa#lamak 
amacıyla tasarlanmı! b"r "let"!"m 
sürec"d"r.

4. $leti#im Kanallarınızı 
Çe#itlendirin 
Markanızı hedef k"tlen"ze nasıl 
tanıtaca#ınıza karar verd"kten 
sonra, onlarla hang" mecralarda 
"let"!"m kuraca#ınızın karar zamanı. 
Her marka "ç"n bazı kanallar 
d"#erler"nden daha etk"nd"r, bu 
tamamen s"z"n hedef k"tlen"z"n 
özell"#"ne ba#lıdır. Öneml" olan 
hedef k"tlen"z "le bulu!ab"lece#"n"z 
en çok mecrada, en temel mesajınız 
"le bulu!manızdır.

5. Tak!p Ed!n ve  
Opt!m!ze Ed!n 
Marka b"l"n"rl"#"nde yatırım 
get"r"s"n"n nasıl ölçülece#", süreçtek" 
b"r sonrak" adımdır. Her pazarlama 
kampanyası, mal"yet etk"nl"#" "ç"n 
opt"m"ze ed"lmel"d"r ve buna marka 
b"l"n"rl"#" de dah"ld"r. Yaptı#ınız 
çalı!maların satı!larınıza,

6.  tanınırlı#ınıza ve de#er"n"ze olan 
etk"ler"n" gözlemley"p etk"n adımları 
güçlend"rmek sürekl"l"#" artıracaktır.

 

Günümüz t"car" dünyasında ba!arılı 
b"r sa#lık markası olmak "ç"n; "nsan 
davranı!larının nedenler"n" b"lmek, 
d"j"tal dönü!üme hâk"m olmak, 
büyük ver"y" tanımlayab"lmek gerek"r. 
Sonrasında tüm süreçlere yaratıcı 
çözümler get"rmek, h"kâyele!t"rme, 
oyunla!tırma g"b" yöntemlerle 
mü!ter" deney"m" yaratmak gel"r. 
Geleneksel marka anlayı!ı; marka 
yönet"c"ler"n"n markayla "lg"l" aldıkları 
satı! ve pazarlama kararlarına göre 
markayı nasıl yönett"kler" üzer"ne 
kuruluydu. $nternet ve sosyal medyanın 
yayılımı, küreselle!en dünya "le her 
!ey g"b" pazarlama dünyası da de#"!t". 
Günümüzde ürüne, satı!a, pazara, 
f"yata odaklı pazarlama anlayı!ı 
yer"ne de#ere odaklı b"r pazarlama 
dönem" ba!ladı. De#er" yaratan !ey de 
‘Deney!m’ oldu. Marka Deney!m!! 
Tüket"c"n"n ya da alı!ver"!ç"n"n, 
markayla "lg"l" dü!ünceler" ve duyguları 
onun satın alım ve sadakat kararlarını 
etk"leyen en öneml" faktör oldu. Artık 
markalar marka yönet"c"ler"n"n de#"l, 
markayı kullanan "nsanlarındı. Odak, 
"nsan ve "let"!"m oldu yan".
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$nsanlar da empat", cömertl"k, 
tevazu, esnekl"k, olgunluk gösteren; 
espr" anlayı!ına sah"p, karakter ve 
"nsan"yet sah"b" markaları talep ve 
terc"h etmeye ba!ladı. $nsanların 
her !ey"n t"car" olmasına duydu#u 
nefretten, dürüst ve dolaysız b"lg"ye 
ula!ımı kolayla!tıran onl"ne kültürün 
yaygınla!masına kadar b"r d"z" 
faktör, tüket"c"ler"n "lg"s"n"n düz 
ve sıkıcı markalardan k"!"l"k sah"b" 
markalara do#ru kaymasını sa#ladı. 
Tüket"c"ler"n markaların k"!"l"k sah"b" 
olması beklent"s"n"n ardında, ürün ve 
h"zmetler hakkında ortada dola!an 
sayısız kullanıcı yorumu, tavs"ye, 
puan, rapor, b"lg" sızıntısı yatıyor. 
D"#er yandan ‘!e'a(ık’ ‘"! dünyasının 
en öneml" temalarından’ b"r" olmaya 
devam edecek g"b" görünüyor. Artık 
herkes"n her !eyden haberdar oldu#u 
(tutum, f"yat, kal"te, davranı! vs.) 
ve dolayısıyla her !ey"n potans"yel 
‘kusurlarının’ b"r"ler" tarafından 
ortaya çıkarılab"lece#" b"r dünya var. 
Kusursuzluk, gerçekle!mes" olanaksız 
ve oldukça da tehl"kel" olan b"r 
hayald"r. B"r !eyler her zaman ters 
g"decekt"r. $!e, bunun önüne geçmen"n 

"mkânsız oldu#unu kabul etmekle 
ba!layın ve her zaman sam"m" olun.
Artık b"r markanız var mı? O halde 
tüm bu belirtti#imiz gerçekler 
neticesinde sa#lıklı bir marka yönetimi 
için 5 temel kriterden bahsedebiliriz;
$nsanları &a#ırtın! Onların d"kkat"n" 
çekecek b"r marka k"ml"#"ne ve 
k"!"l"#"ne sah"p olun. Yaratıcı f"k"rler 
"le duygulara h"tap ed"n.
$nsanlarla $leti#im Kurun! 
Sadece kend"n"z", h"zmetler"n"z", 
farklılıklarınızı anlatan tek tara(ı 
b"r "let"!"m kurmayın. Hedef k"tlen"z 
"le onların sorunlarını, "stekler"n", 
heyecanlarını payla!an "nterakt"f b"r 
"let"!"m kurgulayın.
Beklent! Yaratın! $nsanların 
markanızı seçmesi ve sizinle devam 
etmesi için onlara de#er sa#layacak 
vaatleriniz olmalı. Ne olursa olsun o 
vaatleri yerine getirmek için iyi niyetli 
çabanızı onlara göstermelisiniz.
Tutarlı Olun! Markala!manın 
duygusal b"r süreç yönet"m" 
oldu#unu asla unutmayın. Bu sebeple 
markanızın bütün "let"!"m"nde 
markanın asıl sah"b" olan tüket"c"ler"n" 

hayal kırıklı#ına u#ratmamaya d"kkat 
etmen"z gerekmekted"r.
H!kâyen!z! Ya#atın! H"kâyeler, 
"nsan "let"!"m"nde güçlü b"r araçtır. 
Ara!tırmalar, "nsan beyn"n"n 
h"kayeler"n tanımlayıcı gücüne 
der"nden etk"leyen !ek"llerde tepk" 
verd"#"n" göstermekted"r. Marka 
h"kâyen"z" "let"!"m"n"ze, "! yapı!ınıza 
ve ya!ataca#ınız deney"mlere 
yansıtırsanız "nsanlar da kend"ler"ne o 
h"kâyede b"r rol bulacak ve markanızla 
kalpten kalbe, bey"nden bey"ne sa#lıklı 
b"r "l"!k" kuracaklardır. 
Türk Sa!lık Sektörü; Türk"ye’n"n 
jeopol"t"k konumu, genç ve kalabalık 
nüfusu, e#"t"ml" ve kal"f"ye "nsan 
gücünün yeterl"l"#", sah"p oldu#u f"z"k" 
"mkânlar, sah"p olunan ekonom"k 
potans"yel ve yüksek te!v"kler "le 
küresel düzeyde güçlü marka k"!"ler 
ve f"rmalar çıkarab"lecek güçted"r. 
$htiyaç olan tek !ey; tüm sektör 
payda!ları olarak bugünü kurtarma 
hede% ile de#"!"m" yönetmek ve 
gelece#" kurgulamak "ç"n de#er odaklı 
markala!ma bakı! açısına sah"p 
olmaktır.








