




Geçt!"!m!z yıl Eylül ayından ber! ekonom!de ya#anan olumsuzlukların get!rd!"! sert 
dalgalanmalar, !#letme mal!yetler!n! akıl almaz #ek!lde artırdı. $#letmeler açısından 
bakıldı"ında; satı# ve satın alma süreçler!nde mal!yet muhasebes! yapab!lmen!n 
b!r hayl! zorla#tı"ı bu #artlarda, özell!kle hızla artan enerj! mal!yetler! ve !#letme 

g!derler! !le bırakın dünyayla rekabet etmey!, !#ler!m!z! sürdürmek ve ayakta kalab!lmek b!le 
b!r hayl! zorla#tı. D!"er yandan, pol!t!ka fa!zler! !le p!yasada uygulanan reel fa!zler arasındak! 
tutarsızlık, f!nansmana er!#!m! g!derek zorla#tırıyor ve !nsan adeta k!me ve neye !nanaca"ını 
#a#ırıyor. 

B!r süred!r ekonom! yönet!m!n!n hem parasal konularda hem de !# hayatına yönel!k 
aldı"ı kararların maalesef -test! kırıldıktan sonra- alınan pansuman mah!yet!nde kararlar 
oldu"unu gözleml!yorum. Büyük zorluklarla üret!p yurtdı#ına !hracat yaparak döv!z get!ren 
f!rmalarımızın !hracat gel!rler!n!n b!r kısmının (%40) Türk l!rasına çevr!lme zorunlulu"u !le 
y!ne geçt!"!m!z günlerde yayınlanan ve bel!rl! b!r dönem! kapsayan f!yat farkı kararnames! de 
benzer mah!yette alınan palyat!f kararlar #ekl!nde önümüze gel!yor.

Elbette paramızın kıymet!n! hep b!rl!kte koruyalım ancak tek ba#ına bu geç!c! tedb!rler!n 
yer!ne ortaya !kt!sad! temellerde yen! b!r ekonom! programının konulması, ülkem!zde 
hukukun üstünlü"ünün egemen kılınması, demokrat!k standartların yükselt!lmes!, 
kaynakların ver!ml! kullanılması ve toplumsal barı#ın gel!#t!r!lmes! g!b! pol!t!kalar 
gel!#t!r!lmes! !nanın çok ama çok daha kalıcı sonuçlar get!recek; paramız ve ülkem!z 
güçlenecek, ülkem!ze olan güven mutlaka artacak ve yatırımların güvenl! b!r l!man olarak 
tekrar ülkem!ze gelmes!n! kolayla#tıracaktır.

D!"er taraftan, her geçen gün artan en%asyonun yakıcı etk!s! sadece !# dünyasının de"!l, 
ücretl! çalı#anların da en büyük sorunu hal!ne geld! ve maalesef geç!m sıkıntısı bazı sosyal 
problemler! de tet!klemeye ba#ladı. Allah sonumuzu hayır eyles!n, z!ra bu #artlar altında 
özell!kle büyük #eh!rlerde ya#ayanları çok daha büyük zorlukların bekled!"! gerçe"! !nsanın 
!ç!n! acıtıyor. Temenn!m, b!r an evvel tüm bu zorlukların üstes!nden geleb!lece"!m!z çözümler 
üretmek ve kolekt!f aklı çalı#tırmak konusunda daha fazla geç kalınmamasıdır. Aks! halde 
etk!s! uzun yıllar sürecek ve bedel!n! gelecek nes!ller!n ödeyece"! ekonom!k zorluklarla kar#ı 
kar#ıya kalmak kaçınılmaz görünmekted!r.

Geçt!"!m!z haftalarda yapılan TÜMDEF Ola"an Genel Kurulu’nda yen!den Genel Ba#kanlı"a 
seç!len de"erl! meslekta#ım Sayın Kemal YAZ ve yen! Yönet!m Kurulu Üyeler!n! tebr!k 

ed!yor, ülkem!ze ve endüstr!m!ze hayırlı olmasını d!l!yorum.

Bu ves!leyle; Ulu Önder!m!z Gaz! Mustafa Kemal Atatürk’ün gençl!"!m!ze 
arma"anı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençl!k ve Spor Bayramı’nı 

kutluyor, sa"lık, huzur ve bereketl! !#ler d!l!yorum.

Kalın sa"lıcakla,

De!erl" Meslekta#larım,       
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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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TEORiDEN 
35$7Lò(�<2/&8/8.
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Teor!de b!ld!kler!n! prat!kte 
uygulamaya ö!renme 
döngüsü den!r. Ö"renme 
döngüsündeki a#amalara 

aynı zamanda ‘farkındalık evreler!’ 
de d!yeb!l!r!z. Bu yüzden b!lg!n!n 
tekrarı de"!l, transfer! ve yen!den 
yapılandırılması öneml!d!r. Yan! b!lg!y! 
anlamlı hale get!rmek k!#!n!n teor!de 
b!ld!kler!n! prat!kte uygulamasına 
yardım eder. Teor! ve prat!"!n 
!l!#k!s!ndek! !nsanların yeterl!l!k 
h!sler!ne b!r göz attı"ımızda a#a"ıda 
bel!rtt!"!m a#amaları deney!ml!yoruz; 
B"l"nçs"z Yeters"zl"k:$(Bilmedi"imizi 
bilmiyoruz) Bilmedi"i konularda 
insanlar uygulama yapamaz.  
B"l"nçl" Yeters"zl"k: (B!ld!"!m!z! 
b!lm!yoruz) Bu a#amada becer!y! 
ö"renme sürec! ba#lar. 
B"l"nçl" Yeterl"l"k: (B!ld!"!m!z! 
b!l!yoruz) Becer!y! ö"renme süreci 
devam etmektedir.
B"l"nçs"z Yeterl"l"k: (B!lmed!"!m!z! 
b!l!yoruz) Bu a#amada becer!ler!m!z 
alı#kanlık hal!ne dönü#mü# ve 
otomat!kle#m!#t!r. 

$0$&,0,=�´%ñ/ñ1d6ñ= 
<(7(5/ñ/ñ.µ�6(9ñ<(6ñ
Yukarıda saydı"ım a#amaları bir 
örnekle inceleyelim. Diyelim ki 
araba kullanmaya karar verd!n!z, 
çünkü kend! ba#ınıza seyahat etmek 
!st!yorsunuz. Yan! güçlü b!r uyaranınız 
var ancak araba kullanmayı ö"renmek 
!ç!n çaba sarf etmek zorundasınız. 
Sürü# sırasında hatalar yaparsınız; bu 
!k!nc! a#amada ödedi"iniz bedeldir. 
Sonunda ehliyet alırsınız ancak hala 
sürü#ünüzde endi#elisiniz. Araca 

sürekli konsantre olmak zorundasınız 
k! bu da üçüncü a#amadır. Zaman 
içinde sürü#ünüz otomatikle#ir. 
Artık hareketlerinizde herhangi bir 
bilinçli çaba yoktur. Araba kullanırken 
müz!k d!nleyeb!l!r, ba#ka b!r!yle 
konu#ab!l!rs!n!z. %#te #!md! b!l!nçs!z 
yeterl!l!k a#amasına (amacınıza) 
ula#tınız demekt!r.
Teor! !le prat!"!n !l!#k!s!n! ve dah! 
b!l!nçs!z yeterl!l!k sev!yes!n! tıbb! 
c!haz sektörü özel!nde ele aldı"ımızda 
esasen !bret alınacak sonuçlarla 
da kar#ıla#ab!l!r!z. Z!ra yukarıda 
örnekled!"!m!z ve b!l!nçs!z yeterl!l!k 
sev!yes!ne ula#ana kadar geç!rd!"!m!z 
evreler son yıllarda sektörümüzün 
ya#adı"ı travmalarla ne kadar benzer. 
Aslında teor!s! yasalarla bel!rlenm!#, 
kanun ve yönetmel!klerle sınırları 
ç!z!lm!# metotlarla !# görmeye 
n!yetlenm!#ken prat!kte ya#anan 
ö"renme döngüsüne baktı"ımızda, 
neredeyse kaybetme döngüsüne 
çevr!lm!# durumda oldu"unu 
görmektey!z. 
Her geçen gün daha büyük b!r 
heyecanla sa"lık alanında h!zmetler!n! 
sürdüren sektör payda#larımız tam 
da ‘b!l!nçs!z yeterl!l!"e” ula#tı"ını 
zannederken teor!n!n prat!"e 
dönü#ünde yapılan müdahaleler, 
tek tara&ı palyat!f uygulamalar b!z! 
yen!den ö"renmeye ve aynı zorluklarla 
yen!den bo"u#maya mecbur bırakıyor.
Burada esas mesele bundan 
sonra ne olaca"ı, sektörün de"er 
öner!ler!n!n nasıl #ek!llenece"!, 
kamunun sa"lık h!zmetler! 
alanındak! egemen konumunun 
devam etmes! ve bu hâk!m konumla 
tıbb! c!haz endüstr!s!n!n bu denl! 
de"ers!zle#t!r!lmes! daha ne kadar 
devam edecek? 
Yakla#ık 2,4 M!lyar USD pazar 
büyüklü"ü !le toplam 417 M!lyar USD’ 
l!k dünya tıbb! c!haz pazarının % 0,6 
‘sını te#k!l eden Türk!ye tıbb! c!haz 
sektörünün katma de"er! yüksek 
üret!m ve yerl! malına sa"lanacak 
güvenle hem ülkem!zde hem dünyada 
yapacak daha çok !#! oldu"unu 
anlamamız gerek!yor.
Türk!ye’de 2021 yılında 250 M!lyar 
TL olarak gerçekle#en sa"lık 
harcamalarının 2025 yılında 490 
M!lyar TL olarak gerçekle#mes! 
öngörülüyor. Bugünkü ver!lerle yola 

U!UR MUMAY 
ugur.mumay@seis.org.tr
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çıkacak olursak, sa"lı"a harcanan 
bütçen!n içerisinde tıbbi cihaza 
harcanan %13’lük payına bakıldı"ında 
ülkemizde tıbb! c!haz bütçes!n!n 
artırılması yönünde çalı#maların b!r an 
evvel ba#latılması gerek!yor.
D!"er yandan 2021 yılında k!#! ba#ına 
dü#en sa"lık harcaması 3 b!n TL !ken 
bu rakamın 2025 yılında 5,6 b!n TL 
olarak gerçekle#mes! öngörülüyor.
Tüm bu ver!ler ı#ı"ında, geçt!"!m!z 
mart ayında yayınladı"ımız ‘Tıbb" 
C"haz Sektör Raporu’ ve ‘Türk"ye 
Tıbb" C"haz Sektöründe Gelecek 
Dönem S"v"l Toplum Yapılanması 
Raporu’ hem kamunun hem de 
meslek! s!v!l toplum kurulu#larının 
referans alması gereken en öneml! 
kaynaktır. Bu ves!leyle bahs!me konu 
bu raporlar eksen!nde en kısa zamanda 
Send!ka ve Federasyonumuzun 

ça"rısıyla b!r çalı#tay yapılması !ç!n 
ça"rımı tekrar etmek !st!yorum.

.$08�9(�6(.7g5�ñï%ñ5/ñòñ1(� 
d2.�g=(/�%ñ5�g51(.��0'5�
Bugün ve yakın gelecekte özell!kle 
üret!c!ler!m!z ba#ta olmak üzere tüm 
tıbb! c!haz sektörünün masasında 
zorlayıcı b!r kural olarak duran MDR ve 
kl!n!k ara#tırmalar konusunda %stanbul 
%l Sa"lık Müdürlü"ü, %SEK ve MASS%AD 
!# b!rl!"!n!, kamu ve sektör !l!#k!ler!n!n 
çok özel b!r örne"! ve b!r k!lometre ta#ı 
olarak görüyorum. 
%stanbul %l Sa"lık Müdürümüz Prof. Dr. 
Kemal Memi#o"lu ve %l Sa"lık Müdür 
Yardımcısı Uz. Dr. Hasan Basri Velio"lu 
ba#ta olmak üzere %SEK Ba#kanımız 
Prof. Dr. Ceng!zhan Öztürk, Mass!ad 
Ba#kanı Celal Sadrett!n Da! ve %stanbul 

Sanay! Odası Tıbb! C!haz Meslek 
Kom!tes! Ba#kanımız Fevz! Ak!f 
Tolga Sözen beyefend!ler !le uzun 
süred!r onlarla b!rl!kte çalı#an özver!l! 
ek!pler!n! gönülden kutluyorum. 
Malum mar!fet !lt!fata tab!d!r! Bence, 
zorluk dereces! böyles!ne yüksek 
b!r konuda adeta gövdes!n! ta#ın 
altına koyan, teor!den prat!"e zaman 
harcayan ve entelektüel b!r!k!m!yle 
var olan herkes! tar!h m!nnetle 
hatırlayacaktır.
Hazır b!l!nçs!z yeterl!l!k sev!yes!ne 
ula#mı#ken hem endüstr!m!z!n hem 
de tıbb! c!haz #!rketler!n!n gelece"! !ç!n 
b!lg! temel!nde ve kolekt!f akıl e#l!"!nde 
çözümler üretmeye devam etmel!y!z.
B!rl!kte mümkün.!
B!r sonrak! sayımızda bulu#mak 
d!le"!yle, sa"lıcakla kalın.
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2TQH��&T��-GOCN�/GOKĵQüNW��
ċUVCPDWNoWP�MQTQPCXKTØU�
OØECFGNGUK��UCüNČüČP�
FKLKVCN�CNV[CRČUČ��VGMPQNQLKM�
FQPCPČOČ�XG�PKVGNKMNK�KPUCP�
IØEØ�KNG�UCüNČM�JK\OGVNGTKPKP�
IGNGEGüKPG�KNKĵMKP�ÃQM�FGüGTNK�
FGüGTNGPFKTOGNGTFG�DWNWPFW�
XG�DW�ÃGTÃGXGFG�VČDDK�EKJC\�
UGMVÒTØPØP�ÒPGOKPG�FCKT�
OGUCLNCT�XGTFK�

Q  Sayın Memi!o"lu öncelikle Seis 
Aktüel dergimize konuk olmayı 
kabul etti"iniz için te!ekkür 
ederiz. #stanbul #l Sa"lık 
Müdürlü"ümüzün tarihçesi, 
sorumluluk alanları ve te!kilat 
yapısı ile ilgili bizimle biraz bilgi 
payla!abilirmisiniz ?

Cumhuriyetin kurulmasından 
önce “Sıhhiye Umum Müdürlü!ü” 
olarak hizmet veren "stanbul Sa!lık 
Müdürlü!ü, Cumhuriyetin kurulması 
ile birlikte; “Sıhhat ve "çtimai 
Muavenet Müdürlü!ü” olarak hizmete 
ba#ladı. "stanbul’da artan nüfus ve 
geli#en teknolojiye paralel olarak 
sa!lık te#kilatı da aynı hızla büyüdü. 
Günümüzde "stanbul’daki sa!lık 
kurulu#ları birer sa!lık merkezi haline 
gelerek dünya standartlarında, bazı 
noktalarda ise dünya standartlarının 
üzerinde tesislere dönü#tüler.
"stanbul kendi nüfusunun yanı sıra, 
ülkenin tamamı dahil, Avrupa ve Orta 
Do!u ülkelerinden, özellikle ikinci ve 
üçüncü basamak sa!lık kurumlarına 
hasta ba#vurusu almaktadır. Böylece 
"stanbul’un sa!lık kurumlarının 
hitap etti!i hasta sayısı gün geçtikçe 
katlanarak artmaktadır. "stanbul’un 
sa!lık konusunda cazip bir merkez 
haline gelmesindeki en büyük etken, 
sa!lık çalı#anı bilgisi, nitelikli insan 
gücü ile birlikte hastane ve hizmet 
kalitesinde sa!lanan kapasite ve nitelik 
artı#ıdır.
Bu ba!lamda, "stanbul Sa!lık 
Müdürlü!ü’nün temel amacı; kamu 
ve özel tedavi kurumları, üniversite 
hastaneleri, ilaç sektörü, tıbbi malzeme 
tedarikçisi, sa!lık sektörü üreticileri 
de dahil olmak üzere bütüncül ve e#it 
bir yakla#ımla verilecek, sa!lık hizmeti 
kalitesinin artırılması ile hizmet 
sunan kurumların koordinasyonunun 

sa!lanması ve kolay ula#ılabilir 
olmasıdır. Ayrıca, ayaktan tanı 
ve tedavi merkezlerinin kalite ve 
niteli!inin artırılması çalı#maları da 
devam etmekte olup hızlı ve kaliteli 
sa!lık hizmetini insan merkezli olarak 
sunmak, sunulan hizmetin kalitesini 
artırmak ve hizmetin ula#ılabilirli!ini 
sa!lamak tüm Sa!lık Müdürlü!ü 
çalı#anlarının temel hede$dir.
Te!kilat $eması !u !ekildedir:
"stanbul "l Sa!lık Müdürüne ba!lı; 
Sa!lık Hizmetleri Ba#kanlı!ı, Acil 
Sa!lık Hizmetleri Ba#kanlı!ı, Halk 
Sa!lı!ı Ba#kanlı!ı, Destek Hizmetleri 
Ba#kanlı!ı, Personel Hizmetleri 
Ba#kanlı!ı, "laç ve Tıbbi Cihaz 
Ba#kanlı!ı,  6 bölgeyi kapsayan Kamu 
Hastaneleri Hizmetleri Ba#kanlı!ı 
olmak üzere toplamda 12 Ba#kanlık 
bulunmaktadır. 

Q  Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi 
altına alan korona virüs ile 
ilk günden itibaren yo"un bir 
mücadele içerisinde oldu"unuzu 
biliyoruz. Bu mücadeleyi 
kolayla!tıran veya zorla!tıran 
unsurlar neler oldu? Nasıl bir 
deneyimdi? #stanbul’da bu 
mücadelenizde gelinen son 
durum nedir?

Pandemi gibi bula#ıcı hastalıklarla 
mücadelede ve salgının yönetilmesinde 
en önemli araçlardan biri güçlü 

bir sürveyans sistemidir. Nitekim 
Türkiye, salgının seyrini anlık olarak 
takip edebildi!i dijital sürveyans 
sistemleri ve altyapısı ile sa!lık 
politikalarında yapılan yatırımların 
ve bili#im çalı#malarının ne denli 
önemli oldu!unu ve sa!lık alanındaki 
ba#arısını ulusal ve uluslarası 
platformalarda göstermi# ve bili#im, 
teknolojik alt yapı, sa!lık stratejileri, 
yönetimi, sunumu, toplumsal uyumu 
pandemi sürecini yönetsel olarak 
kolayla#tırmı# ve  tüm dünyaya örnek 
olmu#tur. 
Covid-19 pandemisi ile mücadelede ilk 
ve en önemli bili#im sistemlerinden 
biri de Filyasyon ve #zolasyon Takip 
Sistemi (F"TAS)  uygulamasıdır. Bu 
uygulama ile üçer ki#ilik gruplardan 
olu#an $lyasyon ekipleri sayesinde, 
vaka ortaya çıkar çıkmaz vaka ve 
vakanın temaslılarına ula#ılıp, yapılan 
$lyasyon i#lemleri sonucunda olu#an 
sa!lık verisinin F"TAS sistemine 
giri#leri yapılarak, bu sayede $lyasyon 
i#lemlerinin etkin, verimli ve izlenebilir 
olması sa!landı.
"limizde pandemi çalı#maları 
kapsamında, 16.03.2020 tarihinde 
Covid Koordinasyon Kurulu 
kurularak, yakla#ık 5.500 ki#ilik sa!lık 
personelinin dahil edildi!i, ortalama 
2.000 $lyasyon ekibi olu#turuldu ve 
yakla#ık 5.500.000 $lyasyon sayısına 
ula#ıldı. Pandemi sürecinde toplam  
yakla#ık 1.500.000 ki#iye ilaç tedarik 
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edildi ve birçok hastamızın ilacı evinde 
kendisine $lyasyon ekiplerimizce teslim 
edildi. Pandemi ba#langıcında günlük 
PCR Test kapasitesi ortalama 1.000 
test seviyesinde iken, yakla#ık 180.000 
test kapasitesinin üzerine çıkarıldı ve 
01.05.2022 tarihi itibariyle toplam 
yakla#ık 35.500.000 ki#iye PCR testi 
yapıldı.
Müdürlü!ümüzce salgın sürecinde; 
sa!lık çalı#anlarına yönelik olu#abilecek 
ruhsal sıkıntı ve problemlerin 
çözümü için Ruhsal Destek Programı 
geli#tirerek kısa adı KORDEP olan 
“Korona Virüs Online Ruhsal 
Destek Programı” nı hayata 
geçirilmi#tir. Korona virüsten etkilen/
etkilenmeyen, karantina nedeniyle 
evde kalmak zorunda olan genç/ya#lı 
aktivite düzeyi dü#ük/yüksek, sa!lıklı/
sa!lı!ı bozulmu# bireyler, kronik 
hastalıkları olan hastaneye ula#amayan 
vatanda#larımız için “Korona virüs 
Tele Rehabilitasyon Destek 
Programı” (KOREH) olu#turulmu#tur. 
"zolasyon sürecinde olup sa!lık 
tesisine gidemeyen ve uzaktan sa!lık 
hizmeti talep eden ortalama 6.500 
vatanda#ımızın görüntülü görü#me ile 
ilgili bran# hekimlerince muayenesi 
sa!lanmı#tır.
Salgınla mücadelenin en önemli 
kahramanları sa!lık çalı#anlarımızdan  
izolasyonu gereken  takribi 7.500 
personelimize, vatanda#larımızdan 
konaklama hizmeti almalarını sa!ladık. 
Covid-19 pandemisinin ba#langıcından 
itibaren ülkeler kapasiteleri ve mevcut 
sa!lık altyapılarının durumuna 
göre de!i#ik stratejiler yürüttüler. 
Ülkelerin birço!unun pandemi sürecine 
hazırlıksız bir #ekilde ve mevcut 
kapasite yoksunluklarıyla yakalandı!ı 
görüldü. Covid-19 salgınında, 
Türkiye’de hastane bahçesinde tedavisi 
yürütülen bir hasta görmedik ama 
dünyanın bir çok ülkesinde bunlar 
ya#andı.
"stanbul’da  yakla#ık 30.000.000 
doz a#ı yaptık; engelli, sa!lık 
tesisine ula#amayan ve 70 ya# üstü 
vatanda#larımızı evinde a#ıladık. 
Salgının ilk sürecinden bu yana her 
zaman üzerinde durdu!um bir husus 
var, “Ki#isel Tedbir ve Toplumsal 
Uyum”. Toplumumuzun sa!duyulu 
yakla#ımı ve uyumu için ba#ta 
halkımıza ve gece gündüz demeden 

büyük fedakarlıklarla hizmet veren 
sa!lık çalı#anlarımıza te#ekkür etmek 
istiyorum.  2022 yılının salgın süreci 
açısından, daha çok yönetimsel 
tedbirler dı#ında, ki#isel tedbirlerin 
etkili olaca!ı bir süreç oldu!unu 
dü#ünmekteyim. Pandemi bize 
“hastalıklardan korunmanın” önemini 
ö!retti. Covid-19 hastalı!ının risklerini 
gören toplumumuz, kendini korumayı 
ve hastalıklardan nasıl korunaca!ını 
ö!rendi. Bu büyük bir sa!lık e!itimi 
oldu toplum için. Yeni bir salgın olursa 
ya da ba#ka hastalıklarla ilgili ne 
yapaca!ımızı ö!rendi!imiz bir süreç 
geçirdik. Sa!lıklı beslenme, $ziksel 
aktivite, ba!ımlılıktan uzak durmanın 
önemini bir kez daha anladık.

Q  Son yıllarda yapılan modern 
hastane yatırımları sayesinde 
hem yatak kapasitesi hem 
de hizmet kalitesi arttı. Bu 
ba"lamda #stanbul’da sa"lık 
yatırımları ve gelecek vizyonu 
nasıl !ekilleniyor? Tıbbi 
cihaz parkuru yeterlimidir? 
#yile!tirme alanları  halen 
varmıdır?

Cumhurba#kanımızın liderli!inde, 
son 5 yılda "stanbul’da 26  hastane 
hizmete açılmı#tır. Bu hastanelerin 
hepsi tek ki#ilik ve çift ki#ilik özel 
odalı ve tam kapasiteyle çalı#an 
hastanelerdir. "stanbul’da 40.746 
yatak kapasitesi, 46.453’e çıkarıldı. 
Pandemi süreci devam ederken son 
1,5 yılda 9 kamu hastanesi hizmete 
açılarak, yatak kapasitesi 8.500 
artırılmı#tır. Bu yatakların 3000’i 
yo!un bakım yata!ıdır. Bu hastaneler 
dijital altyapısı, son teknoloji ile 
donatılmı# ve insan gücü ile beraber 
hizmete sunulan projelerdir. Koruyucu 
sa!lık hizmetleri ile te#his, tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir 
arada verildi!i, bireylerin hizmete 
kolayca ula#abildikleri, 1. Basamak  
52 Aile Sa!lı!ı Merkezimiz hizmete 
açılmı#tır. Yakın zamanda Avrupa’nın 
en büyük ve en kapsamlı 620 yataklı 
"stanbul Bahçelievler Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon E!itim ve Ara#tırma 
Hastanesi’ni hizmete açaca!ız. 
Türkiye’nin artık eski Türkiye 
olmadı!ını bilmemiz, Devletimizin 
gücünü konu#mamız gerekiyor ve bizim 
de bu konuda mütevazi olmamamız 

gerekti!ini dü#ünüyorum. "stanbul’u; 
nitelikli insan gücü, teknolojik 
donanım, dijital altyapı, sa!lık bilimleri 
ve hizmetleri anlamında “Dünyanın 
Sa!lık Ba#kenti” yapma hede$ ile 
ilerlemekteyiz.
1. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın 

%ehir Hastanesi-758 yatak, 
2. Prof. Dr. Cemil Ta#çıo!lu %ehir 

Hastanesi -749 yatak, 
3. Ba#ak#ehir Çam ve Sakura %ehir 

Hastanesi -2682 yatak, 
4. Kartal Dr. Lüt$ Kırdar %ehir 

Hastanesi-1072 yatak, 
5. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha ÖZ Acil 

Durum Hastanesi-1008 yatak, 
6. Ye#ilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 

Acil Durum Hastanesi -1008 yatak, 
7. Seyrantepe Devlet Hastanesi -684 

yatak
Bu ba!lamda Devletimizin; dü#ük 
teknoloji seviyesindeki tıbbi cihazlar 
yerine, “Yerli Üretim ve Milli 
Üretim” vurgusuyla üretime verdi!i 
destek a#ikârdır. Tıbbi cihaz alanında 
dünya standartlarında üretim 
yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye 
sahip bir ülkeyiz. Her zaman söyledi!im 
bir #ey var; üniversitelerimiz ve 
kıymetli hocalarımızla iyile#tirme 
alanlarımızda yapılacak üretim 
adımlarında, kolektif akılla ilerlemeli 
ve interdisipliner yakla#ım ile 
bilim dalları arasındaki i# birli!inin 
entegrasyona dönü#türmelidir. Böylece 
kullanmadı!ımız kurulu kapasiteyi 
harekete geçirmeliyiz. Sancaktepe Prof. 
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 
ve Ye#ilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 
Acil Durum Hastanesi tam te#ekküllü 
hastaneler ve ameliyathaneleri, 
tomogra$leri, anjiyo cihazlarıyla 
toplumumuzun sa!lık ihtiyaçları için 
Covid-19 hastalarının yanı sıra di!er 
hastalar da alınmaya ba#lanmı#tır.
Türkiye’nin ihtiyaç duydu!u ileri 
teknoloji sa!layacak adımların 
atılması için gerekli çalı#maları 
Cumhurba#kanlı!ımızın liderli!inde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı!ı ve 
Sa!lık Bakanlı!ımız yürütmektedir. 
"nanıyorum ki; yeterli insan gücü, 
personel e!itimleri ve yerli üretime 
verilen destek, kurumsal kapasiteye 
ve insan kayna!ına yapılan yatırım, 
kamuya ve toplum sa!lı!ına önemli bir 
hizmet ve katkı olarak ileri nesillere 
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kadar gidecektir. 

Q  Sizce 2022 yılında sa"lık 
konusunda ülkemizi neler 
bekliyor?

"stanbul için “Sa!lı!ın Ba#kenti” 
diyoruz, çünkü "stanbul hem jeopolitik 
konumu hem de demogra$k yapısı 
ile dünyanın kav#ak noktasıdır. Bu 
nedenle sa!lık hizmeti verirken 
aslında birçok dünya ülkesine de 
sa!lık hizmeti sunmaktayız. Tarihi 
çok eskilere dayanan sa!lık turizmi, 
günümüz küresel dünyasında rekabet 
edilen bir sektör haline gelmi#tir. 
Bugün dünyanın en büyük ülkeleri diye 
nitelendirdi!imiz ülkeler dahi ülkemize 
sa!lık hizmeti almaya gelmektedir. 
Son bir yılda sa!lık turizmi ve turistin 
sa!lı!ı kapsamında "stanbul’da 
hastanelerimize, yakla#ık 1.000.000 
(bir milyon) hasta ba#vurmu#tur. 
Bu rakam bize, Türkiye’nin sa!lık 
hizmetindeki kalitesi ile beraber 
sa!lık vizyonunun geni# co!rafyalara 
kadar uzandı!ını ve hizmet verdi!ini 
göstermektedir. 

Türkiye; teknolojik donanımı, 
insan gücü ve bilim adamları ile 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
pandemisinde gücünü tüm dünyaya 
ispat etmi#tir. Dünyada a#ısını üreten 
9. ülkeyiz. 2009 yılında kurulan 
a#ı takip sistemi uygulaması ile 
Covid-19 salgını sürecinde a#ıların 
üretim a#amasından da!ıtımına 
kadar tüm süreç ba#arılı bir #ekilde 
yönetilmi#tir. Türkiye, “Yerli ve 
Milli Üretim“ hede&erinde “Sa!lık” 
alanında önemli adımlar atarak son 
20 yılda dijital dönü#ümün önemini 
göstermi# ve böylelikle gelece!e dair 
geli#im hede&erinde önemli kilometre 
ta#larından birini olu#turmu#tur. 
Bununla birlikte; nitelikli insan gücü, 
dijital altyapısı, teknolojik donanımları 
ile Türkiye, sa!lık alanında dünyanın 
parlayan yıldızı olacaktır.
Bilhassa; yerli ve milli üretimde sürekli 
iyile#meye önem veren ülkemizde 
de!er verilmesi gereken en önemli 
unsur; nitelikli personeldir. Pandemi 
sürecinde, mühendislerimiz bir araya 
gelerek, 45 günde solunum cihazı gibi 
hassas bir cihazı üreterek milletimizin 

hizmetine sundu. Türkiye sa!lık 
bilgisinde çok kıymetli hekimlere sahip 
ve bizim teknolojik altyapımız ile kriz 
zamanları dı#ında da sa!lık bilgisi  
üretmemiz gerekmektedir. Gelecekte 
olu#acak tıbbi teknolojik geli#melerin 
çok daha önem kazanaca!ını ve bu 
noktada ise yapay aklın oldukça 
önemli olaca!ının unutulmaması 
gerekmektedir. Bizler, teknolojinin 
öncüleriyiz, gençlerimiz ise liderleri 
olacaktır. Bu nedenle, gençlerimizin 
özellikle bili#im ve teknoloji 
alanında desteklenmesi gerekti!ini 
dü#ünmekteyim.

Q  Yeni tıbbi cihaz yönetmelikleri 
(MDR) kapsamında tıbbi 
cihaz sektör temsilcileri ile 
Müdürlü"ünüz arasında yo"un 
temaslar yürütülüyor, bu 
çalı!malar hangi a!amadadır?

Tıbbi Cihaz Yönetmeli!i kapsamında; 
hastalar, kullanıcılar ve di!er ki#iler için 
sa!lı!ın yüksek seviyede korunmasını 
esas alarak, tıbbi cihazlar için yüksek 
kalite ve güvenlik standartları 
belirleyerek, insan kullanımına 
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yönelik tıbbi cihazların ve bunların 
aksesuarlarının piyasaya arz edilmesi, 
piyasada bulundurulması veya hizmete 
sunulması amaçlanmakta olup bu 
do!rultuda geli#tirilecek medikal 
cihazların kullanıcı ve üretici arasında 
i# birli!i olu#turarak kullanıcının nihai 
amacına  yönelik,  Müdürlü!ümüze 
ba!lı sa!lık tesislerimizde görevli 
hekim, hem#ire, mühendis ve di!er 
sa!lık profesyonellerinden olu#an ekip 
ile MDR e!itim süreçlerine ba#landı.

Q  Deloitte i!birli"inde hazırlanan 
ve geçti"imiz Expomed Fuarı’nda 
lansmanı yapılan Tıbbi Cihaz 
Sektör Raporu hakkındaki 
de"erlendirmelerinizi, görü! ve 
önerilerinizi alabilirmiyiz?

Tıbbi cihaz sektörü dinamik bir 
sektör olarak tüm dünyada, özellikle 
son yıllarda sürekli büyüme gösterek 
en hızlı geli#en sektörler arasında 
yerini aldı. Sektörü daha yakından 
tanımamıza, geli#imini izlememize 
ve de!erlendirmemize imkan 
sa!layaca!ını dü#ündü!üm Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu, sektör 
konusunda yapılacak daha detaylı 
ara!tırmalar için de bir ön çalı!ma 
ve referans kayna"ı olacaktır. Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu’nda; Türkiye’de 
tıbbi cihaz pazarı satın alımların 
%70’inin kamu tarafından yapıldı!ı ve 
kamu alımlarının da %67’ sinin Sa!lık 
Bakanlı!ı’mıza ba!lı hastaneler için 
yapıldı!ı görülmektedir. Bu ba!lamda, 
hızlı bir #ekilde dijitalle#en dünyaya 
entegre olmakla birlikte, devletimizin 
ya#anan bu dijital dönü#üme son 
yıllarda çok ciddi yatırım yaptı!ının 
bilinmesi gerekmektedir. Yerli ve 
milli üretim olan TURKOVAC a#ısının 
da sergilendi!i Expomed Fuarı’nda, 
Türkiye’nin sa!lık endüstrisi için 
önemli bir pazar oldu!u, satın alım 
gücü, kültürel ve ticari ba!larının 
geli#iminin küçümsenmeyecek 
boyutta oldu!u bir kez daha  
kanıtlamı#tır. Sa!lık turizmi, genç 
ve sa!lıklı kalma trendleri, büyüyen 
di# sa!lı!ı ve kozmetik di# ve di!er 
di# operasyonlarının artması da 
Türkiye’deki sarf malzeme talebini 
etkileyecektir. Yerli ve milli üretim 
politikaları kapsamında; Türk men#eili/
markalı ürünlere yönelik kullanıcı 
algısının iyile#tirilmesine yönelik 
stratejik planların olu#turulması ve 
uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

Q�Devlet Malzeme O%si Sa"lık 
Market uygulaması kapsamında 
sa"lık kurumları adına alımı 
yapılan tıbbi sarf malzemelerle 
ilgili hastanelerinizde ya!anan 
sorunlar var mıdır?

Devlet Malzeme O$si Sa!lık Market’in 
kurulma amacı; sa!lık tesislerinin ilaç 
ve tıbbi malzemeye eri#iminin hızlı ve 
uygun $yatta olmasıdır. "lgili sa!lık 
tesisi Sa!lık Market’e girerek acil 
ihtiyaç duydu!u malzemeyi seçerek, 
ülkenin neresinde olursa olsun hızlıca 
alımını sa!lamaktır. Sa!lık Market 
uygulamasında hastanelerimizin 
ihtiyacına binaen talep ettikleri 
malzemeleri bulundurmaktadır. 
Bakanlı!ımız, sektörün güncel 
sorunlarına de!inmekte ve çözüm 
odaklı yakla#maktadır.Tabii ki 
çözülmesi gereken bazı sorunlar oldu!u 
malumunuzdur, ancak i#leyi#teki 
bir takım eksikliklerin düzeltilmesi 
durumunda daha ideal bir sistem 
olacaktır.

Q  Tıbbi Cihaz Sektörü’ne vermek 
istedi"iniz mesajlarınızı 
ö"renmek isteriz?

Covid-19 pandemisi ile tıbbi 
cihazlara eri#imin önemi bir kez daha 
anla#ılmı# oldu. Dolayısıyla tıbbi cihaz 
sektöründeki üretim a#amaları ve 
ön hazırlık sürecinin ne denli önem 
ta#ıdı!ını hepimize bir kez daha 
gösterdi. Bu süreçte, insana ve toplum 
sa!lı!ına hizmet için  hastalarımızın  
ve sa!lık çalı#anlarımızın tedavi 
ve te#histe ihtiyaç duydukları tıbbi 
cihazlara eri#imin sa!lanması yönünde 
büyük özveri gösteren siz de!erli sektör 
temsilcilerine ve üreticilerimize bir kez 
daha te#ekkür ederim. 
Tıp biliminin neredeyse insanlık tarihi 

kadar uzun bir geçmi#inin olması, 
bilhassa tıbbi cihaz sektörünün 
geli#iminde önemli rol oynamı#tır. 
Özellikle bu yüzyılın son çeyre!inde 
görülen tıbbi teknolojilerdeki 
geli#meler; te#his, tedavi ve 
rehabilitasyon amaçlı çok sayıda 
cihazın geli#tirilmesi, kullanıma 
sunulması ile belirli hastalıkların 
tedavisinde önemli ba#arılar elde 
edildi!i görülmü#tür. Kısaca, teknolojik 
geli#melerin sa!lık alanını yeniden 
#ekillendirdi!ini söyleyebiliriz. Bu 
ba!lamda; tıbbi  cihaz üretimindeki 
geni# ürün yelpazesi içinde bulunan 
nitelikli personel portföyüne; üretim 
ve Ar-Ge çalı#malarında bilim üreten 
“hekimlerimizin” yer almasıyla, hem 
sektörel hem de bilimsel birikimlerle 
bili#im ve teknolojik alanda sa!lık 
sistemine ve tibbi cihaz sektörüne  
daha verimli bir i# sistemati!ini 
getirece!ine inanıyorum.
Tıbbi cihaz sektörünün, Devletimiz ve 
kullanıcı kurumlarca desteklenmesi 
ve özellikle ulusal ve uluslarası 
yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi 
gerekti!ini dü#ünüyorum.

Q  Bu röportajımız vesilesiyle 
Türkiye #!veren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun önemli 
bir üyesi olan Sa"lık Endüstrisi 
#!verenleri Sendikamızın 
(SE#S) resmi yayın organı 
olan Seis Aktüel dergimizle 
ilgili dü!üncelerinizi de 
ö"renebilirmiyiz?

Dünyanın de!i#im sürecini hep birlikte 
takip ediyor ve ya#antımızın her 
alanında bu de!i#imi hissediyoruz. 
"novatif çalı#malara de!inirken, 
sektörler arası ileti#im köprülerini 
do!ru ve açıkça ifade etmek gerekir. 
Okuyucu kitlesi belirlenirken, 
okuyucuya vizyon katacak dolulukta 
olması ve devamlılık arz etmesi için 
en önemli unsur ileti#im dilinin aynı 
olmasıdır. Okuma kültürünün dahi 
de!i#ime u!radı!ı bu süreçte, basın 
ve yayın sektörünün açık, dürüst 
ve anla#ılabilir olması gerekti!ini 
dü#ünmekteyim. Bu süreçte, 
kendi alanlarında uzman ki#ilerle, 
okuyucunun ilgisini kaybetmeden 
büyük ölçüde sektörler arası sorunları 
dile getirerek, gündem olu#turabilecek 
konulara ı#ık tutabilecek yakla#ımınız 
için eme!i geçen tüm ekibe te#ekkür 
ederim.
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Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekle!en lansman 
toplantısına, Türkiye "laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ba!kanı Doç. 
Dr. Tolga Karakan, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Ba!kan 

Yardımcısı Dr. Asım Hocao#lu ve T"TCK ekibi ba!ta olmak üzere, STK 
yetkilileri ve $rmalar etkinli#e katılım sa#ladı. Raporun içeri#i ile ilgili 
Ba!kan Yardımcımız ve Sektör Raporu Komite Ba!kanı U#ur Mumay 
tarafından bir sunum gerçekle!tirildi. Sunuma, raporun hazırlık 
komitesi Ba!kan Vekilimiz L. Mete Özgürbüz, "SEK temsilcisi Tu#rul 
Ünlü ve MASS"AD Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Cumbul da oturum 
heyeti olarak içeri#e ili!kin açıklamaları ile destek sa#ladı. 
Sunum sonrasında rapora destek vermi! olan sektörümüz 
$rmalarına katkılarından dolayı te!ekkür plaketi verildi. Tören 
sonrasında Ba!kanımız Metin Demir ve TÜMDEF Ba!kanı Kemal 
Yaz raporun hazırlanmasında görev alan ilgililere ve destek sa#layan 
$rma temsilcilerine te!ekkürlerini ifade eden konu!malarını 
gerçekle!tirdiler.

7,%%ñ�&ñ+$=�6(.7g5�5$3258�/$160$1,
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���5'ċ5�
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Ankara Ticaret Odası Ba!kanı 
Gürsel Baran’ın yönetiminde 
yapılan toplantıda, ‘EKO 

"KL"M’ sloganı ile gerçekle!tirilecek 
çalı!maların, Ankara Kent Konseyi 
Ba!kanı Halil "brahim Yılmaz’ın 
yönetiminde birçok uluslararası kurum 
ve bilim insanı ile siyasetçinin katılımı 
icra olunması de#erlendirildi ve buna 
dair giri!im ve beklentiler dile getirildi. 
Ba!kanımız görü!mede konuyla 
ilgili sendikamızın hassasiyetini ve 
duyarlılı#ını dile getirerek, yapılacak 
çalı!malara her türlü deste#i vermeye 

hazır oldu#umuzu ifade etti. 
Bu toplantıda planlandı#ı üzere “"klim 
De#i!ikli#i” ve “Ye!il Dönü!üm” 
konularında küresel düzenlemelere en 
do#ru !ekilde ve hızla hazırlanmak, 
iklim de#i!ikli#i ile mücadele ve 
ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi 
için ortak akıl olu!turmak amacıyla 
30-31 Mart tarihleri arasında ATO 
Congresium’da gerçekle!en zirve, aynı 
zamanda dünyanın ilk ekonomi ve 
iklim de#i!ikli#i fuarı olma özelli#ini de 
ta!ıyor. 4 bin m2’lik alanda, “Ekonomi 
ve "klim De#i!ikli#i” temalı Fuar ve 

"klim Müzesi kurularak; ulusal ve 
uluslararası 150 konu!macının yer aldı#ı 
yirmiyi a!kın oturum, B2B görü!meleri, 
serti$kalı e#itim programları, e#itimler, 
workshoplar, sergiler gerçekle!tirildi; 
konserler, dinletiler ile mini gösteriler 
ile farkındalık geli!tirmek hede%endi. 
Zirve programları 4 ayrı salon ve 6 
meydanda aynı anda devam etti. "ki 
gün boyunca 322 konu!macı, iklim 
de#i!ikli#ini ve sonuçlarını ele aldı. "lk 
gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 
ki!i tarafından ziyaret edilen zirvenin 
toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu. 

0<.�d$/,ï7$<,
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Meslek standartlarının 
geli!tirilmesi ve do#rulanması 
süreci, ulusal yeterliliklerin 

geli!tirilmesi ve do#rulanması 
süreci, YBK’ların yetkilendirilmesi ve 
akreditasyonu süreçleri, YBK kalite süreci, 
de#erlendirme ve do#rulama süreçleri, 
ölçme ve de#erlendirme süreçleri, 
belgelendirme süreçleri hakkında 
bilgilendirmeler ve takip eden beyin 
fırtınası oturumları ile MYK sisteminin 
iyile!tirilmesine yönelik çalı!maların 
yürütüldü#ü çalı!tay 3 gün sürdü. 
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Aynı zamanda çevrimiçi birçok 
katılımcının hazır bulundu#u 
toplantıda, T.C. Sa#lık Bakanlı#ı, 

Strateji Geli!tirme Ba!kanlı#ı, "stanbul 
"l Sa#lık Müdürlü#ü, Türkiye "laç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu, Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlü#ü, Devlet Malzeme 
O$si Genel Müdürlü#ü yetkilileri birer 
sunum yaptılar.
Moderatörlü#ünü Veysi Cengiz 
Balçık’ın yaptı#ı toplantının açılı!ında, 
"stanbul "l Sa#lık Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memi!o#lu kapsamlı 
bir konu!ma yaptı. Konu!masında 
sa#lık hizmet sunumu ve Bakanlı#ın 

gelecek projeksiyonundan bahseden 
Memi!o#lu, ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörlerinin önemine vurgu yaptı.
Türkiye "laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Ba!kan Yardımcısı Dr. Asım Hocao#lu, 
onaylanmı! kurulu!lar, tıbbi cihazlarda 
belgelendirme süreçleri, tıbbi cihaz 
klinik ara!tırmaları, ÜTS’de yapılan 
iyile!tirmeler ve MDR regülasyonları 
hakkında önemli bilgiler verdi.
Devlet Malzeme O$si V.No’lu Satınalma 
Daire Ba!kanı Turhan ÖZ, ba!ta 
Sa#lık Market alım yöntemleri ile bu 
alımlardan kamunun sa#ladı#ı faydaya 
i!aret etti. Turhan Öz konu!masının 

devamında sürdürülebilir tedarik 
süreçleri ile uygulamadaki geli!melere 
de#indi.
"laç ve tıbbi cihaz sektör temsilcilerinin 
de hazır bulundu#u toplantıda; sektör 
temsilcileri sorun, görü! ve beklentileri 
kurum yetkililerine birebir iletme 
imkânı buldu.
Toplantıda ayrıca, TÜMDEF- SE"S i! 
birli#i ile Deloitte $rmasına hazırlatılan 
‘Tıbbi Cihaz Sektör Raporu’ hakkında 
Türkiye Sa#lık Endüstrisi "!verenleri 
Sendikası Ba!kan Yardımcısı U#ur 
MUMAY tarafından detaylı bir sunum 
yapıldı.
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Türkiye’nin farklı co#rafyalarındaki 
Tümdef üyesi 9 derne#in delegelerinin 
yo#un katılımıyla gerçekle!tirilen ve 

tek listeyle girilen genel kurulda mevcut 
Ba!kan Kemal YAZ 4. kez Genel Ba!kanlı#a 
seçildi.
TÜMDEF 9’uncu Ola#an Genel Kurulu 
gündemin ilk maddesi gere#ince bir 
dakikalık saygı duru!u ve "stiklal Mar!ımızın 
okunması ile açıldıktan sonra genel kurula 
devam edildi. Delegelerin önerisiyle Divan 
Ba!kanlı#ına Kazım Erya!ar ve Divan Ba!kan 
Yardımcılı#ına ise U#ur Mumay seçildiler. 
Federasyonun tüzü#ünün bazı maddelerinde 
yapılan de#i!ikli#in de oylandı#ı genel 
kurulda geçmi! yönetim ve denetim kurulları 
da oybirli#i ile ibra edildiler. Genel kurulun 
ikinci oturumunda yapılan seçimde mevcut 
Ba!kan Kemal YAZ ve sundu#u liste 3 
yıllı#ına seçildi.
Seçim sonrası bir te!ekkür konu!ması yapan 
Kemal YAZ, sektörün birlik ve beraberli#inin 
önemine vurgu yaparak daha etkin ve 
katılımcı bir yönetim anlayı!ıyla hareket 
edeceklerini, yeni yönetimin heyecanıyla 

sektör sorunlarının çözümüne yönelik 
çalı!malarına hız vereceklerini belirtti.
Kemal YAZ konu!masında, Tümdef Akademi 
projesinde ba!ta MDR mevzuatı olmak üzere 
birçok önemli konunun tartı!ılaca#ını ve 
de#er bazlı birçok projenin yeni dönemde 
geli!tirilebilece#inin altını çizdi.
Geçti#imiz aylarda çalı!maları 
tamamlanarak yayınlanan Tıbbi Cihaz 
Sektör Raporları’ndan tüm üye derneklerin 
ve meslekta!larımızın faydalanması 
gereklili#ine vurgu yapan Kemal YAZ 
konu!masını katılan tüm delegelere te!ekkür 
ederek tamamladı.
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Genel Kurula Sendikamız Yönetim 
Kurulu Ba!kanı Metin Demir ve 
Yönetim Kurulu Ba!kan Vekilimiz 

Levent Mete Özgürbüz de katılım 
sa#ladı. 
2022 – 2023 dönemi SADER Yönetim 
Kurulu; 
Celal Alp TUNÇ, Yönetim Kurulu 
Ba!kanı
Hakkı Üner SARIDUMAN, Yönetim 
Kurulu Ba!kan Yardımcısı

Sevgi ÖKTEN, Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri
"smail YÜCEL, Yönetim Kurulu Saymanı
Arzu BALKA&, Yönetim Kurulu Üyesi
Alper SA'LAM, Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz SALIK, Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak belirlenmi! olup, yapılan seçimle 
SADER Ba!kanlı#ı’na Celal Alp Tunç 
getirilmi!tir. 2022-2023 dönemi 
SADER Yönetim Kurulu’na yeni dönem 
görevlerinde ba!arılar dileriz.
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TÜSEB; sa#lık bilim ve 
teknolojileri alanında ülkeye 
ve insanlı#a hizmet etmek, 

Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak 
ve sürekli kılmak için; 11. Kalkınma 
Planı hede%eri ile Cumhurba!kanının 
belirledi#i öncelikleri de dikkate 
alarak ülkemizin ileri teknoloji ve 
inovasyon ihtiyacını kar!ılamak, 
yeni ürünlerin üretimini ve var 
olanların geli!tirilmesini sa#lamak, 
ara!tırmacılara bilimsel ortam temin 
etmek, kamu hukuku ve özel hukuk 
tüzel ki!ileri ile i!birli#i yoluyla bilimsel 

ara!tırmalar yapmak, yaptırmak, bu 
ara!tırmaları koordine etmek, te!vik 
etmek, Ar-Ge’lere katkı sa#lamak, 
sa#lık bilim ve teknoloji kültürü ile 
ekosistemlerin geli!tirilmesinde 
öncülük yapmak, sa#lık hizmetlerinde 
akreditasyon faaliyetlerini yürütmek 
amacıyla çalı!malarına devam ediyor.
Türkiye’de sa#lık bilim ve teknolojileri 
alanında stratejik yerlile!me ve 
millile!meyi sa#lamak, dünya 
sa#lı#ına katkıda bulunmak hede%eri 
do#rultusunda 2040 stratejilerini 
belirlemek amacıyla düzenlenen 

çalı!taya, TÜSEB Ba!kanı Prof. Dr. 
Erhan Akdo#an liderlik ederken, 
bakanlıklar, sa#lık kurulu!ları, 
üniversiteler, sivil toplum kurulu!ları 
ve özel sektörden alanında uzman 
isimler de katılım sa#ladılar.
TÜSEB’in ülkemizin yerlile!me ve 
millile!me hede$nden hareketle sa#lık 
bilim ve teknolojilerine katkı sa#lamak 
misyonu ile düzenledi#i çalı!tayda iki 
gün boyunca uzmanlar grup çalı!maları 
ile sa#lık ekosistemine katkı sa#layacak 
senaryoları ve sonuçlarını tartı!tı, 
görü! alı!veri!inde bulundu.

TÜMDEF ve SE"S Ba!kanları’nın da katıldı#ı iftar 
programında konu!an ÇUMED Ba!kanı O#uz Akkaya, 
kamu ve özel sektör i! birli#inin önemine vurgu 

yaparak, katılım sa#layan herkese te!ekkür etti.  Sektörde 
birlik ve beraberli#i artıracak iftar programının her yıl 
yapılarak geleneksel hale getirilece#ini söyledi. 
TÜMDEF Ba!kanı Kemal Yaz ve SE"S Ba!kanı Metin Demir 
de birer konu!ma yaparak; tıbbi cihaz ve medikal sektöründe 
Türkiye’nin belirleyici ülke olabilmesi için, yerli üretimin 
daha çok desteklenerek, dı!a ba#ımlılıktan kurtulmasının 
!art oldu#unu söylediler. SE"S Ba!kan Yardımcısı U#ur 
Mumay ise ‘’Sa#lı#ın Dinamosu; Türkiye Tıbbi Teknoloji ve 
Cihaz Sektörü’’ konulu sunumunda; tıbbi cihaz sektörünün 
sorunları ve çözüm önerilerinden bahsederek, ‘’OECD 
ülkelerine kıyasla Türkiye’nin sa#lık bütçesi sınırlıdır.  
Türkiye’nin demogra$k yapısı gere#i, sa#lık hizmetlerine olan 
talebin daha da artaca#ını göstermektedir,’’ açıklamasında 
bulundu. SE"S Ba!kanı Metin Demir, Ba!kan Yardımcısı U#ur 
Mumay ve TÜMDEF Ba!kanı Kemal Yaz, Genel Sekreter 
Hakan Er’e sektöre katkılarından dolayı birer plaket takdim 
edildi.

7h6(%�675$7(-ñ�9(�9ñ=<218�d$/,ï7$<,
6ØTMK[G�5CüNČM�'PUVKVØNGTK�$CĵMCPNČüČoPČP�
6¸5'$��������/CTV�VCTKJNGTKPFG�FØ\GPNGFKüK�6¸5'$�5VTCVGLK�XG�8K\[QP�
£CNČĵVC[Čo�PC�UGPFKMCOČ\Č�VGOUKNGP�)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC�MCVČNFČ�

d80('·'(1�ñ)7$5�<(0(òñ
-ČUC�CFČ�£7/'&�QNCP�£WMWTQXC�/GFKMCNEKNGT�&GTPGüK��
DKT�KNMG�KO\C�CVCTCM��MCOW�XG�Ò\GN�UGMVÒT�VGOUKNEKNGTKPK�
#FCPCo�FC�CüČTNCFČ�
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6ČDDK�%KJC\�XG�-Q\OGVKM�¸TØPNGT�$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�
KNG�ċNCÃ�XG�'E\CEČNČM�$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�IÒTGXNGTKPG�
XGMCNGVGP�DCMCP�&T��#UČO�*QECQüNW��ċNCÃ�XG�'E\CEČNČM�
$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�IÒTGXKPG�IGVKTKNOKĵ�QNWR��6ċ6%-�FC�
FCJC�ÒPEG�'MQPQOKM�&GüGTNGPFKTOGNGT�XG�.CDQTCVWXCT�
*K\OGVNGTK�$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�IÒTGXKPFG�DWNWPCP�&T��
/GJOGV�*CMCP�(ČTCV��6ČDDK�%KJC\�XG�-Q\OGVKM�¸TØPNGT�
$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�IÒTGXKPG�IGVKTKNOKĵVKT��

DR. ASIM HOCAO!LU
Sayın Dr. Asım Hocao#lu’nun 
‘Klinik Ara!tırmalar’ konusunda, 
özellikle tıbbi cihaz klinik 
ara!tırmalarında ülkemize çok 
de#erli katkıları olmu!tur. 
Dr. Asım Hocao#lu ve Dr. 
Mehmet Hakan Fırat’ı tebrik 
eder, sektörümüz adına yeni 
görevlerinde ba!arılar dileriz.  

DR. MEHMET HAKAN FIRAT
1970 yılında Ankara’da do#du. Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Meslek 
hayatına 2001 yılında SSK Kastamonu Devlet 
Hastanesi’nde ba!ladı. 2002 yılında Etlik Zübeyde 
Hanım Do#umevi’ne geçti. 2007 yılına kadar bu 
hastanede görev yaptı.Acil Sa#lık Hizmetleri Genel 
Müdürlü#ü bünyesinde 2010 yılına kadar çalı!tı. 
2010-2015 yılları arasında ise Aile Hekimli#i 
yaptı. Dr. Mehmet Hakan Fırat, 2015 yılında 
Türkiye "laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na atandı. 

2016 yılının Aralık ayında Ankara Gaziler Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon E#itim ve Ara!tırma 
Hastanesi’nde ba!hekim yardımcısı olarak 
görevlendirildi. 2021 yılı Nisan ayında Ankara 
&ehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi Ba!hekim Yardımcılı#ı görevine 
getirilen Dr. Mehmet Hakan Fırat, aynı yılın Eylül 
ayında T"TCK Ekonomik De#erlendirmeler ve 
Laboratuvar Hizmetleri Ba!kan Yardımcısı olarak 
atanmı!tır. "ngilizce bilen Dr. Mehmet Hakan 
Fırat, evli ve bir çocuk babasıdır.
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HiZMET 
iHRACATÇILARI 
BiRLi!i ZiYARETi
5GPFKMCOČ\�n7NWUNCTCTCUČNCĵOC�XG�2TQLG�
)GNKĵVKTOGo�ÃCNČĵOCNCTČ�MCRUCOČPFC�
)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP��)GPGN�
5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC��
7NWUNCTCTCUČNCĵOC�&CPČĵOCPČOČ\�ĴCJKP�
;COCP�XG�ċFCTK�XG�/CNK�ċĵNGT�&KTGMVÒTØOØ\�
;GNK\�)ØOØĵDWTWPoWP�MCVČNČONCTČ�KNG�*K\OGV�
ċJTCECVÃČNCTČ�$KTNKüK�)GPGN�5GMTGVGTK�(CVKJ�
²\GToK�OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVKM�

Görü!me Genel Sekreterimizin SE"S üyeleri hakkında 
bilgilendirmeleri ile ba!ladı. Hizmet "hracatçıları 
Birli#i ve SE"S’in sektörel alanda i! geli!tirme 

projelerinde kar!ılıklı neler yapabilece#i konusunda Genel 
Sekreter Fatih Özer’in de#erlendirmeleri alınarak, Hizmet 
"hracatçıları Birli#i’nin Nisan ayında yapılacak seçimler 
sonrasında daha net bir planlama yapılabilece#i konusunda 
anla!ıldı.

iMMiB ZiYARETi
5GPFKMCOČ\�XG�ċ//ċ$�CTCUČPFC�QTVCM�
RTQLG�XG�ÃCNČĵOCNCT�IGTÃGMNGĵVKTOGM�
PQMVCUČPFC�MCTĵČNČMNČ�PGNGT�[CRČNCDKNGEGüKPK�
FGüGTNGPFKTOGM�Ø\GTG�)GPGN�5GMTGVGTKOK\�
6ØPC[�ĴCJKP��)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�
ċNMG�'TGP�-CTCEC��ċFCTK�XG�/CNK�ċĵNGT�
&KTGMVÒTØOØ\�;GNK\�)ØOØĵDWTWP�XG�
&CPČĵOCPČOČ\�ĴCJKP�;COCP��ċ//ċ$�)GPGN�
5GMTGVGTK�&T��5GNCJCVVKP�#TOCüCP�8WTFW�XG�
)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČUČ�#[FČP�;ČNOC\oČ�
\K[CTGV�GVVKNGT.

Ziyarette sektörümüz ve sendikamız hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak, ortak proje ve i! 
fırsatları konusunda görü!lerini aktardılar. "MM"B 

Genel Sekreteri Dr. Selahattin Arma#an Vurdu, birlikte 
proje geli!tirme noktasında istekli olduklarını ve benzer 
bir görü!meyi de Ankara’da sendikamızı ziyaret ederek 
yapmayı planladıklarını, devamında proje içeriklerini 
kar!ılıklı de#erlendirebilece#imizi söyleyerek, birlikte 
çalı!maktan ve ortak proje üretmekten memnuniyet 
duyacaklarını belirtti.

ATiAD – SEiS YÖNETiM KURULU TOPLANTISI
#6ċ#&�KNG�UGPFKMCOČ\�CTCUČPFC�WNWUNCTCTCUČNCĵOC�CPNCOČPFC�Kĵ�DKTNKMNGTK�[CRČNOCUČPČ�VGOKPGP�
DKT�RTQVQMQN�[CRČNOCUČ�COCEČ[NC�IÒTØĵOGNGTG�DCĵNCPFČ�XG�JGT�KMK�MWTWOWP�;ÒPGVKO�-WTWNW�
¸[GNGTKPKP�VCPČĵOCUČ�COCEČ[NC�<11/�Ø\GTKPFGP�DKT�VQRNCPVČ�[CRČNFČ�

SE"S Yönetim Kurulu Ba!kanı Metin Demir ve AT"AD Yönetim 
Kurulu Ba!kanı Aziz Sarıyar’ın açılı! konu!maları ile ba!layan 
toplantıda, Kurul Üyeleri kendilerini tanıtarak bu i! birli#inden 

temel beklentilerini içeren görü!lerini ifade ettiler. Toplantıda, 
yapılacak olan i! birli#i ve beklentilerin yer alaca#ı protokolün 
hazırlıklarına ba!lanılması ve en geç 30 Nisan tarihi itibariyle de 
protokolün imzaya hazır hale getirilmesine yönelik çalı!maların 
yapılması kararı alındı.
2021 yılında 60. yılını kutlayan ve Almanya’da yerle!ik olan, Avrupa-
Türk "! adamları ve Sanayicileri Derne#i (AT"AD) Avrupa`daki Türk 
giri!imcili#inin kılavuzu ve simgesi olma hede$ güden, ona etkinlik 
ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattı#ı bir olu!um 
olarak çalı!malarına devam etmektedir. 
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Bu kapsamda sektörün MDR 
sürecinin çok gerisinde kaldı#ı 
ortak kanaati ile zaman 

kaybetmeden öncelikle e#itim 
içeri#inin sözlü ve sadece anlatmı! 
olmak için yapılmasından vazgeçilmesi 
gereklili#ine istinaden uygulama ve 
teoriyi bir araya getiren ve e#itim 
almı! olanların gerçek manada 
!irketlerine faydalı olabilecekleri 
programlar yapılarak ekonomik bir 
ücret kar!ılı#ında sektör mensuplarına 
sunulmasının i!levsel olaca#ı ve teorik 
olarak kurgulanmı! olan e#itimlerin 
ise bedelsiz ya da sembolik ücretlerle 
sektöre aktarılması kararla!tırıldı. Bu 
çalı!maları optimize etmek ve i!leyi!i 
!irketlerin ihtiyacını giderecek !ekilde 
kurgulayabilmek için e! zamanlı olarak, 
sektörde yer alan belli sayıda $rma 
sahibinin katılım sa#ladı#ı bir toplantı 
ile e#itim programına ili!kin yol 
haritası netle!tirildi. 
Toplantı; üye üretici $rmalarımızdan 
olan ve Sendikamız Ba!kan Yardımcısı 

Levent Mete Özgürbüz, Onur Özcan, 
Adem Uyanık, Gül!ah Sönmez, A. 
Sinan Kabakçı, V. Ersun Nasırlıo#lu, 
M. Alper Erya!ar, Arzu Topçu, Genel 
Sekreterimiz Tünay %ahin, Genel 
Sekreter Yardımcımız "lke Eren Karaca 
ve Adviqual’den Ba!ak Demirci’nin 
katılımları ile gerçekle!tirildi.
Adviqual’den Ba!ak Demirci; MDR 
süreci ve klinik ara!tırmalarla 
ilgili insan kayna#ı ihtiyacının 
giderilmesinin ve !irketlerin 
personel yeti!tirmesinin salt teorik 
e#itimlerle mümkün olamayabilece#i 
ve bunun !irkete özel dokümanların 
olu!turulması a!amasında mentörlük 
programı da uygulayarak, e#itimin 
i!levsel ve uygulamalı bir süreçle 
evrilmesinin faydalı olaca#ını belirtti.
Ba!kan Yardımcımız Levent Mete 
Özgürbüz ise sürecin zor ve me!akkatli 
geçece#ini, buna kar!ın moralsiz 
ve çaresiz olunmaması gerekti#ini, 
sürecin kooperati&e!erek SE"S 

koordinasyonunda yürütülmesinin 
faydalı ve verimli olaca#ını, bunun için 
kendisinin gerekeni yapmaya kararlı 
oldu#unu ve katılımcı i! insanlarının 
da kendisi ile birlikte olmalarını arzu 
etti#ini söyledi. Bununla birlikte 
verilen emeklerin ve çalı!maların çok 
de#erli oldu#unu ve bu çalı!maların 
desteklenmesinin kıymetli oldu#unu 
belirterek, yapılacak ortak çalı!ma 
ve kurumsal organizasyona destek 
vermekte çekimser kalmamayı özellikle 
bekledi#ini söyledi. 
Katılımcı di#er i! insanları ise 
tereddütlerini aktarıp, beklentilerini 
ortaya koyarak, T"TCK ve destekleyici 
kurumlardan beklentilerini ifade 
ederek, SE"S koordinasyonunda 
yapılacak kurumsal yönetim ve 
koordinasyona destek vereceklerini 
söylediler.
SE"S olarak bu sürecin etkin ve 
verimli !ekilde yürütülebilmesi için 
çalı!malarımızı sürdürüyoruz.

MDR VE KL"N"K ARA#TIRMA SÜREÇLER"N"N 
KURUMSAL YÖNET"M" ve "NSAN KAYNA!I 
GEL"#T"RME ÇALI#MALARI
5GPFKMCOČ\��n/&4�XG�-NKPKM�#TCĵVČTOCo�UØTGÃNGTKPKP�MWTWOUCN�[ÒPGVKOK�COCEČ[NC�ĵKTMGVNGTKP�
UKUVGOCVKM�DKT�ĵGMKNFG�MCNKVG�FQMØOCPNCTČPČ�JC\ČTNCOCUČPČ�OØOMØP�MČNCECM�KPUCP�MC[PCüČ�
[GVKĵVKTOG�RTQITCOČ�IGNKĵVKTOG�ÃCNČĵOCNCTČ�[ØTØVOGMVGFKT��#&8ċ37#.�ĵKTMGVK�KNG�DKTNKMVG�
RNCPNCPCP�ÃCNČĵOC��UGMVÒTØP�KPUCP�MC[PCMNCTČ�KJVK[CEČPČ�UØTFØTØNGDKNKT�DKT�ĵGMKNFG�ÃÒ\OG�
JGFGƂPFGFKT�
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Ziyarette tıbbi cihaz sektörü 
olarak iki ülke arasında kar!ılıklı 
ticaret ve yatırım ortamlarının 

geli!tirilmesi ve yapılabilecek ortak 
çalı!malar konularında SE"S olarak 
destek olabilece#imiz aktarıldı. Sayın 
Shiraishi de iki ülkenin sa#lık sistemi 
düzenlemelerinin anla!malarla, kendi 
ülkelerinde tıbbi cihaz sektöründe 
faaliyet gösteren $rmaların katılım 
sa#layabilece#i workshop benzeri 

çalı!malar yapılabilece#i, bu konuda 
da ileti!im ve irtibat noktası olarak 
kar!ılıklı doküman ve bilgi payla!ımı 
yapılarak düzenlenecek etkinlikler 
kapsamında destek olabilece#ini belirtti. 
Ayrıca Konsolosluk Birinci Kâtibi Gabor 
Grenczer ile de bir görü!me yapıldı. 
Kar!ılıklı yapılacak bilgi alı!veri!i ve 
ortak çalı!malara destek olunması 
talebimiz aktarıldı. Gabor Grenczer ise, 
kendisinin daha çok enerji alanında 

tecrübe ve birikime sahip oldu#unu 
ancak, iki ülke medikal sektörünün 
birbiri ile yakınla!ması ve hatta birlikte 
çalı!maları konusunda etkin katkı 
ve destek sunmaktan memnuniyet 
duyaca#ını belirtti. Bu konuda 
yapılacak çalı!maların planlanmasında 
uygulanmasına kadar tüm süreçlerde 
görev almanın yanında, alana dair 
tecrübeli çalı!anları da görevlendirme 
konusunda yardımcı olaca#ını ifade etti. 

Mevcut konjonktürün Rus-
Türk ticari ve ekonomik i! 
birli#inin geli!tirilmesi için 

çok uygun oldu#u ve yüksek potansiyel 
ta!ıdı#ı göz önüne alındı#ında 
Rus ticari heyeti ile yapılan bu 
görü!menin stratejik önemi oldu#u 
dü!ünülmektedir. Rus üreticiler için 
Türk ilaç ürünleri ve tıbbi malzeme 
pazarının potansiyeli; mevcut 
tüketici e#ilimleri, Türkiye pazarında 
ürün tanıtım fırsatları hakkında bir 
sunum gerçekle!tiren Genel Sekreter 
Yardımcımız, Rus Heyeti ile AB ve 
Rusya ticaretinin Türkiye üzerinden 
gerçekle!mesi için alternatif yollar 
geli!tirilmesi, Türk üreticilerin Rus 
üreticiler ile bulu!ması, Onaylanmı! 
Kurulu! süreçleri, pazara eri!im gibi 
konularda görü! alı!veri!inde bulundu. 

MACAR"STAN KONSOLOSLU!U T"CARET 
ATE#ES" RENATA SHIRAISHI ve B"R"NC" KAT"P 
GABOR GRENCZER "LE GÖRÜ#ME
/CECTKUVCP�$Ø[ØMGNÃKNKüK�
6KECTGV�#VGĵGUK�4GPCVC�
5JKTCKUJKo[G�)GPGN�
5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�
ĴCJKP��7NWUNCTCTCUČNCĵOC�
&CPČĵOCPČOČ\�ĴCJKP�
;COCP�XG�ċFCTK�XG�/CNK�
ċĵNGT�&KTGMVÒTØOØ\�;GNK\�
)ØOØĵDWTWPoWP�MCVČNČONCTČ�KNG�
\K[CTGV�IGTÃGMNGĵVKTKNFK. 

RUSYA FEDERASYONU T"CAR" HEYET" SUNUMU
4WU[C�(GFGTCU[QPW�6ØTMK[G�%WOJWTK[GVK�6KECTGV�6GOUKNEKUK��
4WU[C�6KECTGV�XG�5CPC[K�1FCUČ�6ØTMK[G�%WOJWTK[GVK�6GOUKNEKUK�XG�
4WU�ØTGVKEKNGTKP�MCVČNFČüČ�VQRNCPVČFC��)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�
ċNMG�'TGP�-CTCEC�UGPFKMCOČ\Č�VGOUKNGP�DKT�UWPWO�[CRVČ�
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Toplantıda iki ülke arasındaki i! 
birli#i olasılıklarını artırmak için 
MDR/IVDR geçi! süreçlerinin 

her iki ülkeye etkisi, klinik ara!tırma 
alt yapısı ve AB fonlarına eri!im 
imkanları görü!üldü. Innovative Health 
Partnership Initiative kullanılarak SE"S 
ile i! birli#i yapılabilece#i ve çe!itli 
fonlara eri!ebilece#imiz bilgisi verildi. 
Ayrıca klinik ara!tırma için ECRI’nın 
faydalı kaynakları oldu#una de#inildi ve 
sendikamızın ECRI’ye gözlemci olarak 

da üye olabilece#ini olunabilece#ini, 
gözlemci statüsünde üyelik aidatı 
verilmedi#ine yönelik bilgi aktarıldı. 
Ayrıca, Slovakya olarak dijital sa#lık 
uygulamaları, yapay zekâ gibi ileri 
teknoloji ürünler ile ilgilendiklerini 
belirttiler. Danı!manımız MEXT ile 
yürüttü#ümüz i! birli#inin ayrıntılarını 
anlattı ve SE"S’in dijitalle!me ve dijital 
dönü!üm faaliyetlerinden söz etti.

"laç, biyoteknolojik ilaçlar, tıbbi 

teknolojiler ve dijital sa#lık konularında 
konsorsiyum olarak AB fonlarından 
yararlanabilece#imizi bununla 
ilgilenebileceklerini aktardılar. 
Biobankacılı#ın Slovakya için önemli 
buldukları bir geli!im alanı oldu#unu 
belirterek Türkiye’deki durumu 
hakkında bilgi almak istediler.

Toplantı ortak yapılabileceklere ili!kin 
yeniden haberle!me ve birlikte proje 
geli!tirme hede$ koyularak kapandı. 

Görü!mede USHA% ve SE"S i! 
birli#i ve sektörün geli!imine 
yurt dı!ına açılımına yönelik 

de#erlendirmeler yapıldı.
Yönetim Kurulu Ba!kanımız, sektörün 
geli!mi!lik düzeyi ve konjonktürün 
getirmi! oldu#u a!amanın, ülkemiz 
ve medikal sektörümüz bakımından 
avantaj olu!turdu#unu ve bu avantajın 
USHA%’ın kamu sahasındaki etkili 
koordinasyonu ve uluslararası ileti!im 
etkinli#i ile çok verimli bir ticari ortama 
kavu!turulma imkânı bulunaca#ını 
ifade etti. Bu amaçla daha önce yapılan 

görü!melerde protokol a!amasına 
gelindi#i ve Yönetim Kurulumuzda 
görü!üldü#ünü, uygun görürlerse son 
a!amaya getirilmi! olan protokolün 
imzalanarak yürürlü#e konulmasının 
beklenti ve hede&erimize yönelik 
çalı!maları ortak yapmamıza imkân 
verece#ini belirtti. Ayrıca bu çalı!mada 
SE"S’le birlikte sektörün çatı kurulu!u 
olarak gördü#ü TÜMDEF’i de protokole 
dahil etmek istedi#ini, böylece 
daha güçlü bir birlikteli#i sa#lamı! 
olacaklarını ifade etti.
Genel Müdür Murat Mercan ise sektörü 

etkili ve nitelikli bir !ekilde temsil 
etti#ine inandıkları SE"S ile birlikte 
çalı!maktan memnuniyet duyacaklarını 
ve protokolden haberdar oldu#unu 
Sayın Bakanın da SE"S ile birlikte 
çalı!malar organize etmek konusunda 
kendilerine tavsiyeleri oldu#unu 
söyledi. Bu anlayı!la protokolü hızlıca 
tekrar gözden geçirmek suretiyle 
en kısa sürede imzalamanın faydalı 
olaca#ını dile getirerek, kısa süre 
içerisinde yapılacak Pakistan seyahatini 
de birlikte planlamak istediklerini 
belirtti.

SA!LIK BAKANLI!I USHA# Z"YARET"
;ÒPGVKO�-WTWNW�$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT�XG�)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP�IÒTGXG�[GPK�
CVCPCP�5CüNČM�$CMCPNČüČ�75*#Ĵ�)GPGN�/ØFØTØ�/WTCV�/GTECPoČ�OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVKNGT�

SLOVAKYA BÜYÜKELÇ"L"!" 
TOPLANTISI
5NQXCM[C�5CüNČM�$CMCPNČüČ�#T�)G�'PUVKVØUØ�$CĵMCPČ�
/U��+XKEC�-XKGVKMQX½�KNG�5NQXCM[C�6KECTGV�#VCĵGOK\�
0KJCP�1FCDCĵČ�ĴCPUGXGT�XG�5GPFKMCOČ\�)GPGN�
5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP��)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČUČ�
ċNMG�'TGP�-CTCEC�XG�7NWUNCTCUČNCĵOC�&CPČĵOCPČOČ\�
ĴCJKP�;COCP�KNG�QPNKPG�DKT�VQRNCPVČ�[CRČNFČ��
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MDR sürecinde sektörümüzün 
belgelendirme ile ilgili 
ya!amakta oldu#u temel 

$nansman sıkıntılar ve bu konuda 
Ticaret Bakanlı#ı’nın sa#ladı#ı 
destekler görü!üldü. Sektör 
mensuplarının Ticaret Bakanlı#ı 
belgelendirme desteklerinden yeterince 
faydalanılamadı#ı ve bu desteklerden 
faydalanmayı sa#layacak düzenleme ya 
da farkındalı#ı artırmak bakımından 
sorunların de#erlendirildi#i bir 
toplantının yapılması gerekti#i 
tarafımızca dile getirildi. 
Musa Demir ise, Bakanlıklarının 
ihracata esas olacak çalı!ma ve 
gayretleri önemsedi#i, bu konuda 
her türlü katkı ve deste#i vermekten 
imtina etmeyece#ini, bunun için 
konuyu daha iyi anlamak ve ihtiyacı 
görmek bakımından en kısa sürede 
planlı bir toplantıda tara&arın bir araya 
gelmesinin faydalı olaca#ını söyledi. 
Görü!me sendikamız tarafından gerekli 
planlamanın yapılarak belgelendirme 
ba!lı#ında bir toplantının yapılmasını 
organize etmek kararı ile tamamlandı. 
Sendikamız Genel Sekreteri Tünay 
%ahin, Genel Sekreter Yardımcısı "lke 
Eren Karaca ve Proje Direktörü Ferda 
Temir, Ticaret Bakanlı#ı "hracat Genel 

Müdürlü#ü Genel Müdür Yardımcısı 
Musa Demir ve Dı! Ticaret Uzmanı 
Zeynep Sezen’in katılımları ile MDR 
kapsamında verilen belgelendirme 
destekleri hakkında görü! alı!veri!inde 
bulundu#umuz bir toplantı daha 
gerçekle!tirdik.
Ticaret Bakanlı#ı’nın yayınladı#ı 
‘2014-8 Sayılı Pazara Giri! Belgelerinin 
Desteklenmesine "li!kin Karar’ ile 
ilgili sektörümüzün bu destekten 
yararlanması noktasında sorun 
ya!adıklarını, nasıl yararlanacaklarına 
dair bilgi eksikli#i içinde oldukları 
ve MDR kapsamında Klinik 
Ara!tırma, Klinik Çalı!mada Yer 
Alacak Gönüllülerin Sigortalanması, 
Belgelendirme Süreçleri ve Ürün 
Sorumluluk Sigortası’nın istendi#i 
payla!ıldı. Bu yükümlülüklerin 
maliyetlerinin oldukça fazla 
tutarlarda oldu#u, üreticilerimizin 
kar!ılayamamaları durumunda da 
$rmaların üretim ve satı! yapamama 
riski ile kar!ı kar!ıya kalacakları 
aktarıldı. 
Dı! Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, 
Ticaret Bakanlı#ı Belgelendirme 
Destekleri kapsamında belgelendirme 
için gerekli tüm ön test, test, 
ara!tırma, rapor vb. giderlerin 

kar!ılandı#ını aktardı ve bu destekten 
faydalanamayan üreticilerin neden 
faydalanamadı#ının anla!ılmasına 
ihtiyaç oldu#unu söyledi.
Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, 
mevcut düzenlemede uygunluk 
de#erlendirme öncesi yapılan tüm 
testlerin ve yapılacak analiz ya da klinik 
ara!tırma sonrasında sonucunda ortaya 
bir rapor çıkacak olması halinde bu 
çalı!maların da belgelendirme deste#i 
kapsamında olumlu de#erlendirilmesi 
için yeterli bir kriter oldu#unu 250 bin 
dolara kadar destek verilebilece#ini 
aktardılar. Ancak ön ba!vuruların 
"hracatçı Birli#i tarafında yapıldı#ı 
ve o a!amada ba!vurunun olumsuz 
de#erlendirilmesi halinde tereddüt 
kayna#ını gidermek ve uygulamayı 
kolayla!tırmaya dönük adım 
atılabilece#ini ifade ettiler. 
Ayrıca sektörümüze yönelik 
sa#lanabilecek farklı destek 
taleplerimizin olması durumunda, 
bunun kendileri ile payla!ılarak 
programa alınması konusunda da katkı 
sa#layacaklarını ifade ettiler. Gerekli 
çalı!malar yapıldıktan sonra tekrar bir 
araya gelinip de#erlendirme toplantısı 
yapılmasına karar verildi.

T"CARET BAKANLI!I "HRACAT GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI MUSA DEM"R Z"YARET" VE 
BELGELEND"RME DESTEKLER" GÖRÜ#MELER"
6KECTGV�$CMCPNČüČ�ċJTCECV�)GPGN�/ØFØT�;CTFČOEČUČ�/WUC�&GOKT��UGPFKMCOČ\C�\K[CTGV�
IGTÃGMNGĵVKTFK��)ÒTØĵOGFG�)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP��)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�
'TGP�-CTCEC��7NWUNCTCTCUČNCĵOC�&CPČĵOCPČOČ\�ĴCJKP�;COCP�DWNWPFWNCT��
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5GMVÒTØOØ\ØP�DWNWĵVWüW�
'ZRQOGF�'WTCUKC����oØP�
Ø\GTKPFG�[GTNK�XG�[CDCPEČ�
ƂTOCPČP�MCVČNČOČ[NC���oWPEW�
MG\�MCRČNCTČPČ�CÃVČ�

Fuara, Türkiye dı!ından 119 
ülkeden toplamda 5000 
uluslararası ziyaretçi geldi. 

Fuara ziyaretçi olarak en yo#un ilgi 
Avrupa’dan; Almanya, Fransa, Polonya, 
Romanya, Bulgaristan, "talya, "spanya, 
"ngiltere ve Yunanistan’dan olurken, 
Kuzey Afrika ve Orta Do#ru’dan 
ise Libya, Irak, "ran, Lübnan, Fas, 
Ürdün, Mısır ve "srail’den oldu. Fuar 
ABD’den de gelen çok sayıda sektör 
profesyonelinin ilgisini çekmeyi 
ba!ardı. Ayrıca, fuar süresince yine yurt 
dı!ından 500 ki!ilik VIP alım heyeti de 
"stanbul’da a#ırlandı.
Fiziki fuarın yanı sıra 14 Mart’ta 
ba!layan ve 18 Mart’a kadar devam 
eden Distribütör Günleri ile 21 Mart- 4 
Nisan tarihleri arasında gerçekle!en 
Online "! Ba#lantıları kapsamında 
katılımcı $rmalar ve ziyaretçiler online 
olarak da görü!me i! yapma fırsatı 
buldu.
Fuar açılı!ı, Türkiye "laç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Ba!kanı Dr. Tolga Karakan, 
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler 

Ba!kan Yardımcısı Dr. Asım Hocao#lu, 
Ba!kan Yardımcıları Dr. Ecz. Sevil 
Azak Sungur, TÜYAP Yönetim Kurulu 
Ba!kanı Bülent Ünal, Ba!kanımız 
Metin Demir, Ba!kan Yardımcımız 
Levent Mete Özgürbüz ve sektörümüz 
STK yetkililerinin geni! katılımı 
ile gerçekle!tirildi.  Sa#lık Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ve 
beraberindeki T"TCK yetkilileri de 
SE"S- TÜMDEF standını ziyaret ettiler. 
Ziyarette Ba!kanımız Metin Demir ve 
TÜMDEF Ba!kanı Kemal Yaz, yürütmü! 
oldu#umuz TCES"S E#itim Sistemine 
ve sektörümüze dair bilgilendirmelerde 
bulundular. Yerli ve yabancı katılımcı 
$rma sayısının oldukça geni! 
oldu#u fuarda, gerçekle!tirilen 
etkinlik ve toplantılarla katılımcılara 
bilgilendirmeler yapıldı. SE"S ve 
TÜMDEF olarak ortak standımızda 
katılımcı $rma ve T"TCK yetkililerinin 
ziyaretleri ile oldukça ba!arılı bir fuar 
gerçekle!tirildi.

Tüyap Fuarına üyelerimizden de 
katılım sa!lanmı"tır: 
Q MED"TA% TIBB" ARAÇ VE GEREÇ 

"TH. "HR. "MAL. SAN. T"C. A.%
Q�NABIZ TIP MED"KAL GEREÇLER 

SAN.T"C.LTD. %T".
Q�MED"TEL MED"KAL TEKN"K 

ELEKTRON"K A.%.

Q�ELEKTRO-MAG LABORATUAR 
ALETLER" SAN.VE T"C.A.%.

Q�F"ZYOMED TIBB" C"HAZLAR "TH.
"HR. SAN.T"C.LTD. %T".

Q�M"XTA TIBB" C"HAZLAR VE 
DONANIMLARI ULUSLARARASI 
TAAHHÜT T"C.A.%.

Q�B"BUS ENDÜSTR"YEL ÜRÜN. SAN. 
VE T"C. A.%.

Q�PLAST"-MED PLAST"K MED"KAL 
ÜRÜNLER SAN. VE T"C.LTD. %T".

Q�MED"SPO MED"KAL TEKN"K SAN.
T"C.LTD.%T"

Q�ÜZÜMCÜ HASTANE EK"PMANLARI 
METAL "%LEME SAN. VE T"C.A.%.

Q�N"SAN MED"KAL SANAY" VE 
T"CARET LTD.%T".

Expomed Eurasia’da sergilenen 
teknolojiler ve ürünler ise "öyle:
*Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi
*Elektro-Medikal Ekipman ve Medikal 
ve Laboratuvar Teknolojileri
*Laboratuvar ve Biyoteknoloji Cihaz ve 
Ürünleri
*Sarf Malzemeleri ve Tek Kullanımlık 
Ürünler
*Ortopedi- Fizik Tedavi – 
Rehabilitasyon
*OTC (Reçetesiz Ürünler) 

TÜYAP EXPOMED 2022 FUARI VE SA!LIK 
BAKAN YAR. DOÇ.DR. TOLGA TOLUNAY’IN 
STANDIMIZI Z"YARET"

Detaylı bilgi için www.expomedistanbul.com 
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Ukrayna-Rusya arasındaki 
sava!tan dolayı Ukrayna’nın 
içinde bulundu#u zor durumu 

ifade eden heyet, öncelikli olarak 
tıbbi alanda ihtiyaç listelerini 
sendikamızla payla!arak yardım 
ve desteklerimizi rica ettiler. 
Sendikamız Genel Sekreteri 
Tünay %ahin ve Genel Sekreter 
Yardımcımız "lke Eren Karaca, 

sava!ın halkın üzerinde yarattı#ı 
olumsuz ko!ullar için üzgün 
olduklarını aktardılar. Bu zorlu 
süreçte Ukrayna’ya üyelerimizin 
yardımlarını Sa#lık Bakanlı#ımız, 
AFAD ve KIZILAY aracılı#ıyla 
iletti#imizi ayrıca güncel ihtiyaç 
listelerini de üyelerimizle payla!ıp 
gerekli deste#i sa#layaca#ımızı 
ifade ettiler. Ayrıca, sava!ın umarız 

ki kısa sürede bitece#ini ve ülkede 
normalle!me sa#landıktan sonra 
Ukrayna’nın kalkınması için hastane, 
ilaç ve tıbbi cihaz üretimi için 
bölgede yatırım yapılabilece#ini 
aktardılar. "kili i! birli#inin daha da 
derinle!tirilerek sürdürülmesi için 
sendikamızın dengi bir Sivil Toplum 
Kurulu!u ile e!le!tirilerek diyalo#un 
geli!tirilebilece#i belirtildi. 

Görü!mede özellikle KKTC’de 
verilen sa#lık hizmetlerinin, 
hastane donanımı ve 

malzeme tedarikleri bakımından 
tıbbi cihaz sektörünün geli!imine 
yönelik e#itimler ile sa#lık sektör 
temsilcileri ile sendikamız arasında 
kurulacak ileti!im ve i! birlikteli#i ile 
sektörel bilincin artırılmasına ili!kin 
hususlar ele alındı. Görü!mede, 
ifade edilen hususlara dair kurumsal 
de#erlendirmelerin yapılmasının 
akabinde tara&arın bir araya gelerek 
Kıbrıs sa#lık sektörü ve Sa#lık 
Bakanlı#ı temsilcileri ile sektörün 
geli!imine ve e#itimine yönelik ortak 
çalı!maları belirleyerek uygulamaya 
geçebilecekleri çalı!maların 
ba!latılması temennisinde  
bulunuldu. 

UKRAYNA 
BÜYÜKELÇ"L"!" 
T"CARET 
ATA#ES"’N"N 
SEND"KAMIZI 
Z"YARET"
7MTC[PC�$Ø[ØMGNÃKNKüK�6KECTGV�
#VCĵGUK�$QT[U�7XCTQX�XG����-¾VKR�
1NGPC�.[VX[PGPMQ�UGPFKMCOČ\Č�
\K[CTGV�GVVK��

KKTC BÜYÜKELÇiLi!i Z"YARET" 
--6%�#PMCTC�$Ø[ØMGNÃKNKüK�5CüNČM�#VCĵGUK�0WTK[G�)ØPG[�XG�6KECTGV�/ØĵCXKTK�(CVOC�5Q[MCP�
KNG�5GPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP�XG�)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČUČ�ċNMG�'TGP�-CTCEC�KMK�
ØNMG�CTCUČPFC�Kĵ�DKTNKüK�QNCPCMNCTČPČ�XG�VKECTGVKP�IGNKĵVKTKNOGUKPG�[ÒPGNKM�FGüGTNGPFKTOGNGTFG�
DWNWPOCM�Ø\GTG�DKT�CTC[C�IGNFKNGT� 



iK YÖNETiMi

0KUCP�/C[ČU�*C\KTCP������28

'(ò(5/(5ñ</(�
<$ï$0$<$1�
'ñò(5/(5ñ1ñ�<$ï$5�

&ØP[CPČP�GP�W\WP�ÒOØTNØ�
KPUCPNCTČPČP��,CRQP[CoPČP�
IØPG[KPFGMK�1MKPCYC�
VCMČO�CFCUČPFC�[CĵCFČüČPČ�
DKNK[QT�OWUWPW\!�
p²NØOUØ\NGT�FK[CTČq�FK[G�
CPČNCP�DW�CFCNCTFC�����
[CĵČPČ�CĵMČP�FÒTV�[Ø\FGP�
HC\NC�KPUCP�XCT��2GMK��
DWTCFCMK�W\WP�ÒOTØP�
UČTTČ�UCFGEG�DGUNGPOG[NG�
KNIKNK�QNCDKNKT�OK!�
#TCĵVČTOCNCT�DK\G�DCĵMC�
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ikigai, Japonca !k! sözcü"ün 
bulu#masıyla olu#ur: Ya#am 
anlamına gelen “!k!” ve 
amaç anlamına gelen “ga!”. 

Japoncada çok der!n anlam 
ta#ıyan bu b!le#!k sözcü"ün 
d!l!m!zdek! kar#ılı"ı !se ya#am 
amacı ya da daha anlamlısı “Sabah 
sen! uyandıran "ey!” olarak 
dü#ünüleb!l!r. $kigai anlayı#ına 
göre anlamlı b!r ya#am !ç!n, sen! 
her sabah yataktan kaldıran ve 
güne devam etme gücü veren 
#ey!n dört b!le#enden olu#ması 
gerek!yor:
Q Sevd!"!n #ey (yan! tutkun) 
Q�Dünyanın !ht!yacı olan #ey 
(yan! m!syonun)
Q�$yi yaptı"ın #ey (yani 
zanaatın)
Q�Para kazandı"ın #ey (yan! !#!n)

Buna göre sevd!"!n, !y! oldu"un, 
para kazandı"ın ve !nsanlı"a 
h!zmet eden b!r #ey yaptı"ın zaman 
$kigai’ye ula#ılab!l!r. Bu unsurların 
a"ırlı"ı k!#!ye göre de"!#!kl!k 
göstereb!l!r, örne"!n ne kadar para 
kazandı"ınız s!z!n $k!ga!’n!zde 
daha küçük b!r alana sah!p olab!l!r.
Pek!, h!yerar#!k kurallar, vah#! 
çalı#ma kültürü g!b! tüm olumsuz 
ko#ullara ra"men, Japonların uzun 
ve sa"lıklı b!r ya#am sürmeler!n!n 
ve yüksek !# ver!ml!l!"!n!n ardında 
ya#am amacını bulmak yan! 
$kigai yatıyor olab!l!r m!? Takım 
kültürünün her zaman b!rey!n 
önünde oldu"u Japon kültüründe, 
!nsanlar ba#kalarına faydalı olmak, 
be"en! ve takd!r kazanmak !ç!n 
çalı#ıyor, hızla mot!ve oluyor ve 
mot!vasyonlarını performanslarına 

yansıtıyorlar.

YA#AM AMACINI BULMAK 
Konu ya#am amacını bulmaya 
gel!nce !nsanın aklına !k! soru 
gel!yor:
1. Ya#am amacım ne? Nasıl 

bulaca"ım? Yoksa çoktan 
o ben! bulmu# mudur?

2. Ya#am amacımı 
gerçekle#t!rmek !ç!n ne 
yapmalıyım?

Ya"am amacımızı bulmak !ç!n 
"öyle b!r yol !zleyeb!l!r!z:
1. Önce de"erlerimizi bulalım. 

Hayatınızı hangi de"erler 
yönetiyor? Bu sorunun do"ru 
bir cevabı yok ve herkes için 
çe#itlilik gösteriyor. 

2. De"erler!m!zden yola çıkarak, 
bu hayatta m!syonumuzun 
neler olab!lece"!n! bulmaya 
çalı#alım. 

Bu soruları sormadan, de"erler 
konusunda b!l!nç kazanmak 
zordur. Benzer #ek!lde kurumların 
da yazılı veya yazılı olmayan 
de"erler! vardır. Kurumlar bu 
de"erler!n! kurum kültürünün 
uzantısı olan !# yapma ve !l!#k! 
b!ç!mler!yle hayata yansıtırlar. 
Kurum de"erler!nden söz etmek 
kolay ancak bunu hayata geç!rmek 
zordur. Bunun !ç!n üst yönet!m!n 
mutlak b!r deste"! ve adanmı#lı"ı 
gerek!r. 

'(ò(5/(5ñ1�'(ò(5ñ
$nsanların ne yaptıklarını 
anlamak !ç!n “davranı"larına”, 
neden yaptıklarını anlamak 
!ç!n de “de$erler!ne” bakarız. 
De"erler davranı#larımızın 
nedenler!n! açıklar, kararlarımız 
!ç!n pusula olur, !t!bar ve saygınlık 
kazandırır. Aynı durum kurumlar 
!ç!n de geçerl!d!r. B!r !nsanın 
de"erler!n! nasıl sözler!ne bakarak 
de"!l, davranı#larına bakarak 
anlıyorsak, kurumların de"erler!n! 
de amaçlarına ula#ırken seçt!kler! 

yollarda ve çalı#anların b!rb!rler!yle 
kurdukları !l!#k!lerde ba#vurdukları 
yol ve yöntemlerde göreb!l!r!z. 
Yeterl! sayıda !nsan b!reysel 
de"erler!n!, !nançlarını 
de"!#t!rd!"!nde, karar ve 
davranı#ları da de"!#!r. Böylel!kle 
o toplulu"un ve de toplumun 
karar ve davranı#ları da de"!#!r. 
De"erler!n b!r kurumda hayata 
geç!r!lmes! ve bunun sonucunda 
sa"lanacak yürekten adanma, 
k!#!ler!n yaptıkları !#le, hayattak! 
varlık nedenler! arasında b!r 
!l!#k! kurmalarıyla gerçekle#!r. 
Böylece anlam arayı#ı !ç!ndek! 
b!rey, “ekmek parası !ç!n 
çalı"maktan” “anlamlı b!r 
neden !ç!n çalı"maya” geçeb!l!r. 

Dünyaya !lham veren l!der 
Mahatma Gandh!’n!n söyled!"! 
g!b! “Dü!ünceler"ne d"kkat 
et duygularına dönü!ür. 
Duygularına d"kkat et 
davranı!larına dönü!ür. 
Davranı!larına d"kkat et 
alı!kanlıklarına dönü!ür. 
Alı!kanlıklarına d"kkat 
et karakter"ne dönü!ür ve 
karakter"ne d"kkat et çünkü 
kader"ne dönü!ür. Dü!ünceler"n 
neyse kader"n de odur.”
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Dünya kuruldu"undan bu yana 
varlı"ını sürdüren !k! kurum 
vardır. Bunlardan b!r! ordu, d!"er! 
de d!nd!r. Bu !k! kurumun #ek!l 
de"!#t!rerek de olsa, her gün daha 
güçlenerek varlı"ını sürdürmes!n!n 
neden! “r!tüel” ler!d!r. R!tüs, 
Lat!nce ’de “do"ru eylem” 
demekt!r. R!tüeller, toplulu"un 
ve b!reyler!n sah!p oldukları 
!nanç s!stemler! neden!yle adeta 
otomat!k olarak yer!ne get!rd!kler! 
eylemlerd!r. B!r asker!n, üstünü 
gördü"ü yerde selamlaması, !nançlı 
b!r!n!n be# vak!t namaz kılması, 
r!tüellere ver!lecek örneklerd!r. 
$nanç dey!nce sınırlı algılanmasın. 
Örne"!n, hemen hep!m!z!n sa"lık 
!nanç s!stemler!n!n uzantısı 
olarak, ne kadar yorgun olursak 
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olalım d!#ler!m!z! fırçalamadan 
yatmamamız da böyle b!r #eyd!r. 
Çünkü Ar!stoteles’!n söyled!"! g!b!: 
“Defalarca ne yapıyorsak oyuz. 
Bu yüzden mükemmell"k b"r 
eylem de#"l, b"r alı!kanlıktır.” 
D!n ve ordu b!nlerce yıldır varlı"ını 
sürdürüyor ve esk!s!nden daha 
sa"lam olarak ayakta duruyorsa 
bunun neden! de"erlere dayalı b!r 
anlayı#ı, e"!t!m!n her a#amasına 
yerle#t!rm!# olmalarıdır.
Günümüzde !# hayatı, dünyaya yön 
veren üçüncü kurum olmu#tur. 
Ancak ça"da# !# ya#amının d!n 
ve ordu g!b! b!nlerce yıllık b!r 
gelene"! ve buna ba"lı olarak 
r!tüeller! olu#mamı#tır. $# dünyası 
üstlenmek durumunda oldu"u bu 
rolü henüz anlayab!lm!# de"!ld!r. $# 
hayatı do"ru !#ler!, do"ru yöntemle 
yapmayı gerekt!r!r. Bunun devamlı 
olab!lmes!, sürdürüleb!l!rl!"e, 
!y! h!zmete ve kurumun 
ruhunun özgürle#t!r!lmes!ne 
!ht!yaç vardır. Bunun !ç!n de her 
düzeydek! yönet!c!n!n ve bütün 
çalı#anların, kararlarını yürekten 
!nandıkları de"erlere dayanarak 
vermeler! gerek!r. De"erler!n 
bel!rlenmes!, hayata yansıtılması 

konusundak! çalı#malara öncel!k 
etmek yönet!c!ler!n görev! olsa 
da de"erler!n ya#atılmasından 
çalı#anlar sorumludur. 
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Kapısından !çer! g!rd!"!n!z b!r 
#!rket!n duvarında #u dört de"er! 
gördü"ünüzü hayal ed!n: “Saygı, 
dürüstlük, mükemmel!yetç!l!k ve 
!let!#!m” Ya da en çok ra"bet gören: 
“Kal!te, ek!p çalı#ması, mü#ter! 
odaklılık, güven, sorumluluk, 
saygı, yen!l!kç!l!k” Nasıl b!r #!rkete 
adım attı"ınızı dü#ünürsünüz? 
Evet, b!rçok #!rket!n g!r!#!nde 
göz alıcı graf!klerle süslenm!# 
de"erler! var. $y! de bu ne kadar 
anlamlı? B!r toplantı yapılsa ve 
“her gün önünden geçt!kler! temel 
de"erler!n ne oldu"u” sorulsa s!zce 
kaç k!#! tam ve do"ru cevabı ver!r?
Her gün verd!"!m!z çok sayıda 
kararın arkasında de"erler!m!z 
olsa da ancak öneml! kararları 
ver!rken de"erler!m!z! fark eder!z. 
Çok kere de kolay, kârlı ya da 
otomat!k olan çözüme yönel!r, 
de"erler!m!zle çel!#en durumu, b!r 

“ama” cümlesi ile kendimize kar#ı 
me#rula#tırırız. Benzer bir durum 
kurumlar için de geçerlidir. Ana 
de"erlerden kısa dönemli çıkarlar 
için “ama” diyerek bu de"erlerden 
ödün verilemez. De"erlerin hayata 
geçmesi için, alınan her kararın 
de"erlerle ili#kilendirilmesi 
gerekir. Bu olmadı"ı takdirde, 
de"erler yazıldı"ı yerde kalır. 
Örne"!n performans sorunu 
neden!yle !#ten çıkartılması 
söz konusu olan b!r çalı#anla 
!lg!l! karar nasıl ver!lecekt!r? 
$# sonuçlarıyla !lg!l! de"erler 
a"ırlıktaysa, çalı#an !#ten çıkarılır; 
‘!nsana saygı ve adalet’ g!b! 
de"erler önde gel!yorsa, çalı#an 
!#ten çıkarılmadan önce kend!s!ne 
koçluk ve mentorluk g!b! destekler 
ver!l!r. Ya da ça"ımızın gerekl!l!"! 
“hız” kavramının kurumsal de"er 
oldu"u b!r #!rket dü#ünel!m.  Bu 
de"ere bakarak, #!rkettek! !#ler!n 
hızla ba#layıp sonuçlanab!lece"!n! 
dü#üneb!l!r!z. Üst yönet!m, hedef 
olarak yazılırsa, çalı#anların bu 
de"ere uyacaklarını dü#ünse 
de çalı#anlar bu b!l!nçte de"!lse 
hız sa"lanab!l!r m!? En yaygın 
hatalardan b!r! de de"erler 
arasına “ek!p çalı"ması” yazıp, 
sadece b!reysel performansı 
ödüllend!rmekt!r. Evet b!reysel 
performans da öneml! ama nerede 
kaldı ek!p çalı#ması?  
B!rçok kurumda de"erler ya 
bel!rlenmem!#t!r ya da bel!rlenm!# 
de"erlerle çalı#anların günlük 
hayattak! uygulamaları arasında 
h!çb!r !l!#k! yoktur. De"erler!n 
hayata geçmes!ndek! b!r d!"er 
zorluk da de"er sayısının fazla 
olmasıdır. Ancak de"erler!n b!r 
h!yerar#!s! vardır. Üstte olan, altta 
olanı kontrol eder. Bu nedenle, 
b!rb!r!ne benzeyen de"erler! 
azaltmak ve sadele#t!rmek gerek!r. 
Çünkü mükemmell!k ekleyecek b!r 
#ey kalmadı"ında de"!l, eks!ltecek 
b!r #ey kalmadı"ında ortaya çıkar.
Yönet!c!ler çok kere bunların 
b!r çel!#k! oldu"unu fark 
edememekted!r. De"erler!n !ç! 
doldurulmadı"ı zaman ortaya 



0KUCP�/C[ČU�*C\KTCP������

iK YÖNETiMi

3�

çıkan !k!yüzlülük ve çel!#k!ler, 
kurumu gülünç duruma 
dü#üreb!l!r. 
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B!r de"er d!z!s! olu#turmanın 
amacı v!zyon ve m!syonu 
destekleyecek uyumlu b!r kültür 
yaratmak !ç!n davranı# !lkeler!n! 
tanımlamaktır. Organ!zasyonun 
kültürü, çalı#anların ortak 
de"er ve davranı#larından, 
aldıkları kararlardan, ek!pler!n! 
yönetme ve !#ler!n! nasıl 
gerçekle#t!rd!kler!nden 
gel!r. Bu kültür; #!rket!n !#e 
alma kararlarına, mü#ter! 
memnun!yet!ne, çalı#ma 
ortamına, kıyafet kurallarına, 
menfaatlere ve faal!yetler!n!n 
d!"er tüm alanlarına yansır. 
H!çb!r ortak de"er! payla#mayan 
topluluklarda, karga#a ve anar#! 
ya#anır. Örne"!n sıraya g!rmey! 
gerekt!ren b!r konuda, herkes öne 
geçmeye kalkarsa hem daha çok 
beklen!r hem de herkes rahatsız 
ve #!kayetç! olur. De"erler, kurum 
!ç!ndek! her b!rey!n sorumlu b!r 
anlayı# !ç!nde !#!n! yapab!lece"! 
b!r çerçeve sunar, denet!m 
!ht!yacını azaltır, çatı#maları önler. 
Çalı#anlar kurumun de"erlerini 
özümsedikleri zaman, herkes 
birbirine kar#ı hesap verme 
yükümlülü"üne sahip olur. 
De"erler uyum ve birlik sa"lar; 
böylece ortak hede%ere hızlı ve 
etk!l! b!r b!ç!mde ula#ılır. Böyle 
b!r çalı#ma atmosfer!n!n gel!#mes! 
!se, emek ve çaba gerekt!r!r. Çünkü 
de"erler sürpr!zler! azaltır ve 
öngörüleb!l!rl!k sa"lar.
Güçlü b!r kurum kültürüne sah!p 

kurulu#larda de"erler, kurumun 
b!r üyes! olarak kabul ed!lmen!n 
de kuralıdır. Böyle b!r kurulu#ta 
kurallara uygun davrananlar 
!y! sonuçlar alırlar ve kurum 
!ç!nde yüksel!rler. De"erlere 
uygun davrandıkları halde 
beklenen sonuçları alamayanlara, 
becer!ler!n! gel!#t!rmek üzere 
e"!t!m ve gel!#!m deste"! ver!l!r. 
De"erlere uygun davranmadan 
!y! !# sonucu alanların davranı# 
düzenleme e"!t!mler!nden 
yararlanması beklen!r. Her 
!k!s!n! de ba#aramayanlar en kısa 
zamanda kurumdan ayrılmak 
zorunda kalırlar.
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Bel!rlenm!# de"erler!n gündel!k 
uygulamalara yansıdı"ı b!r kurum, 
ba#ta çalı#anları daha sonra da 
gerek mü#ter! gerek tedar!kç!ler! 
üzer!nde saygın b!r !zlen!m yaratır. 
&irketin mü#teriye sundu"u / 
ürünün mü#teriye sundu"u ve 
satıcının mü#teriye sundu"u 
e#siz de"erleri ke#fetmekle ba#lar 
kültür. 

De$erler!, dekorat!f olmaktan 
çıkararak, hayata geç!rmen!n 
dört temel kr!ter! vardır:
1. K!"!sel uyum: B!reyler!n 

de"erler! ve !nançları 
!le sözler!, eylemler! ve 
davranı#ları arasında b!r 
h!zalama olmalıdır. 

2. Yapısal uyum: Yapılarda, 
s!stemlerde, süreçlerde, 
pol!t!kalarda, te#v!klerde ve 
prosedürlerde kurumsalla#mı# 
olarak, kurulu#un bel!rt!len 
de"erler! !le kurulu#un 

davranı#ları arasında b!r 
h!zalama olmalıdır.

3. De$erler h!zalaması: 
Çalı#anların ki#isel de"erleri 
ile kurulu#un belirtilen 
de"erleri arasında bir hizalama 
olmalıdır. Tüm çalı#anların 
organizasyonda kendilerini 
evlerinde hissetmeleri ve tüm 
benliklerini i#e getirebilmeleri 
önemlidir.

4. Görev uyumu: Tüm 
çalı#anların mot!vasyon ve 
amaç duygusu !le kurulu#un 
m!syonu ve v!zyonu arasında 
b!r h!zalama olmalıdır.  
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Komadak! kadın 
ölüyordu.'Dü#ünde cennete 
götürüldü"ünü ve yargılandı"ını 
gördü. “Sen k!ms!n?”'ded! b!r ses 
ona. “Ben beled!ye ba#kanının 
karısıyım,” d!ye yanıtladı. “K!m!n 
karısı oldu"unu sormadım, 
k!ms!n?” “Dört çocuk annes!y!m.” 
“K!m!n annes! oldu"unu 
sormadım, k!ms!n?” “Ben b!r okul 
ö"retmen!y!m.” “Ne oldu"unu 
sormadım, k!ms!n?” Bu böyle 
devam ed!p g!tt!…Ne cevap ver!rse 
vers!n, “Sen k!ms!n?” sorusuna 
tatm!n ed!c! b!r cevap olmadı.  
Kadın komadan uyandı ve !y!le#t!. 
Hayatının ger! kalan bölümünde, 
bu soruya b!r yanıt bulmaya 
çalı#acaktı. Tek fark buydu! 
H!kâyeden #u sonucu çıkartmı#lar: 
“Çalı#mak !ç!n ya#ayan b!r! çok 
geçmeden emekl! olab!l!r, e#!nden 
ayrılab!l!r, çocuklar büyüyüp 
evden g!tm!# olab!l!r, hayaller! 
kaybolab!l!r…K!#! en!nde sonunda 
ölecekt!r ve o zaman tüm bunlar 
ne anlama gelecekt!r?”'
Cesur Yürek f!lm!ndek! efsane 
repl!kler!nden b!r! gel!yor aklıma…
W!ll!am Wallace ölüme yürürken af 
dilemesini isteyenlere V!ctor Hugo 
tarafından söylenm!# #u sözle yanıt 
verm!#t!:“Herkes ölür!ama herkes 
gerçekten ya!amaz!”%B!reyden 
kuruma herkes!n !k!ga!’s!n! 
bulmasını; sa"lıklı, anlamlı ve uzun 
b!r hayatı olmasını d!ler!m. 
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Günümüzde Blockchain, oldukça gündemde bir konu. 
²\GNNKMNG������[ČNNCTČPFC�$KVEQKP�UC[GUKPFG�\GPIKP�
QNCP�MKĵKNGTKP�JKM¾[GNGTK�QNFWMÃC�EG\DGFKEK[FK��$WPW�

ÒPØOØ\FGMK�QP�[ČNČ�MCÃČTOCOCOČ\�KÃKP�XGTKNGP�VCXUK[GNGT�
K\NGFK��$W�FC�CUNČPFC��$KVEQKPoKP�CTMCUČPFC�[CVCP�FKüGT�
MCXTCONCTNC�MCTČĵVČTČNOCUČPC�UGDGR�QNFW��*CNDWMK�

$NQEMEJCKP�VGMPQNQLKUK��ƂPCPU�FČĵČPFC�FC�DKTÃQM�CNCPFC�
[CTCVČEČ�DKÃKOFG�MWNNCPČNČ[QT�

'h1<$1,1�(1�*h9(1/ñ�7(.12/2-ñ6ñ��

%/2&.&+$L1�9( 
.5L372�3$5$/$5$ 

*(1(/�%$.,ï



0KUCP�/C[ČU�*C\KTCP������

B!L!"!M & TEKNOLOJ!

33

Güven meselesi bir ili!kide 
olmazsa olmazımız de"il 
mi?  Bu para veya sahip 
oldu"umuz herhangi bir 

!eyin transferinde de böyle. Her 
zaman arada güveni teyit eden bir 
aracı olsun isteriz. Örne"in paramızı 
banka vasıtasıyla göndermek, elden 
vermekten daha güvenli gelir bize. 
Bu hep böyleydi, peki hala geçerli mi? 
1587 yılında dünyanın ilk bankasının 
Venedik’te kurulmasıyla günümüze 
kadar uzanan, bir otoritenin onayladı"ı 
merkezli para transferi dönemi bitiyor. 
Bunun yerine onay mekanizmasını 
ortadan kaldıran, merkeziyetsiz (De-#) 
sistem ile otoriteye ihtiyaç duyulmayan 
yeni kripto paralar devri açılıyor. Bu 
sistemin altyapısının adı da Blockchain. 
Üstelik bu teknoloji, sadece #nans 
sektöründe de"il, sa"lıkta, sigortacılıkta 
veya !öyle diyelim; verinin ve ürünün 
el de"i!tirdi"i her ortamda, sistem 
merkeziyetsiz olmaya aday!
Blockchain sistemini cazip kılan neydi? 
Kullandı"ı güvenlik altyapısı elbette. 
Bugüne kadar bilinen ezberlerin 
dı!ında bir !ifreleme kullanımı söz 
konusu. Bu sistem o kadar güvenli 
görünüyor ki neredeyse bili!im 
çalı!anlarının bile güvendi"i bir sistem 
gibi duruyor. 
Peki nedir bu BlockChain teknolojisi? 
Networkü nasıl olu!turuyorlar? 
Yaptı"ın i!lemleri ve verileri nasıl 
saklıyor bu sistem? Sisteme sızma 
neden imkansıza yakın? Nasıl para 
üretiliyor? Bu üretilen para nasıl el 
de"i!tiriyor? Bir sonu gelecek mi 
bu üretimin? Bu üretilen paralar ile 
dünyamızda satın alma yapabilecek 
miyiz? Sanal ve gerçeklik iç içe iken sen 
dairenin dı!ında kalamazsın öyle de"il 
mi? Gelin bu konuyu bir masaya yatırıp 
ameliyat edip patolojiye parça gönderip 
sonucu net bir !ekilde görelim.
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Dünya elimizin altında öyle 
de"il mi? Hepimiz sanal 
dünyalara mobil cihazlarımız 
veya bilgisayarlarımız ile 

ba"lanıyor, i!lemler yapıyor, veri 
kullanıyor veya veri üretiyoruz. Web 2.0 
dedi"imiz bu sanal dünyada, dünyanın 
dört bir yanından bilgisayarlar ba"lı. 
Blockchain mimarisini ise bu sanal 
a"lara özel olarak ba"lı bir grup 
bilgisayarın, kendi aralarında bir 

algoritma ile konu!uyor olması olarak 
tanımlayabiliriz. Bu konu!mada 
veriyi !ifrelerken ve çözerken özel 
bir matematiksel !ifreleme metodu 
kullanılıyor. Bir de yapılan her i!lemde 
makinalar arası bir teyitle!me yapılıyor. 
‘‘Evet bu i!lem bana ait, ben yaptım’’ 
gibi. Bir kere yapılan bu teyit artık 
de"i!tirilemiyor ve sistemde yerini 
alıyor.
$nternet üzerinde konumlanan bir 
uçtan-uca teknoloji olan Blockchain, 
Kasım 2008’de ortaya atıldı"ında 
para birimi olu!turma, i!lemleri 
onaylama ve mülkiyeti aktarma gibi 
konularda merkezi bir otoriteye gerek 
olmamasına dayalı bir sanal para birimi 
olan Bitcoin’in bir parçasıydı. Bitcoin, 
Blockchain teknolojisi kullanılarak 
hayata geçirilmi! ilk teknoloji. Bu dijital 
paraları anlayabilmek için öncelikle 
Kriptolojiyi yani !ifrelemeyi iyi 
anlamak gerekir.
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Veri transferleri yapılırken veriyi 
!ifreleyerek göndermek ve transfer 
edilen ki!inin de bu !ifreyi çözerek 
teslim alması birçok matematiksel 
algoritma ile yapılır. Bunlardan 
en bilineni ‘Simetrik ve Asimetrik 
%ifreleme’ algoritmasıdır. Bu 
algoritmada CIA güvenlik üçlüsü 
C: Co!dentiality (Gizlilik), I: 
Integrity (Bütünlük), A: Availability 
(Eri"ilebilirlik) vardır. Bugüne kadar 
kullandı"ımız birçok uygulamadaki 
ki!isel verileri korumanın altyapısında 
bu metot kullanılmı!tır. Örne"in 
WhatsApp konu!maları bu !ekilde 
!ifrelenerek gönderilir, hackerler 
kırabilir mi bu !ifreyi, olasıdır elbette ki. 

Fakat blockchain mimarisini kullanıp 
üretilen kripto paralar, örne"in 
Bitcoin-BTC !ifrelemesi kelimenin tam 
anlamıyla kale gibi diyece"im de kale 
ne ki, hackerların an itibarıyla asla 
çözemeyece"i bir algoritma olan SHA 
(Secure Hash Algorithm- Güvenli 
Hash Algoritması) kullanılarak 
yapılır. Bu Hash algoritması ABD ulusal 
güvenlik ajansı NSA ( National Security 
Agency)  kriptogra&arı tarafından 
geli!tirildi. SHA-256 !ifreleme 
algoritmasında girdi ne olursa olsun 
ister bir rakam ister bir harf ister bir 
tapu evrakı ister bir nüfus kâ"ıdı ya da 
yazılmı! bir roman olsun, !ifrelenirken 

PINAR KAB!L
Bili!im Teknolojileri Mühendisi
TÜB"DER Ba!kanı
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64 karakterli bir çıktı olu!arak korunur. 
Bitcoin (BTC) a"ında kullanıcılar 
arasındaki i!lemlerde, payla!ılan blok, 
bir blok numarası ve önceki blo"a ait 
hash kodunu içerir ve çıktısı  
SHA-256 standardına uygun hash 
koduna dönü!türülür. Bu niçin mi 
yapılır, blok içindeki veri ile oynama 
yapıldı"ında hash kodu da farklıla!aca"ı 
için geriye dönük de"i!iklik hemen 
anla!ılacaktır. Dolayısıyla Blockchain 
üzerindeki veri asla de"i!tirilemez ve 
geriye dönük ba!langıç noktasına kadar 
do"rulu"una eri!ilebilir.  Blockchain 
üzerinde olu!turulmu! ve binlerce 
transfer i!lemini içeren bloklardan 
olu!an bir hash kodunu geri çevirmek, 
kırmak an itibarıyla elimizdeki 
teknolojiler ile imkansızdır. 
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De"i!tirilemeyen dijital varlıklar geçici 
bir moda gibi görünüyor olabilir. 
Ancak herkesin dijital içerikten para 
kazanmasını sa"layan blok zinciri 
tabanlı bir araç olan bu yeni teknoloji, 
açıkça büyük bir sektör haline geliyor.  
Peki bu Blockchain üzerindeki kripto 
paraların, dünya i!lerinde kullanımı 
olacak mı, olacaksa nasıl olacak ve 
bu i!ten kimler zararlı kimler karlı 
çıkacak?

Dijitalle!ti"iminiz bu son on be! yılda 
kazancın en büyük payını para transferi 
hizmetleri ile otoritenin ba!ında 
bulunan bankalar aldı. Paranın el 
de"i!tirmesi; ki!i ile ki!i arasında, ki!i-
ticari kurum veya e-ticaret kurulu!ları 
arasında, ki!i ile devlet arasında 
olabilir. Tüm bu alı!veri!lerde otorite 
sahibi komisyon alan bankalar esas payı 
kazanan olmu!tu. Ancak bu komisyon 
alma devri sona eriyor !imdi. Otorite 
halkın eline geçip, kendi varlıklarını 
kendinin koruyaca"ı, bir nevi sanal 
altın da denilen kripto paraları 
kullanacakları devirlere geçiliyor.
Crypto ve currency kelimelerinin bir 
araya getirilmesiyle yaratılmı! olan 
cryptocurrency deyimi kripto (!ifreli) 
para anlamına geliyor. Kripto para; 
internet aracılı!ıyla kullanılan, 
hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı 
kuruma ba!lı olmayan, sanal para 
birimini ifade ediyor. 
Kripto paraların ilk ortaya çıkanı ve 
halen de en yaygın olanı Bitcoin. $lk 
dijital para olan Bitcoin-BTC, Satoshi 
Nakamoto dedi"imiz ki!i/grup 
tarafından, aslında ki!i özgürlüklerini 
koruyabilmek ve otoritelerin elindeki 
yönetim argümanlarının kısıtlanması 
amacıyla Blockchain üzerinde 
geli!tirilmi! ilk uygulama. Bitcoin’in 
ya da kripto paraların ardında yatan 
teknolojiye kıyasla daha çok ra"bet 
görmesi, onun arka planıyla özde!mi! 

gibi algılanmasını sa"ladı. Halbuki, 
Bitcoin aslında bir kripto para birimi. 
Kripto paralar da Blockchain alt 
yapısının #nans alanında bir kullanım 
örne"i.
Dünyanın ikinci en büyük Blockchaini 
olan Ethereum’dan da biraz bahsedelim 
isterim.Bitcoin blok zincirinden farklı 
olarak aslında Ethereum, üzerinde 
uygulama (NFT, Token ,DiFi gibi) 
geli!tirilecek bir platform olarak 
ortaya çıktı ve kendini bu alanda 
geli!tirdi. DiFi (Decentralized Finance, 
Merkeziyetsiz Finans) denince ki!ilerin 
kullandı"ı kredi, mevduat, portföy 
benzeri her tür #nansal varlıkları 
ve hareketleri blokzincir üzerinde 
ta!ımanın adı anla!ılmalı. Ethereum 
bu tür anla!maları yapabilece"iniz ve 
adına SmartContract, akıllı anla!malar 
olu!turaca"ınız network sistemidir.  
De# token sektöründen elde etti"i 
komisyonlar ile inanılmaz bir kazanç 
kapısı elde eden Ethereum, bir de 
üzerinde geli!tirilen birçok Token 
ve NFT’nin ba!arısız yönetilmesi 
sonucunda sistemde gömülü 
kalmasından da gelirlerini katladı.
Blockchain üzerinde elde edilen 
kripto paralar ile ödeme kabul eden 
dünya devleri arasında; Microsoft 
Bitcoin ile ödeme kabul ederken 
ayrıca Bitcoin Blockchain’i üzerinde 
geli!tirdi"i ION iki katmanlı kimlik 
do"rulama sistemini de ürünlerinde 
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kullanıyor. Starbucks #rması ise 
blokzincir üzerinde geli!tirdikleri Bakkt 
uygulaması ile ödeme kabul ediyor. 
Yine Amazon kendi kripto parasını 
olu!turdu, ancak henüz kullanıma 
sunmadı. Sadece Amazon hediye 
kuponlarını Bitcoin’e dönü!türen 
bir platform olan Bitre#ll vasıtasıyla 
alı!veri! yapılabiliyor. PayPal, Visa, 
CocaCola, Tesla gibi devler bir yana, 
kısa sürede tabana yayılacak birçok 
uygulama ile çok yakında sokaktaki 
Ahmet amca bile kripto paralar 
kullanarak alı!veri! yapabiliyor olacak.
Son olarak Blockchain mimarisi sadece 
para ve #nansal piyasalar alanında 
kullanılmıyor konusunda gelelim. 
Dünyada Blockchain, sa"lıktan 
müzi"e birçok alanda kullanıldı"ı 
halde Türkiye’de hâlâ ço"u kimsenin 
Blockchain mantı"ını Bitcoin’den öteye 
götüremedi"i bir gerçek. Blockchain’in 
i! dünyasında devrim yarataca"ı 
söyleniyor ancak beklenenden çok daha 
uzun zaman alacak gibi… Merkezi olan 
tüm veri depolama ve yönetme alanında 
kullanımına ba!lanacak gibi duruyor. 
Nüfus, tapu, sa"lık verileri gibi birçok 
alanda sistemin ihtiyaçlara en üst seviye 
çözüm sunaca"ı ortada. Özellikle sa"lık 
alanında hasta, tedavi ve ilaç verilerinin 
payla!ım hızı ve ula!ılabilirli"ini 
sa"layan Blockcain uygulama 
platformları, ya!am kalitesini artırdı"ı 
gibi, sisteme inanılmaz bir kolaylık 
getirecek, hatasız tedaviler ile süreci 

ve maliyetleri azaltacak uygulamaların 
sektörü rahatlataca"ı ku!kusuzdur.
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Do"umumuzdan itibaren çe!itli zaman 
dilimlerinde hastaneye gidiyoruz öyle 
de"il mi? Kimi zaman hastalı"ımızın 
te!his ve tedavisi için, kimi zaman 
kan tahlili yaptırıyoruz, kimi zaman 
röntgenimiz, MR’ımız çekiliyor. Bu 
i!lemlerin ardından çe!itli ilaçlar 
kullanıyoruz. Bütün bunların bir 
zincir olarak kaydedildi"ini dü!ünün. 
Böyle bir zincir, çok ki!isel bir zincir 
olurdu ku!kusuz. $!te Blockchain’le 
bu gizlili"in sa"lanması ve zincirin 
istenilen ki!ilerle payla!ılması mümkün. 
Blockchain mimarisi kullanılarak sa"lık 
alanında geli!tirilen uygulamalara bir 
örnek olarak Healthureum;  Ethereum 
Blockchaini üzerinde geli!tirilmi! 
ve sa"lık kayıtlarının !ifrelenerek 
bloklandı"ı ve hastanın kendi 
kontrolünde oldu"u, diledi"i kurum 
ve ki!iler ile payla!abildi"i, kayıtların 
de"i!tirilemedi"i ve geçmi! tüm 
kayıtların görülebildi"i bir uygulama. 
Her seferinde geçmi! kayıtları soran 
doktorların ve hastanın ıstırabı bu 
!ekilde bitip birim zamandaki hasta 
görme sayısı artabiliyor ve minimum 
hata ile tedavi sa"lanabiliyor. 
Bir ba!ka Blockchain üzerinde 
olu!turulan uygulama Scalamed. Bu 

uygulama reçetelerdeki sahtecili"i, 
ilaç üreticileri, eczaneler, doktorlar ve 
hastaneler arasındaki ilaçların kayıt, 
teyit ve transferinin güvenli bir !ekilde 
yapılmasının altyapısını olu!turuyor. 
Bu alanda özellikle Covid-19  
pandemisi zamanında geli!tirilen 
a!ıların güvenli bir !ekilde zincirde 
ta!ınması ve uygulanması sırasında 
P#zer #rmasının da içinde oldu"u 
MediLedger, Genentech gibi giri!imler 
büyük ba!arılar sa"lamı!lardır. 
Covid-19 pandemisi sırasında Kanada’ 
da geli!tirilen Vitalhub ve Docit 
Blockchain uygulamaları sayesinde, 
elektronik taramalar ve a!ı tedarik 
zinciri mükemmel ve sıfır hatalı !ekilde 
yönetildi.  Stanford Graduate School 
of Business tarafından yayımlanan 
“blockchain for social Impact: moving 
the hype” ba!lıklı bir makale, sa"lık 
sektörünün bu tür Blockchain 
uygulamalarına en çok ihtiyaç oldu"u 
gerçe"ini gözler önüne sermi!tir.
Tüm bunları göz önüne aldı"ımızda 
büyük teknolojik de"i!imin bu alanda 
olması gerekti"ini dü!ünüyoruz ama 
öyle olmuyor. Sa"lık, ilaç ve sigorta 
sektörleri teknolojiyi seviyor. Ancak 
de"i!imleri çok kolay adapte etmekten 
çekiniyorlar. Mental olarak buna hazır 
de"iller gibi dü!ünüyorum. Ama gelecek 
geldi, sevgili dostlar... Teknolojiyi bir 
yürüyü! bandına benzetirsek e"er, 
bulundu"umuz konumu koruyabilmek 
için bile hareket etmek zorundayız! 
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ister ki!isel markanız ile ister 
kurum markanız ile pazarda 
yer alın, b"r ürün, h"zmet ya da 
markanın ba!arıya ula!masında, 

do#ru hedef k"tle bel"rlemek hayat" 
öneme sah"pt"r. Herkese h"tap etmeye 
çalı!arak yapılan çalı!malar "se; 
yanılgılara, zaman kaybına, paranın 
ve emekler"n yanlı! k"!" ve gruplar 
"ç"n harcanarak bo!a g"tmes"ne, 
dolayısıyla da ba!arısızlı#a sebep olur. 
Etk!l! b!r markalama stratej!s!n!n 
temel!; açıkça tanımlanmı" bir 
hedef kitleye sahip olmaktır. 
Bu temel do#ru atılmazsa hang" 
pazarlama planı olursa olsun hüsranla 
sonuçlanır.
Hedef k"tlen"z" anlayarak 
ürününüzü ve h"zmetler"n"z" 
onların "ht"yaçlarına, "stekler"ne 
ve çözülemeyen sorunlarına göre 
düzenleyeb"l"rs"n"z. Ardından 
marka "let"!"m"ne ba!ladı#ınızda 
"çer"#"n"z" ve reklamlarınızı bu 
temel üzer"ne "n!a eder, "let"!"m"n"z" 
potans"yel mü!ter"ler "ç"n ancak 
bu !ek"lde daha çek"c" ve "lg" çek"c" 
hale get"reb"l"rs"n"z. Bunu ba!armak 
"ç"n, hedef k"tlen"z"n k"m oldu#u, 
markanızdan ne bekled"kler" ve 
duygusal tepk"ler" ortaya çıkarmak, 
n"hayet"nde daha fazla satı! yapmak 
"ç"n onlarla en "y" nasıl "let"!"m 
kurab"lece#"n"z g"b" faktörler" göz 
önünde bulundurmak gerek"r.
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Hedef k"tle, aslında b"r hedef 
de#"ld"r.$(Potans!yel mü"ter!ler!n!z! b!r 
kenara ayırırsak) hedef k"tle maa!ınızı 
ödeyenlerd"r. Markanızı ayakta tutan, 
nak"t akı!ınızı sa#layan, markanızın 
g"derler"n" ödeyenlerd"r. Markanıza 
anlam katanlardır. S"z"n rak"pler"n"z 
arasından sıyrılmanızı sa#layanlardır.
Markaların pazarlama stratej"s" 
gel"!t"r"rken göz önünde bulundurması 
gereken, ürün ve hizmetlerin"z"n 
çözdü#ü ortak sorunlara ya da 
kar!ıladı#ı ortak "ht"yaçlara sah"p 
k"tled"r. 
Hedef k"tle "fades" tanım olarak 
yerle!m"!se de ço#u zaman ortada 
k"tle b"le yoktur. K"tle yer"ne b"reye 
odaklanmak gerek"r. Onunla "let"!"m 
tek yönlü de#"ld"r. Sohbet edeb"l"r, 
payla!ımda bulunab"l"r, f"k"r ve 

öner"ler"n" alab"l"rs"n"z. Aynı ürün/
h"zmet" sunan f"rmaların hedef 
k"tleler" b"rb"r"nden farklı olab"l"r. Aynı 
zamanda b"r markanın b"rden fazla 
hedef k"tles" de olab"l"r. B"rden fazla 
hedef k"tleye h"tap eden markalar, her 
k"tle "ç"n farklı b"r pazarlama stratej"s" 
olu!turmalıdır. Markanın b!l!n!rl!#! 
ve ürünlerin satı"ını belirleyen 
"ey, hedef k!tleye özel pazarlama 
stratej!s! olu"turmak ve marka 
!let!"!m!n! yapmaktır.
Örne#in, spor ayakkabısı satan b"r 
marka oldu#unuzu dü!ünün. Her 
kategor"de spor ayakkabı satmanız 
durumunda yet"!k"nler ve çocuklar 
dah"l herkes" hedef k"tleye dah"l 
eders"n"z. Ancak, spor ayakkabıları 
sadece ko!u ayakkabılarıyla sınırlı 
tuttu#unuzda hedef k"tlen"z 
daralacaktır. Bu do#rultuda, hedef 
k"tlen"z" 18-45 ya! aralı#ında 
sınırlayarak onların "lg"s"n" çekecek 
mesajlar üretebilirsiniz. 
Hedef k"tle h"çb"r zaman HERKES 
olamaz. Pazarlama "let"!"m" 
çalı!malarının çok azı bütün 
kamuoyunu kapsayacak !ek"lde 
planlanmaktadır. Kurumun yapaca#ı 
pazarlama faal"yetler"nde bu 
gruplardan sadece b"r" veya b"rden 
fazlası kullanılab"l"r.
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Markanın hedef k"tle anal"z"n"n 
yapılmasında 8 adımdan olu!an b"r 
l"ste genel olarak kabul görmü!tür. 
Bu adımları tak"p etmek "!"n"z" 
kolayla!tıracaktır:
1. Tüket!c!ler!n Segmente 

Ed!lmes!: Tüketicileri ürün ve 
hizmetinizin detaylarına ba#lı 
olarak bölümlere ayırmak gerekir.  

2. Hedef K!tlen!n Bel!rlenmes!: 
Ortaya çıkan segmentler", !"rket"n 
faal"yet konusunu, "mkânları 
ve yetenekler" d"kkate alarak 
de#erlend"rmek gerek"r. Bu tüket"c" 
gruplarından uygun olan b"r veya 
b"rden fazlası seç"lerek, hedef k"tle 
olarak tanımlanır.

3. Özellikleri $y! B!l!nen 
Gruplardan Seç!lmes!: Hedef 
k"tlen"n arzu ve özlemler"n", 
duygularını, yönel"mler"n" 
b"zzat "ç"nde duyan, h"sseden b"r 

g"r"!"mc"n"n ba!arı sansı daha 
yüksekt"r. Bu nedenle özell"kler" 
b"l"nen, a!ina olunan gruplar 
öncelikli seçilmelidir.

4. Hedef K!tlen!n Yakın Tak!be 
Alınması: Yüz yüze görü!meler 
hedef k"tlen"n tutum ve 
davranı!ları, zevk ve terc"hler" 
hakkında toplamanızı sa#lar. 
Bu yakın görü!meler haz"ne 
de#er"nded"r.

5. Hedef K!tlen!ze Göre 
Ürün ve H!zmet Konsept! 
Olu"turulması: Hedef k"tlen"n 
özell"kler"ne, zevk ve terc"hler"ne 
göre, üret"lecek mal veya h"zmet"n 
temel konsept" olu!turulur.

6. Hedef K!tle !le Marka 
K!ml!#inin Uyumu 
Sa#lanmalıdır: Hedef tüket"c" 
k"tles"n"n ortak k"ml"#" "le 
"!letmen"n k"ml"#" arasında 
tam b"r uyum sa#lamak çok 
öneml"d"r. F"rmanın yer" ve 
dekorasyonundan çalı!anların 
tutum ve davranı!larına kadar her 
!ey mü!ter" k"tles"n"n k"ml"#" "le 
uygun olmalıdır.

7. Hedef K!tleye H!tap Eden 
Tanıtımlar Yapılmalıdır: Hedef 
k"tlen"n ortak k"ml"#" ve hayat 
tarzı hakkında toplanılan b"lg"ler, 
"maj yaratma tanıtım ve reklâm 
çalı!malarında çok "!e yarar.

8. Hedef K!tleye Göre F!yat 
Bel!rlenmel!d!r: F"yatlama 
a!amasında tab"" k" hedef k"tlen"n 
alım gücü esas alınarak, mal"yetler" 
de bu f"yat düzey"ne göre 
bel"rlemek gerekl"d"r. Çok dü!ük 
veya yüksek f"yatlar hedef k"tlen"n 
ıskalanmasına yol açar.

Ba!arılı b"r hedef k"tle planlaması 
"ç"n tüm bu a!amaların d"kkatl" b"r 
!ek"lde ara!tırılması, anal"z ed"lmes" 
ve gerekl" durumlarda ürün tasarımına 
kadar en ba!a dönüp tüm pazarlama 
planının gözden geç"r"l"p gerekl" 
düzenlemeler"n yapılması gerekeb"l"r. 
De#!"en toplumsal de#erler ve 
gel!"en teknoloj! !le hedef k!tle 
davranı"ları da de#!"mekted!r. 
Bu nedenle hedef k"tle planlamanızı 
yapmı! olsanız b"le sürekl" 
olarak d"nam"k halde  
tutmanız gerek"r. 
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Mü!ter" özell"kler" hızla de#"!"yor. Bu 
durum da markalarını güncellemeyen 
f"rmaların "!"n" zorla!tırıyor. Kend"n" 
de#"!en mü!ter" davranı!larına ve 
talepler"ne adapte etmek "steyen 
f"rmaların, öncel"kle mü!ter"n"n 
de#"!en özell"kler" konusunda b"l"nçl" 
olmaları gerek"yor. 
Pek" "ç"nde bulundu#umuz bu dönem"n 
mü!ter" davranı! özellikleri nelerd"r?

• Ara"tırmacı Yapıdalar
Son dönemde yapılan b"rçok ara!tırma, 
mü!ter"ler"n b"r ürün alırken esk"s"ne 
oranla daha fazla ara!tırma yaptıklarını 
göster"yor. Ara!tırma yapmak esk"s"ne 
oranla daha kolay ve key"%". Tüket"c"ler 
b"r ürün almadan önce kar!ıla!tırma 
s"teler"nde "ncel"yor, yorumları okuyor, 
f"yatları kar!ıla!tırıyor.

• Daha B!lg!l! ve Daha Güçlüler
Markaların tüket"c"ler" etk"leme 
gücü g"derek azalıyor. Çünkü tüket"c" 
b"rçok alanda ara!tırma yaptı#ı "ç"n 
marka yönet"c"ler"nden daha b"lg"l" 
oluyor. Tüket"c"y" "kna etmek daha zor. 
&nanmadıkları b"r !ey söyled"#"n"zde 
s"ze kanıtlarıyla, ekran görüntüler"yle 
öyle olmadı#ını göster"yorlar. 
Mü!ter"ler"n b"lg" eks"kler"nden 
yararlanmak yer"ne, ona en "y"s"n", en 
do#rusunu sunmaya çalı!mak, çok daha 
sa#lıklı b"r yol olacaktır.

• Çok Daha Fazla Alternat!fe 
Sah!pler

B"r ürün almaya karar verd"#"n"zde 
ma#azaya g"tmen"ze gerek kalmıyor. 
Loj"st"k "mkanlarının da artmasıyla 
"sted"#"n"z ürün kapınıza kadar gel"yor. 
Bu durum tüket"c"ler"n el"n" çok 
güçlend"rd" ve alternat"%er"n" ço#alttı. 
Kend"ler" "ç"n en uygun ürünü seçmeye 
çalı!ıyorlar. Markalar "se, en uygun 
ürün olma "ç"n çaba sarf etmek zorunda 
kalıyor. 

• Markalara Sadakatları Az
Yen" dönem tüket"c"ler hep daha 
fazlasını "st"yorlar. Sadık oldukları 
kavram; daha "y"s"! Tüket"c"ler, 
kend"ler"n" sadık h"ssetm"yorlar. 
Esk"s"ne oranla çok fazla marka 
"le muhataplar ve herhang" b"r"ne 
ba#lanmayı terc"h etm"yorlar. Onlar 

"ç"n öneml" olan o ürünü alırken "y" 
h"ssetmeler". Sadık mü!ter"ler"n"z olsun 
"st"yorsanız, her zamank"nden çok 
çalı!manız gerek"yor.

• B!rçok Kaynaktan 
Etk!len!yorlar

Tüket"c"ler c"dd" b"r mesaj 
bombardımanı altındalar. Markalar 
ısrarla kend"ler"n" terc"h etmeler"n" 
"st"yor. Karar vermek "ç"n çok 
alternat"%er" oluyor. Tüm bu faktörler 
karar vermeler"n" zorla!tırıyor.
Markaların ayakta kalmaları, 
özlerini kaybetmeden ça#a uyum 
sa#lamalarına ba#lı. Bunu sa#lamak 
için ise mü!terilerini tanımak, 
onların ihtiyaçlarını anlamak ve bu 
ihtiyaçların bir adım ötesine geçmek 
gerekiyor. Bunu yapabilen markalar 
güç kazanıyor, ayakta kalıyorlar. 
Yapamayanlar ise yo#un rekabet 
!artları içinde kaybolup gidiyorlar. 

Mü!teri özellikleri hakkında birçok 
çalı!ma ve ara!tırma var. Fakat özünde 
önemli olan, insanı anlamaktır. 
Güncel bir örne#i Net%"x üzer"nden 
verel"m. Her gün yüzlerce yen" "çer"#"n 
yüklend"#" Net%"x, "zled"#"n"z d"z"lere 
ya da f"lmlere göre s"ze yen" öner"ler 
sunmakta. Bu öner"ler" sunarken 
s"z"n demograf"k özell"kler"n"ze, 
ya!ınıza, c"ns"yet"n"ze ve daha öncek" 
seç"mler"n"ze göre hareket ed"yor. 
Pek" bu ne anlama gel"yor? Yan" 
arkada!larınız "le aynı "çer"#"n farklı 
reklamlarını görüyorsanız !a!ırmayınız.
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Satı"ların Yeter! Kadar 
Gerçekle"m!yor Olması
&!letmeler, çe!itli satı!, maliyet ve kâr 
hede%eri koyar. Belirlenen dönem 
sonunda hede%er ve realizasyon 
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arasındaki fark tolore edilebilir sınırın 
altında kalırsa i!letme iki noktaya 
odaklanır:
1. Genel ekonom!k durum ve 

sektör ortalamaları: Genel 
p"yasalar düzey"nde b"r de#"!"kl"k 
varsa buna uygun ekonom"k 
tedb"rler alınır. 

2. Mü"ter! terc!hler!n!n 
de#!"mes!: Rak"pler"n f"yat 
tekl"%er", f"yatlandırma hataları 
g"b" pazarlama hataları yapıldı#ını 
göster"r. Bu durumda mü!ter" 
terc"hler"n"n de#"!mes", hedef 
pazarın beklent"ler"n"n de de#"!t"#"; 
rak"pler"n f"yat tekl"%er", "!letmen"n 
hedef k"tles"ne odaklanmı! ba!ka 
!"rketler"n oldu#u; f"yatlandırma 
hataları "se hedef k"tlen"n ürün 
b"çt"#" de#er"n yanlı! tay"n 
ed"lm"! oldu#u manasına gel"r. 
Bu faktörler"n sadece b"r" veya 
b"rden fazlası aynı anda meydana 

geleb"lmekted"r.

Mü"ter! %!kâyetler!n!n Yüksekl!#! 
ve Ger! Dönmeyen Mü"ter!ler
B"r "!letmen"n mü!ter"ler"n" 
anlamadı#ının en öneml" 
göstergeler"nden b"r"s" de !"kâyet 
ve "ade ürünler"n"n fazla olmasıdır. 
Ürünler"n "ade ed"lmes", "!letmen"n 
de#er tekl"f"n" yanlı! veya kötü 
sunmasından kaynaklanıyor olab"l"r. 
&!letme muhakkak her !"kâyete en 
hızlı ve çözüm üretecek !ek"lde cevap 
vereb"lme kab"l"yet"nde olmalıdır. 
Yapılan ara!tırmalarda, !"kâyet" üzer"ne 
sorunu çözülen mü!terilerin, i!letme ile 
ilgili hiç !ikâyeti olmayan mü!terilerden 
daha sadık oldukları ortaya çıkmı!tır.
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Sosyal medya, hedef k"tle bel"rlemek 
açısından çok fazla "mkân sunmaktadır. 
Bu sayede geleneksel pazarlama 
sınırlarının dı!ına çıkarak, mü!ter"yle 
"lg"l" b"rçok ver"ye ula!ab"l"rs"n"z. Bu 
ver"ler" do#ru anal"z ett"#"n"zde "se 
hedef k"tlen"ze er"!"m"n"z kolayla!ıyor. 

Sosyal medyanın hedef k!tle 
açısından sa#ladı#ı !mkânlar:
Lokasyon: Hedef k"tleler"n"z" lokasyon 
bazlı hede%eyeb"l"yorsunuz.$Bu sayede 
herkese ula!maya çalı!mak yer"ne bel"rl" 
b"r ülke, "l, "lçe veya bölgedek" "nsanları 
hede%eyeb"l"rs"n"z. 
E#!t!m: Sosyal medya sayes"nde 
"nsanların e#"t"m durumuna göre 
l"se, ün"vers"te, yüksek l"sans vs. 
hede%emeler yapab"l"yorsunuz. Bu 
durum bel"rl" b"r e#"t"m sev"yes"ndek" 
"nsanlara ula!mak "steyen !"rketlere 
c"dd" avantajlar sunuyor.
C!ns!yet: Hedef k"tlen"zdek" "nsanları 
c"ns"yetler"ne göre segmente edeb"l"r 
ve onların "ht"yaçları do#rultusunda 
mesajlar vereb"l"rs"n"z.
Ya": Hedef k"tlen"zde bel"rl" ya! 
aralıkları bel"rleyeb"l"r, sosyal medya 
aracılı#ıyla o gruplara ula!ab"l"rs"n"z.
Davranı": Sosyal medyada 
davranı!larımızla "lg"l" b"rçok ver" var. 
Bu ver"ler" hedef k"tleler"n"ze ula!mak 
"ç"n kullanab"l"rs"n"z.
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Q Geleneksel mecralardak" g"b" 

genele ula!mak yer"ne, hedef 

k"tleler"n"z" daha fazla parçaya 
ayırab"l"yorsunuz.$Bu !ek"lde hedef 
k"tleler"n"z" daha yakından tanıma 
"mkânına sah"p oluyorsunuz.

Q�K"!"selle!t"r"lm"! mesajlar 
sunab"l"rs"n"z.$Örne#in bir bebek 
bezi markası olabilirsiniz. Hedef 
kitleniz yeni çocu#u olmu! anneler 
olabilir. Sosyal medyada 0-2 ya! arası 
bebe#i olan anneleri hede%eyebilir. 
Onlara özelle!tirilmi! mesajlar 
sunabilirsiniz.

Q�Hedef k"tleler"n"z"ndavranı!larını 
ölçümleyeb"l"rs"n"z.$Geçm"!te 
hedef k"tle konusunda en öneml" 
eks"klerden b"r", hedef k"tlem"zdek" 
"nsanların reaks"yonlarına yeter"nce 
hâk"m olamamaktı. Sosyal medyanın 
etk"s"yle, hedef k"tlen"ze "let"!"m 
yapab"l"yorsunuz. Aynı zamanda 
hang" hedef k"tlen"n hang" "çer"#"n"z" 
ya da ürününüzü be#end"#"n" tesp"t 
edeb"l"yorsunuz.

Q�Hedef k"tleler"n"z", düzenl" 
güncelleyeb"l"rs"n"z.$Sosyal medyada 
hedef k"tlen"zdek" "nsanlara 
yaptı#ınız "let"!"m çalı!maları, 
ölçümlemek ve aynı zamanda 
onları ayrı!tırmak açısından da 
önem ta!ıyor. S"z"n dü!ündü#ünüz 
bazı hedef k"tleler, aslında s"z"n 
gerçek hedef k"tlen"z olmayab"l"r. 
Bu "nsanları "let"!"m çalı!malarınız 
sırasındak" etk"le!"mler"nden 
anlayab"l"rs"n"z. S"z"nle ba#ı 
güçlü olmayan k"!"ler", hedef k"tle 
planınızdan çıkarab"l"rs"n"z. 
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Hedef k"tlen"z" do#ru bel"rled"kten 
sonra sürekl" olarak pazarlama planınızı 
ve hedef k"tlen"z" güncel tutmanız 
gerekmekte, onlarla "let"!"m" de onlara 
göre yapmalısınız. Bu süreç "çer"s"nde 
d"kkat ed"lmes" gereken 5 öneml" 
noktaya bakacak olursak:
1. Mü"ter!ler!n!z! Gözden Geç!r!n: 

Mevcut mü!ter"ler"n"z" "nceley"n. 
Günlük ya!amını, alı!kanlıklarını, 
s"z"n ürününüzle b"rl"kte satın 
aldı#ı d"#er ürünler" "nceley"n. 
Gözden kaçırdı#ınız b"r detay, 
s"z" hedef k"tlen"z nezd"nde c"dd" 
anlamda öneml" b"r yere ta!ıyab"l"r. 
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2. Rak!pler!n!z! $nceley!n: 
Rak"pler"n verd"#" reklamları, 
yaptı#ı kampanyaları ve 
bunlara hedef k"tlen"z"n nasıl 
reaks"yon verd"#"n" anal"z ed"n. 
Benzer kampanyalar yapab"l"r 
ya da rak"pler"n"z"n ba!arısız 
oldu#u stratej"lerden kend"n"ze 
ders çıkarab"l"rs"n"z.

3. Markanızı ve Ürününüzü 
Anal!z Ed!n: Markanız, 
ürününüz ve h"zmet"n"z"n 
hedef k"tlen"z"n "ht"yaç ve 
beklent"ler"n" tam olarak 
kar!ılayıp kar!ılamadı#ını "y" 
anal"z etmen"z gerek"r. Tekl"f 
ett"#"n"z !ey hedef k"tlen"z"n 
b"r sorununu benzers"z !ek"lde 
çözmüyorsa ondan "sted"#"n"z 
ücret" talep edemezs"n"z. 

4. Seçt!#!n!z Hedef K!tley! 
Ara"tırın: Hedef k"tlen"n 
detaylı b"r ara!tırmasını yapın. 
Ya!, konum ve c"ns"yet temel 
bel"rley"c" özell"kler olab"lece#" 
g"b"; mü!ter" k"tles"n"n gel"r 
durumu, e#"t"m sev"yes", 
meden" hal", günlük ya!amı 
ve hatta etn"k köken" b"le 
reklam stratej"s"nde öneml" 
özell"klerd"r.

5. Sonuç Anal!z! Yapın: 
Hedef k"tle bel"rley"p 
uygun pazarlama stratej"s" 
olu!turduktan sonra, son 
olarak d"kkat etmen"z gereken 
b"rtakım unsurlar bulunur. 
Reklam stratej"s"n"n ba!arısını 
ve uygunlu#unu ölçmek "ç"n 
son a!amada !u üç temel 
soruya cevap vereb"l"yor 
olmalıdır. 

Q�Bu stratej" bel"rlenen k"tleye 
h"tap ed"yor mu?

Q�Hedef k"tle, ürün veya 
markadan fayda elde edeb"lecek 
m"?

Q�Bu ürün hedef k"tle tarafından 
satın alınab"l"r/ula!ılab"l"r m"?
E#er "let"!"m stratej"n"z bu 
tür sorulara olumlu cevaplar 
ver"yorsa ba!arılı b"r markalama 
ve pazarlama çalı!ması 
gerçekle!t"rm"!s"n"z demekt"r.
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Sa#lık$sektöründe$h"zmet veren 
kurumların hedef k"tle bakımından 
ba!ka sektörlerden oldukça !anslı 
olduklarını da bel"rtmekte fayda 
var. Çünkü söz konusu sa#lık olunca 
hemen hemen bütün "nsanlık hedef 
k"tle olarak ele alınab"l"yor.$ Ye!"lay’ın 
pas"f s"gara "ç"c"l"#"n"n olu!turdu#u 
sa#lık r"skler"ne yönel"k hedef k"tleler" 
b"lg"lend"rmeye, hedef k"tleler"n 
farkındalıklarını gel"!t"rmeye ve 
toplumsal b"l"nc"n gel"!mes"ne yönel"k 
yürüttü#ü kampanya bu açıdan örnek 
olarak ele alınab"l"r. 
Bununla b"rl"kte, sa#lık "let"!"m" 
alanında yürütülen çok sayıda 
ara!tırma, bu alanda düzenlenen 
"let"!"m kampanyalarının hedef 
k"tlelere er"!"m"nde sorunlarla 
kar!ıla!ılab"ld"#"n" gösterm"!t"r. 
Bu kampanyalardan en fazla 
yararlanan kes"mler"n, esasen sa#lık 
konusunda en gen"! olanaklara sah"p 
olanlar oldukları görülmekted"r. 
Sa#lık temalı kampanyalar, yüksek 
sosyoekonom"k statüye sah"p 
kes"mler üzer"nde etk"l" olab"l"rken, 
en fazla r"sk altındak" sa#lık ve 
enformasyon yoksulu kes"mler 
ço#unlukla bu kampanyaların 

etk" alanı dı!ında kalmaktadır. 
Örne#"n; dü!ük gel"r grubundak"ler 
sa#lıklı ürün satın alamayacaklar; 
okuma yazma b"lmeyenler de basılı 
medyada yer alan reklâm mesajlarını 
anlayamayacaklardır. Hedef k"tleyle 
"lg"l" kar!ıla!ılab"lecek d"#er b"r sorun 
"se kayıtsız kalan veya kar!ı çıkan b"r 
hedef k"tlen"n de bulunmasıdır. Bu 
!u anlama geleb"l"r; gen"! b"r hedef 
k"tlen"n olması aynı zamanda b"r 
dezavantajdır. Hedef k"tle, kend"ne 
sunulan ürünü alab"lecek veya 
anlayab"lecek n"tel"kte olmayab"l"r.  
Sonuç olarak, b"r markanın ba!arısı 
"ç"n hedef k"tlen"n do#ru bel"rlenmes" 
çok öneml"d"r. Ürün ve h"zmet"n 
olu!umundan f"yatlandırılmasına, 
markalamasından "let"!"m"ne kadar 
tüm süreçler hedef k"tle özell"kler"ne 
göre yapılarak; para, zaman ve emek 
kaybı, daha kârlı, daha yüksek hac"ml" 
satı!lar yapılması sa#lanır. Hedef 
k"tlen"z" b"lmek, mü!ter"ler"n"zle 
"let"!"m kurmak "ç"n do#ru mesajları 
ve içeriklerinizi hedef kitlenizin 
görmesinin en muhtemel oldu#u 
alanlara yerle!tirmenize yardımcı 
olur. Tüm bunlar hep birlikte 
sürdürülebilir bir ba!arıya sahip 
markanızı olu!turacaktır.  






