
PARADİGMA

Nisan-Mayıs-Haziran  202204

Savaş sonrası Almanya’sında bilim insanı Konrad 
Melloroicz’in söylediği gibi; “Teoriyle pratik 
birbirlerine uymuyorsa ya teori yanlıştır ya da 
pratik tembeldir.” Hakikaten bazı durumlarda bu 
uyumsuzluğun nedeni, pratiğin tembelliği olabilir ki 
bu açıdan ulaşılması hedeflenen birtakım normlar için 
öncelikle çalışmak ve uygulama yapmak gerekir. 

TEORiDEN 
PRATiĞE YOLCULUK
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Teoride bildiklerini pratikte 
uygulamaya öğrenme 
döngüsü denir. Öğrenme 
döngüsündeki aşamalara 

aynı zamanda ‘farkındalık evreleri’ 
de diyebiliriz. Bu yüzden bilginin 
tekrarı değil, transferi ve yeniden 
yapılandırılması önemlidir. Yani bilgiyi 
anlamlı hale getirmek kişinin teoride 
bildiklerini pratikte uygulamasına 
yardım eder. Teori ve pratiğin 
ilişkisindeki insanların yeterlilik 
hislerine bir göz attığımızda aşağıda 
belirttiğim aşamaları deneyimliyoruz; 
Bilinçsiz Yetersizlik: (Bilmediğimizi 
bilmiyoruz) Bilmediği konularda 
insanlar uygulama yapamaz.  
Bilinçli Yetersizlik: (Bildiğimizi 
bilmiyoruz) Bu aşamada beceriyi 
öğrenme süreci başlar. 
Bilinçli Yeterlilik: (Bildiğimizi 
biliyoruz) Beceriyi öğrenme süreci 
devam etmektedir.
Bilinçsiz Yeterlilik: (Bilmediğimizi 
biliyoruz) Bu aşamada becerilerimiz 
alışkanlık haline dönüşmüş ve 
otomatikleşmiştir. 

AMACIMIZ “BİLİNÇSİZ 
YETERLİLİK” SEVİYESİ
Yukarıda saydığım aşamaları bir 
örnekle inceleyelim. Diyelim ki 
araba kullanmaya karar verdiniz, 
çünkü kendi başınıza seyahat etmek 
istiyorsunuz. Yani güçlü bir uyaranınız 
var ancak araba kullanmayı öğrenmek 
için çaba sarf etmek zorundasınız. 
Sürüş sırasında hatalar yaparsınız; bu 
ikinci aşamada ödediğiniz bedeldir. 
Sonunda ehliyet alırsınız ancak hala 
sürüşünüzde endişelisiniz. Araca 

sürekli konsantre olmak zorundasınız 
ki bu da üçüncü aşamadır. Zaman 
içinde sürüşünüz otomatikleşir. 
Artık hareketlerinizde herhangi bir 
bilinçli çaba yoktur. Araba kullanırken 
müzik dinleyebilir, başka biriyle 
konuşabilirsiniz. İşte şimdi bilinçsiz 
yeterlilik aşamasına (amacınıza) 
ulaştınız demektir.
Teori ile pratiğin ilişkisini ve dahi 
bilinçsiz yeterlilik seviyesini tıbbi 
cihaz sektörü özelinde ele aldığımızda 
esasen ibret alınacak sonuçlarla 
da karşılaşabiliriz. Zira yukarıda 
örneklediğimiz ve bilinçsiz yeterlilik 
seviyesine ulaşana kadar geçirdiğimiz 
evreler son yıllarda sektörümüzün 
yaşadığı travmalarla ne kadar benzer. 
Aslında teorisi yasalarla belirlenmiş, 
kanun ve yönetmeliklerle sınırları 
çizilmiş metotlarla iş görmeye 
niyetlenmişken pratikte yaşanan 
öğrenme döngüsüne baktığımızda, 
neredeyse kaybetme döngüsüne 
çevrilmiş durumda olduğunu 
görmekteyiz. 
Her geçen gün daha büyük bir 
heyecanla sağlık alanında hizmetlerini 
sürdüren sektör paydaşlarımız tam 
da ‘bilinçsiz yeterliliğe” ulaştığını 
zannederken teorinin pratiğe 
dönüşünde yapılan müdahaleler, 
tek taraflı palyatif uygulamalar bizi 
yeniden öğrenmeye ve aynı zorluklarla 
yeniden boğuşmaya mecbur bırakıyor.
Burada esas mesele bundan 
sonra ne olacağı, sektörün değer 
önerilerinin nasıl şekilleneceği, 
kamunun sağlık hizmetleri 
alanındaki egemen konumunun 
devam etmesi ve bu hâkim konumla 
tıbbi cihaz endüstrisinin bu denli 
değersizleştirilmesi daha ne kadar 
devam edecek? 
Yaklaşık 2,4 Milyar USD pazar 
büyüklüğü ile toplam 417 Milyar USD’ 
lik dünya tıbbi cihaz pazarının % 0,6 
‘sını teşkil eden Türkiye tıbbi cihaz 
sektörünün katma değeri yüksek 
üretim ve yerli malına sağlanacak 
güvenle hem ülkemizde hem dünyada 
yapacak daha çok işi olduğunu 
anlamamız gerekiyor.
Türkiye’de 2021 yılında 250 Milyar 
TL olarak gerçekleşen sağlık 
harcamalarının 2025 yılında 490 
Milyar TL olarak gerçekleşmesi 
öngörülüyor. Bugünkü verilerle yola 
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çıkacak olursak, sağlığa harcanan 
bütçenin içerisinde tıbbi cihaza 
harcanan %13’lük payına bakıldığında 
ülkemizde tıbbi cihaz bütçesinin 
artırılması yönünde çalışmaların bir an 
evvel başlatılması gerekiyor.
Diğer yandan 2021 yılında kişi başına 
düşen sağlık harcaması 3 bin TL iken 
bu rakamın 2025 yılında 5,6 bin TL 
olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Tüm bu veriler ışığında, geçtiğimiz 
mart ayında yayınladığımız ‘Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu’ ve ‘Türkiye 
Tıbbi Cihaz Sektöründe Gelecek 
Dönem Sivil Toplum Yapılanması 
Raporu’ hem kamunun hem de 
mesleki sivil toplum kuruluşlarının 
referans alması gereken en önemli 
kaynaktır. Bu vesileyle bahsime konu 
bu raporlar ekseninde en kısa zamanda 
Sendika ve Federasyonumuzun 

çağrısıyla bir çalıştay yapılması için 
çağrımı tekrar etmek istiyorum.

KAMU VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİNE  
ÇOK ÖZEL BİR ÖRNEK (MDR)
Bugün ve yakın gelecekte özellikle 
üreticilerimiz başta olmak üzere tüm 
tıbbi cihaz sektörünün masasında 
zorlayıcı bir kural olarak duran MDR ve 
klinik araştırmalar konusunda İstanbul 
İl Sağlık Müdürlüğü, İSEK ve MASSİAD 
iş birliğini, kamu ve sektör ilişkilerinin 
çok özel bir örneği ve bir kilometre taşı 
olarak görüyorum. 
İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu ve İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Uz. Dr. Hasan Basri Velioğlu 
başta olmak üzere İSEK Başkanımız 
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Massiad 
Başkanı Celal Sadrettin Dai ve İstanbul 

Sanayi Odası Tıbbi Cihaz Meslek 
Komitesi Başkanımız Fevzi Akif 
Tolga Sözen beyefendiler ile uzun 
süredir onlarla birlikte çalışan özverili 
ekiplerini gönülden kutluyorum. 
Malum marifet iltifata tabidir! Bence, 
zorluk derecesi böylesine yüksek 
bir konuda adeta gövdesini taşın 
altına koyan, teoriden pratiğe zaman 
harcayan ve entelektüel birikimiyle 
var olan herkesi tarih minnetle 
hatırlayacaktır.

Hazır bilinçsiz yeterlilik seviyesine 
ulaşmışken hem endüstrimizin hem 
de tıbbi cihaz şirketlerinin geleceği için 
bilgi temelinde ve kolektif akıl eşliğinde 
çözümler üretmeye devam etmeliyiz.

Birlikte mümkün.!

Bir sonraki sayımızda buluşmak 
dileğiyle, sağlıcakla kalın.




