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İstanbul İl Sağlık Müdürümüz 
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu; 
İstanbul’un koronavirüs 
mücadelesi, sağlığın 
dijital altyapısı, teknolojik 
donanımı ve nitelikli insan 
gücü ile sağlık hizmetlerinin 
geleceğine ilişkin çok değerli 
değerlendirmelerde bulundu 
ve bu çerçevede tıbbi cihaz 
sektörünün önemine dair 
mesajlar verdi.

n  Sayın Memişoğlu öncelikle Seis 
Aktüel dergimize konuk olmayı 
kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğümüzün tarihçesi, 
sorumluluk alanları ve teşkilat 
yapısı ile ilgili bizimle biraz bilgi 
paylaşabilirmisiniz ?

Cumhuriyetin kurulmasından 
önce “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” 
olarak hizmet veren İstanbul Sağlık 
Müdürlüğü, Cumhuriyetin kurulması 
ile birlikte; “Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğü” olarak hizmete 
başladı. İstanbul’da artan nüfus ve 
gelişen teknolojiye paralel olarak 
sağlık teşkilatı da aynı hızla büyüdü. 
Günümüzde İstanbul’daki sağlık 
kuruluşları birer sağlık merkezi haline 
gelerek dünya standartlarında, bazı 
noktalarda ise dünya standartlarının 
üzerinde tesislere dönüştüler.
İstanbul kendi nüfusunun yanı sıra, 
ülkenin tamamı dahil, Avrupa ve Orta 
Doğu ülkelerinden, özellikle ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık kurumlarına 
hasta başvurusu almaktadır. Böylece 
İstanbul’un sağlık kurumlarının 
hitap ettiği hasta sayısı gün geçtikçe 
katlanarak artmaktadır. İstanbul’un 
sağlık konusunda cazip bir merkez 
haline gelmesindeki en büyük etken, 
sağlık çalışanı bilgisi, nitelikli insan 
gücü ile birlikte hastane ve hizmet 
kalitesinde sağlanan kapasite ve nitelik 
artışıdır.
Bu bağlamda, İstanbul Sağlık 
Müdürlüğü’nün temel amacı; kamu 
ve özel tedavi kurumları, üniversite 
hastaneleri, ilaç sektörü, tıbbi malzeme 
tedarikçisi, sağlık sektörü üreticileri 
de dahil olmak üzere bütüncül ve eşit 
bir yaklaşımla verilecek, sağlık hizmeti 
kalitesinin artırılması ile hizmet 
sunan kurumların koordinasyonunun 

sağlanması ve kolay ulaşılabilir 
olmasıdır. Ayrıca, ayaktan tanı 
ve tedavi merkezlerinin kalite ve 
niteliğinin artırılması çalışmaları da 
devam etmekte olup hızlı ve kaliteli 
sağlık hizmetini insan merkezli olarak 
sunmak, sunulan hizmetin kalitesini 
artırmak ve hizmetin ulaşılabilirliğini 
sağlamak tüm Sağlık Müdürlüğü 
çalışanlarının temel hedefidir.
Teşkilat Şeması şu şekildedir:
İstanbul İl Sağlık Müdürüne bağlı; 
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil 
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Halk 
Sağlığı Başkanlığı, Destek Hizmetleri 
Başkanlığı, Personel Hizmetleri 
Başkanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Başkanlığı,  6 bölgeyi kapsayan Kamu 
Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 
olmak üzere toplamda 12 Başkanlık 
bulunmaktadır. 

n  Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi 
altına alan korona virüs ile 
ilk günden itibaren yoğun bir 
mücadele içerisinde olduğunuzu 
biliyoruz. Bu mücadeleyi 
kolaylaştıran veya zorlaştıran 
unsurlar neler oldu? Nasıl bir 
deneyimdi? İstanbul’da bu 
mücadelenizde gelinen son 
durum nedir?

Pandemi gibi bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelede ve salgının yönetilmesinde 
en önemli araçlardan biri güçlü 

bir sürveyans sistemidir. Nitekim 
Türkiye, salgının seyrini anlık olarak 
takip edebildiği dijital sürveyans 
sistemleri ve altyapısı ile sağlık 
politikalarında yapılan yatırımların 
ve bilişim çalışmalarının ne denli 
önemli olduğunu ve sağlık alanındaki 
başarısını ulusal ve uluslarası 
platformalarda göstermiş ve bilişim, 
teknolojik alt yapı, sağlık stratejileri, 
yönetimi, sunumu, toplumsal uyumu 
pandemi sürecini yönetsel olarak 
kolaylaştırmış ve  tüm dünyaya örnek 
olmuştur. 
Covid-19 pandemisi ile mücadelede ilk 
ve en önemli bilişim sistemlerinden 
biri de Filyasyon ve İzolasyon Takip 
Sistemi (FİTAS)  uygulamasıdır. Bu 
uygulama ile üçer kişilik gruplardan 
oluşan filyasyon ekipleri sayesinde, 
vaka ortaya çıkar çıkmaz vaka ve 
vakanın temaslılarına ulaşılıp, yapılan 
filyasyon işlemleri sonucunda oluşan 
sağlık verisinin FİTAS sistemine 
girişleri yapılarak, bu sayede filyasyon 
işlemlerinin etkin, verimli ve izlenebilir 
olması sağlandı.
İlimizde pandemi çalışmaları 
kapsamında, 16.03.2020 tarihinde 
Covid Koordinasyon Kurulu 
kurularak, yaklaşık 5.500 kişilik sağlık 
personelinin dahil edildiği, ortalama 
2.000 filyasyon ekibi oluşturuldu ve 
yaklaşık 5.500.000 filyasyon sayısına 
ulaşıldı. Pandemi sürecinde toplam  
yaklaşık 1.500.000 kişiye ilaç tedarik 
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edildi ve birçok hastamızın ilacı evinde 
kendisine filyasyon ekiplerimizce teslim 
edildi. Pandemi başlangıcında günlük 
PCR Test kapasitesi ortalama 1.000 
test seviyesinde iken, yaklaşık 180.000 
test kapasitesinin üzerine çıkarıldı ve 
01.05.2022 tarihi itibariyle toplam 
yaklaşık 35.500.000 kişiye PCR testi 
yapıldı.
Müdürlüğümüzce salgın sürecinde; 
sağlık çalışanlarına yönelik oluşabilecek 
ruhsal sıkıntı ve problemlerin 
çözümü için Ruhsal Destek Programı 
geliştirerek kısa adı KORDEP olan 
“Korona Virüs Online Ruhsal 
Destek Programı” nı hayata 
geçirilmiştir. Korona virüsten etkilen/
etkilenmeyen, karantina nedeniyle 
evde kalmak zorunda olan genç/yaşlı 
aktivite düzeyi düşük/yüksek, sağlıklı/
sağlığı bozulmuş bireyler, kronik 
hastalıkları olan hastaneye ulaşamayan 
vatandaşlarımız için “Korona virüs 
Tele Rehabilitasyon Destek 
Programı” (KOREH) oluşturulmuştur. 
İzolasyon sürecinde olup sağlık 
tesisine gidemeyen ve uzaktan sağlık 
hizmeti talep eden ortalama 6.500 
vatandaşımızın görüntülü görüşme ile 
ilgili branş hekimlerince muayenesi 
sağlanmıştır.
Salgınla mücadelenin en önemli 
kahramanları sağlık çalışanlarımızdan  
izolasyonu gereken  takribi 7.500 
personelimize, vatandaşlarımızdan 
konaklama hizmeti almalarını sağladık. 
Covid-19 pandemisinin başlangıcından 
itibaren ülkeler kapasiteleri ve mevcut 
sağlık altyapılarının durumuna 
göre değişik stratejiler yürüttüler. 
Ülkelerin birçoğunun pandemi sürecine 
hazırlıksız bir şekilde ve mevcut 
kapasite yoksunluklarıyla yakalandığı 
görüldü. Covid-19 salgınında, 
Türkiye’de hastane bahçesinde tedavisi 
yürütülen bir hasta görmedik ama 
dünyanın bir çok ülkesinde bunlar 
yaşandı.
İstanbul’da  yaklaşık 30.000.000 
doz aşı yaptık; engelli, sağlık 
tesisine ulaşamayan ve 70 yaş üstü 
vatandaşlarımızı evinde aşıladık. 
Salgının ilk sürecinden bu yana her 
zaman üzerinde durduğum bir husus 
var, “Kişisel Tedbir ve Toplumsal 
Uyum”. Toplumumuzun sağduyulu 
yaklaşımı ve uyumu için başta 
halkımıza ve gece gündüz demeden 

büyük fedakarlıklarla hizmet veren 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek 
istiyorum.  2022 yılının salgın süreci 
açısından, daha çok yönetimsel 
tedbirler dışında, kişisel tedbirlerin 
etkili olacağı bir süreç olduğunu 
düşünmekteyim. Pandemi bize 
“hastalıklardan korunmanın” önemini 
öğretti. Covid-19 hastalığının risklerini 
gören toplumumuz, kendini korumayı 
ve hastalıklardan nasıl korunacağını 
öğrendi. Bu büyük bir sağlık eğitimi 
oldu toplum için. Yeni bir salgın olursa 
ya da başka hastalıklarla ilgili ne 
yapacağımızı öğrendiğimiz bir süreç 
geçirdik. Sağlıklı beslenme, fiziksel 
aktivite, bağımlılıktan uzak durmanın 
önemini bir kez daha anladık.

n  Son yıllarda yapılan modern 
hastane yatırımları sayesinde 
hem yatak kapasitesi hem 
de hizmet kalitesi arttı. Bu 
bağlamda İstanbul’da sağlık 
yatırımları ve gelecek vizyonu 
nasıl şekilleniyor? Tıbbi 
cihaz parkuru yeterlimidir? 
İyileştirme alanları  halen 
varmıdır?

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
son 5 yılda İstanbul’da 26  hastane 
hizmete açılmıştır. Bu hastanelerin 
hepsi tek kişilik ve çift kişilik özel 
odalı ve tam kapasiteyle çalışan 
hastanelerdir. İstanbul’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 
artırılmıştır. Bu yatakların 3000’i 
yoğun bakım yatağıdır. Bu hastaneler 
dijital altyapısı, son teknoloji ile 
donatılmış ve insan gücü ile beraber 
hizmete sunulan projelerdir. Koruyucu 
sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir 
arada verildiği, bireylerin hizmete 
kolayca ulaşabildikleri, 1. Basamak  
52 Aile Sağlığı Merkezimiz hizmete 
açılmıştır. Yakın zamanda Avrupa’nın 
en büyük ve en kapsamlı 620 yataklı 
İstanbul Bahçelievler Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ni hizmete açacağız. 
Türkiye’nin artık eski Türkiye 
olmadığını bilmemiz, Devletimizin 
gücünü konuşmamız gerekiyor ve bizim 
de bu konuda mütevazi olmamamız 

gerektiğini düşünüyorum. İstanbul’u; 
nitelikli insan gücü, teknolojik 
donanım, dijital altyapı, sağlık bilimleri 
ve hizmetleri anlamında “Dünyanın 
Sağlık Başkenti” yapma hedefi ile 
ilerlemekteyiz.
1. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın 

Şehir Hastanesi-758 yatak, 
2. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir 

Hastanesi -749 yatak, 
3. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi -2682 yatak, 
4. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir 

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

Durum Hastanesi-1008 yatak, 
6. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 

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

yatak
Bu bağlamda Devletimizin; düşük 
teknoloji seviyesindeki tıbbi cihazlar 
yerine, “Yerli Üretim ve Milli 
Üretim” vurgusuyla üretime verdiği 
destek aşikârdır. Tıbbi cihaz alanında 
dünya standartlarında üretim 
yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye 
sahip bir ülkeyiz. Her zaman söylediğim 
bir şey var; üniversitelerimiz ve 
kıymetli hocalarımızla iyileştirme 
alanlarımızda yapılacak üretim 
adımlarında, kolektif akılla ilerlemeli 
ve interdisipliner yaklaşım ile 
bilim dalları arasındaki iş birliğinin 
entegrasyona dönüştürmelidir. Böylece 
kullanmadığımız kurulu kapasiteyi 
harekete geçirmeliyiz. Sancaktepe Prof. 
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 
ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 
Acil Durum Hastanesi tam teşekküllü 
hastaneler ve ameliyathaneleri, 
tomografileri, anjiyo cihazlarıyla 
toplumumuzun sağlık ihtiyaçları için 
Covid-19 hastalarının yanı sıra diğer 
hastalar da alınmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ileri 
teknoloji sağlayacak adımların 
atılması için gerekli çalışmaları 
Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığımız yürütmektedir. 
İnanıyorum ki; yeterli insan gücü, 
personel eğitimleri ve yerli üretime 
verilen destek, kurumsal kapasiteye 
ve insan kaynağına yapılan yatırım, 
kamuya ve toplum sağlığına önemli bir 
hizmet ve katkı olarak ileri nesillere 
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kadar gidecektir. 

n  Sizce 2022 yılında sağlık 
konusunda ülkemizi neler 
bekliyor?

İstanbul için “Sağlığın Başkenti” 
diyoruz, çünkü İstanbul hem jeopolitik 
konumu hem de demografik yapısı 
ile dünyanın kavşak noktasıdır. Bu 
nedenle sağlık hizmeti verirken 
aslında birçok dünya ülkesine de 
sağlık hizmeti sunmaktayız. Tarihi 
çok eskilere dayanan sağlık turizmi, 
günümüz küresel dünyasında rekabet 
edilen bir sektör haline gelmiştir. 
Bugün dünyanın en büyük ülkeleri diye 
nitelendirdiğimiz ülkeler dahi ülkemize 
sağlık hizmeti almaya gelmektedir. 
Son bir yılda sağlık turizmi ve turistin 
sağlığı kapsamında İstanbul’da 
hastanelerimize, yaklaşık 1.000.000 
(bir milyon) hasta başvurmuştur. 
Bu rakam bize, Türkiye’nin sağlık 
hizmetindeki kalitesi ile beraber 
sağlık vizyonunun geniş coğrafyalara 
kadar uzandığını ve hizmet verdiğini 
göstermektedir. 

Türkiye; teknolojik donanımı, 
insan gücü ve bilim adamları ile 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
pandemisinde gücünü tüm dünyaya 
ispat etmiştir. Dünyada aşısını üreten 
9. ülkeyiz. 2009 yılında kurulan 
aşı takip sistemi uygulaması ile 
Covid-19 salgını sürecinde aşıların 
üretim aşamasından dağıtımına 
kadar tüm süreç başarılı bir şekilde 
yönetilmiştir. Türkiye, “Yerli ve 
Milli Üretim“ hedeflerinde “Sağlık” 
alanında önemli adımlar atarak son 
20 yılda dijital dönüşümün önemini 
göstermiş ve böylelikle geleceğe dair 
gelişim hedeflerinde önemli kilometre 
taşlarından birini oluşturmuştur. 
Bununla birlikte; nitelikli insan gücü, 
dijital altyapısı, teknolojik donanımları 
ile Türkiye, sağlık alanında dünyanın 
parlayan yıldızı olacaktır.
Bilhassa; yerli ve milli üretimde sürekli 
iyileşmeye önem veren ülkemizde 
değer 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 sağlık 
bilgisinde çok kıymetli hekimlere sahip 
ve bizim teknolojik altyapımız ile kriz 
zamanları dışında da sağlık bilgisi  
üretmemiz gerekmektedir. Gelecekte 
oluşacak tıbbi teknolojik gelişmelerin 
çok daha önem kazanacağını ve bu 
noktada ise yapay aklın oldukça 
önemli olacağının unutulmaması 
gerekmektedir. Bizler, teknolojinin 
öncüleriyiz, gençlerimiz ise liderleri 
olacaktır. Bu nedenle, gençlerimizin 
özellikle bilişim ve teknoloji 
alanında desteklenmesi gerektiğini 
düşünmekteyim.

n  Yeni tıbbi cihaz yönetmelikleri 
(MDR) kapsamında tıbbi 
cihaz sektör temsilcileri ile 
Müdürlüğünüz arasında yoğun 
temaslar yürütülüyor, bu 
çalışmalar hangi aşamadadır?

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında; 
hastalar, kullanıcılar ve diğer kişiler için 
sağlığın 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 
doğrultuda geliştirilecek medikal 
cihazların kullanıcı ve üretici arasında 
iş birliği oluşturarak kullanıcının nihai 
amacına  yönelik,  Müdürlüğümüze 
bağlı sağlık tesislerimizde görevli 
hekim, hemşire, mühendis ve diğer 
sağlık profesyonellerinden oluşan ekip 
ile MDR eğitim süreçlerine başlandı.

n  Deloitte işbirliğinde hazırlanan 
ve geçtiğimiz Expomed Fuarı’nda 
lansmanı yapılan Tıbbi Cihaz 
Sektör Raporu hakkındaki 
değerlendirmelerinizi, görüş ve 
önerilerinizi alabilirmiyiz?

Tıbbi cihaz sektörü dinamik bir 
sektör olarak tüm dünyada, özellikle 
son yıllarda sürekli büyüme gösterek 
en hızlı gelişen sektörler arasında 
yerini aldı. Sektörü daha yakından 
tanımamıza, gelişimini izlememize 
ve değerlendirmemize imkan 
sağlayacağını düşündüğüm Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu, sektör 
konusunda yapılacak daha detaylı 
araştırmalar için de bir ön çalışma 
ve referans kaynağı olacaktır. Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu’nda; Türkiye’de 
tıbbi cihaz pazarı satın alımların 
%70’inin kamu tarafından yapıldığı ve 
kamu alımlarının da %67’ sinin Sağlık 
Bakanlığı’mıza bağlı hastaneler için 
yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, 
hızlı bir şekilde dijitalleşen dünyaya 
entegre olmakla birlikte, devletimizin 
yaşanan bu dijital dönüşüme son 
yıllarda çok ciddi yatırım yaptığının 
bilinmesi gerekmektedir. Yerli ve 
milli üretim olan TURKOVAC aşısının 
da sergilendiği Expomed Fuarı’nda, 
Türkiye’nin sağlık endüstrisi için 
önemli bir pazar olduğu, satın alım 
gücü, kültürel ve ticari bağlarının 
gelişiminin küçümsenmeyecek 
boyutta olduğu bir kez daha  
kanıtlamıştır. Sağlık turizmi, genç 
ve sağlıklı kalma trendleri, büyüyen 
diş sağlığı ve kozmetik diş ve diğer 
diş operasyonlarının artması da 
Türkiye’deki sarf malzeme talebini 
etkileyecektir. Yerli ve milli üretim 
politikaları kapsamında; Türk menşeili/
markalı ürünlere yönelik kullanıcı 
algısının iyileştirilmesine yönelik 
stratejik planların oluşturulması ve 
uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

n Devlet Malzeme Ofisi Sağlık 
Market uygulaması kapsamında 
sağlık kurumları adına alımı 
yapılan tıbbi sarf malzemelerle 
ilgili hastanelerinizde yaşanan 
sorunlar var mıdır?

Devlet Malzeme Ofisi Sağlık Market’in 
kurulma amacı; sağlık tesislerinin ilaç 
ve tıbbi malzemeye erişiminin hızlı ve 
uygun fiyatta olmasıdır. İlgili sağlık 
tesisi Sağlık Market’e girerek acil 
ihtiyaç duyduğu malzemeyi seçerek, 
ülkenin neresinde olursa olsun hızlıca 
alımını sağlamaktır. Sağlık Market 
uygulamasında hastanelerimizin 
ihtiyacına binaen talep ettikleri 
malzemeleri bulundurmaktadır. 
Bakanlığımız, sektörün güncel 
sorunlarına değinmekte ve çözüm 
odaklı yaklaşmaktadır.Tabii ki 
çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu 
malumunuzdur, ancak işleyişteki 
bir takım eksikliklerin düzeltilmesi 
durumunda daha ideal bir sistem 
olacaktır.

n  Tıbbi Cihaz Sektörü’ne vermek 
istediğiniz mesajlarınızı 
öğrenmek isteriz?

Covid-19 pandemisi ile tıbbi 
cihazlara erişimin önemi bir kez daha 
anlaşılmış oldu. Dolayısıyla tıbbi cihaz 
sektöründeki üretim aşamaları ve 
ön hazırlık sürecinin ne denli önem 
taşıdığını hepimize bir kez daha 
gösterdi. Bu süreçte, insana ve toplum 
sağlığına hizmet için  hastalarımızın  
ve sağlık çalışanlarımızın tedavi 
ve teşhiste ihtiyaç duydukları tıbbi 
cihazlara erişimin sağlanması yönünde 
büyük özveri gösteren siz değerli sektör 
temsilcilerine ve üreticilerimize bir kez 
daha teşekkür ederim. 
Tıp biliminin neredeyse insanlık tarihi 

kadar uzun bir geçmişinin olması, 
bilhassa tıbbi cihaz sektörünün 
gelişiminde önemli rol oynamıştır. 
Özellikle bu yüzyılın son çeyreğinde 
görülen tıbbi teknolojilerdeki 
gelişmeler; teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon amaçlı çok sayıda 
cihazın geliştirilmesi, kullanıma 
sunulması ile belirli hastalıkların 
tedavisinde önemli başarılar elde 
edildiği görülmüştür. Kısaca, teknolojik 
gelişmelerin sağlık alanını yeniden 
şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Bu 
bağlamda; tıbbi  cihaz üretimindeki 
geniş ürün yelpazesi içinde bulunan 
nitelikli personel portföyüne; üretim 
ve Ar-Ge çalışmalarında bilim üreten 
“hekimlerimizin” yer almasıyla, hem 
sektörel hem de bilimsel birikimlerle 
bilişim ve teknolojik alanda sağlık 
sistemine ve tibbi cihaz sektörüne  
daha verimli bir iş sistematiğini 
getireceğine inanıyorum.
Tıbbi cihaz sektörünün, Devletimiz ve 
kullanıcı kurumlarca desteklenmesi 
ve özellikle ulusal ve uluslarası 
yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

n  Bu röportajımız vesilesiyle 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun önemli 
bir üyesi olan Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikamızın 
(SEİS) resmi yayın organı 
olan Seis Aktüel dergimizle 
ilgili düşüncelerinizi de 
öğrenebilirmiyiz?

Dünyanın değişim sürecini hep birlikte 
takip ediyor ve yaşantımızın her 
alanında bu değişimi hissediyoruz. 
İnovatif çalışmalara değinirken, 
sektörler arası iletişim köprülerini 
doğru ve açıkça ifade etmek gerekir. 
Okuyucu kitlesi belirlenirken, 
okuyucuya vizyon katacak dolulukta 
olması ve devamlılık arz etmesi için 
en önemli unsur iletişim dilinin aynı 
olmasıdır. Okuma kültürünün dahi 
değişime uğradığı bu süreçte, basın 
ve yayın sektörünün açık, dürüst 
ve anlaşılabilir olması gerektiğini 
düşünmekteyim. Bu süreçte, 
kendi alanlarında uzman kişilerle, 
okuyucunun ilgisini kaybetmeden 
büyük ölçüde sektörler arası sorunları 
dile getirerek, gündem oluşturabilecek 
konulara ışık tutabilecek yaklaşımınız 
için emeği geçen tüm ekibe teşekkür 
ederim.




