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eni bir sayımızda daha sizlerle 
buluşmaktan büyük bir 

memnuniyet duyuyorum. Seis Aktüel 
dergimizin ilk yayımlandığı günden itibaren 
yaklaşık altı yıldır, her sayımızda bu köşemde 
sizlerle ülke ve sektör gündemine dair 
görüşlerimi paylaşıyorum. Bu sayıda görüş 
ve değerlendirmelerden ziyade, ülkemiz ve 
geleceğimiz için duygu ve düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum.

Bir ülke düşünüyorum; üretimin her alanda 
daha da arttığı, kadınların istihdama daha 
fazla katıldığı, katma değerin her geçen gün 
artarak ülkemizin refahının katlandığı...

Bir ülke düşünüyorum; gençlerin geleceğe 
daha umutla baktığı, kadınlarımızın daha 
fazla güvende hissettiği, çocukların daha 
mutlu ve özgür olduğu… 

Bir ülke düşünüyorum; hayvanların 
güvende olduğu, bitkilerin kendi doğasında 
filizlendiği, toprağın işlendiği ve işlendikçe 
de bereketlendiği…

Bir ülke düşünüyorum; Allah’ın bir lütfu 
olan suyumuzun, havamızın, denizimizin, 
dağımızın, ormanımızın, ağacımızın, 
doğamızın, güneşimizin, buğdayımızın, 
hasadımızın daha fazla korunduğu ve bu 
nimetlerin kıymetinin daha fazla bilindiği…

Bir ülke düşünüyorum; insanlarımızın 
barış ve huzur içinde yaşadığı, sokaklarının 
güvende olduğu, eşit kalkınmanın ve bilhassa 
fırsat eşitliğinin olduğu…

Bir ülke düşünüyorum; herkesin eğitime, 
sağlığa, adalete, barınma hakkına ve 
temel gıdaya sağlıklı ve sürekli bir şekilde 
ulaşabildiği…

Bir ülke düşünüyorum; öğretmenlerimize, 
hekimlerimize, askerimize, polisimize, bizi 
doğuran, besleyen büyüten annelerimize ve 
bu ülke için taş üstüne taş koyanlara daha 
fazla değerin verildiği…

Bir ülke düşünüyorum; bizi biz yapan ortak 
değerlerimizin nesilden nesle aktarılabildiği, 
büyüklere saygının küçüklere sevginin şiar 
edinildiği…

Bir ülke düşünüyorum; tasarrufun, 
tevazunun, geleneklerin, inançlara saygının, 
edebin, adabın usul ittihaz edildiği…

Bir ülke düşünüyorum; haksızlığın olmadığı, 
adalet terazisinin çalıştığı, herkesin emeği ve 
alın terinin karşılığını bulduğu, kul hakkının, 
günah ve sevabın ne olduğunun bilindiği, 
vicdanın egemen olduğu…

Bir ülke düşünüyorum; atalarımızın ve 
bu ülke için canını feda eden kahraman 
şehitlerimizin bize mirası olan cennet 
vatanımızda barış, kardeşlik ve huzur içinde 
olunan, hülasa her gününün bayram gibi 
yaşandığı…

Bütün içtenliğimle sizlerle paylaştığım 
tüm bu dileklerimin gerçek olmasını umut 
ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Baş Komutanlığında büyük 
bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ’un 
100’üncü yılında, bu eşsiz zaferin mimarı 
tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, 
Türk Milleti’ne 30 Ağustos ruhunu en derin 
duygularla yaşatan şanlı Zafer Bayramı’mızı 
kutluyorum.

 Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,       
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Seis Aktüel Dergisi, Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi için 

Fortiks Eğitim Danışmanlık ve Proje Yönetimi 
tarafından hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli olarak 

üç ayda bir yayınlanır. Yayınlanan yazı, haber 
ve fotoğrafları tamamen veya kısmen dahi olsa 
izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. Yayınlanan 
köşe yazılarındaki fikir ve görüşler, röportajlar 

ve ilanların sorumluluğu hukuken sahiplerine ait 
olup Seis Aktüel’e hiçbir hukuki, cezai ya da idari 

sorumluluk izafe edilemez. İşbu Dergide yayımlanan 
reklam ve tanıtım metinleri, Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine 

uygun bir biçimde belirlenmiş olup, söz konusu 
reklam ve tanıtımların içeriğinden dolayı da Seis 

Aktüel’e hiçbir hukuki, cezai ya da idari sorumluluk 
izafe edilemez. Seis Aktüel dergisi basın ve meslek 

ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.
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SEİS HABERLER
n AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) ANKARA OFİSİ DİREKTÖRÜ 

MEHMET ÜVEZ ZİYARETİ

n KIBRIS İTÜ – SEİS İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

n KIBRIS BÜYÜKELÇİLİĞİ SAĞLIK ATAŞESİ’NİN SENDİKAMIZI ZİYARETİ

n KOSGEB BAŞKANI HASAN BASRİ KURT İLE TOPLANTI

n DMO GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ÖZDEMİR ZİYARETİ

n SGK GSS GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK ZİYARETİ

n TİCARET BAKANLIĞI İLE BELGELENDİRME DESTEKLERİ HAKKINDA 
TOPLANTI

n TİCARET BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI GÜLİZAR YAVAŞ ZİYARETİ ve YEŞİL 
MUTABAKAT TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ WEBİNARI

n TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI ÖZGÜR 
ÇELİKEL ZİYARETİ

n TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KILIÇKAYA 
ZİYARETİ

n TİCARET BAKANLIĞI TİCARET ARAŞTIRMALARI VE RİSK DEĞERLENDİRME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ ZİYARETİ

n TİTCK BAŞKAN YRD. DR. MEHMET HAKAN FIRAT ZİYARETİ

n ÜYEMİZ NORM TIBBİ ÜRÜNLER’İ ZİYARET

n ÜYEMİZ ERTUNÇ ÖZCAN FİRMASINI ZİYARET 

n ÜYEMİZ BOME TRİVİTRON’ A ZİYARET

n MEXT GRUP’TAN SENDİKAMIZA ZİYARET
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GÜNCEL SORUNLAR VE BEKLENTİLER
n Deneyim ve güvenilirliği ile sektörde önemli bir marka olan 

Vital Medikal Genel Müdürü Mahmut CUMBUL, başta ‘Tıbbi Cihaz 
Sektör Raporu’ olmak üzere, sektörün bugünü ve geleceğine dair 
düşüncelerini paylaştığı röportajıyla dergimize konuk oldu.

MASLOW’U MEZARINDA 
TERS DÖNDÜRDÜK!
n  Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması’nın 2022 temmuz 

ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 
tutarı yani açlık sınırı 6 bin 840 liraya, yoksulluk sınırı da 22 bin 
280 liraya ulaştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ise asgari 
ücret, net 5 bin 500,35 lira. 

BU ÇAĞDA DİJİTAL DETOKS MÜMKÜN MÜ? 
n İnsanın kendi kendini kabul edemediği dönemlerde bile kabul 

gördüğü, beğenildiğini hissettiğinde yıkılmış özgüvenini toparladığı, 
kendisine benzerleri görüp sevindiği, ayrıştıklarını görüp derin bir 
oh çektiği, kısacası kendine öteki bir ben yaratıp öteki dünyada 
özgürce dolaştığı bir yer sosyal medya. detoks moduna geçmenin 
sancılı olacağı bariz ortada, fakat gerekli de öte yandan.

KENDİ MARKANI YARAT VE YÖNET!
n Markalar gizemli bir büyüye sahiptir. Hepimiz markaların bu 

büyüsüne kapılırız. Kabul edelim veya etmeyelim markaların 
etkisiyle karar veririz. Fiyat, kalite ve tatmin beklentisi açısından 
markaya göre bazı algılara sahibizdir.

SEKTÖRDEN HABERLER
n AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ RESEPSİYONU

n ‘BİR İŞARETİN YETER AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ’ TANITIM TOPLANTISI

n TOBB MEDİKAL MECLİS TOPLANTISI

n TÜMDEF 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

n TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI WEBİNARI

n 36. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

n DEĞER TEMELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI

n BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA 
BİNASI AÇILIŞ TÖRENİ
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MEDİKAL SEKTÖRÜN GELECEĞİ
n 23 Ocak 2020, dünyanın büyük kısmının COVID-19 hastalığı ile 

tanıştığı gün olarak tarihe geçti. Geride bıraktığımız şu iki 
buçuk yılda deneyimlediğimiz dünyada; sağlık, eğitim, alışveriş 
alışkanlıkları, günlük rutin yaşam kadar iş yaşamı ve daha birçok 
şeyde baş döndürücü bir değişim yaşandı ve yaşanmaya devam 
ediyor… Ve biz, ünlü düşünür Herakleitos’un “Değişmeyen tek 
şey değişimin kendisidir,” sözünün her geçen gün daha da doğru 
olduğunu gördüğümüz bir döneme şahitlik ediyoruz.
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MEDiKAL SEKTÖRÜN 
GELECEĞi

23 Ocak 2020, dünyanın büyük 
kısmının COVID-19 hastalığı 
ile tanıştığı gün olarak tarihe 
geçti. Geride bıraktığımız şu iki 
buçuk yılda deneyimlediğimiz 
dünyada; sağlık, eğitim, alışveriş 
alışkanlıkları, günlük rutin yaşam 
kadar iş yaşamı ve daha birçok 
şeyde baş döndürücü bir değişim 
yaşandı ve yaşanmaya devam 
ediyor… Ve biz, ünlü düşünür 
Herakleitos’un “Değişmeyen 
tek şey değişimin kendisidir,” 
sözünün her geçen gün daha da 
doğru olduğunu gördüğümüz bir 
döneme şahitlik ediyoruz.

P 
 
andeminin hayatımıza 
girmesiyle birlikte birçok 

duygunun birbirine karıştığı, denge 
ortamında dengesizliklerin yaşandığı, 
iş ve sosyal yaşamda alışkanlıkların 
tamamen yer değiştirdiği bir 
dönemden geçtik. Aslında hiç de 
alışkın olmadığımız bu yeni normaller 
ne olduğunu dahi anlayamadan ve 
ansızın hayatımızın merkezine yerleşti. 
Peki ne değişti? Tarihte görülen her 
felakette olduğu gibi bu salgının 
da olumlu ve olumsuz yönleriyle 
birlikte değerlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyim.
Bu dönem olumlu bir bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde; insanların 
kendini daha iyi tanıması, doğanın 
ve doğal çevrenin kendini yenilemesi, 
trafiğin azalması, işletmelerin 
maliyetlerinde daha çok tasarruf 
sağlanması gibi bazı görece olumlu 
etkiler öne çıkabilir ancak bu 
etkiler iş ve sosyal hayatımızın 
ciddi bir değişikliklere uğradığı 
gerçeğini değiştirmez.
Bu dönem olumsuz taraflarıyla 
incelendiğinde ise hem 
günlük yaşamın hem de iş 
yaşamının dört duvar arasında 
aynı evin içerisinde yürütülüyor 
olması, okul çağındaki çocuklarımızın 

öğretmenlerinden ve arkadaşlarından 
ayrı bir şekilde uzaktan eğitim görüyor 
olması gibi olumsuz etkiler çekirdek 
ailede çocuklar ve ebeveynler için, hem 
sosyal açıdan hem de iletişim açısından 
zorlukları da beraberinde getirdi. 
Çalışanlar açısından bakıldığında her 
gün işyerine gitmemek önceleri bir 
konfor olarak gözükse de tamamen 
duygusuz ve paylaşımsız bu şekilde 
bilgisayarlara mahkûm kalınması, 
günlük rutinlerin ve fiziksel 
aktivitelerin kısıtlanmasından doğan 
kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları 
başta olmak üzere beslenme 
düzensizlikleri gibi birçok olumsuz 
etkiyi sıralayabiliriz.
Sıralayabileceğimiz birçok olumlu 
olumsuz konu tartışmaya açıkken, 
korku ve endişenin hâkim olduğu 
pandemi ortamında ruh halimizin 
çok da iyi olmadığını, belirsizlik dolu 
dönemde duygularımızın karmakarışık 
bir halde olduğunu söylemek de 
sanırım yanlış olmaz. Bir kere her 
şeyden önce insan olduğumuz 

gerçeğini bir kez daha algıladık. 
Öte yandan sağlığın ne kadar 

önemli olduğunu, maddiyatla 
ölçülen şeylere gereğinden fazla 
anlam yüklediğimizi, doğayla 
uyumlu yaşamamız gerektiği 
gerçeğini bir kez daha anladık. 

UĞUR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr
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SEKTÖRDEKİ ETKİLER  
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; 
Türkiye medikal sektörde bu dönemde 
gerek yurt içi talepler gerekse yurt dışı 
medikal araç ve malzeme tedariğinde 
tüm ihtiyaçları yerine getirerek önemli 
bir başarı elde etti ve gelişmiş ülkelerin 
tedarikçi listelerinin başında yer aldı. 
Sektörümüz açısından bakıldığında 
ise çok daha zorlu süreçlerden 
bahsedebiliriz. Pandemi süresince 
şirketler; çalışma şekli, dijital 
pazarlama, çok kanallı satış stratejisi ve 
yeni pazarlar arama gibi birçok yöntem 
kullanmak durumunda kaldı. Henüz 
bu değişimlere adapte olmaya çalışan 
sektörün desteklenmesi gerektiği aşikâr 
değil mi?
Oysa pandeminin hem öncesinde 
hem de içerisinde çok ciddi tahsilat 
problemleri yaşayan sektörümüze o 
dönemde dayatılan feragat zorlaması, 
hastanelerin tüm cerrahi işlemlere 
kapatılıp pandemi hastalarına 
bakmasından doğan daralma, tedarik 
sorunları ve satın alma sisteminin 
değişmesi gibi birçok zorluk da aynı 
döneme denk geldi. Bu zorlu dönemi 
çevik bir şekilde atlatabilen ve ayakta 
kalmayı başarabilenler pandemi biter 
bitmez ekonomik krizle karşı karşıya 
kaldı. Zaten sermaye yapısı bozulan 
ve neredeyse tamamen ithal ikameyle 
dönen sektör firmaları şimdi de 
döviz artışlarıyla yükselen işletme 
giderleri, ekonomik belirsizlikler ve 
finansmana erişim zorluklarıyla baş 
etmeye çalışıyor. Son beş yılda yaşanan 
zorlukları anlatmaya kalksak, sanırım 
ciltlerce kitap yazılabilir.  

KRİZDEN ÇIKIŞ
Medikal sektör, ülkelerin en stratejik 
sektörleri arasında yer almaktadır. 
Ani gelişen doğa olayları, salgınlar, 
savaş gibi durumlarda insan sağlığını 
korumada, hastalık teşhis ve 
tedavisinde belirleyici etkisi olan araç 
ve gereçlerden oluşmaktadır. Ancak 
bu olağanüstü durumlar söz konusu 
olmadan da sektörün sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını belirlemek, daha sonra 
ortaya çıkabilecek kriz dönemleri 
için önemli bir öngörü sağlayacaktır. 
Sektörümüzün son dönemde yaşanan 
bütün bu olumsuzluklardan ders 
çıkarıp üretim ve ihracat odaklı bir 
yaklaşımla geleceğini kurgulaması ciddi 
bir paradigma değişikliğini ve refahı 
beraberinde getirecektir. 
Günümüzde artan rekabet; kalite ve 
maliyetlerin yanı sıra yüksek çeşitlilik, 
hızlı ürün üretme ve geliştirmeyi ön 

plana çıkarmıştır. Zaten ekonomistler 
de sağlık alanında yatırımların 
artmasına paralel, virüsle mücadele 
eden ekipmanlar, kontrol sistemleri 
gibi yapay zekâ odaklı iş alanlarına 
rağbetin artacağını öngörmektedir. 
Bu nedenle sektörde gerekli olan tüm 
finansal yatırımların, Ar-Ge desteğinin 
ve yerli üretimi artırmaya yönelik 
tüm imkanların seferber edilmesi 
gerekmektedir. 
Ülkemizin jeopolitik ve ekonomik 
olarak bu zorlukları atlatması dengeli 
bir dış politika ve şeffaf bir ekonomi 
yönetimi anlayışıyla mümkün 
olabilecektir. İş dünyası, üreticiler ve 
elbette çalışanlar için geleceğe umutla 
bakmak, yeni bir sayfa açmak, daha 
çok üretmek ancak bu sayede mümkün 
olabilir. Yatırımcılar için bakıldığında 
ise gerçekten baca tüttürmek 
için güvenli bir ortama ihtiyaç 
duyulmaktadır. Diğer yandan kur 
artışları ve enflasyonun adeta önüne 
geçilemediği, subjektif fiyatlamaların 
yapıldığı, doğru ile yanlışın 
ayrılamadığı, manipülasyonların 
egemen olduğu bir ortamda iç talebi 
canlandırmak ancak sübvansiyonlar 
ve vergi indirimleri ile mümkün 
görünmektedir.
Ülkemiz ve sektörümüz için her şeyin 
en iyisini diliyorum.
Kalın sağlıcakla,
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n Tıbbi cihaz 
sektörünün bugünkü 
dinamikleri hakkında 
ne söyleyebilirsiniz?

Son seneler, dünya ve ülkemiz 
için olduğu kadar, sektörümüz 
için de sıkıntılı ve zorlu geçti. 
Buna rağmen olumlu gelişmeler 
de oldu. Geçtiğimiz senelerde 
sektör için ölüm kalım meselesi 
haline gelmiş olan ödeme sorunu, 
bugün için eski vahametinde değil. Bu 
konuyu gündem dışına çıkarmadan, 
sektörün performansı, hayalleri 
ve geleceği üzerine laf söylemenin 
anlamsızlığı üzerinde belli bir 
mutabakat sağlandığına dair bir 
pratik yaşıyoruz. Yine de bu sorun ve 
diğer mesleki sorunlarımızın, kalıcı ve 
yasal teminatlara dayalı bir çözümüne 
ulaşmadan ödeme gerginliğinin 
bitmeyeceğini söylemeliyiz. Bu 
ise, bizim kamu otoritesi ile adil, 
karşılıklı güvene dayalı, güvenin 
yasal olarak teminat altına alındığı 
bir seviyeye ulaşmamızın temel 
hedef olmasını şart koşuyor. Sadece 
ödeme konusunun değil, ihale 
şartname ve sözleşmelerinin, SUT 
fiyatlarının, ürün kayıt ve geliştirme 
koşullarının, yeni teknolojilerin 
ülkemize çekilmesi gibi daha bir çok 

konunun iyileştirilmesi gerekiyor. 
Ama bütün bunlardan önce ve 
bunların gerçekleşmesini mümkün 
ve kolay kılacak olan bir şey var 
ki o da “sağlığa ayrılan bütçe” 
nin en azından OECD ülkeleri 
ortalamasına yaklaşması. En 
büyük çabamızı bu büyük hedefe 
teksif etmemiz şart.

Ödeme konusunun daha az 
konuşulduğu bugünlerde DMO, 
MDR, ürün kayıtlarında yaşanan 
problemler sanırım zihnimizin 
temel faaliyetleri…DMO’nun 
pazardaki yeri konusunda “iyi, 
kötü’’ gibi kestirme bir cevaptan 
yana değilim. Yaklaşık iki senelik 

uygulamada etkin, geliştirilecek, 
değiştirilecek, iyileştirilecek, 
eklenecek, kaldırılacak hususların 
neler olduğu konusunda yeterli bir 
birikim kazandık. Bu sürecin ticari 
ve sosyal açılardan kazandırdıklarını 
ve kaybettirdiklerini objektif olarak 
değerlendirecek bir ortak akla 
ihtiyacımız var. İyi olan nokta, DMO 
yönetiminin, uygulamada karşılaşılan 
zorluklar ve bunların çözümü ile ilgili 
son derece iyi niyetli davranmasıdır. 
Geldiğimiz noktayı değerlendirmek 
açısından, ya bütün ilgili tarafların 
katılacağı kapsamlı bir Çalıştay 
düzenlemeli ve/veya Tıbbi Cihaz 
Tedarik Kongresi’nde bu konuya 
ağırlıklı bir yer açmalıyız.

Deneyim ve 
güvenilirliği ile 
sektörde önemli 
bir marka olan Vital 
Medikal Genel 
Müdürü Mahmut 
CUMBUL, başta 
‘Tıbbi Cihaz Sektör 
Raporu’ olmak üzere, 
sektörün bugünü 
ve geleceğine 
dair düşüncelerini 
paylaştığı röportajıyla 
dergimize konuk 
oldu.

GÜNCEL SORUNLAR 
VE BEKLENTiLER
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MDR konusu bir başka gündem 
ve aynı zamanda endişe konusu. 
Tıbbi cihaz iklimini tamamen 
değiştirebilecek, dünya ölçeğinde bir 
büyük revizyondan bahsediyoruz. 
Derneklerimiz, federasyon ve 
sendikamız, kümelerimizin de 
desteğiyle, konunun güçlükleri ve 
gerekleri konusunda her vesile ile 
kamuoyu oluşturmak için elinden 
geleni yapıyor. Bu konuda gösterilen 
münferit ve mevzi çabaların Sağlık 
Bakanlığı’nın aktif olarak içinde 
değil, başında yer aldığı merkezi bir 
inisiyatife evrilmesi şart. Aksi halde 
yerli üreticilerimizin göreceği zararın 
minimize edilmesi kolay olmayacak.
Ürün kayıtlarında yaşanan 
fotoğraf, barkod vb. sorunlar artık 
firmalarımıza ticari ve mali olarak 
zarar vermeye başladı. Sektörün bu 
konudaki haklı yakınma ve talepleri 
konusunda SGK yönetimi daha çabuk 
ve hassas davranmalı. Bu sorunun 
çözülmemesinin aynı zamanda bir 
kamu zararı olacağını unutmamak 
gerekir.

n Ödeme sorunu artık daha az 
konuşulduğuna göre, gelecek 
ve hatta geçmişten geleceğe 
sağlıklı bir perspektif için 
düşünceleriniz neler?

Aslına bakarsanız, ödeme sorunu 
sektörün kendisini daha iyi tanıması 
ve sorunlarının bu sorundan çok daha 
fazlası olduğunu anlaması için bir 
vesile oldu. Giderek kötüleşen ödeme 
vadeleri, alacaklardan feragat isteme/
etme, arkasından gelen pandemi 
sürecinde karşılaştığımız tehditler, 
bütün yenilgi ve kayıplardan sonra, 
bunların nedenleri ve sonuçları 
üzerinde düşünmek kadar, 
yaşadığımız acı deneylerden nasıl 
uzak kalabileceğimiz üzerinde de 
düşünmeyi adeta zorunlu kıldı.
Tıbbi cihaz sektöründe nerede 
olduğumuzu, olabileceğimizi doğru 
ve etraflıca değerlendirmek için 
konu ile ilgili bütün tarafların daha 
analitik daha kapsamlı daha tarafsız 
ve daha katılımcı davranmasının 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Sorunların ve sebeplerinin ne olduğu 
kadar, nasıl giderileceği de önemli. 
Her paydaşın bunların ne olduğu 
konusunda aynı şeyleri anlaması, 
enerjinin aynı yöne kanalize edilmesi 
için şart. Bunun için bilginin eşit 
ve doğru paylaşılması, şeffaflık, 

etkin rekabet koşulları, sürpriz 
olmayan ödeme ve ihale koşulları 
lazım. Ama her şeyden önce ve 
mutlaka mutabık kalınması 
gereken nokta, tarafların, karşı 
tarafın zayıf olduğu noktalardan 
menfaat temin etme anlayış ve 
alışkanlığının terkedilmesidir. 
Böyle bir ilişkinin, karşılıklı 
güvensizliğe, suistimallere, pazar ve 
rekabet koşullarının bozulmasına, 
fiyat anarşisine, sosyal trajedilere 
hem ticari hem de kamu zararlarına 
açık davetiye çıkardığı konusunda 
kimsede artık hiçbir şüphe 
kalmamalıdır.

Tıbbi cihaz sektörünün ete kemiğe 
bürünmeye başladığı 40 yıldan bu 
yana, hangi tarafın diğer taraflara 
kendi “doğrularını” dikte edeceğinden 
bağımsız olarak, tek taraflı ve 

“yararcı” davranış kalıplarının bir 
yarar getirmediği, aksine travmatik 
sonuçlara sebep olacağına dair iki uç 
dönem yaşandı.

80’ler ve 90’ların belki ortasına 
kadar, kamu otoritesinin bilgisizliği, 
hastanelerin iğneden ipliğe her 
malzemeye aç olması, sağlığa ayrılan 
bütçenin az ama kamu sigorta 
açıklarının fazla olmasının neredeyse 
alışkanlık olduğu zamanları yaşadık…
Kamunun bu zaafları ve sektörün bu 
zaaflar karşısındaki yararcı tutumu, 
sadece kamu maliyesine değil, 
sonuç itibariyle sektöre, sektörün 
gelecek ve prestijine çok zararlı oldu. 
Tedarikçi, kullanıcı ve kamu otoritesi 
arasında oluşan dengesizlikte, 
tedarikçi ile kullanıcı hâkim ve 
karar verici pozisyonuna gelmiş, 
sağlığa ayrılan bütçeyi arttırmaktan 

 VİTAL MEDİKAL GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT CUMBUL
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yana inisiyatif kullanmayan kamu 
otoritesi, artırmadığı bütçenin çok 
daha fazlasını sigorta açıkları vererek 
pahalıya karşılamıştı.
Sektörde yaşanan birkaç büyük 
“polisiye operasyon” dan sonra, kamu 
otoritesi, sektörü, pazarı, fiyatları, 
kullanıcıları “terbiye etme” yi hedef 
olarak koydu. Bundan sonra bir 
başka uç noktaya savrulma oldu. 
Son 20-25 yıldır bu ikinci ve ters uç 
yaşanıyor. Bu arada çok doğru işler de 
yapıldı. Tıbbi cihaz alanını tanımak, 
tanımlamak, denetlemek amacıyla 
birçok yeni kurum, yasa, düzenleme 
ihdas edildi. Ama bütün bunlar 
yapılırken, kantarın topuzu çok kaçtı. 
Kamu otoritesi sektörü hırpalamaya 
başladı. Sektörde oluşan algı giderek, 
bütün kamu uygulamalarının sektörü 
ve karşılıklı ilişkileri düzenlemekten 
çok, sektörü zapt-ü rapt altına almak 
hedefli, sektör ihtiyaç ve kaygılarının 
dikkate alınmadığı eşitsiz, adaletsiz, 
hatta hukuksuz bir sürecin mağduru 
olmak biçiminde tezahür etti. Bütün 
bu süreçlere sektör katılımı sadece 
teknisyenlik düzeyinde kaldı, mesleki 
çıkarlar yeterince ifade edilemedi. 
Firmalarla ilişkiden sağlanacak temel 

faydayı sadece fiyat tasarrufu olarak 
gören kamu otoritesi, ödeme sopasını 
çok acımasızca kullanmaya başladı, 
hatta yapacağı ödemelerden büyük 
kesintiler, feragatler talep etti; kendi 
yarattığı sistemi adeta tekzip eder 
uygulamalara girişti.

Halbuki bu iki uç uygulama da 
karşılıklı güven ve iş birliğine hizmet 
etmeme konusunda aynı fonksiyona 
sahip oldular. Bütün paydaşlar, 
keyfiyetin kalkması, tutarsız ve 
istikrarsız uygulamaların olmaması, 
her tarafın diğer tarafın hakları ve 
görevleri konusunda tam ve doğru 
bir fikrinin olması, azami şeffaflık 
ve bilgi paylaşımının esas olması 
konularında mutabık olmadıkça, 
bu mutabakat bir yasal güvence 
ve teminat haline dönüşmedikçe 
karşılıklı suiistimallerin 
bitmeyeceğini bilmeliyiz.

Son zamanlarda, çeşitli vesilelerle, 
kamu yöneticileri ile yapılan 
görüşmelerde bu mutabakat 
konusunda, en azından şimdilik, 
duygusal bir yakınlaşma sağlandığını 
memnuniyetle gözlüyoruz. Öte 

yandan sektörde de bütün yaşanan 
olumsuz deneyimlerin artık kazanca 
tahvil edilmesi yönündeki iradenin 
güçlendiğini söylemek aşırı iyimserlik 
olmayacaktır. Bu açıdan, şimdilerde 
tarihsel bir kırılma aşamasındayız 
yine…Bu kırılmanın sonuçlarının 
hayırlı olup olmayacağı, bütün 
tarafların aynı tarihsel sorumluluğu 
paylaşma konusundaki istek ve 
azmine bağlı olacaktır.

n Sanırım ‘Sektör Raporu’ 
bu tarihsel ihtiyaca cevap 
vermenin adımlarından birini 
oluşturmayı hedeflemişti?

Doğrudur. Kendimize ayna tutmak, 
başta kamu otoritesi olmak üzere 
diğer paydaşlarla ilişkilerimizi 
sorgulamak, tarihsel ve geniş bir 
perspektifte geleceği tasarlamak 
zorunluydu. Sorunlarımız hakkında 
gerek sektör içinde gerekse diğer 
paydaşlar arasında “körün fili tarif 
etmesi” nin sakıncalarından, mevcut 
durumun değerlendirilmesinde 
bir mutabakata varmadan 
ilerleyemeyeceğimizi düşündük. 
Bu amaçla uluslararası saygınlığı 
ve mesleki yeterliliği tartışmasız 
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Deloitte firması ile Sektör Raporu 
için anlaştık. Yaklaşık bir yıl, 
sektörde öncü olan bir ekiple, büyük 
fedakarlıklar ve çabalarla geçtiğimiz 
sene sonunda rapor sonuçlandı ve 
çeşitli mahfillerde rapor ve sonuçları 
deklare edildi.

n Rapor beklentileri karşıladı 
mı? Önemli tespitler var mı?

Doğru sonuçlara varmak için ne 
gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bilgi 
ve kaynak konusunda ilgili resmî 
kurumlardan gerekli desteği alamadık 
ama uzman görüşlerinden istifade 
ettik, sektör STK yöneticileriyle 
önemli bir Çalıştay yaptık, tıbbi cihaz 
tedarikçilerini kapsayan bir anket 
yaptık, Deloitte veri bankasından, 
ulusal, uluslararası yayınlardan, 
birebir görüşmelerden edinilen 
verilerle açık ve zımni önemli 
tespitlere ulaşıldığını söyleyebilirim.

Bence raporun en önemli çıktısı 
“sağlığa ayrılan bütçe” konusundaki 
tespittir. Buna göre bu bütçe 
yıllar içinde, GSMH artış hızının 
gerisinde kalmış görünüyor. Yani 
ülke büyürken sağlık harcamaları 
aynı oranda artmamış. Son yıllarda 
yaşadığımız kaosun esas failinin 
bu tercih olduğunu söylemeli ve 
bunu başta muhatabımız resmî 
kurumlar olmak üzere kamuoyuna da 
anlatmalıyız. Bu konuyu ürün fiyatları 
konusunda resmi reaksiyon ile birlikte 
değerlendirmek gerekir. Ülke dışına 
satışlarımızda Çin’in en büyük üçüncü 
ülke olması kanımca çok manidardır. 
Bu satışların çok büyük oranının 
paralel ticaretten oluştuğu bilinir. 
Dünyanın en ucuz ülkelerinden 
birisine, distribütör firmalarımız 
aynı malları üreticilerden daha ucuza 
satabiliyorlar. Ülkemiz Tıbbi Cihaz 
alanında dünyanın en ucuz fiyatlarına 
sahip olmasına rağmen, resmi görüşün 
bütçe tasarrufu amacıyla sürekli fiyat 
indirimi hedeflemesi somut hiçbir 
veriye dayanmadığı gibi sektörün 
sermaye gücünü de tahrip etmektedir. 

Anlatmalıyız derken, raporun bir 
başka sonucuna değinmeliyim. 
Sektörün kendisini, önemini 
hayatiyetini, değerini doğru ve etkili 
araçlarla anlatması, göstermesi 
lazım… Raporda gizli olan bu ihtiyaç 
için artık kaybedecek zaman yok. 

Uzun zamandır düşündüğümüz, 
tartıştığımız, konuştuğumuz bu konu 
artık kuvveden fiile çıkmalı. Gerek 
halkla ilişkiler gerekse lobi faaliyetleri 
konusunda profesyonel seçenekleri 
bir an önce somutlaştırmalıyız. Aynı 
şekilde, sektörün sosyal ağırlık ve 
önemine uygun bilimsel ve akademik 
çalışmaların yapılabileceği, topluma 
bu merkezlerden seslenebileceğimiz, 
prestij konusu kurumlar oluşturmalı, 
var olanları güçlendirmeliyiz.

Bir başka konu, özellikle anket 
çalışmasında ortaya çıkan sektörün 
daha güçlü örgütlenmesi konusu…
Hemen hemen bütün anket 
katılımcıları, sesimizin daha güçlü 
ve etkili olmasının daha kapsayıcı ve 
merkezi bir bütünlük ile mümkün 
olacağı konusunda hemfikir. Bunun 
var olan STK’lar yerine başka bir 
büyük ve tek merkez biçiminde bir 
yapı olamayacağı konusunda bir 
görüş birliği var. Mevcut STK’lar 
arası bağ ve iletişimi daha organik 
hale getirecek başka çözümlerin de 
olabileceği düşünülmeli, tartışılmalı…

Toplum ve akademi çevreleri ile bağ 
kurabilen “enstitü” formatı, akla 
gelen uzman görüşlerinden birisi.

n Rapor sektörde tartışılıp, 
bahsettiğiniz mutabakat ve 
sonucunda gerekli aksiyonlara 
karar verme konusunda 
ilerleme kaydedildi mi?

Rapor çeşitli seviyelerde yayımlandı, 
anlatıldı ama söylediğiniz mutabakat 
ve gerekli aksiyonlar konusunda 
bir noktaya gelinmesi için, uzman 
görüşlerinin de dikkate alınacağı, 
daha geniş ve organize bir çabaya, 
raporda saklı konuları arayıp bulacak 
entelektüel bir derinliğe ve biraz 
daha çabuk olmaya ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. Raporun ortaya 
çıkmasından bu yana geçen 8 ayda 
daha çok yol almalıydık. Raporun hak 
ettiği değeri kazanması için ilgili tüm 
STK’lar ve uzman kişilerce tartışılıp, 
bir “rapor çıktısı” ile beraber, aksiyon 
planı yayımlanmalı. Burada başta 
Federasyon ve Sendikamız olmak 
üzere tüm STK’lara önemli görevler 
düşüyor.
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Genel Sekreterimiz Tünay 
Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren 
Karaca ve Uluslararasılaşma 
Danışmanımız Şahin Yaman, 
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası-EBRD Ankara Ofisi 
Direktörü Mehmet Üvez’i 
ziyaret ettiler. 

Ziyarette EBRD ve SEİS’in geleceğe 
yönelik stratejik iş birliği 
imkanlarını değerlendirerek 

süreç yönetimine ilişkin istişarelerde 
bulundular. 

Türk Sağlık Endüstrisi Firmaları/
SEİS ile EBRD arasında önemli 
iş birliği imkân ve potansiyelleri 
olduğu, kalkınma ve sürdürülebilirlik 
prensiplerini de ilke edinen EBRD 
ile çalışmanın tüm firmaların 
kurumsallaşma süreçleri açısından 

ayrıcalık sağlayacak imkanlar 
oluşturacağı belirtildi. Sendikamızın 
geleceğe yönelik hedefleri ve çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve bu 
çerçevede; 

n Türk Sağlık Endüstrisi’nin 
Türkiye’nin orta gelir tuzağının 
aşılmasında en kritik ve önde gelen 
sektörlerinden olduğu, 

n Türk Sağlık Endüstrisi’ne kamu 
kesiminden gerekli desteklerin 
verilmesi halinde, sektör halihazırda 
artmakta olan ihracatını çok 
daha yüksek seviyelere çıkarma, 
yüksek katma değerli ihracatımızı 
yukarılara çekme potansiyeline 
sahip bulunduğu, 

n Sektörün lider firmaları ve 
kurumsal şemsiye kuruluşu SEİS’in 
küresel pazara giriş süreçlerinin 
tüm modlarında topyekûn bir 
uluslararasılaşmayı hedeflediği, 

n Yarattıkları katma değer ve 
sırtlandıkları sorumluluklar dikkate 
alındığında hem sektör firmaları 
hem de SEİS’in, genel olarak kamu 
kesiminin ve özel olarak da başta 
Ticaret Bakanlığı olmak üzere, 
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 
daha ciddi ilgi ve desteğini hak ettiği, 

n Savunma sanayiimizin önemli 
çıkışlar yaptığı son dönemlerde 
Türk Sağlık Endüstrisi’nin de 
önümüzdeki on yılda katma değerli 
ihracatta çok sayıda yıldız ihracatçı 
firma çıkaracağına inandığımızı 
aktardık. 

Mehmet Üvez Bey ise sektörümüzün 
pandemi ile birlikte ortaya çıkan 
önemi, EBRD Türkiye’nin mevcut 
potansiyelini ve Türki Cumhuriyetler, 
Balkanlar, Polonya, Romanya, Mısır 
gibi ülkelerde güçlü olduklarını, 
tematik programlar yürüttüklerini, 
şirketlere finansman desteğinin yanı 
sıra teknik destek de sunduklarını 
aktardı. Bu anlayışla Türkiye Sağlık 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) 
ile güçlü iş birliktelikleri kuracaklarına 
inandıklarını ifade etti.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) 
ANKARA OFİSİ DİREKTÖRÜ MEHMET ÜVEZ ZİYARETİ
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KIBRIS 
BÜYÜKELÇİLİĞİ 
SAĞLIK 
ATAŞESİ’NİN 
SENDİKAMIZI 
ZİYARETİ
Kıbrıs Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi 
Nuriye Güney sendikamızı ziyaret 
etti. 

Sendikamızın sektörümüz içindeki 
pozisyonu, görev alanları kurumlarla 
ilişkileri, Türkiye’de tıbbi cihaz 

sektöründe uygulanan mevzuat ve bu 
mevzuatın getirdiği yükümlülükler 
çerçevesinde oluşan sistem hakkında bilgi 
verildi. Kıbrıs’ta yer alan işleyişi iyileştirme 
noktasında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca, TCESİS hakkında bilgi 
verilerek, bu eğitim sistemini Kıbrıs’ta nasıl 
etkin hale getirebileceğimiz değerlendirildi.

Kıbrıs Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Nuriye 
Güney’in bu bilgileri yetkililerine aktarması 
ve  kendi içlerinde yapacakları toplantıdan 
sonra bir araya gelinip eğitim sistemini nasıl 
uygulayacağımızın konuşulacağı bir toplantı 
organizasyonu gerçekleştirmeye karar verildi. 
Nuriye Güney ayrıca Kıbrıs’a bir ziyaret 
gerçekleştirilmesi halinde kendileri ile iletişime 
geçerek ilgili Bakan ve yetkililer ile görüşme ve 
randevuların ayarlanması konusunda destek 
olabileceklerini aktardı.

KIBRIS İTÜ – SEİS İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörlüğü ile SEİS arasında 
bünyesindeki ilgili tüm konularda; bilimsel, 
toplumsal, sosyal, kültürel, mesleki ve eğitim 
işbirliklerini geliştirmek, toplumsal farkındalığı ve 
duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak 
projeler geliştirmek, iş birliği konularında toplantı ve 
organizasyonlar düzenlemek ve benzeri konularda 
karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amacıyla aşağıdaki 
konularda protokol imzalanmasına yönelik görüş 
birliğine varılmıştır.

n Taraflar ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda karşılıklı 
birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaklardır.

n Taraflar ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı olarak akademik 
konularda personel görevlendirme ve/veya izin verme yolu ile 
projeler geliştirmek üzere iş birliği yapacaklardır.

n  Taraflar karşılıklı olarak bilimsel, kurumsal ve toplumsal 
toplantıların düzenlenmesini ve gerçekleştirilmesini 
özendireceklerdir.

n  Taraflar ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların ve 
girişimlerin yapılması desteklenecektir.

n Taraflar hizmet içi ve mesleki eğitim faaliyetlerini ortaklık ve iş 
birliği çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.

Görüşmeler sonrasında içeriklendirilmiş çerçeve protokol Genel 
Sekreterimiz Tünay Şahin ile İTÜ KKTC Genel Sekreteri Dursun 
Koç tarafından imzalanarak uygulamaya ilişkin esaslar ve süreçler 
netleştirildi. 

Protokolün uygulamasına yönelik öncelikli çalışma olarak iki madde 
öne çıktı, bu maddelerin bir tanesi TCESİS’in İTÜ’nün de desteği 
ile Kıbrıs’ta kullanılmasının sağlanması, diğerinin ise sektörümüze 
yönelik uzmanlık eğitimlerinin Kıbrıs İTÜ’den başlamak üzere 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması önceliklendirildi. 
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Ziyarette sağlık endüstrisinden 
DMO aracılığı ile yapılan alımlarda 

mevcut durum ve sektörün çeşitli 
segmentlerine ilişkin değerlendirme 
yapıldı. Ayrıca karşılıklı olarak MDR’a 
geçiş ile birlikte yaşanacak barkod 
değişiklikleri gibi teknik gelişmelerin 
DMO’nun iş süreçleri açısından 
herhangi bir soruna yol açmaması 
amacıyla alınabilecek önlemler 
değerlendirildi ve bu geçiş sürecine 

dair diğer kamu kurumları ile iş birliği 
halinde proaktif olunması gerektiği 
hususunda fikir birliğine varıldı. 
Yıl içinde konu ile ilgili yapılması 
muhtemel bir sektör buluşması için 
destekleri talep edilerek DMO’nun bu 
geçişlere ilişkin yapacağı çalışmalar ile 
aldığı önlemlerin sektöre aktarılması 
beklentisi dile getirildi. Kendileri 
de bu süreçte her tür desteğe hazır 
olduklarını ifade ettiler.

Ziyarette Başkanımız Metin 
Demir, sektörün gelecekle 
ilgili kaygılarından bahsederek 

daha az kaynakla daha çok katma 
değer sağlayacak firmaların 
desteklenmesinin ülkeye katkı 
sağlayacağını, özellikle ihracatın 
artırılması konusunda birlikte 
çalışmalar yapılabileceğini söyledi. 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca ise sektörün MDR’la 
ülkedeki varlığını sürdürerek ihracatı 
artırmak istediklerini belirtti. 
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 

Ar-ge desteklerinin mevcut olduğunu 
ayrıca ihracata yönelik iş gezileri için 
her türlü desteği verebileceklerini 
söyledi. Sektör için Ar-Ge merkezi 
kurulabileceğini (Kuluçka Merkezi) 
ve tüm aşamalarda rehberlik ve 
mentorluk yapabileceklerini belirterek 
kurum olarak her türlü desteğe hazır 
olduklarını dile getirdi. Bu iradelerin 
ortaya konulmasına bağlı olarak her 
iki kurumsal yapının çalışmalar için 
gerekli görevlendirmeleri yaparak 
sürecin ilerletilmesi noktasında görüş 
birliğine varıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Metin Demir, Başkan Yardımcısı 

Onur Özcan, Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca, 
Uluslararasılaşma Danışmanı 

Şahin Yaman ve Üyemiz; Norm 
Tıbbi Ürünler firması adına 

Adem Uyanık, Geotek firması 
adına V. Ersun Nasırlıoğlu’nun 
katılımlarıyla KOSGEB Başkanı 
Hasan Basri Kurt ziyaret edildi. 

KOSGEB BAŞKANI HASAN BASRİ KURT İLE TOPLANTI

Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürü Sayın Mücahit 
Özdemir’i makamında 

ziyaret ettik. Ziyarete Genel 
Sekreterimiz Tünay Şahin, 

Genel Sekreter Yardımcımız 
İlke Eren Karaca katıldılar. 

DMO GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ÖZDEMİR ZİYARETİ
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TİCARET BAKANLIĞI 
İLE BELGELENDİRME 
DESTEKLERİ HAKKINDA 
TOPLANTI
Sendikamız Genel Sekreteri Tünay Şahin, 
Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca 
ve Proje Direktörü Ferda Temir, Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir 
ve Belgelendirme Destekleri Uzmanının 
katılımları ile destekler konusunda bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı 2014-8 Sayılı 
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine 
İlişkin Karar ile ilgili sektörümüzün bu destekten 

yararlanması noktasında sorun yaşadıklarını, nasıl 
yararlanacaklarına dair bilgi eksikliği içinde oldukları 
belirtildi. MDR kapsamında Klinik Araştırma, Klinik 
Çalışmada Yer Alacak Gönüllülerin Sigortalanması, 
Belgelendirme Süreçleri ve Ürün Sorumluluk Sigortasının 
istendiği paylaşıldı. Bu yükümlülüklerin maliyetlerinin 
oldukça fazla tutarlarda olduğu, üreticilerimizin 
karşılayamamaları durumunda da firmaların işlevlerini 
kaybetme noktasına gelecekleri aktarıldı. Bu noktada 
verilen destek kapsamında Klinik Araştırmanın 
Belgelendirilmesi hususunun üreticilerimize katkı 
sağlamasının önemine vurgu yapıldı. Bakanlık yetkilileri 
ise başvuruların neden reddedildiğini anlamak gerektiğini, 
mevcut düzenlemede uygunluk değerlendirme öncesi 
yapılan tüm test ve yapılacak analiz sonucunda ortaya 
bir rapor çıkacak olmasının desteklenmesi için yeterli bir 
kriter olduğunu aktardılar. Başvurunun İhracatçı Birliği 
tarafında elenmesi halinde tereddüt kaynağını gidermek 
ve uygulamayı kolaylaştırmaya dönük adım atılabileceğini 
ifade ettiler. Ayrıca sektörümüze yönelik sağlanabilecek 
farklı destek taleplerimizin olması durumunda, bunun 
kendileri ile paylaşılarak programa alınması konusunda 
da katkı sağlayacaklarını ifade ettiler. Gerekli çalışmalar 
yapıldıktan sonra tekrar bir araya gelinip değerlendirme 
toplantısı yapılmasına karar verildi.

SGK GSS GENEL 
MÜDÜRÜ GÖKHAN TUNA 
ÖZTÜRK ZİYARETİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü 
Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk’ü makamında 
ziyaret ettik. 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Demir, 
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca ve Üyemiz ESSİTY 

firması Resmi İlişkiler ve Ruhsatlandırma Müdürü 
Mertkan Turnacılar katıldı. 

Ziyarette Prof. Dr. Gökhan Tuna Bey’e MDR’a geçiş ile 
birlikte tedarik sürecinde yaşanması muhtemel sorunlar 
aktarılarak bu geçiş sürecine dair diğer kamu kurumları 
ile iş birliği halinde proaktif olunması gerektiği aktarıldı. 
Yıl içerisinde sektör buluşması adıyla yapılması planlanan 
toplantıya destekleri istendi ve SGK tarafına düşen 
aksiyonların sektöre aktarılması talep edildi. Ayrıca hasta 
altı bezleri ile ilgili yapılacağı duyurulan değişikliğe ilişkin 
sektör platformu görüşleri aktarılarak, bu ürünlerin tıbbi 
cihaz olması nedeniyle satış kurallarının belli olduğu, 
CE işaretine sahip oldukları ve inkontinans hastalarının 
ihtiyacına yönelik belli bir standartta üretildikleri 
belirtildi. Yapılması planlanan değişikliğin yürürlüğe 
konulması halinde, kontrol edilemeyecek sorunların ortaya 
çıkacağını, fonksiyonel ürünler yerine kalitesiz ürünlerin 
kullanımına sebep olunacağı hatta ürün tedariğinin bile 
hasta yakınları tarafından ihmal edilmesi gibi sorunlara 
yol açacağı aktarıldı. Doğru tedarik ve kullanım ihmal 
edileceğinden hasta sağlığının olumsuz gelişimine 
ve maliyetlerin çok daha fazla yükselmesine sebep 
olunacağı ifade edildi.  Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk ise 
konu ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu, bu çalışmayı 
ellerindeki mevcut veriler değerlendirildiğinde yürürlüğe 
koymalarının faydalı olacağını düşündüklerini ancak ifade 
etmiş olduğumuz riskleri tekrar değerlendireceklerini ve 
bu değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyurulur ise tekrar 
görüş ve önerilerimizi alacaklarını söylediler. 
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TİCARET BAKANLIĞI 
DAİRE BAŞKANI GÜLİZAR 
YAVAŞ ZİYARETİ ve YEŞİL 
MUTABAKAT TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜ WEBİNARI
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar Yavaş’ı 
sendikamız Genel Sekreteri Tünay Şahin, Genel 
Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca ve Uzmanımız 
Ferda Temir makamında ziyaret etti. 

Toplantıda, MDR’ın getireceği yükümlülükler izah edilerek 
sektörümüzdeki firmaların MDR süreci içinde oldukları 
aktarıldı. Yeşil Mutabakat’ın getireceği sorumlulukların ve 

yükümlülüklerin atlanmaması için bu alanda ayrıca sektörümüzde 
farkındalığın oluşmasını sağlamanın önemine vurgu yapılarak, 
Ticaret Bakanlığı yetkililerinden bilgilendirme toplantısı talep 
edildi. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve 
AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar Yavaş’ın katılımlarıyla 
zoom üzerinden 2 Haziran 2022 Perşembe günü “Yeşil Mutabakat 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Sektörümüz için oldukça önemli olan “Yeşil mutabakat ile tıbbi cihaz 
sektörünü neler bekliyor? Tekstil, kimya gibi sektörler ile birlikte 
tıbbi cihaz sektörü de Sınırda Karbon Düzenlemesi’nden etkilenecek 
mi?” konularının değerlendirildiği etkinlikte, katılımcıların sorularını 
yanıtlayan Gülizar Yavaş, aynı zamanda sektör olarak Çevre 
Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu çalışma gruplarında aktif olarak yer 
almamızın sektörün bu konuda dikkate alınması için önemli olduğuna 
değindi ve şirketlerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye ilişkin 
kısa orta ve uzun vadeli pozisyon almalarını önerdi. Oldukça verimli 
geçen toplantıda Gülizar Yavaş, günümüz ve gelecek ticari tasarruf ve 
alanlarına ilişkin de kıymetli ipuçlarını katılımcılarla paylaştı.

TİCARET 
BAKANLIĞI 
İHRACAT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
DAİRE BAŞKANI 
ÖZGÜR ÇELİKEL 
ZİYARETİ
Ticaret Bakanlığı Makine Daire 
Başkanı Özgür Çelikel;
Başkanımız Metin Demir, 
Başkan Vekilimiz L. Mete 
Özgürbüz, Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin’in katılımları ile 
makamında ziyaret edildi. 

Görüşmede özellikle tıbbi cihaz sektörünün 
bakanlıkları bünyesinde makine ve benzeri 
sektörlerin altında konumlandırılmasının 

yanlış ve eksik olduğunu sektörün potansiyel 
olarak yüksek teknoloji başta olmak üzere, 
gelişim ve rekabet gücünün yüksek olduğu 
ifade edildi. Bu noktadan hareketle Bakanlıkları 
bünyesinde sektörümüzün artık müstakil bir 
yapılanma ile doğrudan muhatap alınması 
zamanının geldiği hatta bunun için geç kalındığı 
dile getirildi. Özgür Çelikel ise bu yaklaşımın 
değerli olduğu ve günümüzde önemi iyice 
kavranmış olan yeni yapılanma ile doğrudan 
çalışılmasına imkân verecek teşkilatlanmayı 
desteklediğini ve bunun için SEİS ile ortak 
çalışmalara başlanılmasının önemini dile getirdi. 

Bu görüşmeye müteakip Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin ve Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca Özgür Çelikel’le tekrar bir araya 
gelerek yapılacak çalışmaların yönetilmesine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 
Sektörümüzün Ticaret Bakanlığı nezdinde ayrı 
bir branş olarak görülmesi ve teşkilat yapısı 
içinde diğer birimlerde de bu konuda farkındalık 
yaratılması amacıyla başlangıç yapılmasını 
mütalaa ettiler. Sektörün üretim, ithalat ve 
ihracat kalemlerinin doğru ölçülmesi amacıyla 
GTİP’lerin yeniden değerlendirilmesi ve yeni 
GTİP kodlarının açılması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Özgür Çelikel; 
başlatılacak olan çalışmalara temel teşkil 
etmesi bakımından sendikamızın konuya dair 
bir raporlama ve yazılı bilgilendirme yapmasına 
ihtiyaç duyduklarını bu raporlamayı takiben de 
çalışmaları başlatacaklarını ifade etti. 
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TİCARET BAKANLIĞI TİCARET 
ARAŞTIRMALARI VE RİSK 
DEĞERLENDİRME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ 
ZİYARETİ
Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk 
Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Recep 
Demir, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü Sektörler ve Temel Girdiler Daire 
Başkanı Derya Ekici Aldan sendikamızı ziyaret etti. 

Sendikamızı temsilen toplantıya Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca ve Uzmanımız 
Ferda Temir katılım sağladı. 

Toplantıda, Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, sektörümüz hakkında 
kısa bir bilgilendirme yaparak sektörün temel ihtiyaçlarına değindi. 
Tıbbi cihaz sektörü için sadece Sağlık Bakanlığı’nda yapılanmanın 
olduğundan bahsederek diğer Bakanlık bünyelerinde de olması 
gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Öncelikle Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde sektörümüzü doğrudan temsil edecek kurumsal 
yapılanmaya ihtiyaç olduğu ve bunun için gerekli çalışmalarda 
bulunduğumuz aktarılarak bu konuda destek rica edildi. Ayrıca 
sektörümüz için önemli olan bir diğer konu GTİP’ler hakkında 
İthalat Genel Müdürlüğü ile görüşülerek sektörümüzü ilgilendiren 
GTİP’lerin belirlenmesi aşamasında katkı ve desteklerini vereceklerini 
aktardılar. Toplantıda karşılıklı tıbbi cihaz sektörünün mevcut 
durumu değerlendirilerek sektörü daha iyi noktaya taşımak için 
yapılabilecekler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.  

TİCARET 
BAKANLIĞI 
İHRACAT GENEL 
MÜDÜRÜ 
MEHMET ALİ 
KILIÇKAYA 
ZİYARETİ
Başkanımız Metin Demir, 
Başkan Vekilimiz L. Mete 
Özgürbüz, Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin’in katılımları ile 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı 
makamında ziyaret ederek 
yeni görevinin hayırlı olması 
dileklerini ilettiler. 

Görüşmede Sayın Kılıçkaya’ya 
sektörümüzün ihracat potansiyelinin 
yüksek olduğu pandemi öncesi 

dönemde de yüksek ihracat rakamlarına 
ulaştıklarını ifade ettiler. Yalnız AB tüzüğü 
kapsamında yayımlanan yeni regülasyonlarda 
firmaların temin etmek zorunda oldukları 
belgelerin maliyetlerinin yüksekliği aktarılırken 
bu maliyetlerin firmaların zorlanmadan 
karşılayabileceği bir şekilde uygulanmasının 
sektörümüzü zorlamadan uyum süreçlerinin 
aşılabileceği belirtildi. 

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı bünyesinde tıbbi cihaz 
sektörünün çalışma alanlarına dair bir birim 
olması gerekliliği konusunda görüşler ifade 
edilerek, sonuçta ticaret yapan firmaların 
ticarileşme faaliyetleri içinde daha anlamlı 
olacağı aktarıldığı görüşmede Başkanımız; 
Bakanlıkları bünyesinde tıbbi cihaz sektörüne 
yönelik bir birimin teşkil olunmasını ve 
ihracatçı birliğinin kurulmasının vaktinin 
geldiğini söyledi. Bu oluşumlar için sektörün 
gerekli şartları sağladığı gibi etkin rekabet 
gücüne ve mental anlayışa ulaştığını etkin ve 
kaliteli üretimler yaptığını ifade etti. Mehmet 
Ali Kılıçkaya ise yapılan açıklamalara iştirak 
ettiğini ve bu ifadeler merkez alınarak SEİS 
ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte çalışmalar 
yürüterek söz konusu oluşumları hayata 
geçirmenin gerekliliklerinin icra olunmasını 
kıymetli bulduğunu ve çalışmalara 
başlanılması konusunda heyecan duyduğunu 
söyledi.
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Ziyarette Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin, sendikamız 
hakkında bilgilendirmede 

bulunarak sektörümüzün yaşamış 
olduğu sorunlar ve bilgi eksikliklerinin 
giderilmesi konusunda yapılacak 
her çalışmada destek vermeye hazır 
olduğumuzu belirtti. Ayrıca MDR süreci 
ve gereklilikleri konusunda başlatmış 
olduğumuz çalışmalar ve bu çalışmaların 
sürdürülmesi ile güçlendirilmesi 
konusunda TİTCK’dan oldukça anlamlı 
katkılar aldığımızı ve bu katkının 

artarak sürdürülmesi gerektiğini ifade 
ederek, kendileri ile sürdürülebilir iş 
birliğinin devamı konusunda desteklerini 
beklediğimizi söyledi. Başkan Yardımcısı 
Mehmet Hakan Fırat da  SEİS’i tanıdığını, 
SEİS’den aldıkları katkıların verimli 
olduğunu vurguladı. Birlikte yapılabilecek 
tüm çalışmalarda ortak hareket 
etmekten memnuniyet duyacaklarını 
ve iş birliği alanları ile birlikte 
sürdüreceğimiz çalışmaları ayrıntılı olarak 
değerlendirebileceğimiz bir toplantıyı en 
kısa sürede yapmayı arzu ettiğini söyledi.

TİTCK BAŞKAN YRD. DR. MEHMET HAKAN FIRAT ZİYARETİ

TİTCK Tıbbi Cihaz ve 
Kozmetik Ürünler Başkan 

Yardımcılığı’na atanan 
Dr. Mehmet Hakan 

Fırat’ı makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun 

dileklerimizi ilettik. 

Üyemiz Norm Tıbbi Ürünler yetkilisi Adem 
Uyanık’ı fabrikasında ziyaret eden Genel 
Sekreterimiz Tünay Şahin ve Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca; tıbbi cihaz 
sektörünün güncel ve geleceğe yönelik 
çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin sendikamız 
çalışmaları ve aynı zamanda yapılanma süreçleri 
hakkında görüşlerini paylaştılar. Adem Uyanık’ı 
TÜMDEF yönetimindeki yeni görevi vesilesiyle 
tebrik ettiler.

Ziyarette, sektörün ‘Klinik Araştırma, Kalite Yönetim 
Sistemi ve Kalite Mühendisi’ eksikleri ile bunların 
nasıl giderileceğine dair sendikamız faaliyetleri ile 

sendikamızın uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi 
verildi ve destekleri istendi. Adem Uyanık ise, başlatmış 
olduğumuz çalışmaların oldukça kıymetli ve yerinde olduğunu, 
sektörün bu süreçleri hızla ve zaman kaybetmeksizin 
tamamlaması gerektiğini ve kendisinin de her türlü desteği 
vermeye hazır olduğunu ifade etti

ÜYEMİZ NORM TIBBİ 
ÜRÜNLER’İ ZİYARET
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Ziyarette Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin ve Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren 

Karaca ile MEXT in son faaliyetleri, 
sendikamızla birlikte yürütülecek 
olan UR-GE projesi ve Azerbaycan, 
KKTC gibi ülkelere yapılabilecek 
hizmet ihracatı potansiyeli görüşüldü. 
Sendikamız MEXT ile birlikte MEXT’in 
dijital dönüşüme ilişkin üreticilere 
sunduğu katkıyı sağlık endüstrisine 
transfer etmek ve MEXT ile sağlık 

endüstrisi alanında etkileşim yaratmak 
amacıyla bir UR-GE projesi girişimi 
sürdürmektedir. Bu projeye katılım 
gösteren 20’ye yakın üreticimiz 
ile sağlık endüstrisinde dış ticaret 
potansiyelinin geliştirilmesi dışında, 
üreticilerimizin MEXT’in dünya 
ölçeğinde tanınırlığı olan ve her 
şirketin kendisine özel sunduğu 
dijital dönüşüm danışmanlığını da 
katarak sanayimizin rekabetçi gücünü 
geliştirmeyi amaçlamaktayız.

SMA tanı kitleri geliştiren 
üyemiz ile ürünleri ve bu 
ürünlerin iyileştirilmesi ve 

katma değerli ürün üretilmesi 
noktasında onaylanmış kuruluşların 
önemi hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca sektörün Klinik 

Araştırma, Kalite Yönetim Sistemi ve 
Klinik ve Kalite Mühendisi eksikleri 
ile bunların nasıl giderileceğine 
dair sendikamız faaliyetleri ile 
sendikamızın uluslararasılaşma 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve 
destekleri istendi.

SEİS Başkan Yardımcımız ve 
Ertunç Özcan Genel Müdürü 
Onur Özcan’ın ev sahipliğinde 

gerçekleşen ziyarette sektörümüzün 
bugünkü durumu ve gelecek 
vizyonuna ilişkin değerlendirmeler 
yapıldı. Özellikle MDR süreci ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar 
ve bunların giderilmesine yönelik 
çözümler hakkında, sendikamızca 
yapılan çalışmalar hakkında 
Genel Sekreterimiz tarafından 
bilgilendirmeler yapıldı. Onur Özcan, 
bilgilendirmelerimiz çerçevesinde 

yapmış olduğumuz girişimlerin yerinde 
olduğunu ve makul süreçte sonuç alıcı 
yaklaşımlarla uygulamaya geçilmesinin 
önemini dile getirdi. Ayrıca, İstihdam 
Ofisi kurulmasına yönelik başlatmış 
olduğumuz çalışmaların oldukça 
isabetli olduğunu da söyledi.

ÜYEMİZ ERTUNÇ ÖZCAN 
FİRMASINI ZİYARET 
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, üyemiz olan Ertunç 
Özcan firmasını ziyaret etti. 

ÜYEMİZ BOME 
TRİVİTRON’ A 
ZİYARET
Yönetim Kurulu Üyemiz 
BOME Trivitron yetkilisi 
Gülşah Sönmez’i 
fabrikasında ziyaret 
eden Başkanımız Metin 
Demir, Başkan Vekilimiz 
L. Mete Özgürbüz, Genel 
Sekreterimiz Tünay Şahin ve 
Genel Sekreter Yardımcımız 
İlke Eren Karaca taşınan 
fabrika için hayırlı olsun 
temennisinde bulundular. 

MEXT GRUP’TAN 
SENDİKAMIZA 
ZİYARET
MEXT Teknoloji Merkezi 
Grup Direktörü Efe Erdem ve 
Proje Koordinatörü Hande 
Bayrak sendikamızı ziyaret 
ettiler. 
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AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ 
RESEPSİYONU
ABD’nin 246’ncı Bağımsızlık Günü, ABD Ankara 
Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlenen resepsiyon ile 
kutlandı. 

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatlar ve misyon 

şeflerinin katıldığı resepsiyona sendikamızı temsilen Genel 
Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca katıldı. 

Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake’in davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyonda, Türkiye ve ABD’nin milli marşları 
okundu. Büyükelçi Flake, Türkiye’de görev yapmaktan büyük 
onur duyduğunu belirterek, “Yaşlı bir büyükelçi olarak 
Türkiye’ye gelirken, çıktığımız bu yolculukta başladığımız 
noktaya döndüğümüzü hissediyorum. Türkiye gibi önemli bir 
görev yerinde gerek siyasi gerekse coğrafi olarak kendisini her 
zaman olayların merkezinde bulan bir ülkede ülkemi temsil 
ediyor olmak benim için büyük bir onur. Atatürk’ün “Ya istiklal 
ya ölüm!” sözünü aktardığı konuşmasının arkasından Dışişleri 
Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı söz aldı ve “Madrid’de 
şu anda bir araya gelen iki cumhurbaşkanımızın başlattığı 
Türk-Amerikan stratejik mekanizmasına kavuştuğumuz için 
mutluyuz. Görebileceğiniz gibi, Jeffry yalnızca güçlü bir geçmişe 
sahip siyasi bir senatör bir büyükelçi değil, aynı zamanda iyi bir 
stratejisttir. Türkiye’de ona sahip olduğumuz için şanslıyız” dedi.

28 Temmuz 2022 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi, Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ve TürkTraktör iş 
birliğiyle hayata geçirilen Bir İşaretin 
Yeter Avrupa Birliği Projesi’nin tanıtım 
toplantısı TİSK MCV ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un 
açılış konuşmasıyla başlayan program, 
MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Birol 

Korkmaz’ın ve TürkTraktör İnsan Kaynakları 
Direktörü Osman Özdemir’in konuşmasıyla 
devam etti. Akabinde, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Şener Karabulut ve TürkTraktör 
Proje Uygulayıcısı Gürhan Höke bir sunum 
gerçekleştirdi.

Çalışma hayatında dezavantajlı bireyler için 
artırılmış gerçeklik tabanlı modellemenin 
ilk kez geliştirildiği projede, sağır ve işitme 
engelli bireylerin teknik ekipmanları 
tanımlamada işaret dilinin karşılığını 
bulabilmelerinin ve farklı sektörlerde bunun 
yaygınlaştırılmasının önemine değinildi. 
Ayrıca, kamu ve özel sektördeki dezavantajlı 
çalışan istihdamına da dikkat çekildi. 
Etkinliğe, sendikamızı temsilen Başkan 
Yardımcımız Uğur Mumay katıldı.  

‘BİR 
İŞARETİN 

YETER 
AVRUPA 
BİRLİĞİ 

PROJESİ’ 
TANITIM 

TOPLANTISI
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Öztürk Oran yaptığı açılış 
konuşmasında, geçtiğimiz 
iki yıl zarfında medikal 

sektörünün temel gündeminin 
pandemi ve kamu alacakları konusu 
olduğunu, medikal meclisi adına 
Meclis Başkanı L. Mete Özgürbüz’ün, 
meclise bağlı STK Başkanlarının ve 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
başta olmak üzere herkesin elinden 
geleni yaptığını belirtti. “Tıbbi Cihaz 
Kanunu Hazırlıklarının Geldiği 
Süreçleri” görüşmek üzere bir araya 
gelindiğini aktardı. Başkan Vekilimiz 
ve TOBB Medikal Meclisi Başkanı 
L. Mete Özgürbüz ise sektörün 
kronikleşen ödeme sorununun son 
yapılan ödemelerle dinamik bir 
sorun haline dönüştüğünü, sektörün 
değişimi ve dönüşümü için gereken 
asıl itici gücün sektörün kurallarını 
belirleyecek olan Tıbbi Cihaz Kanunu 

olduğunu belirtti. Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan 
Yardımcısı Dr. Asım Hocaoğlu, artık 
normalleşme sürecine girdiğimiz 
şu günlerde, pandemi sürecinde 
yaşadıklarımızdan ders alarak önemli 
konularımızı ele almamız gerektiğini, 
sektörün önünü açacak kanun 
çalışmasına hız vermemiz gerektiğini 
ihtiyaçları ve beklentileri tespit 
etmek için de öncelikle sivil toplum 
kuruluşlarımızdan görüş alarak 
ilerlememizin faydalı olacağını aktardı. 
Kurumları bünyesinde bir çalışma 
grubu oluşturduklarını, kanun taslağı 
oluşturmaya çalıştıklarını paylaştı. 
Yapılan toplantıda bu çalışmanın 
bütüncül yapılmasına, TOBB çatısı 
altında sürecin, kurum ile temasın 
süreç içinde kesintisiz sağlanacağı 
mevzuat çalışma grubunun 
kurulmasına karar verildi.

TOBB MEDİKAL 
MECLİS 

TOPLANTISI
Medikal Meclisi toplantısı, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk 
Oran’ın ev sahipliğinde, Başkan 

Vekilimiz ve TOBB Medikal Meclis 
Başkanı L. Mete Özgürbüz’ün 

Başkanlığında, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkan 

Yardımcısı Dr. Asım Hocaoğlu ile 
TİTCK kurumundan ilgili daire 
başkanları, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinin yoğun katılımıyla 

Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
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Genel Kurula sendikamızı temsilen Başkan Vekilimiz 
L. Mete Özgürbüz ve Genel Sekreterimiz Tünay Şahin 
katılım sağladı. 

Kemal Yaz, yeniden TÜMDEF Genel Başkanlığı’na seçildi. 
Yeni yönetimde üye derneklerin yöneticileri de yer aldı. 
TÜMDEF yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Kemal 
Yaz, Adem Uyanık, Caner Gözütok, Cengiz Balçık, Doğan Ay, 
Ergün Tatar, Ertan Yolcu, Onur Akgün, Sadrettin Dai, Tolga 
Sözen, Y. Hakan Er. Yeni dönem Yönetim Kurulu’nu tebrik 
eder, yapacakları faaliyetlerde başarılar dileriz.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI 
WEBİNARI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 
28.06.2022 günü, ‘İş Gücü Piyasası Analizi’ konulu bir 
webinar düzenlendi. 

Webinarda Başkanımız ve TİSK İcra Kurulu Üyesi 
Metin DEMİR bir açılış konuşması yaptı.  Başkanımız 
konuşmasında, işgücü piyasasının gelişimi ve 

bilinçlenmesi ile bu sürecin etkili yönetilerek sektörün içerdiği 
unsurlara yönelik farkındalığın artırılması bakımından, bu 
tür bilgilendirme faaliyetlerin oldukça değerli olduğunu, bu 
bakımdan TİSK’in oldukça gayretli çalışmalar ortaya koyduğunu 
ifade ederek, yapılan çalışmalara katkı veren akademisyen, 
bürokrat ve TİSK çalışanlarına teşekkür etti. 

Webinarda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Cem Kılıç 
ise, ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun İşleyişi, İş 
Gücü Piyasasına Genel Bakış, İş Gücü Piyasası Analizi, Yerel 
Düzeyde İş Gücü Piyasası Politikaları ve İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurullarının İşlevselliğinin Artırılması’ na yönelik 
değerlendirmelerde bulundu ve işleyişe yönelik alınması gereken 
tedbir ve uygulamaya konulmasında fayda görülen hususlar 
hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

TÜMDEF 9. OLAĞAN 
GENEL KURUL 

TOPLANTISI
Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri 

Federasyonu (TÜMDEF)’nun 9.Olağan Genel 
Kurulu Wyndham Ankara’da gerçekleşti. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. Vedat Bilgin’in katılımlarıyla 
gerçekleştirilen programa; Bakan 

Yardımcıları Adnan Ertem, Faruk Özçelik, 
Lütfihak Alpkan ile TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Faik Yavuz, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel 
Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken ve sendikamızı 
temsilen Başkanımız Metin Demir katılım 
sağladılar. 

Programda konuşma yapan Bilgin, iş 
sağlığı ve iş güvenliğinin insani bir mesele 
olmasının önemine vurgu yaparak, “Biz; işçi 
sağlığı, iş yeri güvenliği, işçinin güvenliği, 
konularını çok önemsiyoruz. Her şeyden 
önce işçinin sağlığının devam etmesi için 
iş yerinin şartlarının da sağlıklı olması 
lazım. Dolayısıyla iş yerine ve iş yerinin 
sahiplerine büyük görev düşmektedir. 
Bu sorumluluğu kamu elbette kanunla 
düzenlediği yasal çerçevelerle koruyor 
ancak bu mesele sadece mevzuatla çözülen 
bir mesele değil. Mevzuatın uygulamaya 
dönük sorumlularının yani iş yeri sahibinin, 

yöneticilerinin bu sorumlulukları yerine 
getirmesi lazım gelir. Kamunun da bu 
sorumlulukları yerine getirip getirmeme 
konusunda denetiminin her aşamada olması 
lazım. Biz Çalışma Bakanlığı’yız, emeği 
korumak bizim birinci görevimiz. Dolayısıyla 
hedefimiz; iş yerinin ihmalleri konusunda 
sıfır tolerans ve sıfır can kaybıdır. Bu konuda 
pandemi döneminde denetimler her konuda 
olduğu gibi askıya alınmıştı, pandemi 
sürecinin sonlanacağına ilişkin emarelerin 
ortaya çıkması üzerine, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda denetimlerimizi sıklaştırdık. 
Hedefimiz ihmale sıfır tolerans tanıyarak 
can kaybına imkân aralayacak hiçbir kapı 
bırakmamak. Çünkü herhangi bir inşaatta, 
herhangi bir tersanede bir can kaybının 
olması demek, bu süreçlerde rol alan başta 
ben olmak üzere görevli olan herkesin bir 
ihmalinin olması demektir. Bu konuda 
ihmal kabul etmiyoruz, hiçbir can kaybına 
asla göz yummayacağız, sorumlularının da 
hesabını adalet önünde vermesi için tüm 
imkanlarımızla takipçisi olacağız,” ifadelerini 
kullandı. Aynı zamanda, çalışanları ve 
emeklileri enflasyon karşısında koruyacak 
kapsamlı düzenlemeler ve 3600 ek gösterge 
konusunda da kapsayıcı düzenlemeler 
yapacaklarını aktardı.

36. İŞ 
SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

HAFTASI
İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel 
Müdürlüğü ile Türkiye 

İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu ve 

Mikrocerrahi Vakfı ATO 
Congresium’da 36. İş 
Sağlığı ve Güvenliği 

Haftası Açılış Programı 
gerçekleştirdi. 
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Çok sayıda üst düzey bürokrat, 
İl Sağlık Müdürü ve sağlık 
sektörü temsilcilerinin buluştuğu 

çalıştaya, sendikamızı temsilen Genel 
Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca 
ve Uzmanımız Ferda Temir katılım 
sağladı. Sağlık hizmet sunumunun 
geleceğine ilişkin kaliteli, verimli ve 
sürdürülebilir hizmet sunumunda 
‘değer’ odaklı sağlık hizmetinin yeri 
ve öneminin tartışıldığı toplantıda, 
Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
özel sektör temsilcileri, dernekler bir 
aradaydı. 

Medicana International Ankara 
Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi 
Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız’ın 
açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, 
hastalara yapılan tıbbi müdahalenin, 
fiyat dışında hastanın yaşam kalitesinin 
artması ve sürdürülebilirliğine 
olan etkisini bütüncül olarak ele 
alarak, toplamda kazandırdığı değeri 

hedefleyip en kaliteli ürünü, en iyi 
fiyatla yüksek memnuniyet sağlayarak 
sürdürülebilir bir yapı kurgulanmasının 
önemini dile getirdi.  Sarıyıldız, 
bu anlamda Değer Temelli Sağlık 
Hizmetleri Derneği’ nin (DETESADER) 
kuruluş amacı ve hizmet alanlarından 
da bahsetti. 

Toplantıya katılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, yaptığı 
konuşmada; “Biz Türkiye’de Sağlıkta 
Dönüşüm sürecinde hem finansal 
hem sağlık hizmeti tarafında çok 
büyük işler başardık. En mükemmele 
ulaşmaya gayret etmekteyiz, ama şu 
anda şunu kabul etmeliyiz ki mevcut 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Genel 
Sağlık Sigortası ödeme modeli çok 
eski. Biz hala 1960’ların ödeme 
modeliyle çalışıyoruz. Bu hususta 
şu an Çalışma Bakanımız ve ekibi ile 
GSS Genel Müdürünün de heyecanlı 

arzulu olduğunu görüyorum bu umut 
veriyor. Bizde devasa bir kurum var; 
Sosyal Sigorta Kurumu ve Genel 
Sağlık Sigortası. Dünyada örneği 
de çok fazla değil. Bu kadar cömert, 
herkesi ve hatta özel sağlık sigortası 
olanı da kapsayan, çok nadir durumlar 
dışında herkesin sağlık hizmetini 
görebilmesini sağlayan dünyanın belki 
de en cömert sistemine sahibiz. Burada 
ya da sürdürülebilirlikte bir sıkıntı 
görmüyorum.” Sorunun kurumların 
birbirleriyle çalışma alışkanlıklarının 
yeterli olmaması olduğunu söyleyen 
Akdağ, “Konunun paydaşları olan SGK, 
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
özel sektör, kamu kurumları, doktor 
ve vatandaşların birlikte çalışmasına 
ihtiyaç var,” dedi. “Çalışma Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, özel sektör temsilcileri, 
dernekler hepsi bir araya gelmelidir. 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları 
Kurulu buna öncülük yapmalıdır, biz 
de meclisten Sağlık Komisyonu olarak 

DEĞER TEMELLİ SAĞLIK 
HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI
Medicana International Ankara Hastanesi liderliğinde, 
Johnson & Johnson MedTech Türkiye ve Boston Scientific 
Tıp Gereçleri Ltd. Şti. firmalarının destek ve katkıları ile 
Değer Temelli Sağlık Hizmetleri Çalıştayı 9 Mayıs 2022 
tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 
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katılırız. Bunların sonunda önce reel 
bir ödeme sistemi daha sonrasında 
da buna paralel olarak değer bazlı bir 
ödeme sistemine geçmeliyiz,” dedi. 

Medicana International Ankara 
Hastanesi Genel Müdürü, Başhekimi 
Sn. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız’ın 
yönettiği ilk panelde Değer Temelli 
Sağlık Yaklaşımları tartışıldı. 
Panelisteler; İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve DETESADER 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Özsarı, Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Üyesi 
Hüseyin Çelik, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genel Sağlık Sigortası 
Genel Müdürü Gökhan Tuna Öztürk 
ve Hacettepe Üniversitesi İktisat 
bölümünden Prof. Dr. Zafer Çalışkan 
konuya ilişkin sunumlarını ve 
yorumlarını paylaştılar. 

Uluslararası uygulamaların 
değerlendirildiği 2.panele Johnson 
& Johnson MedTech Türkiye Devlet 
İlişkileri ve Politikaları Direktörü 
Ferda Bayşu moderatörlük yaptı. 
Panelistlerden Boston Scientific 
Türkiye, Orta Asya, Pakistan Bölge 
Direktörü Serhan Acar, ve Econix 
Danışmanlık firma yetkilisi Dr. 
Güvenç Koçkaya değer Bazlı Sağlık 
Hizmetleri özelinde endüstri 
değerlendirmeleri yaparken, Doç. 
Dr. Rabia Kahveci, Uluslararası 
Sağlık Teknolojileri değerlendirme 
birimi olarak Sağlık Teknolojileri 
Değerlendirme ve Değer Bazlı Sağlık 
Hizmetleri arasındaki korelasyon 
hakkında görüşlerini paylaştı. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu Sektörel 
Hizmetler Daire Başkanı Sn. Servet 
Sarıhan konuya ilişkin kurum 
yaklaşımlarından bahsederken SGK 
Yönetim Hizmetler Daire Başkanı 
Sn. Zehra Eryılmaz da SGK olarak 
başlattıkları pilot uygulamalarından 
ve kurumca konuya verdikleri 
örneklerden bahsetti.

Panele canlı yayın ile katılan Johnson 
& Johnson Medtech yurt dışı 
temsilcileri Dr. Karin Cerri, Joanna 
Entwistle, Naam Jamshed ve Irina 
Dorokhova Avrupa, Orta Doğu, Afrika 
ve gelişmekte olan ülkeler de konuya 
ilişkin bazı uygulamalardan örnekler 
paylaşarak sunum yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleri ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nin Kandilli Bilim, 
Teknoloji ve Araştırma Binası 
açılış töreni gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
yerleşkesinde düzenlenen 
programa; Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Mehmet Naci İnci, TÜBİTAK 
Başkanı Hasan Mandal, il ve ilçe 
protokol ile siyasi parti temsilcileri 
ve çok sayıda öğretim görevlisi 
ile sendikamızı temsilen Başkan 
Yardımcımız Uğur Mumay  

katılım sağladı. 

“Derin teknoloji üssü” adı verilen 
binanın ülkenin araştırma, geliştirme, 
yenilik ekosistemine çok önemli 
katkılar sağlayacağına inandığını dile 
getiren Erdoğan, bu teknoloji üssünü 
milli teknoloji hamlesi vizyonunun 
bir parçası olarak gördüğünü söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
Türkiye’nin her alanda olduğu 
gibi özgün araştırma faaliyetleri 
konusunda da gerçek kapasitesini 
kullanmaya adım adım yaklaştığını 
vurgulayarak, açılışı yapılacak, 
tamamı araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine yönelik çalışan 
kuluçka merkezlerine ayrılan 
merkezin üretilen bilgiyi teknolojiye 
dönüştürerek ülkeye güç katacağını 
kaydetti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
KANDİLLİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE 
ARAŞTIRMA BİNASI  
AÇILIŞ TÖRENİ
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MASLOW’u  
MEZARINDA 

TERS
DÖNDÜRDÜK!

 TÜRK-İŞ’İN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARAŞTIRMASI’NIN 2022 TEMMUZ AYI SONUCUNA GÖRE; 
DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI TUTARI YANİ AÇLIK SINIRI 6 BİN 840 LİRAYA, 

YOKSULLUK SINIRI DA 22 BİN 280 LİRAYA ULAŞTI. 1 TEMMUZ 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN İSE 
ASGARİ ÜCRET, NET 5 BİN 500,35 LİRA. BU ARADA BAŞKA BİR GERÇEK; TÜRKİYE’DE ASGARİ 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AB ORTALAMASININ 6 KATI. BU NE DEMEK? BİR SÜRÜ İSTATİSTİĞE GEREK 
YOK, NÜFUSUMUZUN YARIYA YAKINI, İNSAN İHTİYAÇLARINA GÖRE OLUŞTURULMUŞ MASLOW 

PİRAMİDİ’NİN İLK KATINDA YAŞAMAKTA VE ÖMRÜ BOYUNCA DA BU İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK 
İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDA! PEKİ, BİZ O İNSANLARDAN NE BEKLİYORUZ? MASLOW 

PİRAMİDİNİN EN TEPE NOKTASINI, YANİ KENDİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ!
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H 
 
epimizin çok iyi bildiği 
gibi Amerikalı bir 
psikolog olan Abraham 

Harold Maslow, 1943 yılında, ‘İnsan 
Motivasyonuna Yönelik Bir Teori’ 
başlıklı çok ses getiren makalesini 
yayımladı. İnsanların ihtiyaçlarının 
öncelik ve acilliğine göre sıralandığı 
bu makaleyle Maslow’un İhtiyaçlar 
Hiyerarşisi Piramidi doğdu. Günümüze 
kadar ününü koruyan piramit şekline 
göre, en alttaki basamak en geniş 
ihtiyaçlar iken üst basamaklara 
çıkıldıkça ihtiyaçlar daralıyor. Yıllar 
içinde listeye bazı eklemeler de yapıldı. 
Sanat, merak, estetik, bilme–öğrenme 
gibi…Bunlar da ruhu, benliği, beyni 
besleyen ihtiyaçlar.

Maslow’un kuramına göre insanların 
ihtiyaçları sınırsız ve insan bir 
ihtiyacını giderdikten sonra başka 
bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu esnada, 
giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir 
motivasyon kaynağı, bireyi güdülüyor 
ve birey neyi henüz elde etmemişse 
ona büyük ilgi gösteriyor. İhtiyaç 
giderildikten sonra ise bu ihtiyaca 
yönelik motivasyon, davranışlar 
üzerindeki belirleyici etkisini 
kaybediyor. Bu arada bir ihtiyacı 
gidermek, tamamıyla yani %100 
memnun olma/hoşnut olma durumu 
demek değil.

Maslow’a göre, en temel ihtiyacımız 
ilk iki basamakta; yani temel fizyolojik 
ve güvenlik ihtiyacımız. Bunların 
karşılanmadığı durumlarda dürtüsel 
hareket eden insanlara dönüşüyoruz. 
Bu ihtiyaçlar bir ölçüde karşılandıktan 
sonra ise sosyal ihtiyaçlara 
odaklanıyoruz. Bu da karşılanınca, 
kendimizi başkalarına kanıtlama 

ihtiyacı ortadan kalkıyor, özsaygı ile 
artık yaşamda bir anlam ve amaca 
sahip olma ihtiyacı ortaya çıkıyor. 
Varlığımızın bir değerinin olmasını 
istiyor ve bu dünyaya değer katacak 
ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. 
Nietzsche’ye göre bu aşama, üst-insan 
ya da tasavvuftaki adıyla insan-ı kâmil 
olma. Şimdi gelin, bu mertebeye nasıl 
ulaşırız bakalım.

SİZ HANGİ 
BASAMAKTASINIZ?
1. Basamak piramidin en alt ve en 

geniş tabanında yer alıyor. İnsanın 
en önemli ve öncelikli ihtiyacı, 
yani hayatta kalma ihtiyacı! 
Yeme, içme, uyuma, cinsellik gibi 
bedenimizin ya da türümüzün 
devamlı kalabilmesi için gerekli 
ihtiyaçlar. Maslow’a göre, fizyolojik 
ihtiyacını gidermemiş bir kişi 
için diğer ihtiyaçların bir önemi 
yok. Çünkü aç veya susuz olan 
bir kişi, öncelikle bu ihtiyacını 
doyuramadan diğer ihtiyaçlarını 
doyurmaya yönelemeyecektir. Bu da 
ne demektir? Atasözünde söylendiği 
gibi en basit ve temel haliyle; aç ayı 
oynamaz! 

2. Basamak ‘güvenlik’ demek. 
Korunma, barınma, kural ve 
yasalara uyma gibi gereksinimlere 
dayanıyor ve buna bağlı olarak da 
kişinin korku ve kaygısı azalıyor. 
Bu seviyeye bireysel ve duygusal 
güven, finansal denge hali, sağlık 
ve iyilik, hastalıktan uzak olma gibi 
birçok alt başlık eklenebilir. Oysa 
son yıllarda daha üst basamaklara 
çıkmış olanlar bile topluca geri 
bastı. Ülkece piramidin ilk ve 
ikinci basamağına konuşlanmış 
halde, kaygıyla bekliyoruz. Fiziki 
varlığımızı sürdürebilecek miyiz? 
Güvende miyiz? Sistem, yasalar bizi 
koruyor mu? Kendimizi güvende 
hissetmediğinizde, kendimizin en 
iyi versiyonu olma yönünde çaba 
sarf etmek de mümkün değildir.

3. Basamak aidiyet ve sevgi demek! 
Farz edelim ki güvendeyiz, sıra 
‘sosyal ihtiyaçlara’ geliyor. Çünkü 
insan, sadece biyolojik değil, sosyal 
de bir varlık. Dolayısıyla bir bireyin 
hayatta kalmayı ve güvende olmayı 
başardıktan sonraki en temel 

ihtiyacı, bir aileye sahip olmak, 
yakın arkadaşlıklar kurmak, belirli 
gruplara ait olmak ve onlarla ortak 
hedefler doğrultusunda yaşamak. 
Piramidin mantığına göre bir ve 
ikinci basamakta asılı kalmış gibi 
görünsek de belki de aslında en 
çok bu üçüncü basamağı istiyoruz. 
“Amaan sen de” deyip, salgınmış, 
koronaymış aldırmadan o cenazeye 
gidiyor, düğünde halay çekiyor, 
komşumuzla kahve içiyor, ille de 
sevdiklerimize sarılıyoruz. Maslow 
piramidinin alt basamaklarında 
yer alan aidiyet ve koşulsuz 
sevgi kavramları en üst piramide 
ulaşmanın da geçidi.

4. Basamak biraz egomuzla ilgili. 
Üçüncü basamağı geçip dördüncü 
basamağa geldiğimizde ‘değer 
verilme duygusu, saygınlık arzusu’ 
gibi beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımız 
ortaya çıkıyor. Toplumdaki 
yerimizin ve değerimizin 
diğerlerince görülmesini, fark 
edilmesini, takdir edilmesini ve 
saygı görmeyi istiyoruz. Öyle kolay 
değil ama…Her şeyden önce bizim 
kültürümüzde tevazu var. Yine de 
söylemeden geçemeyeceğim; o da 
eskidendi. Memlekette nezaket, 
zarafet, letafet düzeyi ne halde 
belli. Halimiz nicedir böyle…Neyin 
tevazusu diyeceğim de edebim 
elvermiyor.

5. Basamak ise ‘kendini 
gerçekleştirme’ ihtiyacı. Hepimizin 
erişmek istediği o ulaşılmaz taç 
çakra. Maslow kadar Amerikalı 
psikolog Carl Rogers da her insanda 
onu gelişime doğru yönlendiren 
bir kendini gerçekleştirme eğilimi 
olduğunu söylüyor. Kendini 
gerçekleştiren insanlar hayatın 
içinde potansiyelini tam olarak 
kullanan insanlar. Bu, sağlıklı olma 
halinin en üst şekli olup bireyin 
benlik kavramını ve özdeğer 
duygusunu da besliyor. Kendini 
gerçekleştirme ile koşulsuz sevgi 
arasında da bir bağ var çünkü 
varlığıyla barışık insan, dünyada 
mutlu şekilde var olabilen ve 
üretebilen insan da aynı zamanda. 
Elbette bunu yapmanın türlü 
yolları var. Bir önceki yazımızda 
bahsettiğimiz gibi yaptığın işte 
kendini ortaya koymak kadar, 
tutkuyla bağlanılan bir amaç 

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danışmanı & PCC Takım Koçu   
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duygusunda da hayat bulabiliyor. 
Bu durumda iş hayatının, bu 
basamağa ulaşmayı mümkün ve 
kolay kıldığını söylemek mümkün 
mü? Cevap, ne yazık ki; hayır! Kimi 
zaman bunu yapmak deveye hendek 
atlatmaktan daha zor. Özellikle 
pandemi sonrası mevcut iş-yaşam 
dengesinin bozulmasıyla beraber 
duygusal olarak da dengeler sarsıldı. 
Kısıtlanan yaşam koşulları ile 
insanlar daha çok iş hayatında 
kendini gerçekleştirme noktasında 
hapsoldu. Önce her şeyimiz iş haline 
gelmişti. Sonra ise tüm dünyayı 
kasıp kavuran bir istifa dalgası… 

PİRAMİDİN TEPE 
NOKTASINDA ÇALIŞAN 
MOTİVASYONU
Bir çalışanın başarılı, mutlu ve 
verimli olabilmesi için sağlıklı bir iş 
ortamının sağlanması en temel nokta 
sanıyorum. Sağlıklı bir iş ortamının 
sağlanmasından sonra, çalışanların 
işine konsantre olabilmesi için, iş yeri 
kuralları ile iş güvencesi, adil bir ücret 
ve yan haklar paketinin de sağlanmış 
olması temel ihtiyaçlar arasında yer 
alıyor. Ekonomik ve politik koşulların 
değişkenliği, kriz dönemleri kadar 
şirket yönetimi de bu önceliği ilk 
basamağa yerleştirebiliyor. Çalışma 
ortamında sevilmek, kurum içerisinde 
diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurmak 
da bizler için önemli bir ihtiyaç. Ancak 
günümüzün sert rekabet koşullarında 
ayakta kalmaya çalışan kurumların 
sadece sevildikleri için çalışanlarını 
istihdam etmeye devam etmeyecekleri 
acı bir gerçek. Bunun bilincinde olan 
çalışanlar da çalıştıkları kurumda 
başarılı olmak, hedefleri tutturmak, 
terfi almak konularında hem ihtiyaç 
hem de zorunluluk hissediyorlar. 
Şu bir gerçek, başarılı olduğumuzda 
takdir edilmeyi seviyoruz, maddi 
ya da manevi olarak tanınmak ve 
ödüllendirilmek motivasyonumuzun 
önemli bir parçası. Bununla beraber 
aslında son basamakta, mutlu ve 
başarılı olduğumuz bir iş yerinde daha 
fazla katkı vermeyi, ihtiyacı olan ya 
da daha az deneyimli çalışanlar ile 
tecrübelerimizi paylaşmayı istiyoruz.  
Kurum içerisinde gerçekleştirilen 
mentor-menti eşleşmeleri, koçluk 
çalışmaları aslında hep bu ihtiyacın 
yansıması.

Bu bağlamda Maslow piramidi, 
çalışanların motivasyonunu açıklamak 
için işletme yönetiminde yaygın olarak 
kullanılıyor. Tüm insanların aynı şeyler 
tarafından motive edilmediğini ve 
hiyerarşide aynı hızda ilerlemediklerini 
biliyoruz. Bu yüzden ekibimizin tam 
potansiyeline ulaşmasına yardımcı 
olmak için, duruma göre farklı teşvik 
türleri düşünmek gerekebiliyor. 
Peki karşılaştığımız tüm dirençlere 
ve zorluklara rağmen bunu nasıl 
başaracağız? Dünyadaki bu sorunsalları 
sebep sonuç ilişkisi içerisinde 
algılayıp muhakeme yaparak… 
Ekibimizi tanıyarak ve onların değişen 
ihtiyaçlarının farkına vararak… Başka 
yolu yok gibi! 

TAKIMLAR DA BENZER 
AŞAMALARDAN GEÇİYOR
Bireyden takıma her organizasyonun 
bu aşamalardan geçtiğini bilmek, 
bilmem size ne kadar yardımcı 
olabilir?Dürtüselden karşılıklı 
bağımlıya doğru olan yolculukta 
takımların performansı da artıyor. 

Bunu 1990’lı yıllarda DuPont 
tüm dünyadaki tesislerinde 
yaptığı çalışmalarla kanıtlamış. 
Grup kültürünü analiz ettikleri 
çalışmalarda, performans eğrisinin 
farklı noktalarındaki takımlarda 
performans eğrisi ile ters uyumlu bir 
kazalanma eğrisi (Bradley Eğrisi) tespit 
etmişler. Yine William Schutz’un Firo 
modelinde belirlediği takım aşamaları 
da Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile 
örtüşüyor. Bu aşamalar:

n Dahil Olma: Kabul görme ihtiyacı ve 
reddedilme korkusu, endişe ve içe 
dönüklüğü tetikler.

n Hakkını Savunma: Ekibe dahil olan 
üyelerin saygı görme ve kontrol 
ihtiyacı ortaya çıkar. Rekabet etme, 
güç gösterme ve sınırları genişletme 
çabası görülür.

n İş birliği: Rekabet azalır, ekip 
birbirini desteklemeye, başarılarını 
kutlamaya başlar.

n Birlikte Yaratma: Ekip bir arada 
olmanın potansiyelini keşfeder. 

30
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DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR
İnsanın yalnızca ekmekle ve suyla 
yaşayabildiği doğrudur. Peki aç ve 
susuz kaç gün yaşayabilirsiniz? 
Yapılan araştırmalara göre vücut 
tipine göre değişiklik gösterse de 
sağlıklı bir yetişkin yaklaşık olarak 
üç gün susuzluğa dayanabiliyoruz. 
Bu tam olarak 4,320 dakikaya denk 
geliyor. Peki, soruyu değiştirelim. 
Mesela, internet olmadan kaç dakika 
dayanabilirsiniz?  Ya da başka bir 
şekilde soralım; yeterince ekmeği 
varken ve karnı düzenli olarak 
doyuyorken insan neyi arzular? Tam 
da şu anda, ihtiyacınız olan şey nedir? 
Daha fazla para mı? Bir sevgili mi? 
Başarı, mutluluk ya da huzur mu? 
İşyerinizde bir terfi ya da sosyal medya 
hesabınızın belli bir takipçi sayısına 
ulaşması mı? Aslında bunların hepsi 
günümüz şartlarında oldukça makul 
ve beklendik ihtiyaçlar. Ama bunlar 
arasında bir öncelik var mı? Mesela 
mutluluk olmadan para olabilir mi? 
Ya da tam tersi? Sağlık olmadan yeni 
deneyimler kazanmak mümkün mü? 
Dolayısıyla basamakları geçen ya da 
atlayarak üste sıçrayan insan da yeni 
dünyada mutlu değil! Modern dünya 
insanının post modern ihtiyaçları, 
Maslow’un basamaklarını tersine 
çevire dursun, kendini gerçekleştirmiş 
insanın suni mutluluğu karşısında ilkel 
atalarımızdan aldığımız ilhamla insanın 
mutluluğa erişemediğini bir kez daha 
anlıyoruz.

Savaşlar, salgınlar, depremler, 
yangınlar, insan göçü, krizler ve 
ekonomik daralma sonucu artan şiddet 
ve suç vakaları “güvenlik” kaygısının 
piramidin tüm basamaklarını nasıl da 

alt üst ettiğini kuşkusuz izah ediyor. 
Maslow’un insani gereksinimler 
piramidinin en üst basamağında 
doygunluğa ulaşan insanlar dahi 
basamağın ilk sırasında giderilmesi 
gereken temel fizyolojik ihtiyaçlarını 
giderememiş, kendini güvende 
hissetmiyor ve sosyalleşerek ait olma 
gereksinimini gideremiyor. 

Dijital teknoloji insanın sevgi, saygı 
ve aidiyet gibi sosyal ihtiyaçlarına 
karşılamada katkı sağlamış olsa da 
aynı zamanda bireyi yalnızlaştırıyor. 
Bir yandan özgür ve bağımsız bir 
birey olma isteği bir yandan sevmek 
ve sevilmek isteyen bir kalp. Ne 
büyük ironi, değil mi? Günümüzde 
sevgi/ait olma basamağındaki 
gereksinimler, yüz yüze kişilerarası 
iletişimden çok sosyal medya, sanal 
oyunlar aracılığı ile verdiğimiz imajla 
sağlanıyor. Postmodern insan, kendini 
gerçekleştirip güçlü bir kariyere ve 
saygınlığa sahip olma uğruna, aidiyet 
ve sevilme ihtiyacını görmezden gelip 
feda edebiliyor. Bu gereksinimlerini 
en ilkel şekilde gerçekleştirebileceği 
aile kurma yani soyun devamını 
sağlayan genleri aktarma ve ebeveyn 
olma durumu geri plana atılabiliyor. 
Hatta cinsellik bile amaca hizmet 
dışında ya skor için yaşanıyor ya da hiç 
yaşanmıyor. Bu durumda post modern 
iş insanının “Dünya çok mu güvenli bir 
yer ki bu dünyaya bir çocuk getirelim?” 
serzenişinin haklı gerekçeleri var tabii.

Yeni yüzyıl, kendini gerçekleştirme 
değil kendini aşmayı, sevgiden ziyade 
saygıyı, hayatta kalmayı ve güvenliği, 
dünya vatandaşı olmayı ön plana 
çıkarmıştır denilebilir. Yeni yüzyılda 
teknoloji hayatın her alanında temel 

bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. 
Teknoloji sayesinde erken tanılama, 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, 
mikro-robotik yaklaşımlar, hayat 
kurtaran ve bireyi yaşam içinde tutan 
sağlık hizmetleri geliştirildi. Elbette 
bunlar iyi bir şey. Sağlığın korunması, 
geliştirilmesi, tedavi ve bakımında 
rol alan tüm sağlık profesyonellerinin 
de Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
kuramını temel alarak bu yüzyılda 
kendini aşan ve dünya vatandaşı olarak 
tanımlanan insanın gereksinimlerini 
güven içinde karşılayabilmesine yönelik 
planlamalar yapmalıdır. 

EZ CÜMLE
İnsan olmak zor zanaat. Öleceğini bilip 
hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamamızdan 
mı nedir? Bir yandan hayatta 
kalabilmek için bedenimizin temel 
ihtiyaçları, bir yandan ruhumuzu 
besleyen tüm arzuları körükleyen 
bir dünya. Ve bu doludizgin değişen 
dünyada, tüm bunlara karşı kısıtlı 
imkân ve kapasitemiz. Kontrol 
edebildiğimiz ve edemediğimiz 
konularda bir denge kurma ve 
sürdürme isteği! Bir de üstüne üstlük 
yıllardır bıçak sırtında bir ülke ve 
ekonomi iklimi. Bizimki bir nevi 
hayatta kalma mücadelesi…Tüm 
bunlara rağmen, birlikte çalıştığımız 
insanlardan kendini gerçekleştirmiş 
insan performansı bekliyoruz ama 
onların henüz en temel ihtiyaçları 
karşılamada zorluk çektiğini 
görmezden gelmek mümkün mü? 
21. yüzyıl Maslow’un piramidini 
tepe taklak etmiştir. 200 yıldan daha 
fazla bir süre geçti, piramidi bırakın, 
Maslow’u mezarında ters çevirdik!
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İnsanın kendi kendini kabul edemediği dönemlerde bile kabul gördüğü, beğenildiğini hissettiğinde yıkılmış özgüvenini 
toparladığı, kendisine benzerleri görüp sevindiği, ayrıştıklarını görüp derin bir oh çektiği, kısacası kendine öteki bir ben 
yaratıp öteki dünyada özgürce dolaştığı bir yer sosyal medya. Kontrolün tamamen elimizde olmadığı gerçek hayata 
alternatif olarak, kontrolün tamamen bizde olduğu illüzyonuyla bize kendimizle barışma, dahası kendimizi kutsama 
imkânı tanıyor, “kusursuz” bir yaşam vadediyor. Bunca anlamın yüklü olduğu bu dünyadan kolayca detoks moduna 
geçmenin sancılı olacağı bariz ortada, fakat gerekli de öte yandan.

BU ÇAĞDA DİJİTAL 
DETOKS MÜMKÜN MÜ?
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D 
ijitalleşmek demek, 
sosyal medyayı uzun 
süreli kullanmak, bağımlı 
şekilde onsuz olamamak 

ile karıştırılmamalı. Facebook’un 
kurucularından Sean Parker bir 
konferansında, sosyal medyanın 
bilinçli bir şekilde zamanımızı 
ve dikkatimizi tüketip, zihinsel 
gücümüzü yönetme algoritması 
kurularak üretildiğini itiraf ediyor. 
Sosyal olarak onaylanmak ya da 
geri bildirim almak üzerine kurulu 
bu sistemin insan psikolojisindeki 
bir zafiyeti hacklemekten farkı 
olmadığını söylüyor. Öte yandan 
kendilerini ve çocuklarını bu 
platformlardan uzak tutup geleneksel 
yöntemler ile yetiştiriyorlar; tıpkı 
uyuşturucu satıcılarından aşina 
olduğumuz: “Sattığın malı kullanma!” 
mottosu gibi. Çığ gibi büyürken, 
gerçek dünya içine sanal dünya mı, 
yoksa sanal dünya içine gerçek yaşam 
mı girdi, o da muallakta…

Nasıl ve Niçin Başladı Bu İşler?  
Merakla… Kısa sürede iletişim 
kurma ve ötekini izleme algoritması 
bu işin zeminini oluşturuyor. 
Tarihçesi ise şöyle: 1997’de Six 
Degrees ilk çevrimiçi sosyal medya 
sitesi olarak başlayıp, 2001 yılında 
kişisel verilerin izinsiz paylaşımları 
dolayısıyla kapatıldı. 2002 yılında 
boş kalan sahayı Friendster adlı 
platform, resim ve video paylaşımı 
da ekleyerek devam ettirdi. Aynı 
yıllarda bir iş platformu olarak hala 
faaliyet çizgisini koruyan Linkedin 
kurulmuştu. Asıl sosyal medyanın 

başlangıcı, 2003 yılının sonlarına 
doğru Mark Zuckerberg tarafından 
yazılmaya başlanan Facebook ile 
oldu. Facebook’un ilk olarak amacı, 
Harward Üniversitesi ile birlikte 
diğer Amerikan üniversitelerindeki 
öğrenciler arasındaki bağlantıyı 
güçlendirmekti. Ancak olay bu şekilde 
ilerlemedi, Facebook dünyanın 
küçücük bir yer olduğunu, uzakların 
mesafesiz olduğunu, dilediğin 
yerden dilediğin zaman dilediğin 
kişiyle iletişim kurabilmenin imkanlı 
olduğunu gösterdi. 2005 yılında 
YouTube ve 2006 yılında Twitter’ın 
ortaya çıkışıyla sosyal medya daha 
çok ivme kazandı. YouTube tamamen 
yeni bir iletişim yöntemi başlatarak 
çok uzun mesafelerde medya 
oluşturma ve paylaşma becerisi ile 
ezber bozan bir platforma dönüştü. 
Kullanıcıların ünlülerle neredeyse 
doğrudan etkileşime girmesine izin 
veren Twitter da sosyal medya için 
çok önemli bir adım oldu. 2010 
senesinde, dünyanın her yerinden 
insanları birbirine bağlamak için 
görsel iletişim ve sosyal etkileşim 
kullanan Instagram bulundu. Böylece 
sosyal medyada görsel iletişim de 
yeni bir boyut kazandı. Kullanıcıların 
ticari faaliyetlerden tutun da 
sahip olmak istedikleri beden yüz, 
karakter gibi birçok özelliklerini 
değiştirip sanal ortamda özgürce 
sergiledikleri bu platform, pazarlama 
dehalarının en büyük arenası haline 
dönüştü. Artık iki kişinin bir araya 
gelip sohbet başlattığı masaların 
yerini, iki kişinin bir araya gelip 
ellerindeki akıllı telefonlarında 
bulunan Instagram paylaşımlarını 
birbirlerine gösterdikleri buluşmalar 
aldı. Yaş, zekâ, kültür, din, dil, ırk gibi 
kavramların ortadan kalktığı sanal 
ortamlar, insanlığın geçmişini silip, 
geleceğine projeksiyon olarak çığ gibi 
büyümeye devam ediyor.

İstatistikler Ne Söylüyor?
We Are Social 2022 Türkiye 
Raporu’na göre Türkiye’nin 2022 
yılındaki nüfusu 85,30 milyon. Bu 
rakamın yaklaşık % 36’sı X kuşağı, 
%55’ i Y ve Z kuşağı, geri kalanı 
ise diğer 65 yaş üstü kuşaklardan 
oluşuyor. Ülkemizin ortalama yaşı 
32 ve doğal olarak ülkemiz bir Y 

kuşağı. Ocak 2022 verilerine göre, 
Türkiye’de 69,95 milyon internet 
kullanıcısı var ve bu kişilerin 
internet kullanımı günlük 8 saat 
civarı. Bilgisayarda geçirilen süre; 
3 saat 31 dk. Sosyal medyada 
geçirilen süre 2 saat 59 dk. Sosyal 
medya platformlarının kullanım 
sırası ve oranları ise şu şekilde: 
Whatsapp %93.2, Instagram %92.5, 
Facebook %78.1, Twitter %69.6, 
Facebook Massenger %54.3, Telegram 
%53.7, TikTok %47.6, Pinterest 
%40.7, Snapchat %37.2, LinkedIn 
%28.2, Skype %26.2, Imessage 
%20.4, Discord %20.1, Tumblr 
%13.3, Reddit %11.1. Türkiye’de 
insanların sosyal medyayı kullanma 
nedenlerinin başında, arkadaşları ve 
aileleriyle bağlantıda kalmak geliyor. 
İkinci sebep ise haberleri okumak. 
Bu yönüyle sosyal medya artık bir 
platform olmaktan çıktı, bir iletişim 
aracı, bir yaşam alanı şekline dönüştü. 
Tabii bu sosyal medya kullanımında 
kuşaklar arasındaki farklılıkları da 
göz önüne seriyor. 

Sosyal Medya Kullanımında 
Kuşak Farklılıkları
1965 ile 1985 arası doğan X 
kuşağı kişiler, sosyal medyaya çok 
büyük anlamlar yükleyerek kendi 
kapasitelerini zorlar derecesinde 
bağlar kurabiliyorlar. Bu kuşağın 
spesifik özelliklerine bakacak 
olursak; her şeyi düşünüyor, her 
şeyi dönüştürmeye inanıyor, 
anda kalamıyor ya bir adım 
öncesini düşünüp pişman oluyor 
ya da bir adım sonrasını düşünüp 
kaygılanıyorlar. Kullandığı işletim 
sistemi eski versiyon. Kendilerinin 
güncel versiyonlarını geliştirmeden, 
eski özellikleriyle dijital platformları 
kullanmaya çalışıyorlar. Hardware 
(donanım kapasitesi) yetersiz 
olduğunu bile bile, üzerinde 
program çalıştırmaya kalkışınca tabii 
kitleniyorlar. Hard diski (depolama 
alanı) çok fazla bilgiyle dolu 
olduğu için, gerekli bilgiye ulaşımı 
gecikiyor. Hard diske değil CPU 
(işlemci) kapasitesinin artırılması 
gerektiğinin farkında bile değil. 
Yani X kuşağının en büyük derdi 
ne biliyor musunuz, yanlış şeyler 
yapmaları değil, eskiden doğru olanı 

PINAR KABİL
Bilişim Teknolojileri Mühendisi
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yapmaya devam etmeleri. Bunun 
için diğer Y ve Z kuşağı ile aradaki 
mesafeyi açıyorlar. İletişim güçlükleri 
çekiyorlar. X kuşağının sosyal 
medyaya bakışı aslında istenilen 
seviyede. Bağımlı değil ama bağlılar. 
Sosyal medyayı işlerinde kullanmayı 
benimseseler bu iş çözülecek de hala 
reklamı basılı mecralarda veya görsel 
basında televizyon ekranlarında 
daha başarılı buluyorlar. Dedim ya, 
işlemci güçleri yeterli değil, bir güncel 
versiyonlarını indirseler çok verimli 
olup iyi yöneticilik yaptıkları Y ve 
Z kuşaklarına rol model olacakları 
günleri gördüğümüzde dijital 
minimalizm ile dijital maksimalizm 
arasındaki denge kurulmuş olacak 
gibi.Peki geleceğin teknolojilerine 
hâkim olarak dünyaya gelen Y ve 
Z kuşağı nasıl bir kuşak? 1985-
1999 arası doğanlar Y kuşağı, 
2000 sonrası doğanlar ise Z kuşağı 
olarak adlandırılıyor.  Zaten 
dijital platformlar ve yapay zekâ 
algoritmaları; bu kuşağın düşünme 
ve karar verme, beğeni öngörüleri 
örnek alınarak oluşturuldu. Bu yüzden 
teknolojik gelişmelere en yatkın kuşak 
olma özellikleri bulunuyor.
Y kuşağı, sosyal platformları 
hem kendi özel ihtiyaçları için 
kullanıyor hem de iş ve gelir elde 
etme konusunda uzmanlar. Bağımlı 
yaşamıyorlar, ama öyle işiler 
çıkartıyorlar ki bağımlısı olacak 
şekilde takipçiler kazanıyorlar. Dijital 
pazarlama liderleri, sosyal medya 
yönetmenleri, içerik üreticileri bu 
kuşaktan çıkıyor. Zaten bu kuşağa 
Why (Neden) kuşağı da deniyor, her 
şeyi sorguluyorlar.  Sosyal medya 
platformlarını, dinazor Babyboomer 
kuşaklarına anlatıp firmaları 
olmazsa olmazı yapmaya ikna etme 
güçleri onların en büyük başarıları 
sayılabilir. En çok start-up girişimleri 
bu kuşaktan çıkıyor. “Sosyal medya 
amaç değil, araç olmalı” sözü 
bu kuşağa ait, yani sonuçtan değil 
süreçten keyif alan ve çok başarılı 
işler çıkartan, tüm platformları sadece 
üretecekleri ürüne zemin oluşturacak 
şekilde kullanabilen çok özel bir kuşak.
Z kuşağı ise çok farklı bir kuşak. 
En yakın yaş grubu Y kuşağına 
bile yabancı ve sosyal platformları 
kullanımda bağımlılık gösteren bir 
kuşak. Internet bağlantısının olmadığı 

bir ortam onlar için cehennemin 
tanımı demek. Gerçek hayatın sosyal 
platformlarda olduğunu, dünyadaki 
yaşamın geçici ve anlamsız olduğunu 
savunanlar var. Z kuşağının bu bakış 
açısı göz önüne alınarak metaverse 
(öteki dünyalar) yaratılmaya 
başlandı ve her geçen gün de artarak 
devam edecek görünüyor. Sosyal 
platformların en büyük tüketicisi ve 
kişisel veri olarak en fazla dijital ayak 
izi bırakan da yine bu kuşak.  Risk 
alıyorlar ve sonuçlarının tüm kuşakları 
da etkilemesinden hiç rahatsızlık 
duymuyorlar. Yapacakları her şeyin 
altında haz alma dürtüsü var, dopamin 
onların olmazsa olmazları. Henüz 
okullarda olan bu kuşağın iş hayatına 
girdiklerinde, yapay zekâ kadar 
duygusuz ve sonuç odaklı olacakları 
konuşuluyor.  İlişkilerin 1-0 gibi yapay 
zekâ algoritmasına benzemesinden 
hiç mi hiç rahatsız olmuyorlar.  Vücut 
ve zihinlerini teknolojinin gelişimi ile 
güçlendirip artırılmış insan olarak, 
belki de sonsuza kadar zihinlerini 
bulut platformlara taşıyarak 
yaşayacakları ön görülüyor…
Kuşakların sosyal medya 

kullanımlarını bir kenara koyalım da 
şuna bakalım; “İçinde bulunduğumuz 
teknolojik evrimin hızına acaba 
insan biyolojisi aynı hızla uyum 
sağlayabiliyor mu?”

Hız Çağına Hoş Geldiniz
İçinde yaşadığımız çağa geleceğin 
tarihçileri ne söyleyecek bilmiyoruz 
ama biz “hız çağı” diyoruz. Artık 
büyük balık küçük balığı değil, hızlı 
balık yavaş balığı yutuyor. Bilişim 
teknolojilerinde de önemli olan; hız! 
Hızın değişimiyle diğer tüm veriler 
şekilleniyor. Bir bilgisayar, bir akıllı 
telefon satın alırken, tercihin büyük 
bir yüzdesini hız oluşturuyor, diğer 
yüzdesini ise depolama kapasitesi. 
Dijital çağda her şey hızlanıyor, 
insanların hareketleri, düşünme 
süreleri, ilişki süreleri, sabır süreleri, 
her şey çok hızlı… Analog dönemden 
ayrışan en belirgin özellik bu hızlı 
değişim. Mesela, dijital platformlarda 
bir haberin yayılması 7 saniye sürüyor. 
Ya da bir ülkenin başkanına bir mesaj 
iletmek analog dönemde imkansızken, 
iyi bir dijital platform kullanıcısı 
2,5 dakikada istediği lidere istediği 
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mesajı gönderebiliyor. Hal böyleyken 
bağ kurmak yerine dijitale bağımlılık 
öne çıkıyor. Herkes olmak istediği 
bedene ya da yüze birkaç aplikasyon 
ile ulaşabiliyor. Belki de gerçek 
hayatta imkânsız olan şeyleri sosyal 
platformlarda yapabilmenin hazzı, 
onu bağımlı yapıyor. Bu bağımlılık 
duygusuyla, platformlarda döndürülen 
algoritmalar ile inanılmaz başarılı 
pazarlama faaliyetleri de yapılıyor. 
Tüketim çılgınlığı, alternatif seçenek 
bolluğu sarhoş ediyor… Konfiçyus’un 
ünlü bir sözü var; “İki tavşanı birden 
kovalayan kişi ikisini de yakalayamaz,” 
der. İşte burada multitasking kavramı 
da devreye giriyor.

Multitasking Sandığımız Kadar 
İyi Bir Şey mi?
Multitasking, temelde çoklu görev 
olarak da bilinen, birden fazla 
görevin ve/veya sürecin belirli bir 
zaman boyunca eş zamanlı olarak 
yapılması anlamına geliyor. Bu 
kavram aslında insan hayatına 
bilgisayar sistemleri ile birlikte girmiş. 
Sonra zaman içinde insanlar için de 
kullanılmaya başlanmış. Oysa bilişim 

teknolojilerinin tüm mantık zinciri 
insanı örnek alarak oluşturulmuş. 
Örneğin bir yapay zekâ robotunun 
tüm düşünme sistemi, bedensel ve 
zihinsel hareketleri bir insanı taklit 
etmek üzerine kurulmuştur. Şimdi ise 
biz onları taklit etmeye çalışıyoruz.
Özellikle 1980’lerden itibaren olan 
teknolojik gelişmeler, bizi birçok işi 
aynı anda yapmaya zorlar oldu. Bir 
bilgisayar ekranında çoklu pencere 
açmanın kolay hale gelmesi, web 
tarayıcılarda belki gün sonuna kadar 
incelemeye fırsat bulamayacağımız 
sekmeleri biriktirmek, yemek 
yerken Instagram’da fotoğraf 
paylaşmak, Facebook’ta chat yaparken 
patronumuzla e-mailleşmek… 
Yapılan araştırmalar, aynı anda iki 
işe birden odaklanan kişilerdeki 
verimin %40 düştüğünü ortaya 
koyuyor. Bu durum hem zihni 
normalden fazla yoruyor hem de 
hatalara sebep oluyor. 
Oysa biz excel dosyasında rapor 
hazırlarken aynı anda e-postalarımızı 
okuyabilmemiz ve telefonla 
konuşabildiğimizle övünüyoruz. 
Sonrasında da kendi kendimize 

yarattığımız tükenmişlik hissi ve 
mutsuzluktan kurtulmanın çarelerini 
arıyoruz. Bununla birlikte Z kuşağı 
olarak tabir edilen çocuklarda 
multitasking doğal bir yaşam biçimi. 

Aralıklı Dijitallik Bir Seçenek 
Olabilir mi?
Kitabı eline aldığı anda 
odaklanamayan, ikide bir yanı başında 
tuttuğu akıllı telefonu kontrol 
eden, sürekli çevrimiçi yaşayan, yazı 
yazamayan, kalem tutamayan amma 
velakin parmakları ekran kaydırmada 
ustalıkla kullanan insanlara 
dönüşüldü. Tüm bunların neticesinde 
insan azaltılıp, teknoloji artırılıyor. 
Amaç doğrultusunda yapılan bu 
değişim insanlığın da sonunu 
getirecek gibi duruyor.
Detoks, bedende oluşan fazla 
maddelerin vücuttan atılması için 
oluşan işleme denir. Dijital detoks da 
farklı değil, zararlı olandan arınıp, 
dengelenmeyi hedeflemektedir.  Dijital 
detoks, bir kişinin akıllı telefonlar, 
bilgisayarlar ve sosyal medya 
platformları gibi dijital cihazları 
kullanmaktan gönüllü olarak belirli 
bir süre kaçınmasını ifade ediyor. 
Dijital detoks neredeyse imkânsız 
gibi görünüyor olsa da belki de son 
dönemin popüler diyeti olan aralıklı 
oruç gibi ilerleyebiliriz Yani 8/16 
orucu gibi, en azından 16 saatimizi 
dijitalden uzak geçirerek var olan 
beden ve ruhumuzu bir sonraki güne 
hazırlamayla başlayabiliriz. 
Özetle, ister günde birkaç saat ister 
haftada bir gün analog hayatın içinde 
olmanın insanın iyi hissetme haline, 
iş performansına önemli etkisi 
bulunuyor. Ayrıca, iş dışı saatlerde 
dijital teknolojilerle ilişkinin sınırlarını 
çizebilmenin de öyle… Geçenlerde 
bir seminerimde Z kuşağının güzel 
bir sorusu ile karşılaştım. “Madem 
insan yapmak bu kadar kolay, neden 
robot yapmaya kasıyoruz ki bu kadar? 
Robot yapımında kullanılan su 
miktarı bir buğday tarlasının 10 yıllık 
su miktarına eşit neredeyse.” dedi.  
Fazla söze hacet yok, bence bu makale 
bu soruyla biter! Bazen bakmadan 
görmek, kulaksız iştmek ve dilsiz ifade 
etmek gerekir, öyle değil mi?
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KENDi MARKANI
YARAT ve YÖNET!
MARKALAR GİZEMLİ BİR BÜYÜYE SAHİPTİR. HEPİMİZ MARKALARIN 
BU BÜYÜSÜNE KAPILIRIZ. KABUL EDELİM VEYA ETMEYELİM, MARKALARIN 
ETKİSİYLE KARAR VERİRİZ. FİYAT, KALİTE VE TATMİN BEKLENTİSİ AÇISINDAN 
MARKAYA GÖRE BAZI ALGILARA SAHİBİZDİR. BİR EKMEKTE, BİR KÜLAH 
DONDURMADA YA DA LÜKS BİR ARABA MARKASINDA OLDUĞU GİBİ KİŞİSEL 
MARKA İÇİN DE DURUM BÖYLEDİR. DOKTOR, ECZACI, DİYETİSYEN, SATIŞ 
MÜMESSİLİ, AVUKAT, KUAFÖR, SİGORTACI, VS. TERCİHLERİMİZDE DE KİŞİSEL 
MARKA ALGISINA GÖRE KARAR VERİRİZ. 
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B 
 
ir an için bu yazıya ara 
vermenizi ve düşünmenizi 
istiyorum. Neden kapımızın 

önündeki eczaneyi değil de daha 
uzaktaki eczaneyi tercih ediyoruz? Ya 
da aynı uzmanlığa sahip doktorlardan 
birini, diğerine tercih ediyoruz? 
Kendimize daha yakın hissettiğimiz 
diyetisyeni, iletişimi daha sıcak olan 
veterineri, güler yüzlü satış temsilcisini, 
yardımsever eczacıyı tercih etmemizin 
bir nedeni var. Bazen, uzmanlığına 
bakmadan, kendimizi iyi hissettiren 
doktoru, diğerine tercih ederiz. İşte 
ürünler gibi kişileri de diğerlerinden 
öne çıkartan bu en önemli özellik; 
marka değeridir. Evet, kişilerin de 
birer marka değeri vardır. Kimi insan 
güçlü bir marka değerine sahipken 
kiminin sahip olduğu marka değeri de 
olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Peki, o halde kişisel marka nedir? 

Nasıl oluşturulur? 

Nasıl yönetilmelidir? 

Güçlü bir kişisel marka değerine sahip 
olmak için neler yapmamız gerekir?

Gelin bu soruların cevabını birlikte 
irdeleyelim.

KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kişisel markalaşmanın detayına 
inmeden önce marka ve marka 
iletişimi kavramları üzerinde 
netleşmemizde fayda görüyorum. 

Marka, üründen, hizmetten ve 
şekilden öte bir kavramdır. Duygusal 
ve işlevsel algı bütünlüğüdür. Marka, 

hedef kitle ile arada kurulan duygusal 
bir bağdır. En temel haliyle, bir algıdır. 

Marka iletişimi ise duygu transferidir. 
Marka ile insan arasında gerçekleşir. 
Markayı sevme, satın alma, tavsiye 
etme gibi davranışlara yönlendirmek 
için yapılan tüm algı çalışmalarıdır.

Kişisel marka çalışmaları, ön plana 
çıkmak için fark yaratacak faaliyetlerin 
neler olduğunu belirler. Ayrıca kişisel 
marka, kişinin davranışlarını da 
düzenlemektedir. Kişiye zihinsel 
rahatlık verir. Sahip olunan 
yeteneklerin, değerlerin, tutkuların 
ifadesidir. Kişinin farkında olmadığı 
ihtiyaçlarını da ortaya çıkartır. 
Genel ifadesiyle kişisel marka, 
“kişinin sahip olduğu değerlerle; 
özü, sözü, imajı ile verdiği mesaj; 
yarattığı fark; kendine, işine ve 
ilişkilerine kattığı değerlere bağlı 
olarak oluşturulan bir kimlik 
tanımlamasıdır”. Planlı bir şekilde 
oluşturulabilir ve dikkatli bir şekilde 
şekillendirilebilir. 

Bu kapsamda kişisel markayı oluşturan 
temel 8 unsur şöyledir: 

n Kişilik

n Değerler

n Yönetim becerileri

n İletişim

n Öz farkındalık (güçlü ve zayıf 
yanların farkında olmak)

n Kişisel imaj (giyim, 
konuşma, davranış  vb.)

n Hedefler

n Fiziksel yapı

Kişisel marka olmaya giden yol, etkili 
iletişim ile başlar. Etkili iletişim de 
karşımızdaki insanları ve dış dünyayı 
anlamakla başlar. Kendimizi etkin 
şekilde aktarmakla da tamamlanır. 

İnsanların bize karşı algıları tamamen 
bizim iletişim gücümüzle şekillenir. 
Bu nedenle kişisel marka oluşturma 
çalışmalarının önemli parçasını iletişim 
becerilerini geliştirme çalışmaları 
oluşturur. Bu amaca yönelik olarak 
kişilerin yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim 
becerilerini geliştirmeleri gerekir. 
Kişisel markalaşma, insanların 
üzerinde kalite ve güven duygusu 
yaratır. Bu sayede de kişinin imajını 

yükseltir ve daha yüksek bir değer algısı 
imkânı sunar. 

Kişisel imaj denilince akla gelen, 
başkalarının zihninde oluşan 
temsildir. Bizim olmadığımız 
ortamlarda kişilerin bizim hakkımızda 
düşündükleri ve söyledikleri şeylerdir, 
diyebiliriz. Bu nedenle başarılı bir 
kariyer oluşturmanın da temelidir 
kişisel marka. Bu derece önemli 
olduğu için, insanlar üzerinde istemiş 
olduğumuz etkiyi tam anlamıyla 
bırakmamız gerekir. O sebepledir 
ki kendimizi, iletişimin tüm 
imkânlarını kullanarak olabildiğince 
doğru ve etkileyici bir biçimde ifade 
edebilmeliyiz. 

Ürettiğimiz somut ve soyut değerlerin 
karması imajımızı destekler. Bilgi ve 
deneyimimizin yanı sıra duruş ve giyim 
tarzımız hatta kullandığımız parfüm 
dahi marka imajımıza olumlu ya da 
olumsuz katkı sağlayan unsurlardır. 
Bu yüzden bazı durumlarda marka 
imajımız deneyim ve uzmanlığımızın 
önüne geçebildiği gibi bazı durumlarda 
geriye de düşebilir.

İMAJ HER ŞEY MİDİR?
Kişisel imaj, kişinin kendisinin ve 
başkalarının zihnindeki oluşan 
algılardır.

Tüm bunların yanı sıra yarattığımız 
imaj ya da algı sayesinde uzmanlık 
alanımız olmayan konularda dahi 
görüş ve düşüncemize başvurulabilir. 
Bu durum, hoş olduğu kadar bazı 
riskleri de içerir. Kontrolsüzce 
yarattığımız imajımız, beklentileri 
karşılayamayacağımız ölçüde 
büyüyebilir. İşte, bu noktada 
yarattığımız imajımız ve de buna bağlı 
olarak kişisel markamız telafisi zor 
yaralar alabilir.

Bu yüzden imaj ve algımızın sınırlarını 
iyi belirlememiz gerekir. Marka 
imajımızın, bilgi ve becerimizin-
yönetebildiğimiz ölçüde-nispeten önüne 
geçmesine izin verebiliriz. Fakat 
kesinlikle gerçekte olmadığımız biri 
gibi gözükerek imajımızın kontrolden 
çıkmasına izin vermemeliyiz. Her şeyi 
yapan içi boş bir süper kahraman algısı 
yaratmak yerine, sınırlarını net bir 
şekilde belirlediğimiz kişisel marka 

ONUR TUĞMAN / Marka ve 
Pazarlama Danışmanı, Eğitmen
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çerçevesinde işlerimizi mükemmel 
şekilde yapmaya odaklanmalıyız.

Başkalarının kafasındaki kişisel 
imajımızı biçimlendirmenin 
ilk adımı, onların bizi nasıl 
algıladıklarını anlamaktan geçer. 
Bu algı, bizim kendi markamızı nasıl 
konumlandırdığımıza ve insanlara nasıl 
sunduğumuza göre de şekillenecektir.

Kişisel markalaşma sürecine girmeden 
önce bireysel özelliklerimizi, 
güçlü ve zayıf yanlarımızı net bir 
şekilde tespit etmemiz gerekir. 
Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri 
bulunuyor. Markalaşma çalışmalarımızı 
doğru bir zemine oturtabilmemiz 
için bu yönlerimizi samimiyetle kabul 
etmemiz gerekir. Bunu kabul ettiğimiz 
ölçüde markamızın konumlandırmasını 
sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. 

Güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit 
ettikten sonra marka kimliğimiz 
üzerine düşünmeye başlayabiliriz. Bunu 
yaparken de marka kimliğinin bize 
yön, hedef ve anlam kazandıracak olan 
en önemli öğelerden bir tanesi olduğu 
aklımızın bir köşesine bulunmalıdır.

Güçlü yönlerimizi markalaşma 
sürecinde ön plana çıkaracağız. Tespit 
etmiş olduğumuz zayıf yönlerimizi ise 
geliştirme şansını bulacağız. 

Üzerimizde taşıdığımız, kimliğimizde 

bulunan adı-soyadı, doğum yeri, tarihi, 
ana-baba adı gibi bilgiler bizi nasıl 
diğer insanlardan ayırıyorsa marka 
kimliğimiz de bizi profesyonel hayatta 
rakiplerimizden ayıracak en önemli 
unsur olacaktır. Bu yüzden kişisel 
markamızı çok iyi tanımamız gerekir.

Marka kimliğimizi oluşturmakta 
zorlanıyorsak, işimizi kolaylaştıracak 
aşağıdaki iki soruyu kendimize 
sormamız faydalı olabilir.

1- Hangi konularda bilgi, deneyim ve 
uzmanlığımız var?

2- İsmimizin geçtiği ortamlarda 
hangi konuda uzman 
olduğumuzdan bahsediliyor?

Bu iki soruya verdiğimiz cevaplar 
üzerine düşündükten sonra marka 
kimliği öğelerimizi oluşturmaya 
başlayabiliriz. Bu sayede çok daha iyi 
bir marka kimliği inşa etmemizin önü 
açılacaktır. 

Sahip olduğumuz bilgi ve 
uzmanlığımızın diğer insanlar 
tarafından bilinip teyit edilmesini 
de sağlamamız gerekir. Bu husus, 
kişisel bir marka olmak ve bir marka 
değeri yaratabilmemiz için önemli bir 
noktadır. Bu nedenle markamızı sağlam 
bir şekilde oluşturmak kadar etkin bir 
şekilde de yönetmek de gerekmektedir.

10 ALTIN ÖNERİ
İşte size kişisel markamızı oluşturmak 
ve onu sağlıklı şekilde yönetmek için 10 
Altın Öneri:

1. Marka Olduğunuza  
İnanarak Başlayın.

Marka olduğumuza öncelikle bizim 
inanmamız gerekir. Sözel olarak ifade 
etmesek bile, hal ve hareketlerimizle 
ya da duruşumuzla bile çevremizdeki 
insanlara farkında olmadan birçok 
mesaj iletiriz. İletmiş olduğumuz 
bu sözsüz mesajlar da bizim kişisel 
markamız hakkında büyük ipuçları 
verir. Biz kendi markamıza inanmazsak 
oluşturmak istediğimiz marka imajına 
hiç kimse inanmayacaktır.

Kişisel markamızın çatısı altında 
üretmiş olduğumuz ürün ya da 
hizmetin nasıl algılanması gerektiğini 
anladığımız zaman stratejik kararlar 
almaya başlayabiliriz. Şu temel iki soru, 
planlama yapmamızı kolaylaştıran 
cevapları bize verecektir.

n İnsanların, ismimizi duyduğunda ne 
ile ilişkilendirmesini istiyoruz? 

n Uzman olarak algılandığımız 
bir konu ya da markamızla 
ilişkilendirmek istediğimiz genel 
özellikler var mı? 
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2. Hedef Kitlenizi ve Rakiplerinizi 
Seçin.

Hedef kitlemizin kimler olduğunu 
öncelikli olarak belirlemek gerekiyor. 
Daha sonra da ideal müşteri profilini 
oluşturmalıyız. Müşterileri, işimizi 
tanımlayacak özel parametrelere bağlı 
olarak yaşları, meslekleri ve ilgili 
alanları gibi gruplara ayırın. Sektörü 
veya hizmet vermek istediğimiz alanı 
da net bir şekilde belirlemeliyiz. 
Detaylı araştırmalar yapmalı, kimlerin 
direkt ve dolaylı rakipleriniz olduğunu 
belirlemeliyiz. Rakiplerde veya sektörde 
eksik olduğunu düşündüğümüz 
tarafları kendi markamıza eklemek için 
planlama yapmalıyız.

3. Marka Kişiliğinizi Belirleyin.

Markamızın karakterini tanımlayan 
bir sıfatlar listesi oluşturmak işimizi 
kolaylaştırır. Samimi bir marka mı 
olacağız yoksa resmi mi? Yenilikçi 
olarak mı algılanmak istiyoruz ya da 
geleneksel mi? 

4. Marka Kimliğinizi Oluşturun.

Bir bütün olarak kişisel marka 
kimliği oluştururken kullanılan bazı 
araçlar vardır. Bunlar logo, slogan, 
markada kullanılan renkler ve grafik 
stilleri, ses ve ton, yazı tipi gibi. Marka 
kimliği ile oluşturulan tutarlılık 
o marka ve kuruma olan güvenilirliği 
artırır. Güçlü bir marka kimliği kurum 
prestijini de artırır. Hedef kitle ile 
duygusal bağ oluşturmada önemli rol 
oynar. Markanın hatırlanmasını sağlar.

5. Marka Hikâyenizi Yazın.

Bizim hikâyemiz ne? Güçlü bir marka 
olabilmek için güçlü bir hikâyemiz 
olmalıdır. Markamızla anlatmak 
istediğimiz hikâyeyi mükemmel 
şekilde tasarlamalıyız. Bu hikâye, 
hedef kitlemizin markamızla bağlantı 
kurmasını kolaylaştıracak. Bu nedenle 
kilit öneme sahiptir.

Hikâyeler, insanlara benzer hedefleri 
paylaştıklarını veya aynı fikirlere sahip 
olduklarını hissettirir. Güçlü kişisel 
markaların hepsinin net bir hikâyeleri 
ve tutarlı bir iletişimleri vardır. Birden 
çok tutku ve ilgi alanına sahipsek 
hikâye daha can alıcı hale gelir. Ortada 
birleşik bir konu var denilebilir. Ancak 
anlattığımız hikâyelerin birbirini 

destekleyecek temel dayanakları 
olmalıdır. 

6. Değer Yaratıp, Fayda Sağlayın. 

Markamızla bağlantılı içerikler 
oluşturmamız gerekir. İçerikler 
takipçilerimizin ilgisini çekiyor 
olmalıdır. Üretmiş olduğumuz 
içeriklerle insanlara değer 
katabilmeliyiz. Kendimizi 
tanımladıktan sonra ortaya 
koyacağımız değerler ve bu 
değerler üzerinden diğer insanlara 
sağlayacağımız faydalar da marka 
değerimizi destekleyecektir.

7. Çevrenizi Sürekli Geliştirin.

Diğer markalarla kurulan ilişkiler 
kişisel markamızı güçlendirir ya 
da zayıflatır. Markamızın değerini 
yükseltecek güçlü firmalarla ve kişilerle 
ilişki kurmalıyız. Profesyonel ağ 
kurmaya şirketler, üniversite işbirlikleri 
hatta tanıdıklarla başlayabiliriz. Okul 
veya şirketteki gizlenmiş fırsatları 
bulmak için birçok noktada görev alan 
farklı kişilerle etkili iletişim kurmalıyız.

8. Deneyimlerinizi ve Bilgilerinizi 
Paylaşın.

Kişisel markalaşma sürecinde bize en 
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büyük katkıyı konuşmacı ya da eğitimci 
olarak katılacağımız konferans, seminer 
ve workshoplar sağlayacaktır. Bunların 
yanında online olarak gerçekleştirilen 
webinarlar da düzenlenebilir. 
Buralarda yapılan konuşmaların birçok 
mecrada paylaşılacağını unutmayın. 
Aynı zamanda bu etkinlikler, blog 
ve sosyal medya paylaşımlarımızı 
çeşitlendirmemizi sağlayarak dikkatleri 
üzerimizde toplayacaktır. 

Ayrıca kişisel marka ile uyumlu ve 
gerçekten katkı sunmak istediğiniz 
alanlarda sivil toplum kuruluşuna üye 
olabilirsiniz. Bu organizasyonların 
çalışmalarına samimiyetle katkı 
sağlayın. Yine burada yapılacak 
çalışmaları takipçilerimizle paylaşarak 
etkileşimi arttırın. Bu etkileşim, size 
inanamayacağınız pozitif bir imaj 
katkısı sağlayacaktır.

9. Online Dünyada Aktif Olun. 

Dijital kimliğimiz, web sitemizin 
blog yazılarından-sosyal medya 
platformlarına kadar oluşturduğumuz 
ve paylaştığımız tüm içerikleri kapsar. 
Hatta başka kişilerin, markaların 
gönderilerine yaptığımız yorumlar bile 
kişisel markamızı etkiler. Bu nedenle 
dijital dünyadaki ayak izlerimizi, 
kişisel markamızı destekleyecek 

şekilde dizayn etmemiz gerekir. 

Ek olarak mutlaka özel bir 
internet sitesi oluşturmalı, 
kendi blog sayfamızda ve marka 
konumlandırmanıza uygun olacak 
şekilde hedef kitlenizin zaman 
geçirdiği sosyal medya platformlarında 
aktif olarak yer almalıyız. Hedef 
kitlenin ilgilendiği şeyleri belirleyip 
en uygun içeriği sağlamamız gerekir. 
Sosyal medya paylaşımlarımızın  
tutarlı olması da önemli bir kriterdir. 

11. Özgün Olun.

Kişisel markamız bizden bağımsız 
değildir. Bu nedenle de gerçekçi 
olmalıdır. Sırf popüler diye, bizimle 
ve kişisel markamızla ilgili olmayan 
akımların içine dahil olmamalıyız. 
Elbette güncel konularla ilgili de içerik 
üretmek gerekir. Ancak, bu içeriği 
bizi yansıtacak şekilde, bize özgü bir 
dille sunmalıyız. Özgünlüğümüzü 
korumalıyız.

Elbette ki kişisel marka oluşturma 
süreci daha derinlemesine ele alınması 
gereken önemli bir husustur. Gerekli 
noktalarda konusunda uzman 
kişilerden de destek alarak kişisel 
marka olma sürecini hızlandırmak 
ve mükemmele yaklaştırmak 
mümkündür. 

Kişisel marka olmanın getirdiği 
avantajları özetlemek gerekirse; 
kişisel markalaşma ile oluşan artı 
değer, sadece bize değil, sektöre 
dolayısı ile tüm topluma daha fazla 
değer katmaktadır. Sektör içerisinde 
markalaşan kişiler, yeni iş fırsatları 
yaratabilmektedir. Genişleyen network 
ağları ile sektörlerini de genişletirler. 

Sağlık sektöründeki markalaşma, 
sadece bölgesel veya ulusal anlamda 
değil, küresel anlamda da daha güçlü 
olma fırsatı yaratır. İş birliklerinin 
artmasını desteklerken yeni girişimleri 
ve yeni hizmet alanlarını gündeme 
getirir. Markalaşma ile hizmet kalitesi 
artar. Rekabet ve tüketici beklentisi 
ile kişisel markalar daha üst seviyeye 
taşınır. Bu sayede bütünsel anlamda bir 
gelişim imkânı doğar. 

Kişisel markalaşmanın kişiye 
maddi ve manevi açıdan 
birçok katkısı da bulunur.. 
Kişisel markalaşma sonucunda 
tanınıp fenomen olabilmek pek tabii 
mümkündür. Takdir edilen bir rol 
modele dönüşebilir ya da şimdikinden 
çok daha iyi gelir elde edebilen tam 
bir profesyonel olabilirsiniz. Bunun 
yanında alacağınız manevi haz ve 
tatmin oldukça mutlu olabileceğiniz bir 
hayat sürmenizi de sağlayabilir. 
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