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ereden bakarsak bakalım, 
dünyanın her coğrafyasında 
kendine özgü bazı politik veya 

ekonomik sorunlar olduğunu ancak buna 
rağmen her milletin her zümrenin yaşadığı 
sorunları kendi çapında ve imkanları 
dahilinde çözmeye çalıştığını görüyoruz. 
Elbette sorunsuz bir yaşam döngüsü 
hayal etmiyorum ancak sorunların çığ gibi 
büyüdüğünü, adalet ve vicdan kavramının 
işlemediğini, çözüm noktasında atılması 
gereken adımlarda geç ve yetersiz kalındığını, 
medeniyet dediğimizin tek dişi kalmış bir 
canavar olduğunu görmek beni çok ama çok 
derinden üzüyor.

Diğer yandan bizim güzel ülkemizde de son 
yıllarda adeta canavara dönüşen enflasyonun 
yıkıcı etkisine maruz kalınan bir ekonomik 
ortamda ayakta kalmak her geçen gün daha 
da zorlaşıyor. Sosyal açıdan bir gözlem 
yapıldığında; yaşlı nüfusumuzun büyük 
bir kısmının geçinmekte zorlandığını, orta 
yaşlıların ayakta durmaya çabaladığını, 
gençlerimizin büyük bir kısmının gelecekten 
ümidini kestiğini görmek üzüntü verici. 
Ülkemizi bir an önce bu durumdan çıkarmak, 
kalıcı politikalar geliştirmek ve kolektif aklı 
çalıştırmak için daha fazla geç kalmamalıyız. 
Ortak değerler, ortak hayaller ve ortak 
hedefler etrafında bir an evvel birleşmeliyiz. 
Kaybedecek bir saat zamanımız olmadığını 
düşündüğüm gibi gelecek nesillerimize de 
kötü bir miras bırakmaya hiç hakkımızın 
olmadığı kanaatindeyim.  

Ekonomik olarak durgunluklara, sosyal 
olarak zorluklara, politik olarak ise yeni 
karmaşalara gebe olacağını düşündüğüm 
2023 yılında daha fazla çalışmaktan, daha 
az tüketip daha fazla üretmekten başka bir 
çaremiz yok. Hem işletmelerin hem hane 
halkının hem de bireylerin yegâne çıkışı 
üretimi artırmak, üretime katılmak ve 
paylaşım ekonomisinin bir parçası olmak. 

Sektörümüz açısından bakıldığında, 
yaşadığı bunca travma ve haksızlığa ve 
içinde bulunduğu ekonomik zorluklara 
rağmen tıbbi cihaz endüstrimizin kıymetli 
temsilcilerinin dünya üzerinde ayak 
basmadık coğrafya bırakmayacağına ve 

global düşünerek cari açığımızı kapatmaya 
odaklanacağına olan inancımı yinelemek 
istiyorum. 2022 yılında 2 milyar dolara 
yaklaşan ihracat hacmiyle her geçen gün 
gelişerek katma değeri arttıran ve 12’nci 
Kalkınma Planı’na damgasını vurabilecek en 
stratejik sektörlerden birisi olan tıbbi cihaz 
sektörü, küllerinden yeniden doğacak ve 
yakın geleceğin parlayan yıldızı olacaktır. 

Avrupa’da ve ülkemizde uyumlanarak 
eş zamanlı yürürlüğe giren yeni Tıbbi 
Cihaz Yönetmelikleri (MDR) kapsamında 
dünyadaki rekabetten geri kalmamak için 
gerekli kurumsal altyapı ve politik desteğin 
sağlanması, kamu ile sektörümüzün iş 
birliği içerisinde olmaları ülkemizin ve 
endüstrimizin geleceğine yapılabilecek en 
büyük hizmettir. 

Bu minvalde geçtiğimiz günlerde Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı görevine 
atanan Sn. Dr. Asım Hocaoğlu’nu tebrik 
ediyor kendisine yeni görevinde başarılar 
diliyorum. Kurumun içerisinden yetişen 
ve sektörümüzü çok yakından tanıyan 
böyle değerli ve bilge bürokratlarımızın 
varlığı, geleceğe yönelik bize güven verdiği 
gibi endüstrimiz adına da bizi daha fazla 
cesaretlendiriyor.

60. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonumuzun (TİSK) 28. Genel 
Kurulu’nda yeniden güven tazeleyerek 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 
Sn. Özgür Burak Akkol’ a ve Yönetim 
Kurulumuza da başarılar diliyorum.

Türkiye genelinde geçtiğimiz aylarda yapılan 
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 
kendi bölgelerinde muvaffak olan ve 
sektörümüzü temsil etme hakkı kazanan 
tüm meslektaşlarıma yeni dönemde başarılar 
diliyorum. Sektörün birliği ve dirliği için taş 
üstüne taş koymaya aday olan ve ‘’Birlikte 
Mümkün’’ kılmak için harekete geçen tüm 
dostlara selam olsun.

Bu vesileyle yaklaşan yeni yılın hepinize 
sağlık, esenlik ve huzur getirmesini 
diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

Ekim-Kasım-Aralık  2022 01

SUNUŞ

METİN DEMİR / YÖNETİM KURULU BAŞKANI



YAYIN SAHİBİ
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 

İktisadi İşletmesi

İMTİYAZ SAHİBİ 
METİN DEMİR 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İLKE EREN KARACA

REKLAM VE TANITIM 
YÖNETMENİ 
FERDA TEMİR 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
MURAT SELÇUK

GENEL KOORDİNATÖR
UĞUR MUMAY

EDİTORYAL YÖNETMEN
ÖZNUR SELÇUK

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ
MUSTAFA ÖZEN

DANIŞMA KURULU
PROF. DR. JÜLİDE YILDIRIM ÖCAL

DR.SEYFULLAH DAĞISTANLI
DR.EROL ÖZENSOY

ONUR ÖZCAN
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ

FİKRET KÜÇÜKDEVECİ
M. ALPER ERYAŞAR

İ. CEM TÜRKER
FİKRET AYDIN
HAMİ TÜRKELİ

BÜLENT MUTLU
AV. MURAT ÖZDEMİR

YAYIN DANIŞMANI 

www.fortiks.com
iletişim@fortiks.com

DEĞİRMENYOLU CADDESİ KUMRU SOKAK 
NO:10/13 KÜÇÜKYALI/İSTANBUL

(216) 606 20 56

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 SEKTÖR ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

n SEİS UR-GE PROJESİ; “SAĞLIK SEKTÖRÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE DÜNYAYA AÇILIYOR”

n  E-REÇETE KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN TİTCK ve SGK’YA YAZILI 
BAŞVURULAR YAPILDI

n TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ SEKTÖR BİRİMİ KURULMASI TALEBİ

n ECZANELERDE SATILAN TIBBİ MALZEME LİSTELERİ HAKKINDA SGK VE TİTCK’ya YAZILI 
BAŞVURU 

n UKRAYNA SATIN ALMA YETKİLİSİ ARSEN ZHUMADILOV’UN TİTCK ZİYARETİ

n KAMU İHALE KURUMU FİYAT FARKI UYGULAMA ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ve 
KURUMLARIN İADE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

n  SEİS GENEL SEKRETERLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

n TİSK YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN İLE 
GÖRÜŞMESİ                                                                             

n TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KILIÇKAYA ZİYARETİ

n TİSK ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

n 11. SAĞLIK ZİRVESİ

n SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN ERTEN ZİYARETİ 

n SASDER 9.ULUSAL KONGRESİ 

n ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA İLERİ TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE

n STRATEJİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI 

n 5.ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
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TİTCK YENİ BAŞKANI DR. ASIM HOCAOĞLU
n Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığında görev değişimine gidildi; 

yeni başkan Dr. Asım Hocaoğlu oldu. Klinik Araştırmalar konusunda, özellikle 
tıbbi cihaz klinik araştırmalarında ülkemize çok değerli katkıları olan Sayın 
Hocaoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek sıcağı sıcağına bir röportaj 
gerçekleştirdik.

FİNANSAL ÇEVİKLİK VE VOLATİLİTE YÖNETİMİ
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. 

SESSİZ İSTİFA MI GİZLİ İŞSİZLİK Mİ?
n Bir yanda pandemi evrildi, bitti-bitiyor söylemleri, bir yanda savaşın gölgesi, 

diğer yanda ekonomik krizin etkisi derken, gürültülü bir darboğazdan geçen 
iş dünyası bu kez de sessiz istifa ile köşeye sıkıştı. Çalışanlar sistemin 
çarkını tersine döndürmeye çalışıyor. Artık fazla mesai sırası işverenlerde, 
üstelik bu sefer karşılıksız olmayacağa da benziyor! 

MARKA İLETİŞİMİNDE ETKİN İÇERİK YÖNETİMİ
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.

HER ŞEY AKILLANIYOR PEKİ YA BİZ? 
n Dünyadaki insan topluluğunun neredeyse yarısı şehirlerde yaşıyor ve 

tahminler 2050 yılına kadar bu oranın üçte ikisi olan 6,5 milyar insanın 
da şehirlerde yaşayacağını ön görüyor. Bu kadar insanı sorunsuz 
ve sürdürülebilir şekilde bir arada tutmak için, en üst seviye bilişim 
teknolojilerinden faydalanmak neredeyse zorunluluk artık. Bu nedenle ortak 
kullanılan tüm sistemler zaman içinde akıllı şekle dönüştürülüyor. 

SEKTÖRDEN HABERLER
n BİLKENT ŞEHİR HASTANELERİ’NİN DÜZENLEDİĞİ KLİNİK ARAŞTIRMA TOPLANTISI

n MEDICA 2022 FUARI

n GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE SAĞLIK VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

n SAMSUN İKİZTEPE SAĞLIK ZİRVESİ

n YENİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ (MDR)’NİN TEDARİK SÜREÇLERİNE ETKİLERİ PANELİ

n CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  TİSK GENEL KURULU’NDA

EKİM-KASIM-ARALIK 202202

METAFORİK BİR YAKLAŞIM
n Metaforları sadece dolaylı anlatımı hedefleyen sözel ifadeler olarak gören 

geleneksel bakış açısının aksine; çağdaş yaklaşımlar, metaforları kavramsal 
sistemin önemli ve bütünleyici bir parçası olarak görmektedirler. Metaforlar 
gündelik hayatlarımızda bizimle birlikte yaşayan yaygın kavramlardır.





METAFORiK
BiR YAKLAŞIM
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Metaforları sadece dolaylı anlatımı hedefleyen sözel ifadeler olarak gören 
geleneksel bakış açısının aksine; çağdaş yaklaşımlar, metaforları kavramsal 
sistemin önemli ve bütünleyici bir parçası olarak görmektedirler. Metaforlar 
gündelik hayatlarımızda bizimle birlikte yaşayan yaygın kavramlardır.

G 
 
enel olarak bakıldığında, 
simgesel bir anlatım ve 
söz sanatı olan metafor 

kelimesinin kökeni, Antik Yunan 
dilinde “meta: öte” ve “pherin: taşımak” 
sözcüklerinin birleşmesinden 
oluşan “metaphora” kelimesinden 
gelmektedir. Bir kelimeyi gerçek 
anlamı dışında kullanma, değiştirme 
ve başkalaştırma manalarına 
gelen metafor, psikolojide soyut 
düşünmenin ve soyut olayları 
kavramanın arkasındaki başlıca 
mekanizmadır. 

Ticari açıdan bakıldığında özellikle 
pazarlama alanında çoğu marka, 
hikayeleştirme sanatını kullanarak 
markasına, markanın ötesinde bazı 
anlamlar yükler. Yeni nesil pazarlama 
ve reklamcılık anlayışı çerçevesinde 
oluşturulan reklamlara baktığımızda, 
reklamı yapılan ürün ya da hizmetin 
fiziksel özelliklerinin ön plana 
çıkarılmasından ziyade, tüketicinin 
duygularına hitap edecek şekilde 
ürün ya da hizmetlere çeşitli anlamlar 
yüklendiği görülmektedir.
Metafor ve benzetme sanatları 
birbirlerine çok yakın kavramlar 
olmalarına rağmen, bazı noktalarda 
farklılıklar taşırlar. Başka bir deyişle 
metafor kullanılırken yapılan 
benzetme direkt olarak açık bir 
şekilde yapılmaz ve yapılan imayı 
anlama işi hedef kitleye bırakılır. Biz 
de artık ne yapacağız, derdimizi nasıl 
anlatacağız bilemedik. Bir de böyle 
deneyelim dedik.

DEVENİN AYAĞI ALTINDA 
KARINCA EZİLİR Mİ? 
Son yıllarda çeşitli zorluklarla karşı 
karşıya kalan sektörümüzde, tıbbi 

cihaz yönetmeliklerinin getirdiği 
zorluk ve buna bağlı ihtiyaçların 
dışında geç ödemelere bağlı ekonomik 
zorluklar, kamunun acımasız iş 
artışları, geri ödeme fiyatlarının 
güncelliğini yitirmesi, sağlık market 
sistemi ile satın alma paradigmasının 
baştan aşağı değişmesi gibi birçok 
konu altında adeta ezildik. Tüm 
bu zorluklar mesleki sivil toplum 
kuruluşlarımızın üstün gayretleri 
ve birlikte hareket etme refleksinin 
oluşmasıyla birlikte kısmen aşılsa 
da sorunlar yaşanmaya devam 
ediyor. O halde oturup düşünmek 
lazım, yaşanan tüm bu zorlukların 
müsebbibi kim? Sorunun esas 
kaynağı ne? Belki de tüm bu 
yaşananlar bir hayal bir kurgu bir 
roman ve bizler de Dostoyevski 
karakterleri gibi, iyi olduğu için 
kaybedenlerdeniz?

İĞNEYİ KENDİNE 
ÇUVALDIZI BAŞKASINA 
Gerek bahse konu zorlukların 
yaşandığı dönemlerde gerekse şimdi 
yaşanan sorunun en önemli kaynağı 
belki de kamu veya uygulayıcılar 
olarak görülebilir. Ancak başka bir 
bakış açısıyla tüm bu şikayetlere 
konu olan asimetrik uygulamalara 
maruz bırakılan sektörün kendisini 
ve önemini yeterince anlatamaması, 
haklarını savunamaması, sektör 
tanıtım çalışmalarının yetersiz 
kalması sorunun diğer bir kaynağı 
olarak değerlendirilebilir. Ve dahi sivil 
toplum kuruluşlarımızın sektörü ne 
kadar ve nasıl temsil ettiği, güncel 
vizyonu ve ortaya koyduğu değer 
önerisi eleştirilebilir. 

BAŞ BAŞA VERMEYİNCE 
TAŞ YERİNDEN KALKMAZ
Peki o halde ne yapmak gerekir? 
Her ne yapacaksak yapalım, birlikte 
yapalım.  Elbette daha iyisi mümkün 
ama birlikte mümkün! Sorunları 
tek tarafa adreslemek, kamuyu, 
uygulayıcıları, sektör temsilcilerini 
tek başına topun ağzına koymak 

yerine ‘’Ben ne yapabilirim?’’ 
sorusunu kendimize sormalıyız. 
Herkes gücü, becerisi, mesleki ve 
entelektüel birikiminin bir kısmını 
sivil toplum kuruluşları üzerinden 
sektöre aktarmalı ki birlikte 
mümkün kılalım. Sektörümüzü ve 
bu alanda faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerimizi sahiplenmeli, 
görevler almalı dolayısıyla işimizi, 
endüstrimizi ve geleceğimizi hep 
birlikte şekillendirmeliyiz.
Şahsen ben bu konuda çok 
müsterihim zira son yirmi yılını 
sektör temsiliyeti konusunda 
farklı kademelerde sayısız görevler 
alarak geçiren bir meslek erbabı 
olarak birçok nadide işe imza 
attığımı düşünüyorum. Örneğin; 
sektörümüzde ilk kez ‘’Tıbbi 
Cihaz Hayat Kurtarır’’ mottosuyla 
hazırlanan 45 saniyelik bir 
kamu spotunun hazırlanmasına 
sektörümüz adına liderlik ederek 
ortaya kalıcı ve harika bir eser 
çıkarılmasına öncü olduk. Örneğin; 
sektörümüzde ilk kez ‘’Sağlığın 
Dinamosu Tıbbi Cihaz Sektörü’’ 
başlığıyla bu çapta hazırlanan 
223 sayfalık sektör raporlarına 
sektörümüz adına liderlik ederek 
Deloitte şirketi ve meslektaşlarımız 
arasından oluşturduğumuz çalışkan 
komitemizle birlikte ortaya kalıcı ve 
harika bir eser çıkardık. Örneğin; 
Dernek Başkanlığım döneminde 
sektörümüz için önemli bir kilometre 
taşı olduğunu düşündüğüm ve 
sektörümüzde ilk kez hazırlanan 
‘’Mesleki Etik Kurallar’’ metnini, 
dönemin Rekabet Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu 
ve avukatlarımızın desteğiyle 
hazırlayarak sektörümüzdeki 
tüm sivil toplum örgütlerimizin 
tüzüklerine girmesine vesile olduk. 
Burada sıralayamayacağım daha 
birçok önemli görev ve temsiliyeti 
layık-i veçhile yerine getirmenin 
vicdani hazzı içerisindeyim. Ancak 
yapacaklarımız bitmedi daha çok 
işimiz var. 
Yeni yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar 
Tıbbi Cihaz Sektör Raporumuzun 

UĞUR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr
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güncellenmesi için kolları sıvadık. 
Elbette gerek Sendikamız gerekse 
Federasyonumuzun desteklerini 
arkamıza alarak yine aynı ekip 
aynı motivasyon ve kapsayıcı 
bir etkileşimle daha güncel ve 
daha geniş içerikli bir raporu çok 
yakında sektörümüzün hizmetine 
sunmuş olacağız. Ancak yeri 
gelmişken bir önceki raporlarımızın 
en önemli bileşeni olan ‘’Sivil 
Toplum Yapılanması’’ başlıklı 110 
sayfalık fasılın hakkettiği değerini 
bulması ve verilen emeklerin ziyan 
olmaması için sektör temsilcileri 
ve akademisyenlerden oluşan bir 
görev gücünün (task force) hızlıca 
oluşturularak raporu derinlemesine 
değerlendirmeye başlanması 
gerekliliği hususunu hasretle 
beklediğimi de hatırlatmak isterim.
Diğer yandan Mart ayında 
düzenlenecek olan geleneksel 
Expomed Fuarımızın öncesinde 
Tıbbi Tedarik Kongremizi yapmayı 
planlıyoruz. Kongrenin ayrıntılarını 
ve lansmanını gelecek sayımızda 
sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.
Sivil Toplum Kuruluşlarımızın 
öncülüğünde 2023 yılında da birçok 
hedefimize ulaşmayı, sektörün 
değerini ve değer önerilerini ortaya 

çıkarmaya yönelik çalışmalarımıza 
devam edeceğimizi belirtmek 
istiyorum. 

PES ETMEK YOK, 
HAYAT UZUN BİR MARATON
Maraton dayanıklılık ve direnim 
gerektiren, uzun mesafeli ve 
parkuru belli bir koşudur. Başlıktaki 
metaforda olduğu gibi gerçekten de 
önümüzde uzun bir maraton var. 
Daha iyi bir gelecek için ülkemizi 
kalkındırmak, muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırmak ve geleceğimize 
hep birlikte sahip çıkmak gibi bir 
mecburiyetimiz olduğu gibi gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir ülke 
mirası bırakmak gibi bir borcumuz 
var.
Ülkemizi içerisinde bulunduğu 
zorluklardan çıkarmak, gençlerimizin 
geleceğe ümitle bakmasını sağlamak, 
cennet vatanımıza ve ulusal 
değerlerimize sahip çıkarak kolektif 
akılla hareket etmek durumundayız. 
Ben merkeziyetçi yaklaşımdan biz 
merkezli bir bakış açısına bir an 
evvel dönmek, paylaşım ekonomisi 
içerisinde adil bir paylaşım, fırsat 
eşitliği, yüksek tasarruf bilinci 
ve kaynak israflarını önleyen 
teknoloji odaklı katma değerli 

üretim hamleleriyle geleceğimizi 
şekillendirmek Z-O-R-U-N-D-A-Y-I-Z.
Dostoyevski romanlarının ezilmiş 
kahramanları da burjuvazinin kirli 
ırmaklarına karşı deniz olur akarlar, 
vicdan ve akıl yoluyla temizlerler 
suyu. “Eğer kirli bir ırmağı içine 
alıyorsan, bozulmadan kalabilmen 
için deniz olmalısın” der Dostoyevski. 
Kirlenmenin kolay, temiz kalmanın 
zor olduğu günümüz çok kutuplu, 
global çukurunda, artık deniz olmak 
da yetmiyor, bir olup okyanus 
olmaya yürümek gerekiyor… “Birlikte 
mümkün!” diyorum ben de.
Bu vesileyle, önümüzdeki günlerde 
çalışmalarına başlanacak olan 
12’nci Kalkınma Planı’na katkı 
verecek olan sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerimizin, tıbbi cihaz 
sektörünün ihtiyaçlarını ve gelecek 
projeksiyonunu bu çerçevede 
tanımlamasını çok önemsiyorum. 
Ülkemiz için katma değeri yüksek 
en stratejik sektörlerden birisi olan 
tıbbi cihaz sektörünün yaklaşan yeni 
yıla bu motivasyonla başlaması, uzun 
yıllara damgasını vuracak bir hedefle 
Cumhuriyetimizin 100. yılına da 
adını yazdırması en büyük temennim.
Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle,
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Dr. Asım HOCAOĞLU
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

TiTCK YENi BAŞKANI 
DR. ASIM HOCAOĞLU
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığında görev değişimine gidildi; yeni başkan 
Dr. Asım Hocaoğlu oldu. Tıbbi cihazlar alanında ve özellikle tıbbi cihaz klinik araştırmaları 
konusunda ülkemize çok değerli katkıları olan Sayın Hocaoğlu’na yeni görevinde başarılar 
dileyerek sıcağı sıcağına bir röportaj gerçekleştirdik. 
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n Sayın Başkanım, uzun yıllardır 
Kurumda hizmet eden ve önemli 
başarılara imza atan bir bürokrat 
olarak öncelikle sizi daha yakından 
tanımak isteriz.

Meslek hayatıma; 2002 yılında 
Sosyal Sigortalar Kurumu Buca Seyfi 
Demirsoy Hastanesinde başladım. 
2004 yılında atandığım Ankara Meslek 
Hastalıkları Hastanesinde 2011 
yılına kadar görev yaptıktan sonra 
aynı yıl Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda göreve başladım. Uzun 
süre Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş 
ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı 
görevini yürüttüm. Bu süre zarfında 
sağlık sektörü açısından önemli pek 
çok düzenlemeyi hayata geçirerek bu 
alandaki paydaşlarımızla ülkemizi tıbbi 
cihaz alanında güçlü bir yere getirdik. 
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler 
Başkan Yardımcılığı görevimin ardından 
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı 
olarak görevlendirildim. 2022 yılının 
Ekim ayından bu yana da Kurum 
Başkanı olarak görev yapıyorum.

n Kurumunuzun ülkemiz sağlık 
hizmetlerinin sunumu alanındaki 
rolü ve gelecek vizyonuyla ilgili 
neler paylaşabilirsiniz?

Kurumumuz görev alanları itibarıyla 
sağlık alanında kullanılan önemli 
ürünlerin düzenleyici ve denetleyicisi 
konumundadır. 
Yürüttüğümüz faaliyetlerle, başta ilaç ve 
tıbbi cihaz olmak üzere görev alanımıza 
giren ürünlere yönelik düzenleyici, 
denetleyici politikalar geliştirip 
uygulayarak halkımızın güvenli ve 
etkili ürünlere erişimini hedefliyoruz. 
Sağlığa odaklı, bilimselliği esas alan bir 
kurum olarak uluslararası alanda öncü 
ve referans kurum olmak hedefiyle 
arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 
Sizlerin de bildiği gibi pandemi ile 
birlikte; ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün 
stratejik ve her koşulda kendi kendine 
yetmesi gereken alanlar olduğuna 
şahit olduk. Bu bağlamda Kurumumuz 
yerli üretim hedeflerimiz kapsamında 
çalışmalarına güçlü bir şekilde 
devam ediyor. Bu noktada zorlu ve 
bitmeyen bir maratonda olduğumuzun 
bilincindeyiz. Yarışta öne çıkmak ve 
milli hedeflerimize ulaşmak için sürekli 
gelişen dünyayla uyumumuzu devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumunu yenilikçi 

ve etkin çözümler sunabilen bir 
kurum olarak görüyor, bu doğrultuda 
Bakanlığımızın gelecek hedefleri 
adına çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. 

n MDR Yönetmeliği’nin 
yayınlanmasıyla birlikte tıbbi 
cihaz sektöründe neler değişti, 
nasıl gelişmeler yaşanacak, bu 
gelişmelerle ilgili Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumunun mevcut 
hazırlıkları nelerdir?

Bildiğiniz üzere; tıbbi cihaz 
düzenlemeleri, Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde 90’lı yılların başında 
uygulanmaya başlanmıştı. Bizim 
ülkemizde ise Gümrük Birliği 
anlaşmaları çerçevesinde 2000’li yılların 
başında uyumlaştırıldı ve uygulanmaya 
başlandı. Bu sayede AB ile ülkemiz 
arasında tıbbi cihaz alanında malların 
serbest dolaşımı da sağlanmış oldu. 
Geçen yıllar içerisinde özellikle 
AB’de yaşanan olumsuz tıbbi cihaz 
deneyimleri ve uzaktan sağlık 
hizmetine ilişkin yeni teknolojilerin 
ortaya çıkması neticesinde mevcut 
yönetmeliklerde güncelleme 
ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. Avrupa 
Komisyonunun bu yönde yaptığı 
çalışmalar neticesinde, Mayıs 2017 
itibariyle (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi 
Cihaz Tüzüğü (MDR) ve (AB) 2017/746 
sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihaz Tüzüğü 
(IVDR) ile tıbbi cihazlar alanındaki 
yeni mevzuatlar yayımlandı. Söz 
konusu tüzüklerin ülkemizde de 
uyumlaştırılması ve yayımlanması 
sürecinde, komisyonun farklı 
birimleriyle çok sayıda görüşme 
yapılarak birçok konudaki farklılıklar 
giderildi ve nihayetinde uzlaşmaya 
varılarak (AB) 2017/745 sayılı Tüzük’e 
paralel hazırlanan GBOK beyanı 21 
Mayıs 2021 tarihinde, (AB) 2017/746 
sayılı Tüzük’e paralel hazırlanan 
GBOK Beyanı ise 13 Eylül 2021 
tarihinde imzalanarak 2 Haziran 
2021 tarihli Resmî Gazete’de Tıbbi 
Cihaz Yönetmeliği ve İn vitro Tanı 
Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
yayımlandı ve bu düzenlemeler 
ülkemizde de AB ile eş zamanlı olarak 
hayata geçirilmiş oldu. 
Yeni yayımlanan yönetmelikler, 
sektörde daha güvenli ve inovatif 
cihazların imalatını sağlamak ve 
gelecekteki zorlukların ele alınmasına 
yardımcı olmak için çok önemli 

değişiklikler içeriyor. Yeni Tıbbi Cihaz 
Yönetmelikleri; cihaz güvenliliğini ve 
mevzuatsal netliği arttıran ve tıbbi 
yazılımlara yönelik uygulamalar, 
siber güvenlik gibi sektördeki 
en son teknolojik gelişmeleri de 
dikkate alan pek çok düzenlemeyi 
beraberinde getiriyor. Bu durum 
şüphesiz; hastaların bilgilenmesine ve 
seçim yapabilmesine imkân tanıyan 
yüksek performanslı cihazlar ve yeni 
tedavilerin mümkün olabileceği şeffaf 
ve hasta dostu bir ortamın yolunu 
açmaktadır.
Bununla birlikte; yeni tıbbi cihaz 
mevzuatı, tıbbi cihazların güvenliliği 
ve etkinliğini sağlayabilmek için sıkı 
kurallar da getirmiştir. Tıbbi cihaz 
imalatı ile üçüncü taraf bağımsız 
uygunluk değerlendirme kuruluşları 
olan onaylanmış kuruluşlar 
üzerinde kontrolleri önemli ölçüde 
sıkılaştırmıştır. Yeni düzenlemeler aynı 
zamanda yeniliği teşvik ederken tıbbi 
cihaz sektörünün rekabet gücünü de 
artırmaktadır.
En son bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri esas alan bu yeni kurallar; 
global ölçekte altın standardı da 
belirlemiştir. Böylelikle; ülkemizin 
dünyada “güvenilir” ve “lider” bir 
konuma ulaşabilmesi için gerekli şartlar 
da ortaya çıkmıştır. 
Öte yandan; Kurumumuz yeni 
mevzuatlarda belirtilen geçiş süreçlerini 
de yakından takip etmektedir. Bu 
kapsamda onaylanmış kuruluşların 
atanması ve denetimi, klinik araştırma 
başvurularının değerlendirilmesi 
ile piyasa gözetim ve denetimlerine 
yönelik oluşturulan prosedürler yeni 
mevzuata uygun hale getirilmiş ve 
uygulamaya konulmuştur. 
Kurumumuz bünyesinde yapılan 
bir diğer alt mevzuat ise tıbbi 
cihaz yönetmeliklerinin ne şekilde 
uygulanacağına ilişkin genelge 
çalışmasıdır. Paydaşlarımızın 
aydınlatılması, tıbbi cihaz 
yönetmeliklerinin etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi ve söz konusu 
hususlarda yeni getirilen uygulamalara 
yönelik konuların netleştirilmesi ile 
sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 
2022/1 Sayılı Genelge hazırlanarak 
yayımlanmıştır. İlgili genelgede 
özellikle iktisadi işletmecilerin 
bünyelerinde bulundurmaları gerekli 
mevzuata uyum sorumlusu personelin 
istihdam yöntemine ilişkin hususlar 
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netleştirilmiştir. Yine söz konusu 
genelge ile AB ülkelerinde eş güdümlü 
olarak sağlık profesyonellerinin 
kullanımına yönelik olan cihazların 
etiketlemesi ile ilgili yaşanan 
olumsuzlukların önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır.
Yeni mevzuatın ortaya çıkardığı ve 
uygulamaya konulan bir diğer husus da 
Avrupa ve ülkemiz pazarına arz edilmek 
istenen ürünlerin AB Komisyonu 
tarafından Avrupa Tıbbi Cihaz Veri 
Tabanı olarak oluşturulan EUDAMED’e 
kayıt yaptırılması zorunluluğudur. Bu 
doğrultuda ilgili veri tabanına kayıt 
işlemlerine yönelik kılavuz dokümanlar 
yayımlanmış ve hali hazırda 650’nin 
üzerinde firmamızın EUDAMED’de 
aktör kayıtlarını tamamlamaları 
sağlanmıştır.
Kurum personelimizin bilgi ve beceri 
seviyesinin artırılmasına yönelik 
faaliyetlerin yanında, Kurumumuz 
toplantı ve seminerler ile sektörle 
bir araya gelmekte ve yeni tıbbi 
cihaz yönetmelikleri hakkında tüm 
paydaşlarımızla bilgi paylaşımında 
bulunmaktadır. Yönetmeliklerin 
uygulanmasına yönelik komisyon 
tarafından yayımlanan her türlü bilgi ve 
belge Türkçeye çevrilerek Kurumumuz 
internet sayfasında yayımlanmakta 
ve bu sayede imalatçılarımıza gerekli 
dokümantasyon desteği de sağlanmış 
olmaktadır.
Öncesinde de belirttiğim gibi bu 
düzenlemeler ülkemizde ve AB üyesi 
ülkelerde eş zamanlı uygulanıyor. Bu 
durum ülkelerarası ciddi bir yakın 
çalışmayı da gerektiriyor. Bunu da 
ancak AB Komisyonu düzeyinde yapılan 
ülkelerarası toplantılar ile sağlıyoruz. 
Bu noktada biz kurum olarak AB’nin 
tıbbi cihazlarla ilgili tüm teknik 
komitelerine katılmaya özellikle gayret 
ediyoruz. Böylelikle ülkemiz ve bilhassa 
yerli imalatçılarımızla ilgili konularda 
karar mekanizmalarında temsiliyeti de 
sağlamış oluyoruz. 

n MDR Yönetmeliğinin tıbbi cihaz 
imalatçısı ve ithalatçılarına nasıl 
yansımaları olacak, piyasaya tıbbi 
cihaz ve malzeme arz eden firmalar 
bundan nasıl etkilenecek?

Daha önce ifade ettiğimiz gibi; AB’nin 
yeni tıbbi cihaz tüzüklerinin kabul 
edilmesiyle, tıbbi cihazlara yönelik 
mevzuat önemli ölçüde değişti. Yeni 
tıbbi cihaz mevzuatının temel 

amacını; “tıbbi cihazlar ve in vitro 
tanı cihazları için yenilikçiliği 
desteklerken yüksek düzeyde 
güvenliliği ve sağlığı taahhüt 
eden sağlam, şeffaf, öngörülebilir 
ve sürdürülebilir bir mevzuat 
oluşturmak” olarak özetleyebiliriz. 
Bu noktada üreticilerimize bu 
uyumu sağlamada bazı önerilerimiz 
de olmaktadır. Bu düzenlemelerde 
cihazın yaşam ömrü boyunca 
takip ve izlenebilirliğini sağlaması 
temel amaç olup mevzuatların 
uygulanması noktasında, geçerli bir 
Kalite Yönetim Sistemine (KYS) sahip 
olunması hususu oldukça önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla imalatçılardan 
beklentimiz de; tıbbi cihazların 
piyasaya arzından itibaren son 
kullanıcıya ulaşması da dâhil olmak 
üzere bir risk yönetim planı içerisinde 
kalite yönetim sistemi işletmesi ve 
piyasaya arz sonrası gözetim sistemi 
kurmasıdır. Yeni mevzuatlarda iktisadi 
işletmecilerin yükümlülüklerinin 
detaylandırılarak tanımlandığı net 
bir şekilde görülmektedir. İthalatçı, 
dağıtıcı veya diğer iktisadi işletmelerin 
hangi koşullar altında imalatçının 
yükümlülüklerini üstlenmesi gerektiği 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
Bu bağlamda ithalatçıların 
yönetmeliklerde yer alan gereklilikleri 
yerine getirmelerinin yanında 
imalatçılarla ya da imalatçıların yetkili 
temsilcileriyle ve Kurumumuzla iş 
birliği içinde bulunması önemlidir. 
Yeni tıbbi cihaz yönetmeliklerinin 
özellikle imalatçılara getirmiş olduğu 
en önemli yeniliklerden biri de 
cihazların piyasaya arz öncesi klinik 
çalışmalarının yapılması ve piyasaya arz 
sonrası da klinik takiplerinin yapılması 
zorunluluğudur. Eş değerliliğin 
gösterilmesinin zorlaştırılmasıyla 
cihaza spesifik klinik çalışma yapma 
zorunluluğu belgelendirme süreçlerinde 
kritik noktayı oluşturmaktadır. Bu 
noktada klinik araştırmalar açısından 
sektörümüze gerekli desteği ilgili 
kurumlarla da ortak çalışarak vermeye 
çalışıyoruz.

n Dünyada ve ülkemizde onaylanmış 
kuruluş atamalarında gelinen son 
durum nedir? 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine göre Sınıf 
1 Diğer ve IVD–Diğer risk sınıfında 
yer alan tıbbi cihazların piyasaya 
arz edilebilmesi için bir onaylanmış 

kuruluştan EC sertifikası alması 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, bu sınıflar dışında 
daha yüksek risk sınıflarında yer 
alan tıbbi cihazların piyasaya arz 
edilebilmesi için imalatçıların, 
uygunluk değerlendirme süreçlerini 
tamamlayarak bir onaylanmış 
kuruluştan EC sertifikası alması 
gerekmektedir. Yerli ve yabancı 
birçok imalatçının azımsanmayacak 
kadar önemli bir kısmının imal ettiği 
cihazların EC sertifikası alması gereken 
tıbbi cihazlar olduğunu göz önüne 
aldığımızda, yeni mevzuat şartlarını 
sağlayan ve gerekli faaliyetleri yerine 
getiren onaylanmış kuruluşların 
atama süreçlerinin yürütülebilmesi 
tıbbi cihaza erişimin ve sağlık hizmeti 
sunumunun devamlılığını sağlama 
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu süreçte onaylanmış kuruluşların 
atanması, belli gerekliliklerin 
yerine getirilmesi sonucunda 
yapılabilmektedir. Yönetmeliklerde 
öncelikle, atanmak isteyen uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının 
başvurusu alınıp sonrasında 
yetkili otoriteler tarafından 
başvuru dokümanlarının MDR 
kapsamına uygun olarak gönderilip 
gönderilmediğinin kontrol edilmesi, 
sonraki aşamada ise ön incelemesi 
yapılarak bir ön inceleme raporu 
(PAR) hazırlanması zorunluluk olarak 
tanımlanmıştır. Sonraki süreçte, 
bu raporun Avrupa Komisyonuna 
gönderilmesi ve komisyon tarafından 
ortak değerlendirme ekibi (JAT) 
ile ortak değerlendirme için tarih 
belirlenmesi gerekmektedir. 
Belirlenen tarihte JAT ekibi ve 
Yetkili Otorite değerlendirme ekibi 
tarafından gerçekleştirilen ortak 
değerlendirme sonrasında tespit 
edilen uygunsuzlukların uygunluk 
değerlendirme kuruluşu tarafından 
giderilmesi için bir süreç işletilmesi 
ve neticesinde Avrupa Komisyonu 
ile mutabık kalınması durumunda 
ancak söz konusu kuruluşun ataması 
gerçekleştirilebilmektedir. Avrupa 
Komisyonu’nun verilerine göre tüm bu 
süreçlerin tamamlanarak onaylanmış 
kuruluşların atama süresinin 24 aya 
kadar sürebildiğini görüyoruz.
Hâlihazırda AB’de MDR kapsamında 
36 onaylanmış kuruluşun, IVDR 
kapsamında ise 7 onaylanmış 
kuruluşun ilk ataması gerçekleştirildi. 
Ülkemizde de söz konusu atama 
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çalışmaları kapsamında MDD’de görev 
yapan 5 onaylanmış kuruluştan 4’ünün 
başvurusu alındı. Başvurusu alınan 
onaylanmış kuruluşların atanması için 
Kurumumuz ve ilgili Bakanlıkların 
çalışmaları da yoğun bir şekilde devam 
ediyor. 

n Tıbbi Cihaz Sektöründe faaliyet 
gösteren STK’lar ile Kurumunuz 
uzmanlarının bir araya geleceği 
mutat toplantıların yapılması 
konusunda destek verebilir 
misiniz?

Kurumumuz tıbbi cihaz sektörünün 
verimli ve sürdürülebilir bir ortamda 
gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık 
politikalarının gerçekleştirilmesinde 
önemli bir role sahip olan STK’lar ile 
istişare ortamını sağlamak üzere azami 
gayret içinde olmuş ve bu doğrultuda 
gerçekleştirilen toplantıların 
yapılmasına her zaman çok önem 
vermiştir. Bu noktada bundan sonraki 
zamanlarda bu mutat toplantılarımız 
devam edecek ve paydaşlarımızla ortak 
çalışmayı sürdüreceğiz.

n Son olarak eklemek istediğiniz 
ve tıbbi cihaz sektörüne vermek 
istediğiniz mesajları alabilir 
miyiz?

Sizlerin de bildiği gibi tıbbi cihaz 
ihracatımız toplam 1,5 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır. Bu ihracatın 600 
milyon dolar tutarındaki kısmı serbest 
dolaşımın sağlanmasının sonucu 
olarak doğrudan AB üyesi ülkelere 
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 
Avrupa Birliği dışında kalan bazı ülke 
pazarlarına girişte CE işareti önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Örneğin; 
Suudi Arabistan, Özbekistan gibi CE 
gerekliliklerinin karşılanması şartıyla 

ihracat yapılabilen ülkelerin toplam 
ihracat içinde büyük bir paya sahip 
olduğunu görüyoruz.
Yaşanan gelişmeler doğrultusunda 
gelinen nokta göz önünde 
bulundurulduğunda, ülkemizdeki sağlık 
kuruluşları ve hastalar için gerekli 
olan cihazların tedarikinin kesintiye 
uğramaması ve sürdürülebilir bir 
ihracat sağlanması açısından ülkemizin 
bu sektördeki paydaşlarına büyük 
sorumluluk düşmektedir. 
Bilindiği üzere; MDD sertifikalarının 
büyük çoğunluğu, 2023-2024 yıllarında 
sonlanacaktır. Bu kapsamda, Avrupa 
Komisyonu ve Kurumumuz, söz 
konusu geçiş için mümkün olan en 
kısa sürede ilgili paydaşların gerekli 
adımları atmasını beklemektedir. 
27 Mayıs 2024’ten itibaren tüm 
tıbbi cihazlar için tamamen yeni 
yönetmelik geçerli olacaktır. Bu 
tarihten itibaren, yeni yönetmelik 
gerekliliklerini karşılamayan tıbbi 
cihazların ülkemiz ve AB pazarına 
arzının mümkün olmayacağı 
unutulmamalıdır.
Bu kapsamda yerli 
imalatçılarımızın; ivedilikle 
klinik çalışmalara başlaması 
gerekmektedir. Ayrıca belgelendirme 
süreçlerinin kısaltılmasında en önemli 
nokta olan onaylanmış kuruluşlara 
yapılacak başvuru dosyalarının 
doğru oluşturulması gerekliliği de 
unutulmamalıdır. Bu kapsamda MDR 
gerekliklerine uygun, eksiksiz başvuru 
dosyalarının ivedilikle hazırlanması 
imalatçılarımız açısından büyük önem 
arz etmektedir.
Dolayısıyla hâlihazırda MDD 
kapsamındaki ürünlerin piyasaya 
arzına ilişkin süre kısıtlaması nedeniyle 
hazırlıklarını tamamlayan imalatçıların, 

önemli cihaz gruplarını belirleyerek 
zaman geçirmeden yeni yönetmelikler 
kapsamında atanmış onaylanmış 
kuruluşlara başvuru yapması, ürün 
tedarikinin sürdürülebilirliği açısından 
da zorunluluk oluşturmaktadır.
Bu süreçte kurum olarak; 
sektörümüzün geçiş sürecinde yeni 
yönetmeliklere uyum sağlayabilmesini 
temin etmek adına, bilgilendirme ve 
eğitim faaliyetleri başta olmak üzere 
tüm adımları atmaya, paydaşlarımıza 
ihtiyaç duydukları desteği sunmaya 
devam edeceğiz. 
Ayrıca sektörümüzün ihtiyaçları 
arasında önemli bir paya sahip 
olduğunu değerlendirdiğimiz yetkin 
personel ihtiyacının sağlanması 
noktasında, üniversitelerdeki eğitim 
içeriklerinin gözden geçirilmesi için 
ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare 
içinde olduğumuzu da ifade etmek 
isterim. 
Güçlü bir sağlık sisteminin güçlü 
tedarik kanallarına sahip olmaktan 
geçtiğini, güçlü tedarik kanallarına 
sahip olmanın da başta imalatçılarımız 
ve ithalatçılarımız olmak üzere 
güçlü bir tıbbi cihaz sektörüne sahip 
olmaktan geçtiğinin önemini bilen bir 
kurum olarak; sürdürülebilir sağlık 
hizmet sunumunu ve sağlık ürünlerine 
erişimi temin etmek üzere her zaman 
sektörü yönlendirici ve yol gösterici bir 
rol üstleneceğiz. Böylece önümüzdeki 
yıllarda tıbbi cihaz alanında daha da 
büyük başarılara imza atacak, ülkemizi 
daha iyi noktalara taşıyacağız.
Takip etmekten keyif aldığım 
derginizin bu sayısında Kurumumuza 
yer verdiğiniz için teşekkür ediyor; 
okuyucularınızı ve sektörümüzün 
değerli temsilcilerini sevgiyle 
selamlıyorum. 
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BAB Yazılım şirket yetkilisi 
Şakir Bayındır, sendikamızı 
ziyaretinde Başkanımız Metin 

Demir, Genel Sekreterimiz Tünay 
Şahin ve Genel Sekreter Yardımcımız 
İlke Eren Karaca ile görüşerek, 
Antalya’da yaptıkları cerrahi aletler 
üretimi konusunda bilgi verdi ve MDR 
belgelendirme süreçlerine ilişkin 
geldikleri aşamaları aktardı. 

Şakir Bayındır, firmalarının üretim 
ve satışını gerçekleştirdiği ürün 
gamında kıymetli bir aşamaya 
geldiklerini, alanlarında yaygınlaşmaya 
başladıklarını ifade ederek, MDR 
sürecinde ilk müracaat eden 60 firma 
arasında olduklarını ve bu sürecin 4-5 
ay içerisinde sonuçlanacağını belirtti. 
Sektörde ilk belge alacak olan firmalar 
arasında yer alacaklarını söyledi.

Yiğit Sağlık firma yetkilisi Yusuf 
Yiğit ile ekibi; Şehir Hastaneleri 
Biyomedikal Mühendisi Bilal 
Beceren’in de katılımıyla sendikamızı 
ziyaret ettiler. Başkanımız Metin 
Demir ve Genel Sekreter Yardımcımız 

İlke Eren Karaca’ya şehir 
hastanelerinde yaşanan tıbbi 
cihaz sigortalama zorunluluğu 
ve bu kapsamda sigortalanan 
cihazların ekspertiz raporlarında 
uzman olarak imza atanların su 
ürünleri mühendisi gibi uzak 
branşlardan görevlendirildiğini 
ve ekspertiz raporlarının temel 
teşkil etmekten uzak olduğunu 
belirttiler. Bu sorunun ileride 
üretim ve hizmet hataları olarak 
bizlere dönebileceğini ve olumsuz 
olay bildirimi ya da geri çağırma 
gibi sonuçlara yol açabileceğini, 
dolayısıyla üreticilerin mağdur 
olabileceğini söylediler.

Konunun hassasiyeti bakımından 
toplumsal sağlık sorunlarına 
sebep olunmaması ile ilgili 
sürecin farkındalığı noktasında 
çalışmalar yapılması gerektiğine, 
ilgililerin konuya hassasiyetle 
eğilmelerinin sağlanmasına 
yönelik çalışmaların 
başlatılmasının önemli olduğuna 
vurgu yaptılar.

Genel sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ile MYM Direktörümüz Nurdan 
Başdoğan, İnsipital Genel Müdürü 
İbrahim Eliş ve Kalite Yöneticisi Yeşim 
Sekizelma ile görüştü. Görüşmede 
MDR süreci, DMO fiyatları ve sektör 
ile ilgili genel konular konuşuldu. UR-
GE projesinde bizimle birlikte olan 
firmaya proje ile ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı. 

KOBAY AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Begüm Buğdaycı sendikamızı ziyaret 
ederek Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ile görüştü. Görüşmeye MYM 
direktörümüz Nurdan Başdoğan da 
katıldı. Aynı zamanda Tübitak’ta 
danışma kurulu üyesi de olan Begüm 
Buğdaycı, şirket kuruluş hikayesini 
anlatarak yeni iş fikirleri hakkında 
bilgi verdi. Genel Sekreterimiz de 
sendikamızın faaliyet alanları ve 2003 
yılından bugüne yapılan çalışmalar 
hakkında Begüm Buğdaycı’yı 
bilgilendirdi. Sendikamıza üye olmak 
istediklerini belirten Buğdaycı, UR-
GE Projesine de katılmak istediklerini 
aktardı.

SEKTÖR ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR
BAB Yazılım, Yiğit Sağlık, KOBAY A.Ş. yetkilileri sendikamızı 
ziyaret ederken biz de  Seis olarak İnsipital firmasını ziyaret 
ettik ve sektörle ilgili görüşmelerde bulunduk.

Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı 
12 Eylül 2008 tarihinde, Veteriner 
Hekim A. Begüm Buğdaycı tarafından 
kurulmuştur. A. Begüm Buğdaycı 
ülkemizdeki sağlıklı deney hayvanı 
ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan 
projesi ile Bilkent Üniversitesi, 
Cyberpark, GYİAD, Akbank ve LabX 
ortaklığı ile düzenlenen “Bir Fikrin mi 
Var?” iş fikri yarışmasına katılarak 
750 proje arasından birincilik 
ödülünü almaya hak kazanmıştır. 
“Sağlıklı üretim ile sağlıklı deney 
hayvanı, sağlıklı deney hayvanı ile 
sağlıklı deney, sağlıklı deney ile 
sağlıklı sonuçlar” fikrine destek veren 
iş insanlarının sağlamış olduğu 
yatırım gücü ile start-up olarak 
kurulmuştur. Türkiye’de ilk ve tek özel 
deney hayvanları üretim laboratuvarı 
olmuşlardır. Laboratuvar, SPF (Spesifik 
Patojen Free) ve konvansiyonel 
deney hayvanları olmak üzere deney 
hayvanı üretimine devam etmektedir. 
Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı 
Araştırmacıların çalışmalarını 
yapabilmeleri için Türkiye’de ilk 
defa Merkezi Etik Kurul’a bağlı 
“Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul” 
Kurulması için izin almıştır. Böylelikle 
Laboratuvarın “Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu” kurulmuştur. Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı “Yerel 
Etik Kurulu” aracılığıyla düzenlemekte 
olduğu “Deney Hayvanı Kullanım 
Sertifikası Eğitim Programları” ve 
“Cerrahi Eğitim Programları” ile bilim 
insanlarına eğitim yönünden de 
katkıda bulunmaktadır. Laboratuvarları 
Türkiye’nin ilk laboratuvar hayvanı 
ihracatını Uruguay’a ve ilk laboratuvar 
hayvan suşu lisans ihracatını da 
Macaristan’a gerçekleştirmiştir. 
Şirketin bünyesinde Deney Hayvanları 
Üretim Laboratuvarı, Araştırma 
Geliştirme Laboratuvarı, Hücre 
Kültürü Laboratuvarı ve Histopatoloji 
Laboratuvarları bulunmaktadır. 
Türkiye’de ilk ve tek dünyada ise 
sayılı TÜRKAK GLP (İyi Laboratuvar 
Uygulamaları) uygunluk beyanı ve 
TÜRKAK TS EN ISO 17025:2017 
akreditasyonuna sahip laboratuvarları 
arasında bulunmaktadır. Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı 
bir scale-up olarak araştırma 
geliştirme çalışmalarına ve 
ülkemizde gerçekleştirilen Covid-19 
aşı gruplarının birçoğu ile birlikte 
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 
firma tıbbi cihaz sektörüne yönelik 
Biyouyumluluk Testleri, Laboratuvar ve 
Klinik Araştırma Hizmetleri vermektedir.
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U 
R-GE projelerinde, katılımcı 
firmalar sektörlerine özgü, 

rekabet güçlerini artıracak eğitim 
ve danışmanlık faaliyetlerinden 
faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama 
faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla 
gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, 
alım heyeti faaliyetleri kapsamında 
ise potansiyel müşterilerini üretim 
tesislerinde ağırlama imkânı 
bulmaktadırlar.

SEİS olarak bu hibe desteğinden 
yararlanabilmek için 17 üretici 
şirketimizle yola çıktık.  Projemiz ön 
onayını aldı ve ilk adım olan ihtiyaç 
analizi için çalışmalara başladık. Bu 
hibe programı kapsamında MEXT 
ile iş birliği olanaklarını ve proje 
kapsamında üreticilerimize MEXT 
kanalı ile sunabileceğimiz hizmetleri 
değerlendirdik.  

Bu hibe programında Ticaret Bakanlığı 
%75 oranında destek sunarken, proje 
katılımcısı şirketlerin %25 pay ödemesi 
gerekiyor, proje ortak giderleri için 

ise bu %25’lik pay katılımcı şirketler 
arasında paylaşılıyor. 

İhtiyaç analizi çalışmalarımız bitmeden 
UR-GE projesine dahil olmak isteyen 
üreticilerimizi bizimle iletişim kurmaya 
davet ediyoruz. Tıpkı bizimle birlikte 
UR-GE projesi için yola çıkan aşağıdaki 
şirketlerimiz gibi. 

n ERTUNÇ ÖZCAN İTHALAT 
MÜMESSİLLİK

n ELEKTRO-MAG LABORATUAR 
ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

n ELMED ELEKTRONİK VE MEDİKAL 
SANAYİ VE TİC.A.Ş.

n NORM TIBBİ ÜRÜNLER İTH.İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

n BAMA TEKNOLOJİ TIBBİ 
CİHAZLAR DANIŞMANLIK SAĞLIK 
BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

n AGENA SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

n BURGEON BİYOTEKNOLOJİ VE 
SAN. TİC. A.Ş.

n MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE 
DONANIMLARI ULUSLARARASI 
TAAHHÜT TİC

n BTECH SAVUNMA HAVACILIK 
MEDİKAL VE İLERİ TEKNOLOJİLER 
SANAYİ

n DEMERSAN BİYOTEKNOLOJİ 
İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

n ÜZÜMCÜ TIBBİ CİHAZ VE MEDİKAL 
GAZ SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.

n GEOTEK MEDİKAL ve SAĞLIK 
HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

n NORMMED MEDİKAL SANAYİ VE 
TİCARET ŞTİ.

n MEDCARE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

n GATAMED TIBBİ CİHAZ VE 
MALZEMELER LİMİTED ŞİRKETİ

n MEDİTERA İTHALAT VE İHRACAT 
LTD.ŞTİ.

n BAHADIR TIBBİ ALET CİHAZ VE 
İNŞ. MAK. SAN. VE TİC.A.Ş.

Ticaret Bakanlığı 
tarafından sağlanan 
“UR-GE” olarak bilinen 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Hibe 
Programı, ihracatı 
geliştirmek amacıyla 
geniş kapsamlı bir destek 
sunuyor.

SEİS UR-GE PROJESİ; “SAĞLIK 
SEKTÖRÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE 
DÜNYAYA AÇILIYOR” 
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E-REÇETE KONUSUNDA YAŞANAN 
SORUNLARA İLİŞKİN TİTCK ve 
SGK’YA YAZILI BAŞVURULAR 
YAPILDI

 TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖR BİRİMİ KURULMASI TALEBİ

ECZANELERDE 
SATILAN  
TIBBİ 
MALZEME 
LİSTELERİ 
HAKKINDA 
SGK VE 
TİTCK’ya 
YAZILI 
BAŞVURU 
SGK tarafından 
eczanelerde satılan tıbbi 
malzemelerin kapsamını 
genişleten bir duyuru 
10.08.2022 tarihinde 
yayınlandı.

Konu ile ilgili yetkinin 
TİTCK’da olduğunu ve 
SGK’nın yetki aşımı 

yaptığını, medikal marketlerin 
kapanmasına neden olabilecek 
bu düzenlemenin askıya 
alınması gerektiğine ilişkin resmi 
talebimizi SGK Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğüne 
yaptık ve yazımızın bir suretini 
konunun asıl muhatabı olarak 
gördüğümüz TİTCK’ ya da ilettik. 

Ayaktan tedavilerde 
kullanılan tıbbi malzeme 
bedellerinin ödenmesinde 
kullanılan manuel reçete 
uygulamasında değişikliğe 
gidilerek, 01.08.2022 
tarihinden itibaren E-reçete 
uygulamasına geçildi. 

Sektörden tarafımıza aktarılan 
bilgilerden HBYS ve ASM 
hekimlerinin sistem üzerinden 

E-reçete oluşturamadıkları ve bu 

konuda önemli sıkıntılar yaşadıkları 
anlaşılmış olup, gelen talepler 
üzerine SGK ve TİTCK yetkilileri ile 
görüşmeler yapılmıştır. Konu hakkında 
ilgililerin bilgileri varmış/yokmuş 
gibi davranmaları ve asıl yetkililerin 
konuyla ilgili görüşme taleplerini 
kabul etmemeleri irade olarak 
sorunu görmezden gelmeyi tercih 
ettiklerini ortaya koysa da sorunun 
ötelenmeksizin gündemde tutulması 
için konu hakkında SGK ve TİTCK’ya 
yazılı başvurular sendikamız tarafından 
yapılmıştır. 

Ticaret işlemlerinde 
sektörümüz özelinde bir 
birim kurulmasına dair talep 
yazımızı ilettik.

Sektörümüzün ticaret işlemlerinde 
yaşamış olduğu sorunlara 
ilişkin görüşmelerimizde ifade 

etmiş olduğumuz üzere; Ticaret 

Bakanlığı bünyesinde de ‘Tıbbi Cihaz 
Sektörü’nün diğer ticaret alanlarından 
daha özellikli bir sektör olduğu ve 
yapılacak düzenlemelerde taraf olarak 
kendilerine destek olabilmemiz 
için sektörümüz özelinde bir birim 
kurulmasına dair talep yazımız, Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İhracat 
Genel Müdürlüğüne iletildi.
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Bu konuda bilgilendirici bir yayın 
hazırlığı yapılmasına ve “4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
Göre İhale Edilen Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına 
İlişkin Esaslar”da yer alan uygulamayı 
zorlaştıran bir ifadenin değiştirilmesine 
ilişkin resmi yazı yazılmasına karar 
verildi.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki idareler tarafından 
sözleşmeye bağlanan hizmet 
alımlarında uygulanacak fiyat farkı 
hesabına ilişkin usul ve esaslar, 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre 
İhale Edilen Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin 
Esaslar’da düzenlenmiştir. Anılan 
Esasların “Uygulama Esasları” 
başlıklı 7’nci maddesinin on birinci 
fıkrasında, “Teşhis ve tedaviye yönelik 
hizmet alımlarında puan birimi 
üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde 
bir hizmetin puanının artırılmasından 
veya azaltılmasından kaynaklanan 
fiyat değişimleri için fiyat farkı 

hesaplanamaz.” hükmü yer almaktadır. 
Bu kapsamda 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına 
İlişkin Esasların yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne kadar katsayıda bir 
değişiklik olmamıştır.
Sağlık hizmet alanında faaliyet 
gösteren firmaların bu hizmetleri etkin 
ve kesintisiz bir şekilde sürdürmesi 
ve döviz kuru ile fiyat endekslerinde 

yaşanılan artışlar sebebiyle 
uğradıkları zararların azaltılması 
için uygulanmakta olan fiyat farkı 
uygulamasında karışıklık ve idarelerce 
iade taleplerinin oluşmaması için bir 
adım olarak söz konusu esasların 7’nci 
maddesinin on birinci fıkrasının puan 
değişikliklerine de fiyat farkı verilecek 
şekilde düzenleme yapılması yönünde 
Kamu İhale Kurumu’na yazılı başvuru 
yapıldı.

TİTCK’yı ziyaret eden Ukrayna heyetine 
ve Heyet Başkanı Arsen ZHUMADILOV’ e 
sektörümüze ilişkin bir sunum yapan Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Ukrayna ile 
ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini 
aktardı. 

Karaca ayrıca sektörümüzün büyüklüğü ve 
ülkemizde üretilen ürünler, üretimimizin AB 
standartlarında ve daha maliyet etkin olduğunu 
iletti.Ukrayna’ya ithal edilen özellikle sarf 

malzemelerde ve uygunluk beyanı ile işlem yapılan 
ürünlerde ürün kalitesinden memnun olmadıklarını ve 
yeniden test ihtiyacı duyduklarını aktaran Ukrayna Heyet 
Başkanı, iyileştirici sarflar ve tıbbi cihazlar için Türkiye’den 
alım yapmaktan memnun olacaklarını söyledi.

UKRAYNA SATIN ALMA YETKİLİSİ ARSEN 
ZHUMADILOV’UN TİTCK ZİYARETİ

KAMU İHALE KURUMU FİYAT FARKI UYGULAMA 
ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ve KURUMLARIN İADE 
TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başkanımız Metin Demir, Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca ve Danışmanımız Hami Türkeli, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan 
alımlarda uygulanan fiyat farkı ve hesaplama farklarından kaynaklı iadelerin mevzuat zemini 
hakkında görüş alışverişinde bulundular. 
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SEİS GENEL 
SEKRETERLİĞİNDE 
GÖREV 
DEĞİŞİKLİĞİ
26 Temmuz 2019 tarihinde göreve 
başlayan Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin, 16 Eylül 2022 
tarihinde kendi isteği ile 
görevinden ayrılmış olup yerine 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca atanmıştır.  

Tünay Şahin, yaklaşık üç yıl görev yaptığı 
kurumumuzda, Tıbbi Cihaz Sektörü 
Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu 

gibi sektörü birleştirici faaliyetler ile çeşitli 
projeler ve çalışma grupları kurgulamış 
ve uluslararasılaşma gibi alanlarda açılım 
sağlayarak sendikamıza katkı sunmuştur. 
Kendisine, bugüne kadar yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

2008 yılından itibaren sendikamız 
bünyesinde görev yapmakta olan, 2019 
yılında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan 
İlke EREN KARACA; Eylül 2022 tarihinden 
itibaren SEİS Genel Sekreterliğine atanmıştır. 
Genel Sekreterimiz İlke EREN KARACA’ya bu 
yeni görevinde başarılar dileriz.

TİSK YÖNETİM KURULU’NUN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI VEDAT 
BİLGİN İLE GÖRÜŞMESİ                                                                             
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu Kasım ayı toplantısı 09 Kasım 2022 Çarşamba 
günü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda yapıldı.
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’in 
de fiziki olarak katılım sağladığı toplantıda çalışma hayatının 
güncel konuları değerlendirildi. Başkanımız Metin Demir’in 

fiziki olarak ve Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca’nın online olarak 
katılım sağladığı toplantıda Çalışma Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’e MDR’ın yaratabileceği SGK bütçesi artışı ve tedarik sıkıntısı 
riski hakkında bilgi verildi. Ayrıca Sayın Bakana SUT fiyatlarının düşük 
olması, MDR ile yaşanması muhtemel tedarik sorunları ve barkod 
eşleme sorunlarını içeren bir bilgi notu Başkanımız Metin Demir 
tarafından iletilmiş ve resmi toplantı sonrasında Sayın Bakanımız 
bizzat bilgilendirilmiştir.
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Mehmet Ali Kılıçkaya; 
Genel Müdürlük 
olarak Türkiye 

Sağlık Endüstrileri Şubesi 
oluşturduklarını, sağlıkla 
ilgili bütün bileşenleri burada 
topladıklarını iletti. Ayrıca 
bütün mevzuatlarını ve 
genelgelerini anlaşılır ve sade 
hale getirerek yayınladıklarını 
belirtti. Mehmet Ali Kılıçkaya, 
hayali olan faaliyet sonrası 
desteklerin yanı sıra kobiler 
gibi sermayesi olmayan 
kuruluşlar için talep etmekte 
olduğumuz Pre-Finansman 
modelinin de geliştirerek, 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
yeni kurulan İGE A.Ş ve EXİM 
Bank ile ortak protokolle ön 
finansman desteği olarak 
planlandığını ve yakın zamanda 
bu projenin tanıtımını 
yapacaklarını söyledi. Bakanlık 
tarafından münferit şirketlere verilen 
destekler ve iş birliği kuruluşlarına 
verilen destekler olmak üzere iki ayrı 
başlık mevcut olduğunu ve bunun 
mevzuatlarında açıkça yazıldığını 
aktardı. İş birliği kuruluşlarına, 
üyeleriyle birlikte yapacakları Ur-Ge 
çalışmalarını destekleyerek imkanlarını 
artırdıklarını dile getirdi. Mehmet 
Ali Kılıçkaya; Genel Sekreterimiz İlke 
Eren Karaca’dan bütün bu imkanları 
üyelerine aktarmalarını ve bir Ur-Ge 
çalışması yapmalarını istedi. SEİS 
tarafından hali hazırda yürütülen  
Ur-Ge çalışmasından bahsedildi ve bu 
projenin her iki tarafın destekleriyle 
sektöre örnek bir proje olması 
konusunda fikir birliğine varıldı.  
Ur-Ge kapsamında Şube Müdürü Pınar 
Aslan’ın da toplantıya katılmasıyla 
Ur-Ge projesinin detayları hakkında 
fikir alışverişi yapıldı. İlke Eren Karaca; 
sağlık tedariğini etkileyecek noktaya 

gidebilecek olan MDR sürecine dair 
bilgi verdi ve Ticaret Bakanlığı olarak 
vermekte oldukları pazara giriş 
desteğinin şirketler için çok önemli bir 
kaynak olduğunu aktardı.  

İhracat desteklerine yönelik 
prefinansman modeli hayata 
geçiriliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Bakanlıkta düzenlenen “Yeni Nesil 
İhracat Destekleri ile Prefinansman 
Modeli Lansmanı ve Prefinansman 
Modeli Protokolü İmza Töreni”nde yeni 
nesil ihracat desteklerini duyurdu.

Firmaların ihracat desteklerinden 
yararlanmak için öncesinde faaliyetini 
gerçekleştirerek harcama yaptığını ve 
gerekli belgeleriyle incelemeci kuruluşa 
başvurduğunu anımsatan Muş, bu 
başvurunun incelenmesi ve tahakkuku 
neticesinde destek ödemelerinin 
yapıldığını bildirdi.

Muş, buna karşın başvuru, 
inceleme ve tahakkuk süreçleri 
dahil edildiğinde, faaliyet 
ile ödeme arasında bir süre 
geçtiğine ve bu durumun 
ihracatçılara finansman 
yükü doğurduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: 
“Bu yükü ortadan kaldırmak 
ve ihracatçılarımıza yönelik 
kredi kabiliyetini artırmak 
amacıyla İhracat Desteklerine 
İlişkin Karar’ımıza dayanarak, 
Bakanlığımız koordinasyonunda 
Türk Eximbank ve İGE AŞ’nin 
katılımıyla prefinansman ve 
teminata yönelik bir model 
geliştirdik. Pazara Giriş Projesi 
Hazırlama Desteği, Küresel 
Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje 
Desteği, Tasarım ve Ürün 
Geliştirme Desteği, Marka 
ve TURQUALITY Destek 

Programları, ihracat ve e-ihracat 
konsorsiyum statüsü verilen şirketlere 
yönelik destekler başta olmak üzere 
kurguladığımız modelde, mal ve 
hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz 
proje, program ve statü bazlı 
desteklerimize prefinansman imkânı 
getiriyoruz. Bakanlığımız tarafından 
destek başvurusu uygun görülen 
ihracatçılarımız, Türk Eximbank’a 
kredi başvurusunda bulunacak ve 
prefinansman protokolü çerçevesinde 
öncelikli olarak değerlendirmeye tabi 
tutulacaklardır.”

İGE AŞ’nin 1 Mart 2022’de hayata 
geçirildiğini anımsatan Muş, Ağustos’ta 
20 bankanın da ortaklığıyla şirketin 
sermaye yapısının güçlendirildiğini 
kaydetti. Muş, bankaların kefalete 
ilişkin protokollerinin imza sürecinin 
başladığını ve en kısa sürede bunların 
kefalet sistemine dahil olmasını 
öngördüklerini anlattı.

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ 
MEHMET ALİ KILIÇKAYA ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Danışmanımız Şahin Yaman ve Uzmanımız Nurdan 
Başdoğan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’yı makamında 
ziyaret ettiler. Görüşmeye Sağlık Endüstrileri Daire Başkanı Murat Ertekin de katıldı. 

Yeni Nesil İhracat Destekleri 
ve Prefinansman Modeli 
Lansmanı Tanıtım Filmi

İhracat Destekleri Sunumları ve 
Eğitim Videoları
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Düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumuna, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Metin Demir ve 

Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
katılım sağladılar. Forumun açılış 
konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı. 
Akkol konuşmasına yeni dönemin 
gündemi “Kayıt Dışı İstihdamda Beyaz 
Bayrak Uygulaması” ile başladı. 2022 
yılının nasıl geçtiğini, Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın tedarik zincirini nasıl 
etkilediğini Türkiye’nin gündemi olan 
enflasyon konularına değinerek devam 
etti. Akkol, sorumlu işletmelerin 
yanında olmak, adaletsizlikleri 
önlemek, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği risklerini sıfıra indirmek için 
bu dönem gündemlerinde özellikle 
vergi dilimlerinin düzenlenmesi, vergi 
matrahlarının düzenlenmesi ve kayıt 
dışı istihdamla mücadele olduğunu 
dile getirdi. Akkol, işçi, işveren ve 
kamuyu ortak amaçla bir araya getiren 
Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele 

projesinin; kadın ve genç istihdamın 
artırılması, teşviklerin kolaylaştırılması 
ve artırılması, yetkinlik dönüşümüne 
destek, güvenceli esnek çalışma gibi 
birçok konuyu içerdiğini dile getirdi. 
Akkol, diğer önemli bir gündem 
maddesi olarak İkiz Dönüşümün 
(Dijital Dönüşüm+ Yeşil Dönüşüm) 
Teknoloji, Çevre ve Toplum odaklı 
bütünsel strateji içerdiğini, bu 
dönüşümün büyük yatırımlar 
getirdiğini ancak bu yatırımların da 
çok büyük geri dönüşlerinin olacağını, 
aynı zamanda değişen dünyada iş 
gücü sürekliliği için bunun kaçınılmaz 
olduğunu aktardı. 

TİSK Mikro Cerrahi Vakfı burslarından 
bahseden Akkol, konuşması sırasında 
Vakıf tarafından burs verilen bir 
öğrencinin videosunu paylaştı. 
Forumda TÜRK-İŞ Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar da konuşarak 
düşüncelerini aktardı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. Vedat Bilgin; Türkiye 
gündemi, istihdam enflasyon gibi 
konularda görüşlerini paylaşırken 
aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz’ın 
sorularına da cevapladı. Bakan Vedat 
Bilgin, çalışmalarından ve böyle bir 
organizasyona ev sahipliğinden dolayı 
TİSK’e teşekkür etti. TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 
TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. 
Vedat Bilgin ve Ford Otosan yetkilisi 
ile birlikte ‘Sıfır Kazaya Yolculuk’ 
projesini imzaladılar. Sıfır Kazaya 
Yolculuk projesinde Ford Otosan’ın İSG 
konusunda düzenlenmiş tırının  16 
farklı ili dolaşarak çalışanlara eğitim 
vereceğini ve bu projeyle çalışanların 
sıfır kaza ile çalışacakları bir iş ortamı 
hedeflediklerini aktardı. Öğleden sonra 
gerçekleşen oturumlarda iş dünyası 
uluslararası örgüt temsilcilerinin 
katılımlarıyla gündem içerikleri 
hakkında söyleşiler gerçekleştirildi.

20-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen zirveye Başkanımız 
Metin Demir “Tıbbi Tedarik zinciri Yönetiminde Yeni Trendler” konulu 
sunumuyla katılım sağladı. Zirvede, 350’nin üzerinde katılımcı ile 7 

oturumda alanında uzman 28 konuşmacı yer aldı. 

Üniversiteler, hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları ve bilişim şirketleri 
ile kamu ve özel sektörden çeşitli kurum ve kuruluşları bir araya getiren 
zirvede, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimini artırmaya yönelik etkin 
bir tedarik yönetimi ile yeni trendler ve yenilikçi çözümler değerlendirilerek, 
‘Sağlıkta Geri Ödeme Yöntemleri, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sağlıkta 
Planlama, Dijital Sağlık ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ gibi başlıklar ele alındı. 

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu tarafından, dijital 
çağın gereklerine uygun, paydaşları 
kucaklayan, çalışma barışını esas alan 
yol haritaları ve projeler ile çalışma 
hayatına yön veren Ortak Paylaşım 
Forumu (OPF), kamu, işçi ve işveren 
temsilcilerinin bir araya geldiği ve 
çalışma hayatının tarafları arasında 
sosyal diyalogla çalışma hayatına dair 
kararlar aldığı bir platform olarak bu yıl 
4. kez düzenlendi. 

TİSK ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

11. SAĞLIK ZİRVESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK iş birliği ile Özel Hastaneler 
Platformu Derneği tarafından organize edilen zirve, 
kamu, özel sektör ve akademiden sektöre yön veren 
sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan 
tüm firma yetkililerini aynı çatı altında buluşturdu. 
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SANAYİ BAKANLIĞI SANAYİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK 
VE ELEKTRONİK SANAYİ DAİRE 
BAŞKANI KAMİL ÖZKAN ZİYARETİ

Hakan Erten Bakanlık 
bünyesinde yürütülen “Sağlık 
ve Kimya Ürünlerinin Dağıtımı” 

proje başvurularında, tıbbi cihaz 
sektöründen de oldukça fazla başvuru 
olduğunu aktardı. Genel Sekreterimiz 
İlke Eren Karaca bunda özellikle Sanayi 
Bakanlığı ile yürütülen çalışmanın 
ve tıbbi cihazların GTİP bazında ve 
yenilikçi ürünleri de içerecek şekilde 
geliştirilmesinin de önemli olduğunu 
dile getirdi. Hakan Erten projede kobi 
ölçekli ve yabancı menşei firmaların 
da bulunduğunu, projede katma değeri 
yüksek üretim yapan firmaların tercih 
edildiğini, projenin sonuçlarının yakın 
zamanda ilan edileceğini söyledi.  
İlke Eren Karaca, MDR sürecinde 
meydana gelen regülasyon değişikliğiyle 
geçiş süresinin sonuna gelinmek 
üzere olduğunu ve bu değişiklik 
sonunda AB’nin bile regülasyona uyum 
beklentisinin %30’larda olduğunu 
dile getirdi. Geri kalan %70’lik kısım 
için yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarının belgeleri eskisine göre 
daha zor ve uzun aşamalardan sonra 
belgelendirme yaptığını ve bunun 
sonucunda sürecin daha da uzamasına 
neden olacağından piyasa da bazı 
ürünlerin bulunmasının zorlaşmasının 
söz konusu olabileceğini söyledi. Ticaret 
Bakanlığının sürece finansal destek 
çalışmalarının olduğunu ancak bunların 
da ihracat odaklı olarak yapıldığını dile 

getirdi.  Sektörde bulunan firmaların 
hali hazırda ürünlerin olduğu ancak 
firmalara MDR süreciyle beraber ağır 
sorumlulukların geldiğini, ürünlerin 
Klinik Araştırma gerektirdiği ve bunun 
da maliyetlerinin yüksek olduğunu 
söyledi. Klinik Araştırma yurtdışında 
yapıldığı takdirde devlet tarafından 
desteklendiğini ancak bunun da 
Türkiye’ye göre daha maliyetli 
olduğunu ayrıca Türkiye’de yapılan 
Klinik Araştırmaların daha başka 
avantajlarının da olduğunu sözlerine 
ekledi. Türkiye’de Klinik Araştırmayı 
fonlayacak bir kurumun olmadığı, hali 
hazırda görev yapan TÜSEB’ in daha 
çok sanayiye yönelik değil, bilimsel 
yönden daha ağır bastığını ve sonuç 
olarak bu alanda Türkiye’de bir boşluk 
olduğu dile getirdi. 
Şahin Yaman tarafından tıbbi cihaz 

sektörünün hali hazırda MDR’ a geçiş 
ile beraber iç piyasa ve uluslararası 
pazarda rekabet sorunları, sektörün 
Gümrük Birliği kapsamında karşı 
karşıya kaldığı kısıtlar, klinik 
araştırmalar dâhil ürün geliştirme ve 
yatırım finansmanında oluşan sorunlar 
ile bunlara yönelik çözüm önerileri 
konuşuldu. 
İlke Eren Karaca, Bakanlığın 
bünyesinde bulunan KOSGEB ve 
TÜBİTAK’ında Klinik Araştırmalara 
bakış açısında makro düzenlemelerin 
yapılabileceğini ayrıca Sanayi 
Bakanlığının Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik GM’nün de gündemine bu 
konuyu alarak tedarik zincirinde olası 
sorunlar, sağlık hizmet sunumunda 
yerli üretim ve MDR’ın yerli üretime 
etkisi gibi konularda araştırma 
yapılması gerekliliğini dile getirdi.  

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI STRATEJİK 
ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN ERTEN ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Danışmanımız Şahin Yaman ve TCESİS Eğitim Direktörü 
Nurdan Başdoğan’ ın katılımları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten’i makamında ziyaret ettiler. 

Toplantıya Uzman Tuba Durmaz 
ve İlknur Evcili de katıldılar ve 
Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel 

Müdürlüğü ile koordine olunarak 
sendikamız eşliğinde Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü Elektrik 
ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı 

Kamil Özkan ve ekibi ile zaman 
zaman TSE’nin de katılımları ile 
gerçekleştirilecek sanayi ziyaretlerine 
devam edilmesini ve bu yönde bir 
plan yapılarak Ankara’daki şirketlerin 
ziyaret edilmesine yönelik taleplerini 
aktardılar.

Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca, Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü 
Elektrik ve Elektronik 
Sanayi Daire Başkanı 
Kamil Özkan’ı ziyaret 
ederek MDR’ın sektöre 
etkilerinden ve mevcut 
destek mekanizmalarının 
eksiklerinden söz ederek 
sektörel sorunları aktardı.
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Sağlık ve Sigorta Yöneticileri 
Derneği’nin 3-6 Kasım 2022 
tarihleri arasında düzenlenen 

9. Ulusal Kongresine, Sendikamızı 
temsilen katılım sağlayan Başkan 
Yardımcımız Uğur Mumay kongrenin 
son gününde gerçekleşen panelde Tıbbi 
Cihaz Sektör Raporu’muzun kısa özetini 
sunarak katılımcıları bilgilendirdi. 
Panelde ayrıca TİTCK’dan Fatih Topuz, 
Tümdef Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Yaz, Global firmaları temsilen Boston 
Scencific Serhan Acar, GE firmasını 
temsilen Mustafa Yıldırım panelist 
olarak katılım sağladılar.

Kongre açılışında konuşan Sağlık 
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, 
geleceğe liderlik etmek için geçmişi 
iyi analiz etmek gerektiğini 
belirterek “Sağlıkta dönüşüm programı 
ile finansman, hizmet kalitesi, 
genel sağlık sigortası ve sağlığa 
erişim gibi birçok konuda yaşanan 
sorunlarda çok büyük yol kat 
ettik. Pandemi sırasında sağlıkta 
sağladığımız başarı, yurt dışında 
da sağlık sistemimize olan güveni 
artırdı. Sağlıkta değer arayışı 
giderek önem kazanıyor. Sağlıkta 
finansal sürdürülebilirliği sağlamak 
ve değer temelli sağlık herkesin 
yoğunlaştığı konular. Hastaya bizi 
nasıl buldun demek yerine, nasıl 
olduğunu sormamız gerek. Hastanın 
ihtiyacına göre şekillenen bir sisteme 
ihtiyacımız var. Gelişen teknolojilere 
sahip olmamız gerekiyor. Doğumdan 
ölüme önce sağlık diyebileceğimiz 
bir toplum kültürü oluşturmamız 

gerek. Bu kongrelerin bize birçok 
fırsat sunacağına ve Türkiye’nin 
sağlık politikalarına odaklanmış 
bu gruptan çok önemli çıktılar elde 
edileceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Kongre Bilimsel Kurul 
Başkanı İsmail Cinel, dünyada her 
şeyin değiştiğine dikkat çekerek “Her 
şey değiştiğinde liderin de yetkisiz 
liderlik konumunda herkese yön 
vermesi gerek,” dedi. Bilimden yana 
olmanın önemine vurgu yapan Cinel, 
“360 derece kapsayıcı bir program 
yapmaya çalıştık çünkü sağlıkla ilgili 
herkes burada. Birbirimizi anlayarak 
geleceğe taşımamız gerek,” ifadelerini 
kullandı. 

Cinel’in ardından söz alan SASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yiğit, 
8. Ulusal Kongre’nin ardından pek 
çok gelişme olduğunu belirterek tüm 
bu gelişmelerin ışığında bir program 
hazırladıklarını söyledi. “Geleceğe 
Liderlik Etmek” temasının bugünü 
ve yarını kucakladığının altını çizen 
Yiğit, “Burada amacımız kendimiz 
için vizyon oluştururken karşı taraf için 
vizyon sağlamak. Network kuracağız 
ve toplum sağlığını ileri götürmek için 
elimizden geleni yapacağız,” dedi.

9 ayrı panelde gerçekleşen kongrede, 
‘Yeni Çağın Liderlik Anlayışı, Neden 
Değer Temelli Sağlık, Bugünden Yarına 
Özel Sağlık Sigortaları, Obezitenin 
Finansal Yükü, Hastanelerde Bugün 
ve Gelecek, İlaç Endüstrisini Gelecekte 
Ne Bekliyor, Geleceğin Sağlığı Sağlığın 

Geleceği, Yaşlanan Nüfus ve Artan 
Sağlık Harcamaları, Tıbbi Cihaz ve 
Malzeme Sektöründeki Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri’ konularında sunumlar 
yapıldı.

Bu kongreye katılarak, Sağlık ve Sigorta 
Yöneticileri Derneği’nin üyeleri ve 
katılımcılarına sektörümüzün istatistiki 
verilerini, hacmini, faaliyetlerimizi, 
sorunlarımızı ve beraberinde çözüm 
önerilerimizi aktararak sektörümüzü 
daha yakından tanımaları yönünden 
bilgi edinmeleri sağlandı.

Sağlık ve Sigorta 
Yöneticileri Derneği’nin 
(SASDER), 9. Ulusal 
Kongresi’nde sağlık ve 
sigorta sektörlerinin 
paydaşları Antalya’da bir 
araya geldi. Kongrede 
farklı panellerde yeni 
ekonomik gelişmeler 
ışığında son dönemde 
yaşananlar, sağlık ve 
sigorta sektöründeki yeni 
dinamikler, medikal 
enflasyonun taraflara 
etkileri konuları ele 
alındı. 

SASDER 9.ULUSAL KONGRESİ 
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Kongrede günün açılış 
konuşmasını TİTCK Başkan 
Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan 

Fırat MDR sürecine ve dikkat edilmesi 
gerekenlere değinerek başladı. 
TİTCK Onaylanmış Kuruluşlar Birim 
Sorumlusu Dr. Tuncay Bayrak ‘Tıbbi 
Cihaz Yaşam Döngüsü’, TİTCK Tıbbi 
Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik 
Araştırmalar Dairesi Başkanı Fatih 
Topuz ‘Sağlık Otoritesindeki Tıbbi 
Cihaz Klinik Araştırma Süreçleri 
ve Beklentiler’, TİTCK Klinik 
Araştırmalar Dairesinden Mol. Bio. 
Gökhan Özkan ‘Klinik Değerlendirme 
ve Klinik Veri’, INFOMEDİKA 
Kurucusu Dr. Ergun Konakçı ‘Tıbbi 

Cihaz Klinik Araştırmalarında Yol 
Haritası’, MEDİTERA Kalite Yöneticisi 
Cenk Kılıç Kalkan ‘Tıbbi Cihaz 
Klinik Araştırma Sürecinde Kritik 
Tedarikçileri Seçme ve Değerlendirme’, 
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Evren Homan GÖKÇE 
‘Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında 
Araştırmacının Beklentileri’ ve 
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
‘Tıbbi Cihaz Sektöründe Beklentiler’ 
başlıklı sunumlarıyla kongreye 
katkı sağladılar. Kongrenin bütün 
kayıtlarının ilerleyen günlerde Klinik 
Araştırmalar Derneği YouTube 
sayfasından yayınlanacağı bilgisi 
verildi.

Çalıştayda imalat ve ihracatta 
ileri teknolojiye dayalı ürünlerin 
payının artırılması, Türkiye’de 

üretilemeyen ileri teknolojiye dayalı 
ithal ürünlerin yerli üretimi, ithal 
girdi bağımlılığı sorununun çözümü 
temel konuları çerçevesinde 2024-
2028 yılları için stratejik öncelik, 
hedef, tedbir/program/proje önerileri 
belirlenmesi hedeflendi. Kalkınma 
Ajansı’nın 2023 yılı faaliyet planı 
çalışmaları kapsamında Tıbbi Cihaz 
Sektörü için Kalkınma Ajansı’nın 
yıllık programına alabileceği program 
ve faaliyetlere ilişkin sorular 
yanıtlandı. Sektörel sorunlar ve ajans 
programına alınabilecek gündem 
maddeleri aktarıldı. Çalıştayı takiben 
Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihaz 

Sorumlusu Ebru Öztürk Genel 
Sekreterimizle, zoom üzerinden ayrı bir 
görüşme yaparak Genel Sekreterimize 
ajans çalışmalarına ilişkin potansiyeli 
aktardı ve Genel Sekreterimizden bu 
çalışmaların önceliklendirilmesi ile 
ilgili görüşlerini aldı. 
Sektörün karşı karşıya olduğu MDR 
uyum sürecinin kapsamı, insan 
kaynakları, test ve analizler, klinik 
çalışmalar, uygunluk değerlendirme 
süreci, sigortalama gerekleri açılarak 
ajansın bu ihtiyaca verebileceği 
yanıt üzerinde fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ankara Kalkınma Ajansı, 
MDR süreçlerine yönelik mentorluk 
programını 2023 yılı programına 
alarak, sendikamızla ortak hareket 
etme niyetini aktardı. 

Ankara Kalkınma Ajansında 
Tıbbi Cihaz Sektör Sorumlusu 
Ebru Öztürk başkanlığında 
Sendikamız Genel Sekreteri 
İlke Eren Karaca ile Bora Yaşa 
(GEOTEK), Yücel Sapanci 
(TULPAR), Fatin Dağçınar 
(OSTİM MEDİKAL KÜME), 
Yekta Yeğen (TÜMDEF)’in 
katılımları ile Ankara İleri 
Teknoloji Ekosisteminde 
Strateji Belirleme Çalıştayı 
7 Ekim tarihinde gerçekleşti. 

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA İLERİ TEKNOLOJİ 
EKOSİSTEMİNDE STRATEJİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI

5.ULUSAL KLİNİK 
ARAŞTIRMALAR 
KONGRESİ
Online olarak gerçekleştirilen 
ve üç gün süren Ulusal Klinik 
Araştırmalar Kongresi’ne Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
ve MYM Direktörümüz Nurdan 
Başdoğan katılım sağladılar.  
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Başkan Yardımcımız L. Mete 
Özgürbüz, Sayman Yönetim 
Kurulu Üyemiz Gülşah Sönmez 

ile Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca’nın katıldığı toplantıda diğer 
STK’lardan da birer temsilci bulundu.  

Toplantıda Şehir Hastanesi 2. Etik 
Kurul Başkanı Prof. Dr. F. Emre 
Canpolat, Bilkent Şehir Hastanesi 
bünyesinde klinik değerlendirme 
ve klinik araştırma aşamalarında 

verebilecekleri destekleri aktardı ve 
yürüttükleri 2400 dosyadan 18’inin 
tıbbi cihaz araştırması olduğunu 
bu sayının artmasını temenni 
ettiklerini belirtti. Sektörden klinik 
araştırma için gelen talepleri özel 
bir ilgi ile takip edeceklerini, her tür 
akademik ve idari desteği sunmaya 
hazır olduklarını belirten Canpolat, 
çalışmalarda sorumlu araştırmacının 
şehir hastanesinden olması 
gerektiğini ancak başka doktorların 

da eklenmesi istendiğinde yardımcı 
araştırmacı olarak eklenebileceğini 
böylece başka araştırmacıları 
da kapsayabilecek bir hizmet 
sunabileceklerini ekledi. Özellikle 
2. Etik Kurul olarak çok hızlı (15 
gün gibi sürede) onay verdiklerini, 
çalışmalara istatistiksel analiz desteği 
verebileceklerini, yeterli hasta 
sayılarına kısa sürede erişilebildiğini 
ve başvuruların web sitesi üzerinden 
yapılabildiğini belirtti.

Bakü’de Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev 
tarafından kabul edilen 

Bakan Koca, sonrasında mevkidaşı 
Musayev’le de bir araya geldi. Sağlık 
Bakanlığı ve Azerbaycan Sağlık 
Bakanlığı üst düzey yetkilileri, sigorta 
şirketleri ve sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren özel sektör yetkililerinin 
katılım sağladığı fuara Sendikamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir 
konuşmacı olarak yer aldı. Başkan 
Yardımcımız Onur Özcan, Sayman 
Üyemiz Gülşah Sönmez, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Murat Topçu, 
Üyemiz Sevgi Ökten ve Deniz Acar 
standlı ve bireysel olarak katılım 
sağladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki iş birliklerinden 

bahsederek ilaç, tıbbi malzeme 
ve cihaz, kozmetik, sağlık bilişim 
sistemleri, uluslararası hasta tedavisi 
ve sağlık yatırımları alanlarında iki 
ülkenin karşılıklı birer ticari partner 
olduğuna dikkat çekti.
Bakan Koca, Azerbaycan’daki Türk 
yatırımlarının 12 milyar doları 
geçtiğini, Türkiye’deki Azerbaycan 
yatırımlarının  20 milyar doların 
üzerinde, ikili ticaret hacminin ise 
5 milyar dolar civarında olduğunu, 
Sağlık İş Forumu gibi etkinliklerin 
cumhurbaşkanlarının belirlediği 
15 milyar dolarlık hedefe katkı 
sağlayacağına inandığını belirterek 
“Bu tür etkinliklerin önümüzdeki 
yıllarda sadece Türkiye ve 
Azerbaycan’ın katılımıyla değil, Türk 

Devleti Teşkilatının üyeleri olan 
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve Macaristan ile 
Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de 
içine alacak şekilde genişletilmesini 
öneriyorum,” diye konuştu.
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev de 
her alanda olduğu gibi sağlık alanında 
da Türkiye ve Azerbaycan’ın çok iyi 
ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.
Bakan Koca ve Musayev, sağlık 
sistemleri, acil sağlık hizmetleri, 
sağlık bilgi sistemleri, sağlık 
eğitimi gibi alanlarda iş birliğini 
güçlendirme konusunda mutabık 
kaldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki 
sağlık alanında var olan ilişkilere ivme 
kazandırılması amacıyla yeni projeler 
ele alındı.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NİN 
DÜZENLEDİĞİ KLİNİK
ARAŞTIRMA TOPLANTISI
Bilkent Şehir Hastanesi Klinik Araştırma ekibi ile TİTCK aracılığı ile 
düzenlenen toplantıda tıbbi cihaz sektörünün klinik değerlendirme ve 
araştırma ekibine erişimi araştırma kurgusu ve araştırma onay aşamaları 
hakkında sektörün yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 
SAĞLIK İŞ FORUMU VE FUARI 

22-23 Eylül 2022 tarihinde 
düzenlenen Azerbaycan-Türkiye 
Sağlık İş Forumu ve Fuarı Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
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MEDICA 
2022 FUARI
Medikal sektörüne yönelik dünyanın 
en önemli ve en büyük fuarı olan 
Medica Fuarı, 14-17 Kasım 2022 
tarihleri arasında Almanya’nın 
Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. 
Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen 
Medica 2022 fuarına, Türkiye’den 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB)’in  13’üncü defa düzenlediği 
milli katılım organizasyonu ile 57 
firma ve 173 bireysel firma olmak 
üzere toplam 230 Türk firması 
katıldı. 

Geçen yıl 46 bin profesyonel 
tarafından ziyaret edilen fuarda, 
bu yıl Türkiye, 834 metrekarelik 
ülke standı ile yer aldı.  Sendikamız 
üyelerinden Ceren Üretim,  
Plasti-med, Meditera, Üzümcü, 
Demersan, Mixta Medikal, Etkin 
Tıbbi Cihazlar, Gatamed, Elektro-Mag 
ve Geotek Medikal de fuara katılım 

sağladılar. On binlerce kişinin ziyaret 
ettiği fuar bu yıl 4 bin 300’den fazla 
katılımcıya ev sahipliği yaptı. Sağlık, 
medikal ve ekipmanları sektöründe 
faaliyet gösteren ihracatçı firmalar 
fuarda, medikal cihazlar, ürünler, sarf 
malzemeleri, hastane mobilyaları, 
cerrahi ekipmanlar, ortopedik 
ürünler, ilaç ve yazılım ürünleri gibi 
çok çeşitli ürünleri tanıtma fırsatı 
buldu. 

T.C. Düsseldorf Başkonsolosu 
Sn. Ayşegül Gökçen Karaarslan, T.C. 
Düsseldorf Ticaret Ataşesi Sn. İrem 
Ekmekçi Konuk ve İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Adil Pelister başta 
olmak üzere İKMİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İKMİB TİM Delegeleri ile 
Yönetim Kurulu Danışmanı ve Sektör 
Danışmanı fuar katılımcılarını ziyaret 
ederek başarılar diledi.

Fuara katılan İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, fuarın sektör 
için öneminden bahsederek, “Medikal 
alanda dünyanın en büyük fuarı olan 
Medica, sağlık sektörüne yönelik son 
teknolojik gelişmeleri yerinde görmek 
açısından ve sektörün gelişimi için 
büyük önem taşıyor. Bu yıl fuara 

Birliğimiz tarafından 13’üncü kez 
gerçekleştirilen Türkiye milli katılım 
organizasyonu ile 57 firmamız 834 
m2 alanda katılırken bireysel olarak 
da 173 Türk firmamız katılımcı oldu. 
Eczacılık ürünlerinde dış ticaret 
fazlası veren Almanya, Türk kimya 
sektörü genel ihracatımızda ilk on 
aylık verilere göre 6’ncı sırada yer 
alırken, eczacılık ürünleri ihracatında 
ise 3’üncü sırada yer alıyor. Bu 
dönemde Almanya’ya yapılan 
eczacılık ürünleri ihracatımız geçen 
yıl aynı döneme kıyasla yüzde 38,10 
artışla 54,5 milyon dolara ulaştı. 
Yine on aylık eczacılık ürünleri 
toplam ihracatımız 1,14 milyar dolar 
oldu. Almanya’nın eczacılık ürünleri 
ithalatında ilk üç sırayı Belçika, ABD 
ve İsviçre oluştururken, Türkiye 
35’inci sırada yer alıyor. 2021 yılında 
ülkemizin Almanya’nın eczacılık 
ürünleri ithalatından aldığı pay yüzde 
0,08 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 
burada büyük bir potansiyel olduğunu 
görüyoruz. Bizim pazar payımızı 
yüzde 1’in üzerine çıkarmamız 
gerekiyor. Bu açıdan fuarın yeni iş 
birliklerine önemli katkı sunacağına 
inanıyoruz,” dedi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE SAĞLIK VE 
TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

‘Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Kapsamında Denetim Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası 
Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesi ile Sağlık ve 
Medikal Sektöründe Veri Paylaşımı 
Çalıştayı’ na Eğitim Danışmanımız 
Derya Koç ve MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan katıldı.



SEKTÖRDEN HABERLER

Ekim-Kasım-Aralık 202224

Orhan Aydın, Türkiye’nin diğer 
ülkelere sağlık alanında rol 
model olduğunu vurgulayarak 

sağlık alanındaki yatırımların 
önemine değindi. 2003-2010 
yılları arasında Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın ortaya koyulduğunu 
belirterek sağlık sisteminde 
gerçekleştirilen reformların birçok 
farklı sistemin farklı yönlerinin 
transfer edilmesi ve sentezlenmesiyle 
oluşturulan hibrit bir Türkiye 
modelini ortaya çıkardığından 
bahsetti. Kısa bir zaman zarfında 
Türkiye’nin sağlık alanında politika 
transfer eden bir ülke durumundan, 
politika ihraç eden bir model haline 
geldiğini vurguladı. 

Askon Samsun Şube Başkanı Ahmet 
Alp Doğru da konuşmasında, 
Türkiye’ye döviz kazandırmayı 
hedeflediklerini ve Türkiye’nin sağlık 
alanında kümelenme konusunda 
önemli bir yere sahip olduğunu 
belirtti. 
Zirveye Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali 
Oruç ve yerli-yabancı sağlık sektörü 
temsilcileri katılım sağladı. İki 
gün boyunca çeşitli oturumlarla 
gerçekleştirilen konferans, üçüncü 
gün tıbbi cihaz üretici firmalarına 

gerçekleştirilen (Bahadır Tıbbi Aletler 
ve Aygün Cerrahi Aletler) fabrika 
ziyaretleriyle sonlandı. 
Oturumlarda Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 
akademisyenlerin yanında TÜSEB, 
TÜSKA, TİTCK, Aselsan, Samsun 
İl Sağlık Müdürlüğü ve sektörden 
firma temsilcilerinin konuşmacılarına 
yer verildi. Toplantıya yurtdışından 
100 kişiye yakın katılım sağlandı. 
Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde 
sağlık sektöründeki genel sorunlar 
ve tıbbi cihaz üreticileriyle yeni 
teknolojiler hakkında konuşuldu.

Çalıştayın ilk günü PwC 
Direktörü Nedim 
Bayraktaroğlu’nun ve GİB 

Grup Başkanı Osman Kırbaş’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. 
Çalıştayda ayrıca Risk Analizi Genel 
Müdürlüğü’nden Özlem Önal, 
TİTCK’dan Denetmen Safter Özden 
ve Vecdi Şen, PwC Direktörü Bumin 

Kaan Köktürk konuşmalarıyla katkı 
sağladılar.

Osman Kırbaş konuşmasında, 
kayıt dışılığın tespit edilmesi, 
kayıt dışı ekonomide sektöre özgü 
çözümler, sağlık sektöründe kayıt 
dışılık, gönüllü uyuma değindi. 
TİTCK’dan Vecdi Şen ve Safter 

Özden konuşmalarında kurum 
tanıtımı, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri, 
Faaliyetleri, kayıt dışı ekonominin 
artmasının nedenleri ve ÜTS 
sisteminden bahsettiler.  Bumin 
Kaan Köktürk ise konuşmasında CE 
işaretinin önemi, Tareks sistemi ve 
tıbbi cihazda tereddütlü ürünlere 
dikkati çekti. 

SAMSUN İKİZTEPE 
SAĞLIK ZİRVESİ
MYM Direktörümüz Nurdan Başdoğan ve TCESİS Eğitim 
Danışmanı Derya Koç’un katıldığı ve Askon Samsun Şubesi 
tarafından düzenlenen 1.Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi, Askon 
Genel Başkanı Orhan Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 
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Panelin açılış konuşmasını 
TOBB Medikal Meclis Başkanı 
ve aynı zamanda SEİS Başkan 

Vekilimiz Levent Mete Özgürbüz 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Öztürk Oran gerçekleştirdi. Tıbbi 
Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik 
Araştırmalar Daire Başkanı Fatih 
Topuz sunumunu aktardı. 

TOBB Medikal Meclis Başkanı Levent 
Mete Özgürbüz moderatörlüğünde 
gerçekleşen “Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliği’nin temeli, etkileri 
ve uyumu” konulu ilk oturumda 
panelist olarak TİTCK Başkanı Dr. 
Asım Hocaoğlu, SGK Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi 
Cihaz Daire Başkanı Uzm. Ecz. 
Alkan Demirtaş, Ticaret Bakanlığı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve 
Piyasa Gözetim Daire Başkanı 
Sayın Sezen Leventoğlu, TÜMDEF 
Başkanı Kemal Yaz, SEİS Başkanı 
Metin Demir yer aldılar. Başkanımız 
Metin Demir yerli üreticinin MDR 
hazırlıklarını destekleyebilmek için 
kamu kurumları ile yürüttüğümüz 
çalışmaları aktardı. Ticaret 
Bakanlığı’nın prefinansman 

imkânının İGE aracılığı ile 
kolaylaştırıldığına, teminat 
zorluğunun ortadan kalktığına ve 
yıllık 4 milyon TL’ye kadar destek 
verildiğine değindi. 

“Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’nin 
sektöre yansımaları, geri ödeme, satın 
alma ve ihale süreçlerine etkileri” 
konulu ikinci oturum yine TOBB 
Medikal Meclis Başkanı Levent Mete 
Özgürbüz moderatörlüğünde ve 
panelist olarak Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürü Mücahit Özdemir, 
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler 
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet 
Hakan Fırat, Tıbbi Cihaz Kayıt ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı Ömer 
Faruk Kuru, Tıbbi Cihaz Onaylanmış 
Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire 
Başkanı Fatih Topuz, SGK Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Uzm. Ecz. 
Alkan Demirtaş ile sektörü temsilen 
ARTED Başkan Yardımcısı Serhan 
Acar ve SADER Başkanı Dr. Alp 
Tunç’un katılımları ile gerçekleşti. 

Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
(MDR)’nin Tedarik Süreçlerine 
Etkileri Paneli’ne sektörden de 

geniş katılım sağlandı. Toplantının 
odağında MDR’ın maliyet yükü, geri 
ödeme aksaklıkları, tedarik zincirinde 
kopma ve sağlık hizmet sunumunda 
aksama riski vardı. 

Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
sunumunda, Türkiye pazarının SUT 
fiyatları, ödeme vadelerinin uzunluğu 
gibi nedenlerle cazip olmadığını, 
MDR’ın tüm dünyada üreticilere 
yüklediği maliyetlerin sonucunda 
oluşabilecek tedarik zorluğu, 
sağlık harcamalarında artış, ürün 
çeşitliliğinde azalma, ihracat gelirinde 
azalma ve hizmet sunumunda 
aksama risklerine değindi. Tehditler 
karşısında kurumlar arası iş birliği 
ve etkili koordinasyon ile veriye 
dayalı analiz yapılması, yerli üretim 
için seferberlik ve tedarik sürecinin 
kolaylaştırılması gerekliliğine vurgu 
yaptı. 

Panel sonucunda DMO Genel 
Müdürü Sayın Mücahit Özdemir’in 
önerileriyle kamu kurumları 
arasında bir koordinasyon grubunun 
kurulması ve çalışma grubuna sektör 
temsilcilerinin de destek vermesinin 
faydalı olacağı kararı alındı.

YENİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ (MDR)’NİN 
TEDARİK SÜREÇLERİNE ETKİLERİ PANELİ
 
SEİS – SADER – ARTED - TÜMDEF iş birliğiyle, TOBB ev sahipliğinde 27 Ekim Perşembe günü “Yeni Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği (MDR)’nin Tedarik Süreçlerine Etkileri Paneli” gerçekleştirildi. 
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Türkiye İşveren Sendikaları  
Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan 
Genel Kurulu 06 Aralık 2022 tarihinde 
Ankara ATO Congresium’da 
gerçekleştirildi. 

Sendikamız Başkanı Metin 
Demir’in de Divan Başkanı 
olarak yer aldığı genel kurula; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri, bakanlar, 
siyasetçiler, siyasi parti genel 
başkanları, TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol ile sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, genel kuruldaki 
konuşmasında Türkiye’nin 
gelişmesine, kalkınmasına, 
büyümesine yaptıkları katkılar 
için kuruluşundan bugüne TİSK 
bünyesinde gayret göstermiş herkese 
teşekkür etti. TİSK Başkanı Özgür 
Burak Akkol ve yönetim kurulu 
üyelerinin, Türkiye’nin, küresel 
Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna 
savaşı gibi zorlu sınamalardan 
geçtiği bir dönemde görevlerini 
layıkıyla yerine getirdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel 
kurulda güven tazeleyecek TİSK 
yönetimine başarılar diledi. 
Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
bir ülkede işveren sendikasının 60. 
kuruluş yılını kutlamasının son 
derece önemli olduğuna dikkat 

çekerek, Türkiye gibi sanayileşme 
tarihi kısa olan bir ülke için 60 
yılın az olmadığını söyledi. İşçi ve 
işverenler arasındaki iş birliğinin 
Türkiye’nin demokratikleşmesiyle 
paralel seyreden bir durum 
olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye 
demoratikleştikçe özgür sendikacılık, 
özgür sendikal mücadele, emek 
mücadelesi, işçi ve işveren arasındaki 
barışın gerçek temelleri üzerine 
kurulabileceğine vurgu yaptı.Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol da çalışma 
hayatına kazandırdıkları önemli 
hususlara işaret ederek, yılbaşında 
asgari ücrette tarihi bir mutabakata 
imza attıklarını ve asgari ücretten 
artık vergi alınmadığı hatırlatarak, 
asgari ücretten vergi almayan 
Avrupa’daki sadece iki ülkeden 
birinin Türkiye olduğunu söyledi. 

30-40 yılın hayalinin devlet, işçi 
konfederasyonları ve TİSK’in ortak 
bilinciyle gerçeğe dönüştürüldüğünü 
ifade eden Akkol, 6 ay sonra yine 3’lü 
mutabakatla çalışanların emeğini 
enflasyona karşı koruduklarını 
belirterek, “Bunun devamı için 
elimizi taşın altına koymaya hazırız. 
Ayrıca her zaman ifade ediyoruz. 
Asgari ücret taban ücrettir. Makul 
olması gerekir. İmkânı ve gücü olan 
işverenlerimizi, bunun üzerinde 
ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. 
Sizin huzurunuzda bunu bir kez 
daha söylüyorum,” dedi. Akkol 
konuşmasında; üye sendikaların 
önemli başarılara imza attıklarına 
değindi ve Sendikamız Başkanı Metin 
Demir’in sağlık endüstrisinde geri 
ödeme fiyat ve vadeleri konusunda 
yaptığı çalışmalara da vurgu yaptı.
En önem verdikleri ve çözmek için 
sonuna kadar çaba gösterdikleri 
konulardan birinin çalışma 
hayatındaki kutuplaşma olduğunun 
altını çizen Akkol, devlet, işçi ve 
işverenin ayrı olduğu bir algıyı 
keskinleştiren söylem ve aksiyonların 
halen bulunduğuna dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
TİSK GENEL KURULU’NDA
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FiNANSAL ÇEViKLiK VE 
VOLATiLiTE YÖNETiMi
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Finansal piyasaların ve dünyanın 
derin belirsizliklere adım attığı 
bir dönemdeyiz. Pandemi, 
tedarik problemleri, talep 
planlamasındaki sıkıntılar, 
enerji krizi, savaşlar, iç ve dış 
politikadaki değişiklikler ve 
sonucunda gelişen devalüasyon, 
stagflasyon tüm sektörler için 
günümüzü bir dönüm noktası 
haline getirdi. 

C 
 
ovid-19 sonrası gelişen 
hammadde ve tedarik 
süreçlerindeki aksamalar, 

Rusya – Ukrayna Savaşı sonrası 
enerji krizinin de tetiklenmesiyle 
global bir krize dönüştü. 1970’lerde 
yaşanan enerji krizi sonrası 
tarihin son yüzyıldaki en büyük 
finansal sıkıntılarından birine 
dönüşen bu boyutta bir dalgalanma 
dünyanın 2008 krizinden sonra 
bir süredir unuttuğu bir olguydu. 
Bununla beraber Türkiye’deki iç 
politika değişiklikleri ve 2018’den 
beri süregelen kur krizi, küresel 
problemlerle derinleşti. Geldiğimiz 
noktada volatilite ve kriz yönetimi, 
şirketlerin ve sektörlerin ayakta 
kalma mücadelesinin yegâne 
belirleyicisi haline geldi. Bununla 
beraber kriz, kısa vadede hepimiz 
için sıkıntılı bir dönem yaratmakla 
beraber, doğru aksiyonlar alındığında 
uzun vadede şirketler için fırsatlara 
da dönüşebilir.
Peki krizin üstesinden 
gelmek için şirketler ve şirket 
liderleri hangi unsurları 

önceliklendirmeli? Yapılan 
araştırmalar ve edinilen tecrübeler, 
finansal çevikliğin önemine 
işaret ediyor. Kriz dönemlerinde 
fazla sayıda farklı öncelik belirleyip 
her birine enerji harcamak, günün 
sonunda hiçbirini gerçekleştirememe 
riskini de beraberinde getiriyor. 
Bu sebeple çeviklik, öncelikleri 
doğru belirlemek, sadeleşmek ve 
insanların ortak amaç doğrultusunda 
aynı öncelikler üzerinde hareket 
etmesinden geçiyor. 
Finansal çeviklik için gerekli 
elementlerin şirketler tarafından en 
çok vurgulanıp uygulamaya alınanları 
ise kesintisiz senaryo planlaması, 
nakit akışı - verimlilik ve insan – 
şirket kültürü olarak karşımıza 
çıkıyor.

• KESİNTİSİZ (WHAT-IF) 
SENARYO PLANLAMASI

‘Planlar işe yaramaz, ancak 
planlama vazgeçilmezdir.’ Dwight 
D. Eisenhower 
Volatilite dönemlerinde planlamanın 
öneminin daha da arttığı bir gerçek. 
Organizasyonlar için senaryolar 
üzerinde çalışmak, neredeyse hiçbir 
senaryonun tam olarak beklendiği 
gibi gerçekleşmemesi sebebiyle 
yorucu ve verimsiz görülebilir. 
Ancak varsayımsal senaryolar, 
şirketin prensiplerini, amaçlarını, 
zayıflıklarını ve fırsatları 
anlayabilmeleri için vazgeçilmez birer 
araç. Çok bilinmeyenli bir denklemin 
(kur, faiz, talep, tedarik, nakit akışı) 
her noktasını detayla ele almak ve en 
kötüye hazırlanmak, o an geldiğinde 
hızlı hareket etmek için büyük bir 
avantaj sağlar. Oluşan durumlar 
karşısında proaktif davranabilme 
yetisinin geliştirilmesini destekleyen 
senaryo planlaması, reaktif bir 
döngüye göre esneklik ve değişim 
kabiliyeti getirir. Bunu yapabilmek 
içinse, senaryo planlaması hızlı, basit 
ve değişenlerin dahil edilebileceği, 
revizeye açık şekilde kurgulanmalıdır. 
İş yükü getiren hantal planlamalar, 
liderler ve mali işlerle ilgilenen 
çalışanlar için bir süre sonra 
sürdürülebilir olmayabilir. Bu sebeple 
önemli göstergelere odaklanan ve net 
bir öngörü mekanizması yaratılmalı.

OĞUL ERYAŞAR /  
P&G Türkiye Finans Direktörü
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• NAKİT AKIŞI VE 
VERİMLİLİK

‘Ciro gösteriştir, kar sağlıktır, 
gerçek kral ise nakittir.’ Alan Miltz
Nakit akışı, bir şirketin belli 
bir dönem için nakit ve nakit 
benzerlerinin giriş çıkış dengesidir 
ve kriz dönemlerinde finansal 
göstergelerin en önemlisi haline gelir. 
Günümüzde Türkiye’deki şirketlerin 
% 80’den fazlası nakit akışını 
yönetemedikleri veya düzgün takip 
edemedikleri için operasyonlarını 
sonlandırmak zorunda kalıyor. 
Yapılan anketlere göre her yıl, 
nakit akışındaki dengesizlikler, kur 
dalgalanması ile birlikte şirketlerin 
en büyük problemi olarak karşımıza 
çıkıyor.
Olağan dönemlerde, şirketler ciro 
büyümesi, kârlılık ve nakit akışını 
dengelemek üzere planlar yapar. 
Kriz dönemleri, bu dengenin nakit 
akışı lehine dönmesini gerektirir. 
Bunun sebebi basitçe, şirketlerin 
kısa vadede iş yaşamına devam 
edebilmelerini sağlayan ana unsurun 
kaynaklar ve nakit olmasıdır. Nakit 

akışının tahmini, takibi ve optimize 
edilebilmesi için 4 ana madde 
güvenilir bir şekilde öngörülmeli ve 
kontrol altında tutulmalıdır.

n Yükümlülükler (Borçlar)
n Varlıklar (Alacaklar)
n Yatırımlar
n Envanter

Büyüme hedefleri, ciro odaklı 
planların önceliklendirilmesi 
bu 4 ana unsurun nakit akışını 
negatif etkilemesine yol 
açabilmekle beraber, beklenmedik 
ani değişimler olduğunda geri 
çevrilemez sonuçlar doğurabilir. 
Yatırımların kontrolünüzde olmayan 
potansiyel aksilikleri göz önünde 
bulundurarak, borç ve alacak 
dengesinin ise her zaman için 
yedek planlar oluşturularak tedbirli 
planlaması, şirketin sağlıklı yapısının 
korunmasının anahtarıdır. 
Verimlilik ise finansal çevikliğin bir 
başka önemli unsuru. Birkaç yıldır 
Endüstri 4.0 konseptiyle hızlanan ve 
geniş üretim sistemlerinde teknolojik 

gelişmelerin ilerlemesiyle kayda 
değer verimlilik yaratan endüstri, 
günümüzde yapay zekâ, nesnelerin 
interneti, robotik sistemler vb. 
aygıtlarla çıtayı her geçen gün 
yükseltmekte. Sistemsel dönüşümler 
ve geleneksel metotların yerini alan 
programlar, önümüzdeki yüzyılın 
belirsiz ortamında daha da değer 
kazanmaya devam edecek. 
Operasyonel maliyetlerini optimize 
edebilmiş şirketlerin, finansal 
krizlerden sonra da rekabetçi maliyet 
yapısına ulaşmaları, uzun vadede 
krizin fırsata dönüştürülebilmesini 
sağlar. Burada ‘kıtlık zihniyeti’nin 
tüm birimler tarafından 
benimsenmesi ve operasyonel 
giderlerin verimliliğinin artırılmasına 
yönelik hedefler belirlenmesi, 
birincil öncelik olmalıdır. Bununla 
beraber mali verimliliğin yanı sıra 
basitleştirme ve zaman verimliliğinin 
öncelik haline getirilmesi de en az o 
kadar önemli. Pandeminin getirdiği 
belirsizlikler ve ardından yakın 
zamanda Türkiye’de yaşanan mali 
zorluklar, çalışanların iş yükünü 
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Volatility (Değişkenlik, Oynaklık) Vision (Vizyon)

Uncertainty (Belirsizlik) Understanding (Anlayış)
Complexity (Karmaşıklık) Clarity (Berraklık)

Ambiguity (Muğlaklık, Anlaşılmazlık) Agility (Çeviklik)

ciddi anlamda artırdı. Verimsiz 
süreçlerin incelenmesi, öncelik 
olmayan işlerin elimine edilmesi 
veya yeniden yapılandırılması hem 
çalışan memnuniyetini hem de şirket 
performansını artırmak için bir araç 
olarak kullanılabilir.

• İNSAN VE  
ŞİRKET KÜLTÜRÜ

‘Kültür stratejiyi kahvaltı 
niyetine yer.’ Peter Drucker
Kriz dönemleri şirketlerin üzerinde 
olduğu kadar, insanların bireysel 
hayatları için de zorlu dönemler. 

Bu noktada insanların mutluluğu, 
şirketin finansal başarısı için olmazsa 
olmazlardan. Bu yüzden liderlerin 
çalışanlara empati göstermesi ve 
problemlerle karşılaşıldığında 
soğukkanlı ve anlayışla yaklaşmaları 
oldukça kritik. Şirket kültürünün de 
kriz yönetimini destekler nitelikte 
olması önemli, zira kültürün uygun 
gelişmediği bir organizasyonda, en 
iyi stratejileri kursanız en gerçeğe 
yakın senaryoyu çalışmış olsanız dahi 
sonuca ulaşmanız mümkün değildir. 
Bu noktada VUCA konseptinin 
uygulanmasının doğru kültürü 
oluşturmada iyi bir araç olabileceğini 

söyleyebiliriz. Değişkenliğe 
karşı vizyon, belirsizliğe karşı 
anlayış, karmaşıklığa karşı 
berraklık ve muğlaklığa karşı ise 
çevikliğin sağlanmasının önemini 
savunan konsept, 1990’lardan 
beri iş dünyasında kullanılıyor. Bu 
noktada her bir aksiyonun anlık 
uygulanması değil, devamlılık için 
kültüre entegre edilmesi gerekiyor. 
Vizyonu ve amaçları belirli, değişken 
yapının özelliklerini anlayan, tüm 
iletişimlerde net ve gerektiğinde 
çok hızlı karar alıp uygulayabilen 
şirketlerin ayakta kalabildiğini 
unutmamak gerekiyor.

Şirketin kriz dönemlerinde varlığını 
devam ettirebilmesi ve hedeflerine 
ulaşması ancak çevik ve sağlıklı 
bir finansal yapı ve insanların 
aynı amaçla hareket etmesiyle 
mümkün. Risklerin ve fırsatların 

belirlenmesi, öncelikler üzerinde 
mutabık kalınması ve herkesin 
verimlilik esasına göre hareket 
etmesi kısa vadede hayatta kalmayı 
sağlarken, uzun vadede ise stratejik 
bir avantaja dönüşebilir. Bununla 

beraber zorluklara karşı dirençli, dış 
dünyayı ve rakipleri yakından takip 
eden, açık iletişim halinde ve hızla 
hareket edebilen bir organizasyonun 
geliştirilmesi pazarda rekabet etmek 
isteyen her şirketin önceliği olmalıdır. 
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BİR YANDA PANDEMİ EVRİLDİ, BİTTİ-BİTİYOR 
SÖYLEMLERİ, BİR YANDA SAVAŞIN GÖLGESİ, DİĞER 
YANDA EKONOMİK KRİZİN ETKİSİ DERKEN, GÜRÜLTÜLÜ 
BİR DARBOĞAZDAN GEÇEN İŞ DÜNYASI BU KEZ DE 
SESSİZ İSTİFA İLE KÖŞEYE SIKIŞTI. ÇALIŞANLAR SİSTEMİN 
ÇARKINI TERSİNE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR. ARTIK 
FAZLA MESAİ SIRASI İŞVERENLERDE, ÜSTELİK BU SEFER 
KARŞILIKSIZ OLMAYACAĞA DA BENZİYOR! 

SESSiZ iSTiFA MI 

GiZLi iŞSiZLiK Mi?



Ekim-Kasım-Aralık 2022

İK YÖNETİMİ

33

S 
 
essiz istifa deyince nedense 
benim aklıma Norveçli 
ressam Edvard Munch’un 

dünyaca ünlü ‘Çığlık’ tablosu 
geliyor. Bir kez gördükten sonra 
unutulamayan bu tablo, bir bakıma 
modern insanın varoluşsal krizini 
anlatıyor. Sarı, turuncu, kırmızıya 
bürünmüş gökyüzünün altında bir 
adam, köprünün ortasında durmuş, iki 
eliyle kafasını kavramış, gözleri faltaşı 
gibi açılmış, kan donduran bir çığlık 
patlatıyor. Hem de en sessizinden…
Munch, dünyaca ünlü ‘Çığlık’ 
tablosunun ilham kaynağı olan o anı 
şu sözlerle anlatmış günlüğünde: “İki 
arkadaşım ile birlikte yolda yürüyordum. 
Güneş batmaya başladığında bir 
melankoli dalgasına kapıldım. Birden 
gökyüzü kıpkızıl bir renk aldı. Durup 
parmaklıklara yaslandım. Alev alev 
gökyüzü, mavi fiyordun ve şehrin üstünde 
kan ve kılıç gibi sarkıyordu. Arkadaşlarım 
yola devam ettiler. Ben ise büyük bir 
endişeyle öylece kalakaldım. Doğadaki 
sonsuz çığlığı hissediyordum sanki…”
Başka bir imgelem daha geliyor 
aklıma…Mesela bir Nuri Bilge Ceylan 
filminde görülebilecek görüntüsü 
sesli versiyonundan daha çok koyan 
bir olay olabilir, sessiz çığlık. Trajik 
kahramanımızın yazgısı tersine 
dönmüştür, umutsuzdur, hiç takati 
kalmamıştır. Dizleri üzerine yıkılır, 
kollar bağlı, gözler kısıktır, ileri geri 
sallanırken ağzından hiç ses çıkmaz ya 
da çıksa da anlaşılmaz ama bedeninden 
çıkan güçlü acı dalgaları kainattaki tüm 
ruhları titretircesine yayılır. 
Böyle bir şey mi acaba sessiz istifa? 
Ve neden adı sessiz istifa? Oysa 
gümbür gümbür geldiğini duymasak 
da görüyoruz, hissediyoruz... Yoksa 

sadece adı değişen ama sonucun 
değişmediği yüksek enflasyonun 
hortlattığı meselelerden birisi daha mı? 
Neyse, olayı fazla dramatize etmeyerek 
edebiyatı bırakalım, işimize bakalım…

SESSİZ İSTİFA NASIL  
BAŞLADI?
Sessiz istifa, ilk defa New York’ta 
yaşayan Zaid Khan isimli 24 yaşındaki 
mühendis bir gencin, sosyal medya 
platformunda paylaştığı video ile 
gündeme geldi. İki haftada üç milyon 
izlenmeye ulaşan videoda Zaid; 
sahip olduğu değerin işyerindeki 
üretkenliğiyle ölçülemeyeceğini 
söyleyip işte yükselme fikrinden 
vazgeçtiğini duyuruyor ve “İş senin 
hayatın değildir; koşuşturma 
kültürü zihniyetine bağlı 
değilsiniz,” diyordu. İşten ayrılmıyor 
fakat işyerinde yapması gereken temel 
işlerin dışında bir şey yapmadan, 
enerjisini ve zamanını işle ilgili başka 
hiçbir konuya harcamadan çalışmayı 
sürdürüyordu. 
Yaptığı işi minimum düzeyde tutmak, 
sadece yapılması gerekenleri yapmak, 
özel hayatı korumak ve daha az 
sorumluluk almak demek olan sessiz 
istifa, kişilerin sadece görev tanımında 
yer alan görevleri yerine getirmesi ve 
diğer tüm sorumlulukları reddetmesi 
anlamına geliyor. Çalışanlar bunun 
tamamen şirketten ayrılmak olmadığını 
söylüyor. Örneğin bazıları ailelerine 
daha fazla zaman ayırmak için mesaiye 
kesin bir şekilde sınır koyuyor. Bazıları 
da 9’dan 5’e kadar çalışmanın geçinmek 
için yeterli olduğunu ve fazlasına 
ihtiyaç olmadığını savunuyor. Birçoğu 
kariyerlerini kimliklerinden kurtarmak 
istiyor.
Söz meclisten dışarı, ülkemizde bunun 
adı “memur zihniyeti” değil mi? 
Bizde yüzlerce yıldır “ne kadar ekmek 
o kadar köfte” diye bir deyim vardı 
zaten. Bu sözler kanımca bu yeni akıma 
tekabül ediyor. Ürettiği katma değerin 
altında kazancı olanın uyguladığı bir 
çeşit boş vermişlik diyebileceğimiz bu 
durum, elbette herkes için geçerli değil. 
Aslına bakarsanız bazen ben de memur 
olmaya özeniyorum, en azından 
yaptığın işin tanımı belli. Bulunduğun 
kıdem ve çalıştığın seneye göre alacağın 
maaş herkes için aynı, sosyal hakların 
da öyle. Daha iyisini yapabilesin diye 
seni tehdit eden Demokles’in kılıcı 

sürekli tepende değil. Ama ne yalan 
söyleyeyim en çok özendiğim konu şu 
yeşil pasaport meselesi😊 Oysa özel 
sektör öyle mi?

ÖZEL SEKTÖRDE NELER 
OLUYOR? 
Araştırmalar pandemiden bu yana, 
insanların işleriyle ilişki kurma 
biçimlerinin değiştiğini ortaya 
koyuyor. Bazı sektörlerde ‘turnover’ 
yani çalışan değişim süresi genellikle 
düşüktür, bazılarında yüksek. Şimdiyse 
sadece sektörel değil, zamana göre 
de değerlendirme yapmalı. Pandemi 
öncesi çoğu kurumsal şirkette kurum 
hafızası korunurdu; oysa pandemi 
sonrası birçok şirket kurum hafızasını 

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danışmanı & PCC Koç
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kaybetme riskiyle yüzleşti. Gelip giden 
uygulamalardan bahsetmeyeceğim bile, 
bir hibrit bir tam zamanlı bir uzaktan 
çalışma derken çalışma hayatı bir türlü 
rayına oturamadı. 
Hal böyleyken, öyle absürt durumlar 
oluştu ki… Malum yüksek enflasyon 
döneminde olduğumuz için kimi 
şirket çalışanlarına zam yaptı. Geç 
kalan şirketler ise personellerinin bir 
kısmını kaybetmekten kurtulamadı. 
Bununla birlikte enflasyon iyileştirmesi 
yapmayan ya da yetersiz yapan şirketler 
ise daha çok personel kaybetti. Bu 
arada işe yani başlayan bir personel 
asgari ücret alırken beş yıldır benzer 
işte tecrübe kazanmış ekip arkadaşı 
asgari ücretin sadece birkaç bin lira 
üzerinde maaş alabiliyordu. Dengeler 
altüst oldu, nerede kaldı liyakat? Olay 
sadece bütçe meselesi olsa kolay ama 
değil. Çalışan tarafından baktığımızda, 
eğer iş onlara anlamlı gelmiyorsa, iş 
ortamında baskı altında, uzun saatler 
harcadıktan sonra hak ettiğine inandığı 
maaşı da alamadığında motivasyon ve 
aidiyet de oldukça düşebiliyor. Ya da 
beş yıl deneyimi olan ve şirkete yeni 
başlayan bir kişinin unvanı, içeride 
on yıldır o şirket için çalışıp kırk takla 
atan kişinin unvanından daha yüksek 
olabiliyor. İçeride uzun süredir çalışan, 
yüksek performans gösteren ama 
kadro olmadığı için yükseltilmeyen 
çalışan ise pes ediyor ve sessiz istifa 
moduna geçiyor. Nerede kaldı deneyim, 
nerede kaldı performans, nerede kaldı 
sadakat? Pardon, o yeni arkadaşın 
background ’ı ne demiştiniz? 
Bu arada siz bu yazıyı okurken bu konu 
canlı bir organizma gibi evrilmeye 
devam ediyor.

BİR BİLENE SORALIM
Gallup çalışan bağlılığı hakkında 
uzun yıllardır araştırmalar yayınlıyor. 
Araştırma şirketinden gelen son 
veriler, çalışan bağlılığının azaldığını 
gösteriyor. Gallup çalışanları üç gruba 
ayırarak değerlendirmiş:
BAĞLI ÇALIŞANLAR (ENGAGED), 
işlerine ve iş yerlerine sadık, işi 
sahiplenen, yüksek performans ile 
organizasyonu ileriye taşıyanlar. 
Örnek: bir projeyi bitirmek için birkaç 
saat daha uzun süre çalışabilen veya 
kuruluşunun “önce müşteri” değerine 
bağlı olduğu için, yardıma ihtiyacı olan 
bir müşteriyle telefonda daha fazla 
zaman geçirebilen bir çalışan.  
BAĞLI OLMAYAN ÇALIŞANLAR 
(DİSENGAGED), işlerine ve 
şirketlerine enerji veya tutku ile bağlı 
olmayan, yalnız zaman harcayanlar. 
Örnek: işini tamamlayan ancak daha 
fazlası ya da iş geliştirmek için tutku 
veya kişisel ilgiden ziyade görevini 
yapma dürtüsü olan bir çalışan.  
AKTİF OLARAK BAĞLI OLMAYAN 
ÇALIŞANLAR (ACTIVELY 
DISENGAGED), sadece işte mutsuz 
olmakla kalmayan, aynı zamanda 
ihtiyaçlarının karşılanmamasına da 
içerleyen ve mutsuzluklarını dışa vurup, 
çevrelerini manipüle edenler. Örnek: 
kurban psikolojisinde, zamanını 
iş arkadaşları, projeler, liderler vb. 
hakkında olumsuz konuşarak geçiren 
bir çalışan.
Sessiz istifa edenlerin birçoğu, 
Gallup’un işle bağlı olmayan 
(disengaged) tanımına uyuyor, yani 
gereken minimum şeyi yapan ve 
psikolojik olarak işlerinden kopuk 
insanlar. Bu arada bir başka sonucu 

daha paylaşalım; dünya çapında 
çalışanların yalnızca yüzde 15’i 
bağlı (engaged) kategorisine giriyor. 
Z kuşağı ve 1989 sonrasında 
doğan genç Y kuşağı ise ilk çeyrekte 
yüzde 31 ile en düşük bağlılık 
oranını oluşturuyor.
Gallup’un verilerine göre, işte bu düşük 
çalışan bağlılığının maliyeti dünya 
çapında üretkenlik kaybında yaklaşık 7 
trilyon dolar! 
Youthall tarafından yapılan bir diğer 
çalışma Türkiye’de gençlerin 
yüzde 24’ünün şu an sessiz istifa 
sürecinde; yüzde 46,7’sinin ise bu 
kavrama yatkın olduğunu ortaya 
koyuyor. Online olarak yapılan 
araştırmaya 18-50 yaş arasındaki 1002 
kişi katılmış. 
Sessiz istifa kavramıyla ilgili; iş-
yaşam dengesi, iş yerlerine aidiyet, 
iş tanımlarının netliği gibi konu 
başlıklarının ele alındığı araştırma, 
eğilimleri, nedenleri ve süreçten 
vazgeçme kriterlerini de ortaya koyuyor. 
Araştırmada ‘Sessiz İstifa’ sürecinde 
olan gençlerin kendilerini bu duruma 
sürükleyen nedenlerin başında düşük 
maaş geliyor. Yüzde 35 oranında verilen 
düşük maaş yanıtını, yüzde 21,7 ile iş-
özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile iş 
tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile 
kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 
7,9 ile uzun mesai saatleri takip ediyor.
Araştırmada özgürlüklerine 
düşkünlükleri ve ne istediklerini net bir 
şekilde belirtmeleri ile iş hayatında ön 
plana çıkan Z kuşağının, verilen işler 
dışında ekstra sorumluluk almayarak 
ve mesai saatlerinin dışına çıkmayarak 
sessiz istifa sürecinde olduklarının 
sinyallerini yöneticilerine verdikleri 
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gözlemlenmiş.

Z KUŞAĞININ MODERN GREV 
ANLAYIŞI MI?
X ve Y kuşakları kariyerlerinde 
ilerlemek ve fark yaratmak için var 
gücüyle mücadele etmişken, bugün ne 
oldu da Z kuşağı vazgeçmeye, usulca 
bir kenara çekilmeye karar verdi? Sessiz 
istifa, Z jenerasyonunun modern grev 
anlayışı olabilir mi? Belki de sadece işe 
ya da işverene değil de ülkeye, dünyaya 
karşı bir nevi sivil itaatsizlik! Tatmin 
etmeyen şey iş mi? Para mı? Çalışma 
koşulları mı? Cevap ne olursa olsun 
çözüm gerçekten sessiz istifa mı? 
Tartışılır…
Verilen fazla ve çeşitli işten güçten 
canı çıkmış, bir yandan performans 
kriterleri denilen subjektif olgularla 
baskı altında verimini artırması 
beklenen, öte taraftan işsiz kalmamak 
ya da üç kuruş gelirini biraz daha 
yükseltmek için uzun çalışma saatlerine 
razı olan çalışanlar için “daha 
fazlasını yapmayacağım” çıkışı 
kulağa hoş geliyor olsa da korkarım 
paçayı bu bireysel tutum ile kurtarmayı 
düşünen kişi, kısa bir süre sonra evde 
sessiz sedasız ve işsiz oturabilir.
Neden mi? Madalyonun diğer yüzü 
var da ondan. İçinden geçtiğimiz şu 
süreçte sadece kuşak farklılığı değil, iş 
dünyasının doğasında yaşanan değişim 

de bu eğilimleri etkiliyor.2020 yılının 
kolektif travması henüz bitmedi. Var 
olan ezberler ve referans noktaları artık 
geçerli değil. Şimdi artık trendlerin 
göz açıp kapayıncaya kadar değiştiği 
bir dünyada yaşıyoruz. Sisteme değil 
insana odaklanmalı. Ama nasıl olacak 
o iş? Bir tarafta tüm bunlar olurken 
diğer tarafta dünya devlerinin dev işten 
çıkarmalarını da eş zamanlı olarak 
yaşıyoruz. Ekonominin kötüleşmesi, 
yüksek enflasyon, faizlerin artması, 
birçok firmanın satışlarını ve büyüme 
projeksiyonlarını değiştirdi. Büyümenin 
yavaşladığı bu ortamda kemer 
sıkma noktasında ilk durak ise işten 
çıkarmalar oldu ve daha da olacak gibi 
görünüyor. Peki ya siz? “Performansı 
düşük ya da minimumda olan ancak 
sadık bir çalışanınızı işten çıkartabilir 
misiniz?”

KİM HAKLI? 
Nasreddin Hoca, kadılık yaparken bir 
gün bir ahbabı burnundan soluyarak 
gelmiş. Hasmı için söylemediğini 
bırakmamış. Sonra:
– Hocam, Allah aşkına söyle, demiş, haklı 
değil miyim?
Hoca ne yapsın?
– Haklısın, demiş.
Ahbabı sinirleri yatışmış olarak gitmiş. 
Onun hemen arkasından hasmı gelmiş. 
Bu defa da o başlamış atıp tutmaya, 

yok bana şöyle yaptı, yok böyle yaptı 
demeye. O da Hoca’ya sormuş:

– Haklı değil miyim?

Hoca:

– Vallahi çok haklısın, demiş.

Adam da sakinleşerek gitmiş. Tüm 
bunlara tanık olan Hoca’nın karısı bu 
işe şaşırmış kalmış.

– Senin kadılığında bir garip Hoca Efendi. 
İkisine de sen haklısın dedin. Hiç öyle 
şey olur mu? Deyince, Nasreddin Hoca 
hanımının yüzüne bakıp:

– Hatun, demiş, sen de haklısın!

Görülen o ki herkes haklı! Dönüşümün 
doğum sancılarını yaşadığımız bu 
dönemeç, sadece çalışan için değil 
işveren için de birçok belirsizliği 
içinde barındırıyor. Bu nedenle suçlu 
aramak gereksizdir. Çalışanın ne 
istediğini analiz ettiği, beklentilerini 
net şekilde ortaya koyduğu çözüm 
odaklı yaklaşımlar, yeni çalışma 
modellerinin inşasında işverene 
ışık tutup bu sessizliği bozabilir. 
Potansiyel performansı açığa çıkarmak 
için, yeni yönetim yaklaşımlarını 
piyasaya sürmenin zamanı geldi. Zira 
sessiz istifa, çalışma sistemlerinizin 
artık işlemediğine dair en belirgin 
çığlıklardan biri olabilir.
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MARKA İLETİŞİMİNDE 
ETKİN İÇERİK
YÖNETİMİ

DİJİTALLEŞMENİN İŞ HAYATINA 
ETKİSİNİN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI BU 
DÖNEMDE, MARKALARIN PAZARLAMA 
STRATEJİLERİ DE BU YÖNDE İLERLEMEYE 
BAŞLADI. GÜNÜMÜZDE SADECE 
E-TİCARET ALANINDA DEĞİL, BİRÇOK 
HİZMET VE ÜRÜN SUNAN MARKANIN 
DİJİTAL BİR KİMLİĞE OLAN İHTİYACINA 
TANIKLIK ETMEKTEYİZ.
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arka kavramının 
insanların ürün/
hizmetimiz 

hakkındaki işlevsel ve duygusal 
algılarının bütünlüğü olduğunu 
biliyoruz. Markamız hakkında 
insanların algısının ne olduğu ne 
düşündükleri ne hissettikleri de bizim 
marka imajımızı ve marka gücümüzü 
oluşturuyor. Marka iletişimi 
için ise bu anlamda bizim arzu 
ettiğimiz imajı, insanların algılarına 
yerleştirmek ve güçlendirmek için 
yaptığımız tüm iletişim çalışmaları 
olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeni 
bir kavramdan bahsedelim; İÇERİK 
YÖNETİMİ!

İnternet kullanımının hayatımızın 
her alanında artmasıyla birlikte 
internete yönelik içerik üretimi de 
en önemli işlerden biri haline geldi. 
Hızla değişen iletişim teknolojileri 
sayesinde; kullandığımız iletişim 
cihazları, akıllı cep telefonları, tablet, 
bilgisayar, akıllı TV’ler birer iletişim 
aracı olarak kullanılabiliyor. Bununla 
birlikte insanlar sosyal bir varlık 
olduğundan birlikte olmaya da ihtiyaç 
duyuyorlar. Paylaşımları, beğenileri, 
özentileri, merakları, zevkleriyle tüm 
iletişim süreçlerini ve kurallarını 
yeniden şekillendiriyorlar. 

Dolayısıyla markaların da etkin 
hedef kitleleriyle buluşabilmeleri 
için bütünleşik pazarlama iletişim 
stratejisini toplumun ihtiyaçları 
üzerine kurmaları ve fayda/değer 
sağlamak üzere temellendirmeleri 
zorunlu bir hal alıyor. Artık dijital 
çağda, insan odaklı bir bakış açısına 

sahip olmadan, etkin, verimli ve 
sürdürülebilir bir etkileşim kurmak 
imkânsız. 

BİR BEN VAR BENDE 
BENDEN İÇERİK
Günümüz marka ve firmaları, 
tüketici tanımı yerine “insan 
odaklı” strateji oluşturmalı, hedef 
kitle yerine de “hedefleri olan 
kitleler” olarak tanımlamalıdır. 
Günümüzde hedefleri olan kitlelere 
ulaşmada, onlarla doğru iletişim 
kurmanın yollarından olan dijital 
araçların ön plana çıkmasının 
temelinde ise insanların birlikte 
olma ihtiyacı yatmaktadır. Bu 
yeni iletişim anlayışının kurumlar 
açısından da edinilmesi gerekliliği 
açıktır. Bu durumda kurumlar yeni 
ve sosyal medyada belirlenen 
iletişim stratejisi içerisinde, 
hedef kitlelerle pozitif ve 
etkin iletişim kurmak 
için çaba sarfetmeye 
başlamışlardır. Hatta, 
hedef kitlelerini kendi 
markalarının gönüllü 
elçileri haline getirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Teknolojik yenilikler 
insanın ve toplumun 
yaşamını kolaylaştırmak 

içindir. Ancak tek başına yeterli 
değildir. Artık kurumlardan sağlam 
değerlere sahip olmaları, toplum, 
çevre, insanlar ve gelecek dünya için 
çalışmaları  bekleniyor. İçine kapanık, 
dışarıya bilgi vermeyen, dijitalde 
ayak izi olmayan hiyerarşik yapılar 
şeffaflaşmak ve sadeleşmek, değişmek 
ve çağa ayak uydurmak zorunda 
kalacaklardır. 

 Gerçek zamanda yaratılan marka 
imajının gücü, dijitalde daha da 
çok parlayabiliyor. Hatta olumsuz 
olan bir marka imajı, iyi bir içerik 
yönetimi sayesinde olumlu bir 
izlenim bırakabiliyor. Sosyal medya 
veya diğer platformlar üzerinde her 
bir markanın, sağlam bir dijital iz 
bırakabilmesi için içerik yönetimi 

stratejilerini önemli 
bir adım olarak esas 

alması gerekiyor. 
Var olan kitleyi 

genişletebilmenin 
ve daha geniş 
pazarlara 
açılabilmenin 
yolu da içerik 

üretiminden 
geçiyor.

ONUR TUĞMAN / Marka ve 
Pazarlama Danışmanı, Eğitmen
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Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, 
insanların pek çok temel ihtiyaçları 
aynı kalıyor. Kuruluşların da  
gidecekleri yol “insanı anlamak”tan 
geçiyor. İnsanın fiziki ve duygusal 
ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamak…

 
İÇERİK ve İÇERİK YÖNETİMİ 
NEDİR?
Pazarlanabilir içerik kavramı “bir 
yazı, ses veya görüntü halindeki 
düşünceler” olarak tanımlanırken, 
Content Marketing Institute içerik 
pazarlaması kavramını “açıkça 
tanımlanmış bir hedef kitlenin 
dikkatini çekmek ve onu elde 
tutmak, özellikle de gelir getiren 
müşteri eylemleri kazanmak 
amacıyla değerli, ilgili ve 
tutarlı içeriklerin üretilmesi 
ve dağıtılmasına odaklanan 
bir pazarlama stratejisi” olarak 
tanımlıyor. 

Biz de dijital ortamdaki platformlar 
üzerinde, markanıza fayda sağlayacak 
ve onu bir adım daha öteye taşıyacak 
içerik üretiminin sağlanması durumu 
dijital içerik yönetimini ifade ediyor 
diyebiliriz. Bu içeriklerin, ürün ve 
hizmetlerinizin yanı sıra sektöre bakış 
açınızı ve şirket kültürünü de olumlu 
bir şekilde yansıtması gerektiği 
aşikardır.  İçerik yönetimi sadece 
içeriğin üretim sürecini kapsamaz. 

İçerik üretildikten sonraki süreçte 
de gerekli verilerin toplanmasını, 
analizini, arşivlenmesini ve gerekli 
durumda tekrar kullanımını sağlar. 
Yani kullanıcı geri dönüşleri gibi 
içeriğinizin yarattığı etki de analiz 
edilmiş olur. Yapılan bu analizler 
sonucunda ileride üretilecek 
içeriklerin yapısı da şekillenmeye 
başlar. Kullanıcıların neyi sevdikleri, 
nelerden hoşlanmadıkları ve en çok 
eleştirdikleri noktalar gibi elde edilen 
belli verilerle birlikte markanızın 
kimliği güçlendirilmeye çalışılır. İçerik 
yönetimi için kurulan bir yazılım 
olan CMS ise içeriğinizi oluşturmak, 
yayınlamak ve arşivlemek gibi 
amaçlar için kullanılır.

DERİN OLAN KUYU DEĞİL, 
KISA OLAN İPTİR!
İçerik yönetiminde en önemli 
hususlardan biri orijinal ve yaratıcı 
bir iş ortaya çıkarmanızdır. Orijinal 
olmayan bir içerik, rakiplerinizin 
gerisinde kalmanıza sebep olabilir. 
Çünkü taklit edilen bir içerik 
kendini kolaylıkla belli eder. Bir 
içerik, özgün olmalı ve potansiyel 
müşterilerin dikkatini çekecek şekilde 
hazırlanmalıdır. İçerik dili, hem sade 
olmalı hem de etkileyici bir izlenim 
bırakmalıdır. Evrensel bir bakış açısını 
temsil etmelidir; çünkü markanın 

gelecekte açılacağı pazarı ön görmeyi 
başarmak oldukça önemlidir. Sadece 
bir içerik üreterek, markanızın 
geleceğini inşa edebilirsiniz. Çünkü 
ürettiğiniz her bir içerik, hedef 
kitlenizin de ötesinde bir kitleye 
ulaşmayı başarabilir.

Günümüzde birçok insanın, 
sürekli olarak kullandığı sosyal 
medya platformları markanızın 
tanınırlığının artmasında 
ve geniş kitle hedeflerinizi 
gerçekleştirmenizde önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebeple sosyal medya 
üzerinde üreteceğiniz içeriklerin 
yönetimini özenle yapmanız önerilir. 
Sosyal medya çok geniş bir ağa 
sahip olduğu için paylaştığınız her 
bir gönderi, marka kimliğinizin 
inşasını etkileyebilecek kapasiteye 
sahiptir. Bu yüzden ürettiğiniz içeriği 
paylaşmadan önce belli analizlerden 
geçirmeniz sizin yararınıza olabilir.

Bir sosyal medya hesabında içerik 
yönetimi yapılırken;

n Üreteceğiniz her bir içerik için 
stratejik bir planlama yapmanız 
gerekir. Öncelikle markanızın 
hitap ettiği kitleye uygun içerikler 
üretmelisiniz. Kitle değişimi 
gerekiyorsa bu sonraki iştir.

n Sosyal medyanın son trendlerini 
takip ederek, popüler içerikleri 
kendinize uygun bir şekilde 
uyarlayabilirsiniz, video ve 
animasyon gibi dikkat çekici 
materyalleri de kullanarak 
rakiplerinizden sıyrılabilirsiniz.

n Markanızı temsil eden bir iletişim 
dili bulmanız ve kitlenize bu 
şekilde hitap etmeniz de oldukça 
önemlidir. Çünkü bu iletişim 
dili aynı zamanda sizin kurum 
kültürünüzdür.

n Belli bir satış oranı ya da farklı 
bir kitleyi kendinize doğru 
çekmek gibi bir hedef belirlediniz 
diyelim. Belirlediğiniz bu hedef 
doğrultusunda markanızı iyi analiz 
etmeli; güçlü ve gelişmesi gereken 
yönlerini tespit etmelisiniz.

n Aynı sektörde yer alan diğer 
markaların, sosyal medyayı 
nasıl kullandıklarını da analiz 
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etmelisiniz. Yapılan yorumlara 
bakarak potansiyel müşterilerinizin 
ihtiyaçlarını ve isteklerini bu 
şekilde tespit edebilirsiniz. 

n Sosyal medya üzerinden kendinizi 
dürüst ve şeffaf bir şekilde 
tanıtabilmek de önemlidir. Sırf 
dikkat çekmek ve daha geniş 
kitlelere yayılmak için gerçek dışı 
bir kimliğe bürünmemelisiniz. 

n Yaratıcı ve orijinal olmaya özen 
göstermelisiniz. Rakiplerinizin 
ortaya çıkardığı içeriklere benzer 
içerik oluşturmak, kötü bir 
izlenime sebep olabilir.

n İçeriğin paylaşımı ardından 
ortaya çıkan etkileşimleri analiz 
etmeniz de oldukça önemlidir. 
Paylaşımınız ardından markanıza 
kattığınız değerleri, potansiyel 
müşterilerden aldığınız yorumları 
ve beğeni oranlarınız gibi verileri 
değerlendirmelisiniz. Ortaya 
çıkan bu değerlendirme sonucu, 
gelecekte oluşturacağınız yeni 
gönderileriniz için referans olabilir. 

İÇERİĞİN ÖMRÜ GÜNDEN 
GÜNE KISALIYOR MU?
Firmalar içerik pazarlamasının 
gücünü görüyor ancak onu en 
iyi şekilde kullanacak stratejiyi 
oluşturmada sorun yaşıyorlar. Bunun 
birçok sebebi olabilir…

Örneğin sosyal medya aracılığı 
ile dağıtılan algoritmaya göre; 
Facebook’da paylaşılan bir içerik viral 
etki yakalayamazsa 150-180 dakika 
içinde ömrünü tamamlıyor. Yani 
bu ne demek? En kaliteli içeriklerin 
bile dikkatimizi çekmesi için birkaç 
saniye var. Durum böyleyken 
markalar içerik üretimi konusunda 
kesenin ağzını açmaktan çekiniyor. 
Dijital içerik pazarlaması alanında 
bulunan çözüm, içerik üretimi 
işini ajanslara devretmekle sınırlı, 
fakat zaman-maliyet baskısı bu 
çözümü de zorluyor. Bu durumda 
bir kez üretildiğinde uzun süre farklı 
formlarda değer yaratabilecek kaliteli 
içeriklere odaklanmak bir çözüm 
olabilir gibi görünüyor. 

Yine burada içeriğin yeniden 

kullanılması ve geri dönüşümü 
kavramlarını da değerlendirmek 
gerekiyor. Yani bu ne demek? 
Facebook üzerinden dağıtıp etkileşim 
alamadığınız bu içerik, bir Instagram 
galerisi haline getirildiğinde belki de 
harikalar yaratabilir. İçeriğin yeniden 
kullanılması, aynı içeriği farklı bir 
zamanda, bir başka platformda 
dağıtmak anlamına geliyorken; 
geri dönüşüm, dağıtım ömrünü 
tamamlamış bir içerikten yeni ve 
farklı formatta içerikler üretmeyi 
hedefliyor.

Markaların tüketici algısını etkin 
yönetmek için marka ve rakipler 
hakkında konuşulanları takip 
etmeleri, pazarlama iletişim 
stratejisinde buna göre güncelleme 
yapmaları, ürün ile ilgili zayıf 
noktalarda kaliteyi artırırken, 
tüketici memnuniyetini yükseltip 
tüketicilerin bu olumlu deneyimleri 
paylaşmalarını sağlamaları markanın 
imaj gücünü artıracak görünüyor. 

Markalar günümüzde söylediklerine 
göre değil de yaptıklarına göre 
yargılandıkları için, satın almada 
tüketicinin genel görüşleri yerine 
arkadaş tavsiyesi ya da deneyimler 
daha etkin hale geldi.  Satış ve hizmet 
ögelerinin yanı sıra, modern hayatta 
kişilerin hayatlarına kattıkları 
değer daha önemli oldu. İnsanların 
davranışlarını, nasıl yaşadıkları 
bilmemiz, onlara dokunmamız ve 
empatik iletişim kurmamız ve doğru 
içerik yönetimi tüm markalar için 
başarılı sonuçlar elde edilmesini 
sağlayacaktır. 

Edebiyatta “Yazar neden söz 
ediyor?” sorusu bize içeriği , “Yazar 
nasıl anlatıyor?” sorusu da üslubu 
buldurur. Şimdi bakın kendinize, 
marka iletişiminiz için içeriğiniz ve 
üslubunuz var mı? Ya da içeriğiniz 
var da üslubunuz mu uygun değil? 
Her ikisi de yoksa, gün bugündür, 
oluşturmaya başlayabilirsiniz.
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PINAR KABİL
Bilişim Teknolojileri Mühendisi

Dünyadaki insan topluluğunun 
neredeyse yarısı şehirlerde 
yaşıyor ve tahminler 2050 
yılına kadar bu oranın üçte 

ikisi olan 6,5 milyar insanın 
da şehirlerde yaşayacağını 

ön görüyor. Bu kadar insanı 
sorunsuz ve sürdürülebilir 
şekilde bir arada tutmak 

için, en üst seviye bilişim 
teknolojilerinden faydalanmak 
neredeyse zorunluluk artık. Bu 

nedenle ortak kullanılan tüm 
sistemler zaman içinde akıllı 

şekle dönüştürülüyor. 

HER ŞEY AKILLANIYOR
PEKi YA BiZ? 

P 
 
eki nedir bu akıllı olma hali?  Bir 
sisteme bilişimsel olarak akıllı 
diyebilmenin ön koşulu, o sistemin 

yönetilebilir bileşenler ile donanımsal ve 
yazılımsal olarak oluşturulması gerektiğidir.  
Daha da açarsak, bir bölgede üretilen verilerin bir 
merkezde analizini sağlayacak koşullarda birikimi 
ve yine o bölgede topluluğun yararına hizmet 
edecek şekilde servisi olarak tanımlanabilir.

İşte bu kapsamda dünya üzerindeki iletişimin 
akıllanması neticesinde uzakların yakın oluşu, 
oluşturulan ortak kaynakların insanlığın faydasına 
kullanımının önünü açıyor. Böylece aşırı kaynak 
kullanımı, karbon emisyonu, doğa ve afet yönetim 
sistemlerindeki kaybın minimum seviyelere 
indirgenmesi, insan terör olaylarının önlenmesi 
ve ülkelerin aynı bilişim networkleri ile birbirine 
fayda sağlayacak eşit insan ilkelerinin gelişimi ile 
daha kaliteli bir yaşamın önü açılmış oluyor.
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Akıllı teknolojileri makro ölçekten 
mikro ölçeğe indirgeyerek toplum 
tarafından talep edilir, fayda alınır ve 
uyum sağlanır hale getirmek gerek 
akıllı ev, akıllı bina projelerine gerekse 
de genişleyerek akıllı şehir projelerine 
destek verecektir.

Akıllı bina sisteminin vazgeçilmez 
özellikleri arasında açık bir teknolojiye 
sahip, kablosuz ve kablolu iletişime 
uygun, akıllı şehir entegrasyonuna 
hazır, kolay ve hızlı uygulanabilir, 
modüler ve genişletilebilir altyapıda 
olması sayılabilir. Ülkemizde akıllı 
bina teknolojileri ve akıllı şehir 
uygulamalarına talep her geçen gün 
artarken, uygulamada eksikliğini 
gördüğümüz bazı konulara dikkat 
çekmek ve farkındalık artırarak, satın 
alınacak akıllı evlerde nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini, akıllı şehir 
altyapılarında yapılması gerekenleri, 
yapılan akıl almaz hataları göstererek 
anlatmak gerektiği kanaatindeyim.

OMURGA SAĞLAMLIĞI İLE 
BUGÜNE DEĞİL YARINA 
YATIRIM YAP
IP altyapı (teknolojik cihazların 
birbiri ile iletimde kullandıkları 
protokol dili) ile tüm teknolojik 
sınırları ortadan kaldırarak, her 
bir proje için en uygun en pratik 
ve en ekonomik çözümü sunmayı 
hedefleyen bir görüş benimsenmeli. IP 
altyapı, farklı protokolleri bütünleşik 
olarak yönetmesinin yanı sıra, farklı 
ihtiyaçlara çözüm sunan tüm akıllı 
teknoloji üreticilerinin cihazlarını 
da yine aynı yenilikçi altyapıda ve 
platformda bir araya getiriyor. Bu 
bakımdan akıllı ev teknolojilerinde 
ve akıllı şehir teknolojilerinde 
öncelikli olarak kurulacak omurganın, 
gelecekteki öngörüler göz önüne 
alınarak bugünden yapılandırılması 
ve oluşacak network omurgasının 
YAPISAL KABLOLAMA altyapısı 
kriterlerine uygun inşa edilmesi 
gerekiyor. 

An itibarıyla ülkemizde yapılan 
inşaatlarda ne yazık ki bu konuda 

gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Akıllı 
bina networklerinde kullanılacak 

cihazların seçiminde oldukça 
cömert davranan inşaat sektörü, 
aynı hassasiyeti ve cömertliği 
altyapıda kullanılacak fiber 
optik kablolama ve yatayda 
kullanılacak bakır CAT6 

kablo ürünleri için göstermiyor. Zayıf 
akım kablolaması (bakır ve fiber) çoğu 
binada ya ankastre şekilde binanın 
yapım aşamasında duvar içlerinde 
gömülü şekilde yapılmıyor ya da eksik 
yapılıyor. Biraz daha açmak gerekir ise 
bina yapılırken elektrik için yapılan 
ankastre kablo, priz konumlandırması 
gibi data kablolaması için kullanılacak 
fiber ve bakır kabloların (ki zayıf akım 
kablolaması diye adlandırılıyor), bina 
yapım aşamasında ankastre kullanılıp 
her odada data prizinin bulunması, 
akıllı cihazların konulacağı duvarlarda 
olması (akıllı TV, Internet için modem, 
AccessPoint, akıllı diafon ve CCTV 
izleme) gerekiyor. 

Bu işlemler bina yapımı aşamasında 
yapılmadığı takdirde, sonrasında 
ihtiyaç durumunda, duvar üstü 
kablo kanalları kullanılarak kablo 
ve prizler yapılmak zorunda 
kalınıyor. Bu durum, yüksek bedeller 
ödeyerek alınan akıllı evin içerisinde 
istenmeyen görüntü kirliliği yaptığı 
gibi, ekstradan her dairenin en az 
10 bin ile 50 bin TL arasında bir 
masraf yapmasını da zorunlu kılıyor. 
Oysaki bina yapım aşamasında 
ankastre şeklinde kablolama gelecek 
ihtiyaçlar düşünülerek yapılmış olsa bu 
maliyetler çok küçük miktarlar ile ve 
şık bir görünüm kazandırılarak daire 
sahiplerine teslim edilebilir. 

Akıllı evlerde durum bu, gelelim akıllı 
şehirlere...
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AKILLI ŞEHİR PROJELERİNDE 
YAPILAN AKILALMAZ 
HATALAR
Akıllı şehirler; çevreye uyumlu 
fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile 
bireylerin yaşam kalitesini artıran, 
modern, fonksiyonel ve sürdürülebilir 
bir gelecek sunan, ileri yaşamsal 
teknolojiler ile desteklenmiş şehirlerdir. 
Şehir nüfusunun sürekli ve hızla 
artarak daha geniş bir alana yayılması 
ve gelişen inşaat altyapı teknolojileri 
ile hız kazanan şehirleşme sonucunda, 
şehir yöneticilerinin bu değişken 
demografik yapıya ayak uydurması 
gerekliliği her geçen gün artmaktadır.

Bu sorunlara çözüm olarak akıllı şehir 
uygulamaları her ne kadar gelecek 
vadediyor olsalar da sürdürülebilir 
ve geniş kapsamlı projelerin 
uygulama ve adaptasyon zorlukları 
ve yatırım geri dönüş sürelerinin hala 
yeterince kısalmaması uzun vadeli 

iş modellerinin oluşturulmasını 
zorlaştırmaktadır.  Akıllı şehirler 
tasarlanırken, şehrin öncelikle 
görünmeyen bölümü olan omurgası, 
gelecek ihtiyaçları göz önünde tutularak 
yapılır ki, her seferinde kaldırım 
taşlarının yılda bir yenilendiği gibi data 
kablolamaları da yenilenme ihtiyacı 
doğurmasın. 

Oysa günümüz teknolojilerinde 
bile yeterli bir altyapımız yok. 
Ülkemizin büyük şehirlerinin birçok 
bölgesinde fiber internet hizmeti 
alınamıyor. Bunun nedeninin yeterli 
fiber kablo altyapısının olmayışı 
olduğu söylenebilir. 83 milyonluk 
ülkemizde BTK verilerine göre 
ülkemizin toplam fiber kablo 
uzunluğu yaklaşık 360 bin km 
iken bu uzunluktan İstanbul’da 
kişi başı 3,3 metre, Ankara’da 4,5 
metre, İzmir’de ise 4,3 metre fiber 
altyapı düşüyor. Dünyada durum 

nedir diye merak edenler için bir örnek 
verecek olur isek; çok gelişmiş internet 
altyapısına sahip olan Stockholm’de 
2 milyon nüfus olduğunu, 1 milyon 
800 bin km fiber altyapı uzunluğu 
bulunduğunu ve kişi başına düşen 
fiber altyapı uzunluğunun 770 metre 
olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka 
örnek; Barselona’nın akıllı şehir 
macerası 1980 yılında belediyeler 
arasında fiber hatların döşenmesiyle 
başlamış. Sonraki yıllarda bilgi 
yönetimini gerçekleştirebilmek için 
e-belediye, otomasyon kayıt sistemi, 
şehir alan ağları, fiber optik kablolama, 
hava kirliliği ölçüm sistemleri, tematik 
veri tabanı, tarihi dijital kültürel 
sunucular, şehir güzergâhı adres veri 
sistemi gibi uygulamalarla akıllı şehir 
alanında büyük adımlar atılmıştır. Bu 
gelişmeler sayesinde Barcelona kenti 
2012 yılında İspanya’nın ilk akıllı şehri 
olmakla birlikte günümüzde de kendine 
yetebilen bir şehirdir.
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Hal böyleyken ülkemizde de 2020-
2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı hazırlanmış olup 
2019/29 sayılı 2020- 2023 Ulusal 
Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 
Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 
tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bununla birlikte ülkemizin çok 
yakında hayata geçireceği 5G ve 6G 
teknolojisinin kullanımı, bu fiber 
altyapı ile imkânsız gibi görünüyor, en 
az ihtiyaç olan fiber kablo uzunluğunun 
6 milyon km olması öngörülüyor. Toplu 
olarak kullanılan tüm sistemlerin, 
tüm telekomünikasyon altyapısının 
akıllanmasının fiber ağa bağlı olduğunu 
bir kez daha vurgulamak isterim. Her 
geçen gün artan bant genişliği 
ihtiyacı ve hızını taşıyabilecek tek 
teknoloji; fiber optik teknolojisidir. 

Bu bağlamda “Gelecek geldi ama biz 
farkında değiliz” diyen ABD’li yazar 
ve Google’ın Yapay Zekâ projesinin 
başında bulunan mühendisi Ray 
Kurzwil ‘e kulak verip bir an evvel akıllı 
şehirlerin ilk önce altyapısını geleceğe 
uygun şekle dönüştürmemiz ve 
akabinde tüm ülkeyi bir uçtan öteki uca 
yönetilebilir bağlantılı hale getirmemiz 
gerekmektedir.  

AKILLI ŞEHİRLERDE ALINAN 
BAZI HİZMETLER:
n Akıllı sokak ve cadde aydınlatması, 
n Akıllı park yeri yönlendirmeleri, 
n Trafik sinyalizasyon otomasyonu, 
n Coğrafi bilgi sistemleri, 
n Hızlı kablolu/kablosuz iletişim 
altyapısı, 
n Akıllı sayaç sistemi, 
n Trafik yoğunluğu uyarı sistemi, 
n Toplu ulaşım bilgilendirme 
entegrasyonu, 
n Kamera takip sistemleri, 
n Filo takip ve yönetimi, 
n Gürültü haritaları,
n Atık yönetimi, 
n Kamu bina ve altyapıları yapısal 
kontrolü, 
n Araç paylaşımı, 
n Hücresel haberleşme altyapı 
optimizasyonu, 
n Akıllı bahçe ve park sulama 
sistemleri, hava/su kalitesi ölçümü, vb.

Akıllı şehirlerde altyapının sağlam 
olmasını sağlayan en önemli 
teknoloji, dış ortam için özel üretilen 
ENDÜSTRİYEL NETWORK ürünleridir. 

Dış ortam dediğimiz kavramda, 
hava ısısının değişimi, çeşitli doğal 
olayların etkileri, ortamdaki sinyal 
kirliliği, titreşim, şimşek, yıldırım gibi 
hava olayları sayılabilir. Veri, görüntü 
ve ses networkünün üzerindeki 
olumsuz etkilerin bertaraf edilmesini 
sağlayan teknoloji kullanılmadığı 
takdirde, sistemlerden gerekli 
performans elde edilemediği gibi, 
çeşitli saldırılara maruz kalmasının 
da önüne geçilemez. Bu özellikler ile 
üretilen dış ortam network ürünlerinin 
maliyeti de iç ortam için üretilen 
network ürün maliyetlerinin en az 
üç katı niteliğindedir. Ülkemizin 
birçok dış ortam networklerinde, 
maliyeti düşürmek adına, iç ortam 
ürünleri kullanılarak akıl almaz 
hatalar yapılmaktadır. En ufak bir 
hava değişiminden kaynaklanan ürün 
arızaları ve akabinde yenisi ile değişimi 
neticesinde, baştan kaçınılan maliyetin 
katbekat üstünde bir masraf ile 
yenilenmesi yoluna gidilebilmektedir. 
Bu da ülkemiz ekonomisine büyük 
ölçüde zarar verebilmektedir.

Omurga sağlam olursa, taşınılacak 
yükün ağırlığı hissedilmez ve birim 
zamanda üretilen iş miktarı kaliteli 
şekilde artırılmış olur.  
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Omurga yapılandırılırken gelecek 
30 yıl göz önüne alınarak yapılır ki, 
yeni çıkacak teknolojileri destekler 
niteliğinde olması sağlanır. Bu 
bakımdan yapılan tüm akıllı şehir ve 
binaların zayıf akım ve networklerinde 
kullanılacak ürünlerin kriterleri, ilgili 
kurumların (örneğin Emlak Konut, 
TOKİ, Şehir Hastaneleri gibi) Teknik 
Şartnamelerinde belirlenmeli ve 
gerektiğinde güncellenerek tüm bu 
altyapıların denetimi yapılarak onay 
sürecinden geçmesi sağlanmalıdır.

AKILLI ŞEHİRLERDE AKILLI 
SAĞLIK UYGULAMALARI
Artan nüfus, değişen yaşam tarzı ve 
salgın hastalık riskleri ile vatandaşlara 
daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlık 
hizmeti vermek de artık kritik hale 
gelmiştir. Akıllı sağlık teknolojisi, 
gelişen mobil ve kablosuz teknolojileri 
sağlık hizmetlerinde kullanarak sağlık 

hizmetlerinin veri iletişim hızını ve 
kayıt sistemlerini artırmaya hizmet 
edecektir.

Akıllı sağlık uygulamalarının akıllı 
şehrin planlanması ile başladığı açık bir 
gerçektir. İlk olarak ihtiyaç analizine 
göre en gerekli yere en gereken hizmet 
sunumunun planlanması yapılmalıdır. 
İkinci olarak da hizmetin en kolay ve 
rahat erişim ve kullanım sağlayacak 
şekilde sunulması sağlanmalıdır. Akıllı 
sağlık teknolojisi kavramında akıllı 
cihazlar, akıllı sağlık hizmetlerinin 
temelini oluşturmaktadır. Bireylerin 
sağlık ve hastalık durumlarını takip 
edecek sensörler içeren cihazlarla 
yakın takibi ve tedavisi, risk analizi ve 
hizmete yönlendirilmesi artık günümüz 
teknolojileriyle mümkündür. Yakın 
gelecekte kişisel IoT tabanlı sağlık 
kontrol cihazlarının yaygınlaşmasıyla 
bireylerin akıllı şehir ağı bulunan 
ortamlarda daimî sağlık gözetiminde 
olması mümkün olabilecektir. Sağlık 
bilgi sistemi verilerinin takibi ve 

değerlendirilmesi, hastaların dijital 
sağlık cihazları ile uzaktan takibi gibi 
akıllı sağlıkla ilgili gelişmeler hızla 
devam ederken nereden başlamamız 
gerektiği nettir.  

Önce insan akıllandı, akıllı insan 
kendine hizmet eden diğer akıllı 
cihazları oluşturdu. Nvidia yapımı 
yapay zekâ (AI) Megatron Transformer 
Oxford Union’a konuk olduğu sırada 
kendisine sorulan “Yapay Zekâ (AI) etik 
olacak mı?” sorusuna verdiği cevap, 
akıllı olan insanı düşünmeye davet eder 
nitelikteydi: “Yapay Zekâ (AI) asla etik 
olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir 
araç gibi, iyi ve kötü için kullanılır. İyi 
bir yapay zekâ diye bir şey yoktur, 
sadece iyi ve kötü insanlar vardır.”

Akıl Allah vergisi, onu akıllı şekilde 
kullanmak insanın kendi tercihi. Akıllı 
olmak da yetmez, akıllı teknolojileri 
akıllı şekilde yönetebilme becerisi 
edinmek, gelecekte dünyanın yaşanılır 
olmasını sağlayacak tek gerçek.
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