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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,
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