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 Şubat 2023 sabahı belki de 
tarih boyunca gördüğümüz 
en büyük felaketlerden birine 

uyandık. Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan ve 10 farklı ilimizi olumsuz etkileyen 
yıkıcı deprem felaketi hem ülkemizi hem 
tüm dünyayı adeta yasa boğdu. Asrın en 
büyük felaketlerinden birisi olan bu yıkıcı 
depremde birçok vatandaşımız hayatını 
kaybederken, bazı kadim vilayetlerimiz de 
çok ağır hasar aldı. 

Böylesi sarsıcı bir felaketle başa çıkmak 
elbette hiç kolay olmadı. Afetin ilk 
gününden bu yana milletimiz tek yürek 
olarak kenetlendi. Türk halkının her 
zamanki feraseti, vicdanı, yardım etme 
duygusu ve gayretleri takdire şayandı. 
Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan 
ve depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez 
daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, 
milletimize başsağlığı diliyorum. Bundan 
sonra da şehirlerimizi yeniden ayağa 
kaldırmak ve insanlarımızı iyileştirmek 
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
devam edeceğimizi belirtmek isterim.  

Esas mesele; bu kadar yoğun şekilde 
potansiyel deprem riski taşıyan bir 
coğrafyada hele ki bu çağda böylesi bir 
yıkıma maruz kalmayacak bir ortak aklı 
tesis edemeyişimiz. Buralarda kaçınılan 
her bir maliyet çok daha büyük can ve mal 
kaybına sebebiyet vermekte. Artık sözün 
bittiği yerdeyiz, acilen aklın ve bilimin 
ışığında harekete geçmek zorundayız. 
Ülkemizin her köşesinde daha uzun vadeli 
şehir planlaması yapılması şart oldu. 
Kaybedecek bir dakikamız dahi yok ve 
milli bir seferberlik hareketi başlatmamız 
zaruri. Bu kapsamda ulusal afet eylem 
planlarımızın gözden geçirilmesi, 
garanti yapı standartlarının ve doğru 
zemin seçimlerinin zorunlu tutulması, 
inşaat sektöründe mesleki kuralların 
yerleşmesi, yapı denetim ve ruhsat 
sisteminin geliştirilmesi başta olmak üzere 
yapılacakların tamamının bağlayıcı ve 
bütüncül kanunlarla desteklenmesi çok 
büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren 
atacağımız tüm doğru adımlar sayesinde; 
ülkemizin bekasına, geleceğine, milli 
servetine ve milli güvenliğine yönelik kalıcı 
güvence sağlayabilir, gelecek nesillerimize 

güvenli yaşam alanları bırakabiliriz. 

Birçok ilimizi derinden etkileyen 
depremlerin yasını yaşarken, Tıbbi 
Cihaz Sektör Platformu olarak da bu 
büyük felaketin üstesinden hep birlikte 
gelmek üzere canla başla çalışmayı 
sürdürmekteyiz. Depremin ilk gününden 
itibaren başta Ankara, İstanbul ve 
İzmir olmak üzere birçok ilimizde 
faaliyet gösteren tıbbi cihaz tedarikçisi 
meslektaşlarımızın bölgelerindeki İl Sağlık 
Müdürlükleri ile koordineli olarak acil tıbbi 
malzeme yardımı sağlanması, devamında 
tedavi ve rehabilitasyona yönelik medikal 
ekipmanları temin etme noktasında 
sektör platformu olarak planlı bir çalışma 
yürüttük. Hatta birkaç gün içerisinde 
organize olarak 20 yataklı tam donanımlı 
bir Sahra Hastanesini hazırladık. 
Hastanemizin deprem bölgesine intikalini 
sağlayan gönüllü derneklerimiz ile bağışçı 
üyelerimize de canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Bu gurur verici çalışmaların 
sonucunda İskenderun’da hizmet 
vermeye başlayan bu hastanemizin yaralı 
vatandaşlarımıza ve hastalarımıza şifa 
olmasını temenni ederim. 

Ayrıca, ülkemizin geçtiği bu zor dönemde 
gövdesini siper eden kurtarma ekiplerine, 
sivillere, askerlere, polislere, itfaiye 
erlerimize, madencilerimize, ayni ve nakdi 
yardımda bulunan insanlarımıza, kendi 
uzmanlık alanında inisiyatif alan tüm 
kuruluşlara, hülasa ‘’Birlikte Mümkün’’ 
kılmak için harekete geçen tüm vicdan 
sahibi insanlarımıza da şükranlarımı 
sunuyorum. 

Ülkemizin geniş bir coğrafyasını ve birçok 
aileyi etkileyen bu felakette maalesef 
yakınlarını kaybeden meslektaşlarımız 
da oldu. Tümdef Genel Başkanı kadim 
dostum Kemal Yaz’ın depremde kaybettiği 
ağabeyine, Güneydoğu Medikalciler 
Derneğimizin Başkanı Ahmet Bulut 
kardeşimizin annesi, babası ve yakın aile 
bireylerine Allah’tan rahmet, sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Ve kayıplarını 
bilemediğim tüm meslektaşlarımın da başı 
sağ olsun…

Allah bir daha böyle felaketleri milletimize 
yaşatmasın.

Kalın sağlıcakla,

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

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

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

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

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

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

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

ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

YIL: 2023 • SAYI: 25
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SEİS HABERLER
n ÜYEMİZ MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE DONANIMLARI FİRMASI 

YETKİLİLERİNE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ

n ÜYEMİZ JEOMED İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ YETKİLİSİ 
SÜLEYMAN POLAT’IN SENDİKAMIZI ZİYARETİ

n TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ DAİRESİ BAŞKANI MURAT 
ERTEKİN ZİYARETİ

n MEDİKAL MARKET SAHİBİ MESLEKTAŞLARIMIZLA BULUŞMA 

n SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ANKARA KALKINMA 
AJANSI İLE ÜYEMİZ KOBAY A.Ş. ZİYARETİ

n TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA TUZCU 
ZİYARETİ

n TİSK GENEL SEKRETERLER KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI

n TİCARET BAKANLIĞI KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ 
DAİRESİ DAİRE BAŞKANI PINAR ASLAN ZİYARETİ
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AKILLI ŞEHİRLERDE 
AFET YÖNETİMİ
n  Bu sayı mühendis kimliğimi daha çok ortaya 

çıkartacak bilimsel bir yazı yazacağım dedim 
kendime. Çünkü aksi, gördüklerinizin ya da 
duyduklarınızın bir tekrarı olurdu. Ya da olması 
gereken ama olmayanların düellosu… Dahası her 
birimiz öylesine karışık duygular içindeyiz ki, 
söylenebilecekleri çoktan tükettik ve en sonunda 
ben ne yapabilirime geldik. İşte bu yüzden ‘başkaları 
neler yapıyor ve neler yapılabilir’ i yazmak istedim.

DEĞER ODAKLI MARKA OLMAK
n İnsanoğlu doğumdan itibaren belki kendi arzusuyla 

belki de dış etmenlerin etkisiyle, kendisine birçok 
ağ kurar. Ya yeniden oluşur bu ağlar ya da daha 
önceden birilerinin vasıtasıyla oluşmuş olan ağların 
birer üyesi olmak kaçınılmazdır. Peki nedir bu ağlar? 
Bize kattıkları, bizden götürdükleri nelerdir? İyisiyle 
kötüsüyle masaya yatırıp teşhisini koyalım.

TOPLUMSAL ATALETTEN  
KİŞİSEL ATALETE
n Millet olarak cumhuriyet tarihimizin en ızdıraplı 

günlerini yaşıyoruz…Bu deprem sadece yer 
kabuğunu, binaları değil, orada olan tüm insanları ve 
geride kalanları da ezdi geçti. Bedenler ile birlikte 
ruhlar da yara aldı. Her birimiz doğrudan ya da 
dolaylı olarak bu travmanın etkisinde yara bere 
içindeyiz. 

SEKTÖRDEN HABERLER
n SGK BARKOD EŞLEME VE GÖRSEL NEDENİYLE RETLER 

VE BAŞVURUNUN KAPATILMASI SORUNUNA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR

n MEDİKAL ENDÜSTRİSİNİN TİCARET PLATFORMU EXPOMED 
EURASİA FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

n ‘RUSYA’DAKİ ORTAĞINIZI NASIL BULACAKSINIZ?’ WEBİNARI

n İSEK ETKİNLİK – TCESİS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

n ON İKİNCİ KALKINMA PLANI SAĞLIK ENDÜSTRİSİNDE 
DÖNÜŞÜM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUPLARI 
TOPLANTILARI

n İKMİB 2023/2 SAYILI TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ KOMİTE 
TOPLANTISI

n SEKTÖRÜMÜZÜN DEPREM ÇALIŞMALARI

Ocak-Şubat-Mart 202302

BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ
n Son birkaç yıldır distopik bir romanın içinde ya da bir 

film setinde yaşıyor gibiyiz.  Bundan 20 yıl önceden 
baksak uçuk bir film senaryosu ya da roman konusu 
gibi gelebilirdi. Ama maalesef tüm bunlar bir kurgu 
değil. Gerçeğin ta kendisi, hem de en acısından! 
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Son birkaç yıldır 
distopik bir romanın 
içinde ya da bir film 

setinde yaşıyor gibiyiz.  
Bundan 20 yıl önceden 

baksak uçuk bir film 
senaryosu ya da roman 
konusu gibi gelebilirdi. 

Ama maalesef tüm 
bunlar bir kurgu değil. 

Gerçeğin ta kendisi, 
hem de en acısından! 

T 
 
arihin tanıklık ettiği en 
büyük felaketlerden birisi 
olan Kahramanmaraş 

merkezli deprem maalesef bazı 
şehirlerimizi yerle bir edecek mahiyette 
ağır bir yıkıma sebep olurken hepimizi 
hüzne boğdu. Depremin şiddetinden 
ziyade süresi de kayıplarımızı daha 
büyük seviyelere ulaştırdı. Adeta sözün 
bittiği yerdeyiz, acımız çok derin, 
üzüntümüz gerçekten çok büyük. 
Ne yediğimizden ne içtiğimizden tat 
alamayacak, iyilik halimizden utanacak, 
velhasıl hiçbir şeyden mutlu olamayacak 
kadar zorlayıcı duygularla baş etmek 
durumundayız. Bütün dünyayı yasa 
boğan ve ülkemizin neredeyse beşte 
birini olumsuz etkileyen bu üzücü 
deprem felaketi sonucunda hayatını 
kaybeden tüm vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır 
ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyorum.

Depremde evleri zarar gören, göçük 
altından kurtulan ve acil yardıma 
ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 
daha ilk günden itibaren harekete 
geçen, maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen insanımızın güzel kalbi ve 
feraseti sayesinde yaralar beklenenden 
daha hızlı sarılmaya başlandı. Sadece 
ülkemizden değil, dünyanın her 
yerinden yapılan maddi ve manevi 
destekler, düzenlenen kampanyalar ve 
bizzat ülkemize gelerek arama kurtarma 
çalışmalarına katılan ülkelerin gayretleri 
de insanlık adına gurur vesilesi oldu.

TESTİ KIRILDIKTAN SONRA… 
Belki de geçmişte hepinizin bir vesileyle 
duymuş olduğunuzu düşündüğüm o 
bilinen fıkraya göre; Nasreddin Hoca 

bir gün oğlunu çeşmeye göndermiş.  Su 
testisini ona verdikten sonra, bir de 
tokat atmış ve ‘Sakın testiyi kırma!’ 
demiş. ‘Testi kırık değil ki çocuğa neden 
tokat attın Hoca?’ diye soranlara ise 
‘Testi kırıldıktan sonra tokat atmak ne 
işe yarar?’ diye cevap vermiş. 
Elbette bu şiddette yaşanan doğal 
bir felaketle baş etmek hiç de kolay 
olmuyor. Ancak deprem kuşağında yer 
alan ve yakın tarihinde birçok yıkıcı 
deprem yaşamış bir ülkenin, depremin 
hem öncesinde hem de sonrasında 
çok daha hazırlıklı olması gerekirdi. 
Toplumun tüm kesimleri tarafından 
böyle bir irade ve kolektif bilinç 
zamanında ortaya konabilse belki de 
bu acıların hiç birisi yaşanmayacak, 
bu kadar yıkım ve can kaybı 
olmayacaktı. Başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere tüm dünyada yerleşim 
yerlerinin nereye kurulacağı (ya da 
nereye kurulamayacağı), binaların 
hangi standartlarda yapılacağı (ya da 
yapılamayacağı), kontrol ve denetim 
işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı (ya da yapılamayacağı) 
bilinmekte iken, nasıl olur da benim 
güzel ülkemde bu evrensel normlar 
yokmuş gibi davranılır aklım almıyor. 
Bu yüzyılda insanlarımızın göz göre 
göre yaşadığı bu trajedi büyük bir ibret 
vesilesidir. Tabi ki yazımın devamında 
bir suçlu aramak derdinde değilim ama 
yaşanan bu doğal felaketlerin etkisini 
azaltmanın yollarını herhalde sadece 
ben bilmiyorum ama şunu biliyorum ki 
bu elim hadiseden herkes üzerine düşen 
payı almalıdır.
Depremin yıkıcı etkisini ve her şeyden 
önce can kaybını azaltmak için deprem 
öncesinde alınması gereken tedbirler 
bir an evvel alınmalıdır. Güçlü bir 
irade ile istisnasız uygulanacak yasalar 
ve alınacak ek tedbirlerle birlikte 
en azından bugünden sonra gelecek 
nesillerimize güvenli yaşam alanları 
bırakmanın yollarını hep birlikte 
bulmalıyız. Bu noktada devlete, bağlı 
kurumlara, sivil inisiyatiflere ve dahi 
vatandaşlarımızın kendisine büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Artık bu 
acıların bir daha asla yaşanmasına 
izin vermemeliyiz. Bu noktada başta 
deprem olmak üzere tüm doğal afetlere 
karşı alınacak bilimsel ve toplumsal 
tedbirlerin eğitim sistemimize entegre 
edilerek küçük yaşlardan itibaren bilinç 
seviyesinin yükseltilmesi elzemdir.

UĞUR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr
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NE YAPABİLİRİZ?
Milli iradenin tecelli ettiği 
karargâh olan Büyük Millet 
Meclisimizin, millet adına yönetim 
yetkisi alan siyasi partilerimizin, 
bakanlıklarımızın, mimar ve 
mühendislik örgütlerinin, eğitim 
bilimcilerin, yer bilimcilerin ve çevre 
bilimcilerin kolektif aklı hâkim 
kılması, gelecek nesillerimiz için 
alınabilecek en büyük sorumluluktur. 
Zira deprem sonrasında yeniden 
yapılanma ve top yekûn ayağa kalkma 
ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaçtan 
hareketle, yaraların sarılması, oluşan 
maddi ve manevi enkazın ortadan 
kaldırılması, barınma ve beslenme 
başta olmak üzere eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin kesintisiz olarak 
verilmesi, çevresel olumsuz etkilerin 
asgariye indirgenmesi için ortaya 
çıkacak finansman ihtiyacının ne 
şekilde temin edileceği, bunun en 
hızlı ve en düşük maliyetle hazır 
edilmesine yönelik tedbirlerin 
alınması, yani afet riski finansman 
stratejisinin oluşturulması ve afetle 
birlikte uygulanmaya alınması afet 
yönetiminin etkinliğini artıracağı gibi 
ekonomik kayıpları da azaltacaktır.

Toplum dinamikleri açısından her 
kişi ve kurum kendi üzerini düşeni 
yapacak olsa dahi, her ne olursa 
olsun birlikte iyileşmenin yollarını 
aramalıyız. Bu büyük insanlık dramı 
karşısında, millet olarak tek vücut 
olmak ve yaralarımızı sarmak için 
birbirimize destek olmaktan asla 
vazgeçmemeliyiz. Böyle bir dönemde 
toplumun tüm kesimlerinin aklı 

selim davranması, vicdanıyla hareket 
etmesi, bölgeye ve depremzedelere 
odaklanarak empati kurulması 
öncelikli görevimizdir. 

Bu bağlamda günümüz dünyasında 
sivil toplum kuruluşlarının giderek 
daha büyük önem kazandığına da bir 
kez daha şahit olduk. Demokrasinin 
egemen olduğu gelişmiş ülkelerde ve 
çağdaş toplumlarda STK’lar giderek 
ağırlıklarını hissettirmektedir. 
Kamu yönetiminin örgüt yapısı 
dışında kalan STK’ lar resmî ve resmî 
olmayan yurttaş örgütlenmeleri 
aracılığı ile yerel yönetimler üzerinde 
kolaylıkla sistemli ve sürekli etki 
sağlayabilirler. Örgütlü sivil toplum; 
işsizlik, ayrımcılık, yoksulluk, çevre, 
ticaret, kalkınma, sosyal refah, 
insan hakları, afetle mücadele ve 
gelişmekte olan ülkelere yardım gibi 
birçok konuda vatandaşların görüş ve 
isteklerine tercüman olmakta, kısa ve 
uzun vadeli etkinliklerle savunduğu 
fikirleri gündeme getirmekte ve 
hayata geçirmektedir. STK’ların iş 
birliğinde toplumsal hareketlerin ve 
vatandaşlık inisiyatiflerinin toplumda 
hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına 
ve sivil toplum hareketlerinin 
küreselleşmesine katkı sağlamak, bu 
dakikadan sonra her birimizin şahsi 
meselesi olmalıdır. Velev ki mevzu 
derin, ayrı bir yazının konusu olur.

Biz Tıbbi Cihaz Sektörü olarak, tıpkı 
pandemi sınavında gösterdiğimiz 
üstün başarı gibi deprem felaketinde 
de inanılmaz hızlı bir reaksiyon 
göstererek ilk andan itibaren tıbbi 

malzeme yardımlarımızı bölgeye 
ulaştırdık. Başta İstanbul, Ankara ve 
İzmir olmak üzere tüm şehirlerimizde 
faaliyet gösteren tıbbi malzeme 
firmalarımız İl Sağlık Müdürlüklerini 
de harekete geçirerek proaktif bir 
tutumla tıbbi cihaz teminine yönelik 
bazı organizasyonlar düzenledi. 
Depremin ilk haftasında yıkımın 
ölçeği anlaşıldıkça ve devamında 
artan ihtiyacı gördükçe sektör 
temsilcileri olarak yeni bir inisiyatif 
alarak topladığımız nakdi ve 
ayni bağışlarla 20 yataklı Sahra 
Hastanesini birkaç gün içerisinde 
donatıp deprem bölgesine intikalini 
sağladık. Sağlık Bakanlığımıza 
hızlıca devir işlemleri yapılarak 
İskenderun’da hizmete açılan mobil 
hastanemizin yapımında emeği geçen 
tüm meslektaşlarımıza, ayni ve nakdi 
yardımlarıyla yapımı destekleyen üye 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bu üstün başarı, feraset ve sağduyu 
karşısında meslektaşlarımızla bir kez 
daha gurur duydum.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu 
günlerde bir olma inancıyla, yaklaşan 
Expomed Fuarımızın tüm katılımcılar 
için başarılı ve bereketli olmasını 
diliyorum. Sektörümüzün en önemli 
buluşma noktalarından birisi olan 
bu etkinliğe tüm sektör bileşenleri 
ve meslektaşlarımızı bekliyoruz. Bu 
vesileyle bir araya gelmek, birbirimizi 
görmek ve yeniden kucaklaşmak 
hepimize iyi gelecektir.

Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle,
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SGK BARKOD EŞLEME VE GÖRSEL NEDENİYLE
RET’LER VE BAŞVURUNUN KAPATILMASI
SORUNUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

MEDİKAL ENDÜSTRİSİNİN TİCARET PLATFORMU 
EXPOMED EURASIA FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Geri ödeme başvurularının 
değerlendirme süreçlerinde 
‘Görsel Temini’ konusunun 
sağlık endüstrisinde çok ciddi 
sıkıntılar yarattığı vurgulanarak, 
malzeme tedariği ve 
hastaların ürünlere erişiminde 
gerçekleştirilecek iyileştirmeler 
için SGK ile iş birliği talebinde 
bulunduk.

Halihazırda TİTCK tarafından 
ürünlerin kaydı sırasında 
istenen ürün görselleri bu 

aşamada TİTCK’nın onayından 
geçmektedir. SGK ise geri ödeme 
kurumu olarak bu görselleri yeniden 
incelemekte ve görseli uygun olmadığı 
gerekçesi ile çok sayıda ürünün 
barkod eşlemesini reddetmekte, 
ikinci incelemeden sonra ise tekrar 
değerlendirmeye kapatmaktadır. Bu 

durum piyasaya arzı ciddi anlamda 
engellemektedir.

Bu kapsamda, daha önce SGK Kurum 
Başkanı Kürşad Arat ile görüşülmüş ve 
konu aktarılmıştı. Konunun farkında 
oldukları ve bir çözüm üretmeye 
çalıştıkları yolunda alınan bilgiye 
karşın ilerleme olmadığından Kurumda 
TİSK’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak bulunan Nadir Yürüktürkmen 
ile görüşülerek konunun iki hafta üst 
üste Yönetim Kurulu toplantılarında 
dile getirilmesi sağlanarak durumun 
aciliyeti aktarıldı. Konu ile ilgili  
SGK Kurum Başkanı Kürşat Arat’ın 
Danışmanı Tuba Yıldız ziyaret edilerek, 
en başından itibaren yaşanan sorunlar 
tekrar sözlü olarak izah edilip yazılı 
olarak da kendilerine iletildi. 

Aktarılan Hususlar

n SUT kodu eşleşme başvurularında 
görsel talebinin geriye dönük 
uygulanması,

n Üst üste ret alan barkodlar için 
bir sonraki dönem başvurusunda 
aynı SUT kodu için eşleşme talebi 
yapılamaması,

n AB’nin yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
(MDR) geçişinin etkisi.

İletilen Çözüm Önerilerimiz

n Geri ödeme konusunda bir 
mecburiyet olan ‘Ürün Görseli’ 
değerlendirmesinin belirli 
kriterlere bağlı olarak istikrarlı, 
şeffaf ve öngörülebilir bir düzende 
değerlendirilmesi, komisyonlara 
ve ürünlere göre değerlendirmenin 
farklılık göstermemesi,

n Başvuruların esas (Ürün, ilgili SUT 
alanına eşlenmesi) ve usul (Katalog, 
görsel ve belgeler) açısından 
değerlendirilmeye alınması,

n Başvurularda esastan 
değerlendirmeyi etkilemeyen 
nedenlerle reddedilen ürünlerin 
geriye dönük başvurularına hak 
tanınması.

Medikal endüstrinin ve sağlık 
sektörünün heyecanla beklediği 
Uluslararası İstanbul Tıbbi 
Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, 
Rehabilitasyon, Laboratuvar 
Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, 
Donanım ve Hastaneler Fuarı 
Expomed Eurasia, 30. kez 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
30 yıldır kesintisiz düzenlenen 
fuar bu sene 16-18 Mart tarihleri 
arasında Büyükçekmece – 
İstanbul’daki Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde ziyaretçileri 
ile buluşacak. Fuarda ziyaretçiler 
medikal alandaki en yeni ürün 
ve hizmetleri yakından inceleme 
fırsatına sahip olacak.

Reed Tüyap Fuarcılık tarafından 
düzenlenen 30. Expomed Eurasia 
Fuarı, 16-18 Mart 2023 tarihleri 

arasında Büyükçekmece, İstanbul’daki  

 
 
 
 
 
 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
500’ün üzerinde yerli ve yabancı medikal 
firmanın katılımı ile gerçekleşecek.
2023 yılında yurt içinden ve dışından 
30 bine sektör profesyoneli tarafından 
ziyaret edilmesi beklenen fuar, tıbbi 
cihaz, medikal malzeme ve sağlık 
alanında Avrasya bölgesinin en 
önemli ihtisas fuarı olarak öne çıkıyor. 
Fuarda ziyaretçiler “Elektro Medikal 
Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar 
Teknolojileri”, “Ortopedi - Fizik Tedavi 
- Rehabilitasyon”, “Sarf Malzeme ve 
Tek Kullanımlık Ürünler”, “Hastane 
Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi”, “ve “OTC 
(Reçetesiz Ürünler)” kategorilerindeki 
ürünleri yakından görüp inceleyebilecek. 
Fuar 4. defa hibrit formatta 
düzenleniyor.  2020 yılından beri 
hibrit formatta düzenlenen Expomed 
Eurasia, fiziki fuarın yanı sıra sunduğu 
dijital çözümlerle de katılımcı firmaları 

ve fuar ziyaretçilerini online iş ağı 
platformu “Business Connect Programı” 
üzerinden dijital ortamda da bir araya 
getiriyor. Fuar katılımcıları potansiyel 
müşterileri ve yeni iş ortakları ile online 
iş ağı platformu Business Connect 
Programı üzerinden ilk önce 13-17 
Mart 2023 tarihlerinde “Distribütör 
Günleri” kapsamında dijital ortamda 
buluşurken, 20 Mart - 3 Nisan 
2023 tarihleri arasındaki “Online İş 
Bağlantıları” süresince fuar sonrası 
dönemde de bağlantıda kalabilecekler.   
Fuar biletlerinden elde edilecek 
gelir depremzede vatandaşlar için 
kullanılacak Fuarı ziyaret etmek isteyen 
sektör profesyonelleri online biletlerini  
www.expomedistanbul.com adresinden 
satın alabilirler. Satın alacağınız 
biletlerden ve otoparklardan elde 
edilecek gelir, deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımıza yardım için 
kullanılacaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgiye  
www.expomedistanbul.com/ 
adresinden erişilebilecek.
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Toplantıya RTİB (Rus-Türk 
İş Adamları Birliği) Başkanı 
Naki Karaaslan, MSP Genel 

Müdür Yrd. N. B. Bantsekin, MSP 
Uluslararası İlişkiler Mdr. P.V 
Kondraşov, R.F Türkiye Cumhuriyeti 
Ticaret Temsilcisi A.A Gashigullin, 
T.C Moskova Ticaret Başmüşaviri 
Alper Eriten, İOSİD (İkitelli) Başkanı 
Ahmet Akkaya ve Gebze OSB 
Başkanı Vahit Yıldırım, Sendikamızı 
temsilen MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan katılım sağladı.
Yüzlerce firma sahibi ve 

temsilcilerinin katılım sağladığı 
webinarda MSP yetkilileri 
sunum gerçekleştirirken, Ticaret 
Ataşelerimiz iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin son durumunu 
iletti. Ayrıca Gebze, BAİB ve İOSİD 
Başkanları iki ülke arasındaki 
firmaların ortaklık ve yatırım 
durumunu, RTİB Başkanları Naki 
Karaaslan ve Sabahattin Yavuz da 
Rusya’daki ekonomi ve yatırım iklimi 
konularında görüşlerini bildirdiler. 
Webinar soru- cevap sonrası sona 
erdi. 

‘RUSYA’DAKİ 
ORTAĞINIZI 
NASIL 
BULACAKSINIZ?’ 
WEBİNARI
‘Rusya’daki Ortağınızı Nasıl 
Bulacaksınız?’ konu başlıklı 
webinar; son gelişmeler 
perspektifinde dünya ve 
özellikle Rusya’da ekonomi, 
finans, iş dünyası ve 
yatırımlar hususunda yaşanan 
değişimler ve önümüzdeki 
senelerde de yaşanmaya 
devam edecek gelişmeler 
ışığında Rusya’nın KOSGEB’İ 
olan MSP (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri 
Kalkındırma Federal Şirketi) 
ile birlikte düzenlendi. 

Toplantıda, Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca 
tarafından kısaca TCESİS hakkında bilgilendirme 
yapılarak, Eğitim Danışmanımız Rabia Yıldız tarafından  

hazırlanan sunum doğrultusunda TCESİS süreçleri 
hakkında bilgiler de ayrıntılı olarak katılımcılara aktarıldı. 
Katılımcılardan gelen sorular cevaplanarak, Yönetmelik ve 
mevcut uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

İSEK ETKİNLİK – TCESİS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesinin 
düzenlemiş olduğu “İSEK Etkinlik Serisi” 
kapsamında “TCESİS Genel Bilgilendirme 
Eğitimi” 20.12.2022 tarihinde online olarak 
düzenlendi.
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Kamu kesimi, özel sektör ve 
sivil toplum katılımının 
çoğulcu bir anlayışla 

sağlanması hedeflenen Özel 
İhtisas Komisyonunda; ilaç 
çalışma grubunun raportörlüğünü 
İlaç Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası yürütürken; tıbbi cihaz 
çalışma grubunun raportörlüğünü 
ise Sendikamız Genel Sekreteri 
İlke Eren Karaca yürütmektedir. 
10. ve 11. Plan dönemlerinde 
plan çalışmalarına dahil edilen 
sektörümüz yine geniş katılımla 
çalışmalara katkı sundu. 

İlki 24 Aralık 2022 tarihinde, 
ikincisi 21 Ocak 2022 tarihinde 
olmak üzere iki kez toplanan 
12. Kalkınma Planı Tıbbi 
Cihaz Sektörü Çalışma Grubu 
Toplantılarında TİTCK Başkanı 
Dr. Asım Hocaoğlu ve Başkan 
Yardımcısı M. Hakan Fırat, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, 
Savunma Sanayi Başkanlığı, 
TÜBİTAK ve TÜSEB’den 
temsilciler ile Başkan Vekilimiz 
L. Mete Özgürbüz’ün yanı sıra 
sektör STK’larından MASSİAD, 
EGEDER, TÜDER, ARTED, 
OSTİM Mediküm ve İSEK’in 
temsilcileri de yer aldı. 

Toplantıda sektörün geç 
ödemeler ve düşük SUT fiyatları, 
MDR regülasyonu gibi güncel 
ve süreğen sorunlarının yanı 
sıra dijital sağlık, alternatif 
geri ödeme modelleri, yenilikçi 
teknolojiler gibi başlıklarda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Çalışma 
grubu sektörel konulara dair 
politika önerileri geliştirerek yeni 
plan döneminde beklenen gelişme 
alanlarına dair bir vizyon ortaya 
koymak üzere değerlendirmelerde 
bulundu. 

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI SAĞLIK ENDÜSTRİSİNDE 
DÖNÜŞÜM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA 
GRUPLARI TOPLANTILARI
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
koordinatörlüğünde 12. Kalkınma Planı hazırlıkları 
çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde 
Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ilaç ve 
tıbbi cihaz sektörlerinde mevcut durum ile sorun ve 
gelişme alanları belirlenerek söz konusu sektörlerde 
yüksek katma değerli üretim ve ihracat kabiliyetini 
artıracak, küresel pazardaki rekabet gücümüzün 
artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri 
geliştirilmesi amacıyla Aralık ve Ocak ayında iki  
toplantı yapıldı.  İKMİB 2023/2 

SAYILI TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜ KOMİTE 
TOPLANTISI
Tıbbi cihaz ihracatçıları ve sektör 
temsilcilerinin katıldığı İKMİB 
Tıbbi Cihaz Sektör Komitesi 
Tayfun Demir başkanlığında, 
hibrit olarak toplandı. 
 

Toplantıya Uzmanlarımız Ferda 
Temir ve Nurdan Başdoğan online 
olarak katılım sağladı. Toplantıda 

yakın zamanda gerçekleşen Arab Health 
2023 Dubai Fuarı’na katılan firmaların 
görüşlerine yer verildi. Ayrıca 2023 
yılında gerçekleşecek olan ve katılımının 
faydalı olacağı düşünülen fuarlar 
hakkında konuşuldu. 6 Şubat 2023 
tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş 
merkezli depreme, tıbbi cihaz sektörü 
olarak yapılan ve yapılacak olan 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Daha önceden kurulmuş 
olan ve bu süreçte daha etkili bir şekilde 
kullanılması için sektörden firmaların ve 
temsilcilerin olduğu WhatsApp grubunun 
tekrar kurulması kararı alındı. Sektörün 
en önemli konularından biri olan 
GTİP çalışmalarının hızlandırılarak bu 
sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Toplantı sonunda firmalardan gelen 
gündem önerilerine yer verildi. 
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Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat 
sabahı ilk iş olarak; Başkanımız Metin 
Demir sağlık endüstrisinde yaşanan 

ve yaşanacak durumları değerlendirmek ve 
planlamalarımızı yapmak üzere Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü’ nün yer aldığı koordinasyon 
toplantısına katıldı. Ardından Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında ülkemizi sarsan 
deprem felaketi sonrası yapılacak acil yardımları 
görüşmek, ilgili kurumlarla irtibata geçmek 
üzere HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, 
TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB 
olarak bir araya gelindi. Ayrıca Tıbbi Cihaz Sektör 
Platformu olarak, deprem bölgesi için malzeme 
alarak bağışta bulunmak isteyen kurumlara da 
tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve tıbbi ürünlerle ilgili 
fiyat çalışması yaparak, yurt içi ve yurt dışından 
gelecek bağışların koordinasyonu noktasında 
etkin rol almaya çalışıldı. 
Deprem bölgesinde hastaların ilk müdahalesi 
için alanların olmaması ve deprem felaketinden 
dolayı çoğu hastanenin yıkılması durumu, 
öncelikle depremzedelerin ilk müdahale 
alanlarına ve Sahra Hastanelerine olan ihtiyacını 
ortaya koydu. Bu ihtiyaçlardan ötürü, Sektör 
Platformumuzla büyük bir organizasyon süreci 
yürütülerek 20 yataklı Sahra Hastanemizin 
kurulumu, ürünlerin temini ile ilgili sektör olarak 
koordineli bir şekilde planlamalarda bulunuldu 
ve İskenderun Devlet Hastanesi bahçesine 
20 yataklı Sahra Hastanemizin kurulumu 
tamamlandı. Başkan Vekilimiz L. Mete Özgürbüz 
aracılığında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş 
birliği ile yerli teknolojilerimizle hazırladığımız 

SEKTÖRÜMÜZÜN DEPREM 
ÇALIŞMALARI

Sağlıktaki tüm sivil toplum kuruluşları ve örgütler, 
depremin ilk günlerinden itibaren bir iletişim 

hattı kurarak planlama yapmaya başladı. Bu hat 
üzerinden sağlık alanındaki tüm acil ihtiyaçların 

bölgeye gönderilmesi için aralıksız çalışmaya devam 
ediliyor…
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Başkanımız  
Metin DEMİR 
Deprem  
Bölgesinde 
Başkanımız Metin Demir, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Bşk. Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberlerindeki heyet ile birlikte 
afet bölgelerini ziyaret edip yapılacak 
çalışmalar için Şanlıurfa’ya, 
Diyarbakır’a ve Kilis’e ziyaret 
gerçekleştirdi.

mobil sağlık kliniğimiz de hazır 
hale getirilerek Sağlık Bakanlığına 
bağışlandı.  Bu destek ve yardımlara 
ek olarak, firmalarımızdan deprem 
bölgelerine MASSİAD aracılığıyla 
nakdi bağışlar da yapıldı.
Ayrıca, Tıbbi Cihaz Satış Tanıtım ve 
Reklam Yönetmeliği’nin gerektirdiği 
eğitimlerin verildiği Tıbbi Cihaz 
Eğitim Sistemi (TCESİS) kapsamında 
deprem nedeniyle afet bölgelerinde 
ikamet eden adaylarımızdan 6 ay 
boyunca eğitim ve sınav ücretinin 
talep edilmemesine ilişkin çalışmalar 
yapıldı. Sağlık Bakanlığından 
ulaşan tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve 
ürünlerin stok durumları ile ilgili liste 
oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlüğüne 
teslim edilen deprem bölgelerine 
iletilen tıbbi malzeme yardımlarına 
ilişkin liste Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna iletildi. 
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Görüşmede Genel Sekreterimiz 
İlke Eren Karaca, Yılmaz Salık’a 
projenin kabul edildiğini ileterek 

ihtiyaç analizi belirleme sürecinde 
olduğumuzu ve bu aşamadayken projeye 
katılacak üretici firma sayılarını artırmak 
istediğimizi belirterek destek istedi. 
Ayrıca 12. Kalkınma Planı’nda sağlık 
sektörünü temsilen raportör olarak 
görev aldığını ileten Genel Sekreterimiz, 
bu konuda da Salık’tan sektöre yönelik 
görüş ve önerilerini beklediklerini 
aktardı. Genel Sekreterimiz ayrıca TİSK 
Akademi’den bahsederek SEİS üye 
ve çalışanlarına açık olduğunu ve bu 
platformun çalışanların mesleki ve kişisel 
gelişimine katkı vereceğini düşünerek 
kullanılması önerisinde bulundu. 

Üyemiz Jeomed İlaç ve Sağlık 
Ürünleri Yetkilisi Süleyman Polat, 
19.01.2023 tarihinde Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca’yı 
sendika merkezinde ziyaret etti.  

TTO markasıyla pek çok başarılı 
ürünü kozmetik ve tıbbi cihaz 
sınıflarında piyasaya arz eden 

Jeomed yetkilisi Süleyman Polat, 
sektörün GTİP’ler ve tanımlamalar 
nedeniyle zorluklar yaşadığını aktardı 
ve sendikanın GTİP’lere yönelik 
yürütülen çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. Tıbbi cihazların aslen ÖTV’ye 
tabi olmadığı ancak bazı GTİP’lerin 
tıbbi cihazlar kozmetik kategorisinde 
değerlendirildiğini aktaran Polat, 
bunun haksız yere tıbbi cihazlar için 
ÖTV doğurduğunu ve önemli bir vergi 
yükü sorunu olduğunu aktardı. Genel 
Sekreterimiz İlke Eren Karaca bu konuda 
sendikamızın yürüttüğü çalışmaları 
aktardı ve GTİP’lerde yaşanan sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÜYEMİZ MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE DONANIMLARI 
FİRMASI YETKİLİLERİNE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca, Uzmanımız Ferda Temir ve MYM Direktörümüz 
Nurdan Başdoğan UR-GE Projesi hakkında genel bir bilgilendirme yapmak üzere Mixta 
Kurucu Ortağı Yılmaz Salık’ı ziyaret ettiler.  

ÜYEMİZ JEOMED İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ YETKİLİSİ 
SÜLEYMAN POLAT’IN SENDİKAMIZI ZİYARETİ
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Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran, 18 Ocak 
2023 tarihinde Sendikamız 
Başkanı Metin Demir ile 
medikal perakende satış 
yapan şirketleri kabul ederek 
çalışmaları hakkında bilgi 
aldı. 

Toplantıda Başkanımız, 
özellikle perakende satış yapan 
üyelerimizin sorunlarına binaen 

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği” ve “Hasta Altı Bezlerine” 
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun 
yeni uygulamasına yönelik bu zamana 
kadar yapmış olduğumuz faaliyetler 
hakkında aşağıda yer alan içeriklerle 
ilgili bilgilendirmede bulundu. 

MEDİKAL PERAKENDE SATIŞ 
MERKEZLERİNE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARIMIZ
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği Kazanımları

2015’ deki Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği sayesinde 
Medikal Marketler statü kazanarak 
SGK ile sözleşme yapabildiler ve 
MEDULA’ ya entegre oldular. Hastadan 
elden ödeme almak yerine SGK ‘dan 
doğrudan ödeme alınabilir oldu.

Toplantıda, söz konusu yönetmelik 
kapsamında pek çok medikal market 
sahibinin tekrar gündeme alınmasını 
istediği Geçici Madde’ye dair 
yönetmelik yayınlanmadan önce ve 

yayınlandıktan sonra sendikamızın 
yaklaşımı ve konu hakkındaki 
çalışmalarına değinildi. 

Geçici Maddeye Yönelik 
Girişimlerimiz

	Geçici Madde kapsamının 
geniş tutulması ve yönetmelik 
yayın tarihi itibarıyla çalışan 
kimsenin mağdur edilmemesi 
için (Sorumlu Müdür için 1 yıl, 
Satış Tanıtım Elemanı 2 yıl olarak 
belirlenen sürelerin) herkesi 
içerecek şekilde 1 gün ve 1 Mesul 
Müdürün olması önerildi. Satış 
Tanıtım Elemanının zorunlu 
tutulmaması talep edildi.

	Aynı zamanda Geçici Maddenin 
süresinin uzatılması için sahadan 
dilekçeler toplanarak TİTCK’ ya 
iletildi.  

	Yeniden Geçici Madde hakkı 
tanınması ile ilgili de TİTCK ile 
tarafımızca birçok kez görüşüldü. 

Geçici madde dışında sorun yaşanan bir 
diğer uygulama ise aynı binada yerleşik 
başka sağlık tesislerinin ruhsat önünde 
engel teşkil etmesi idi. Yönetmelik’in 
ilk halinde, aynı binada sağlık tesisleri 
varsa medikal market açılamayacağı 
yönünde kısıtlama mevcuttu. Hastane 
içinde yer alan medikal marketleri 
hedefleyen bu düzenleme sahada 
soruna yol açmıştı. Daha sonra 
Yönetmelik değişikliği ile; “Hekimler 
ve diş hekimlerince açılan poliklinikler 
ve muayenehaneler ile sadece tahlil ve 
görüntüleme hizmeti veren laboratuvar 
tanı merkezleri, eczaneler, optisyenlik 
müesseseleri, işitme cihazı merkezleri, 
ısmarlama protez ve ortez merkezleri, 

diş protez laboratuvarları bulunan 
binalar hariç olmak üzere, içinde sağlık 
kurum ve kuruluşu bulunan bina 
ve bahçesi ile müştemilatında satış 
merkezi açılamaz.”  ibaresi getirilerek 
tıbbi cihaz sektörü lehine iyileştirme 
sağlandı.

Hasta Altı Bezlerinin 
Ödemelerinin Hastaya Nakden 
Yapılması Sorunu

Ayrıca, hasta altı bezlerinin 
ödemelerinin hastaya nakden 
yapılması sorununa değinildi. Sağlık 
Uygulama Tebliğinde (SUT) hasta altı 
bezinin satışı ve hastaya ulaştırılması 
konusunda SGK tarafından yapılan 
nakdi ödeme düzenlemesinin, 
sektörümüzü ve hastayı olumsuz 
etkileyeceği uygulama gerçekleşmeden 
önce SGK’ya 23.05.2022’de iletildi. 

Uygulamadan sonra bu uygulamanın 
yol açacağı sorunlar yeniden SGK’ya 
15.08.2022 tarihinde yazılı iletildi. 

Sorunların büyüdüğünü ve 
öngörülemeyen olumsuz durumların 
geliştiğini aktarmak için hem SGK 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü 
Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk hem de 
SGK Başkanı Kürşad Arat ile görüşüldü 
ve görüşme ayrıca yazıya dökülerek de 
kendilerine iletildi. 

MEDİKAL MARKET SAHİBİ 
MESLEKTAŞLARIMIZLA BULUŞMA 

TİCARET BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ DAİRESİ 
BAŞKANI MURAT ERTEKİN ZİYARETİ

Dış Ticaret Uzmanları 
Banu Öncan ile Mete 
Özbalaban da katıldığı 

toplantıda, sektörümüzün uzak 
ülkelere ihracatı kapsamında 
neler yapabileceğine dair 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 
Japonya Ticaret Ataşeliği 
görevinden yeni dönmüş olan 
Mete Özbalaban, ülke hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

Ülkenin Çin ve Hindistan’da yer 
alan yatırımlarını Türkiye’ye 
getirmek amacıyla orta ölçekli 
firmalar ile görüşülebileceğinin 
altını çizdi. Genel sekreterimiz 
sendika olarak başlatmış 
olduğumuz Ur-Ge faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi ve 
küme firmalarının yurt dışı 
faaliyetlerine ilişkin potansiyel 
hakkında bilgi aldı.

Sendikamız Genel Sekreteri İlke Eren 
Karaca ve Danışmanız Şahin Yaman; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü altında sektörümüzü 

içerecek şekilde yapılandırılmış olan 
Kimya, Toprak ve Sağlık Endüstrileri 
İhracat Dairesi Daire Başkanı Murat 

Ertekin’i makamında ziyaret etti. 
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Toplantıya Sendikamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca ve Uzmanlarımız 

Nurdan Başdoğan ve Ferda Temir 
katılım sağladı. Toplantıda KOBAY 
A.Ş. Kurucu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Veteriner Hekim A. 
Begüm Buğdaycı, firma hakkında 
bilgi vererek Bakanlığın, Ajansın 
ve Sendikamızın yöneltmiş olduğu 
soruları cevapladı. Toplantıda 
karşılıklı diyalogların kurulması 
noktasında irtibat kişileri belirlendi. 
Kobay Deney Hayvanları Lab. San. 
ve Tic. A.Ş. Hakkında 
Kobay A.Ş. 12 Eylül 2008 
tarihinde Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı Anonim Şirketi unvanı 
ile kurulmuştur.
KOBAY A.Ş. Kurucu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Veteriner Hekim 
A.Begüm Buğdaycı ülkemizdeki 
sağlıklı deney hayvanı ihtiyacının 
karşılanmasını amaçlayan proje ile 
Bilkent Üniversitesi, Cyberpark, 
GYİAD, Akbank ve Lab x ortaklığı 

ile düzenlenen 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 
adamlarının sağlamış olduğu yatırım 
gücü ile iş fikri gerçeğe dönüşmüştür.
KOBAY A.Ş. Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığından Çalışma Ruhsatını 
06.03.2009 tarihinde alarak 
Türkiye’deki ilk ve tek deney 
hayvanları üretim laboratuvarı 
olmuştur. Yurt dışı referans 
laboratuvarlardan dört farklı tür ithal 
ederek başladığı üretim sürecinde 
bugün SPF ve Konvansiyonel deney 
hayvanları olmak üzere on farklı 
tür deney hayvanı üretimine devam 
etmektedir. 
Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı, Tübitak Kobi Ar-
Ge programlarının desteği ile 
yatırımlarını iki katlayarak araştırma 

geliştirme faaliyetlerine ağırlık 
vermiştir. Laboratuvarlarında 
Ar-Ge departmanı kurulmuş ve 
araştırmacıların çalışmalarını 
yapabilmeleri için Türkiye’de ilk 
defa Merkezi Etik Kurul’a bağlı olan 
“Yerel Etik Kurul” kurulması için 
izin alınmıştır. Böylelikle Kobay 
Deney Hayvanları Laboratuvarı 
Yerel Etik Kurulu kurulmuştur. Bu 
sayede Ar-Ge Laboratuvarlarında 
KOBAY A.Ş’ nin yürüttüğü araştırma 
geliştirme projeleri dışında, diğer 
araştırmacılarında faaliyette 
bulunması sağlanmıştır. Bu durum 
ülkemizde yapılmakta olan ve 
yapılacak olan araştırma ve geliştirme 
çalışmaları için büyük önem arz 
etmektedir.
Kobay Deney Hayvanları 
Laboratuvarı Yerel Etik Kurulu 
aracılığıyla düzenlemekte olduğu 
“Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası 
Eğitim Programları” ve “Cerrahi 
Eğitim Programları” ile sektöre eğitim 
yönünden de katkı sağlamaktadır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ANKARA 
KALKINMA AJANSI İLE ÜYEMİZ KOBAY A.Ş. ZİYARETİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektrik ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı Kamil Özkan ve ekibi, 
Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihaz Sektör Sorumlusu Ebru Öztürk’ün katılımlarıyla üyemiz 
olan KOBAY A.Ş. firmasını ziyaret ettik.
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TİCARET BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCISI 
MUSTAFA TUZCU 
ZİYARETİ
Bilindiği üzere, ithal edilen ürünlerin ürün 
güvenliği açısından kontrolleri (CE ve 
TSE gibi), Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Tebliğleri kapsamında, eşyalar gümrüğe 
geldikten sonra Ticaret Bakanlığı’na bağlı 
denetmenler tarafından yapılmaktadır.

Son zamanlarda bu denetimlerin eşyaların 
tamamının gümrükte fiziki olarak kontrol 
edildikten sonra sonuçlandırılmasına yönelik 

uygulamalar olduğuna dair sektörden gelen 
bilgilendirmeler üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı 
Karabörklü ile bilgilendirme görüşmesi yapıldı 
ve konunun Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mustafa Tuzcu’ya aktarılması üzerine çalışmalara 
başlandı. TAREKS sistemi üzerinden eşyaların 
gerekli uygunluk belgelerinin kontrolü ile yapılan 
kontrollerde bile yeterli denetim elemanı olmaması 
nedeniyle denetim süreçlerinin uzun sürdüğü 
bilinmekteydi.  Yeni uygulamanın ihalelere 
zamanında ürün teslim edebilmek, miadı olan ve 
hareket ya da ısı hassasiyeti olan özel ürünlerin 
kontrolleri gibi konu başlıklarını Sayın Tuzcu’ya 
aktarmak üzere Genel Sekreterimiz İlke Eren 
Karaca, TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz, ARTED 
Genel Sekreteri Elif Özman Pusat, SADER Genel 
Sekreteri Sevi Ökten ve Danışmanımız TıpGörDer 
temsilcisi Hami Türkeli’nin de katıldığı bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda Sayın Tuzcu’ya Ürün Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Daire başkanları 
ve uzmanlar da katıldılar. Toplantında Sayın 
Tuzcu’ya sağlık sisteminde yaşanabilecek tedarik 
sıkıntılarına ilişkin bilgi verildikten sonra, ekibinden 
genel işleyişe ilişkin bilgilendirme alındı. Buna 
göre, bir süredir yapılmayan fiziki kontrollerin 
yapılmasına ürünlerin %20’si için rastgele olacak 
şekilde başlandığına, bu aşamada belli bir risk 
faktörünün hesaba katıldığına değinildi. Bakan 
bey bu oranın tıbbi cihaz sektörü için yarı yarıya 
düşürülmesine yönelik talimat verdiler. Denetmen 
sayısının az olmasına yönelik, hizmet içi eğitimlerini 
tamamlamış 75 denetmen ile hizmet içi eğitime 
alınmak üzere 100 denetmenin de özellikle İstanbul 
bölgesindeki talebi karşılamak için görevlendirildiği 
bilgisi alındı. Toplantı gümrük uygulamaları 
hakkında genel görüş alışverişi yapılarak 
tamamlandı. 

TİCARET BAKANLIĞI 
KOBİ VE KÜMELENME 
DESTEKLERİ DAİRESİ 
DAİRE BAŞKANI PINAR 
ASLAN ZİYARETİ
Sendikamız Uzmanı Ferda Temir ve MYM 
Direktörümüz Nurdan Başdoğan, Kobi ve 
Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı’na 
atanan Pınar Aslan’ı yeni görevinden dolayı 
tebrik etmek için ziyaret ettiler. Aynı dairede 
bir süredir Şube Müdürü olarak görev alan 
Pınar Aslan kobi ve kümelenme destekleri 
hakkında bilgi verdi ve iş birliği kuruluşu 
olarak yararlanabileceğimiz destekleri aktardı.  

Başvurusu henüz yeni kabul edilmiş olan UR-GE 
Projemizin sonraki adımları hakkında kendisinden 
görüş alındı. Projede yürütülecek olan İhtiyaç Analizi 

ve projenin sonraki süreçleri ile ilgili bilgi vermek üzere 
projemizi takip edecek olan Ticaret Uzmanı Beyza Basri’nin 
de toplantıya katılması ile iyi uygulama örnekleri, beklenen 
çıktılar ve idari ve mali süreçlere ilişkin önerileri alındı. 

TİSK GENEL SEKRETERLER 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI
18 Ocak 2023 tarihinde, TİSK Genel Sekreterler 
Koordinasyon Kurulu Toplantısı online olarak 
gerçekleştirildi. TİSK Genel Sekreteri Akansel 
Koç ve diğer sendikaların genel sekreterlerinin 
de yer aldığı toplantıya Sendikamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz İlke Eren Karaca katılım 
sağladı. 

Toplantıda, TİSK’in dönem içi faaliyetleri, 2023 yılı 
takvim planlamaları ve çalışma hayatının gündeminde 
yer alan konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

Ek olarak, üye sendikalarımızın faaliyetleri ile toplu  
sözleşme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 



Ocak-Şubat-Mart 202316

BİLİŞİM

Bu sayı mühendis kimliğimi daha 
çok ortaya çıkartacak bilimsel bir 
yazı yazacağım dedim kendime. 

Çünkü aksi, gördüklerinizin ya 
da duyduklarınızın bir tekrarı 

olurdu. Ya da olması gereken ama 
olmayanların düellosu… Dahası her 

birimiz öylesine karışık duygular 
içindeyiz ki, söylenebilecekleri 

çoktan tükettik ve en sonunda ben 
ne yapabilirime geldik. İşte bu 

yüzden ‘başkaları neler yapıyor ve 
neler yapılabilir’ i yazmak istedim.

PINAR KABİL
Bilişim Teknolojileri Mühendisi

A 
 
fetler, dünyanın her 
yerinde her zaman 
meydana gelebilecek 

olağanüstü durumlar. Doğal 
afetler, insan yapımı afetler ve 
salgınlar gibi çeşitli afet türleri; 
insanları, binaları ve altyapıyı 
olumsuz etkileyebiliyor. Bu 
nedenle afet yönetimi, şehirlerin 
sürdürülebilirliği ve insanların 
güvenliği açısından son derece 
önemli!

Akıllı şehirler, geleceğin şehirleri 

olarak kabul edilirler ve büyük 
bir teknolojik gelişme potansiyeli 
sunarlar. Bu şehirler, çevresel 
faktörleri ve kaynakları optimize 
etmek, sürdürülebilirlik sağlamak 
ve yaşam kalitesini artırarak 
insanların daha güvende 
hissedeceği ortamlarda yaşamaları 
için farklı teknolojileri kullanırlar. 
Ancak, bu şehirlerin nüfusu ve 
karmaşık yapıları, afet riskini 
artırır. Bu nedenle, akıllı şehirlerde 
afet yönetimi büyük bir önem 
taşır denilebilir. Peki nedir bu 
‘Afet Yönetim Sistemleri ve Akıllı 
Şehircilik?’
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Afet yönetimi, bir afetin neden 
olduğu kayıpları en aza indirmek 
için teknolojinin tüm kaynaklarını 
kullanarak gerekli önlemlerin 
alınmasıdır. Bu önlemler, önceden 
hazırlık yapmak, acil müdahale, 
iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi 
farklı aşamaları içerir. Akıllı şehirler, 
gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı, veri 
analizi ve akıllı sistemlerin uygulandığı 
şehirlerdir. Bu şehirler, çeşitli afetlerin 
önlenmesi, müdahale edilmesi 
ve iyileştirilmesi için kullanılacak 
teknolojileri barındırır. Akıllı şehirlerde 
afet yönetimi stratejileri, veri analizi, 
IoT cihazları, sensörler ve akıllı 
telefon uygulamaları gibi teknolojiler 
kullanılarak geliştirilir.

Ön hazırlık için kullanılan bilgisayar 
ve yazılım tabanlı sistemlerin sayısı ve 
çeşitliliği giderek artmaktadır. Örnek 
verecek olursak;

Sensör Ağları: Akıllı şehirlerde yaygın 
olarak kullanılan sensör ağları; deprem, 
sel, yangın gibi afet durumlarında 
hızlı tepki verilmesine olanak sağlar. 
Bu ağlar çevre, hava durumu ve trafik 
gibi çeşitli parametreleri ölçerek gerçek 
zamanlı veriler sağlar. Bu veriler, afet 
durumunda hızlı bir şekilde analiz 
edilebilir ve acil müdahale ekiplerine 
doğru bilgi aktarımı yapılabilir. 

Dünyada ve Türkiye’de Kullanılan 
Bazı Sensör Ağları:

l Dünya genelindeki hava kalitesi 
sensör ağları, örneğin AirNow 
(ABD), Europe Air Quality Index 
(Avrupa) ve China National 
Environmental Monitoring Center 
(Çin).

l Dünya çapındaki deprem 
sensör ağları, örneğin Global 
Seismographic Network (GSN) ve 
United States Geological Survey 
(USGS).

l Dünya çapındaki meteoroloji 
sensör ağları, örneğin National 
Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) ve 
European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF).

l Dünya genelindeki su kalitesi 
sensör ağları, örneğin Global 
Water Quality Monitoring 
and Assessment Programme 
(GWQMAP) ve European 
Environment Agency (EEA).

l Türkiye’deki hava kalitesi 
sensör ağları, örneğin Türkiye 
Çevre Kirliliği İzleme ve Kontrolü 
Vakfı (ÇEVKO) ve Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK).

l Türkiye’deki meteoroloji 
sensör ağları, örneğin Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü (MGM) 
ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü.

l Türkiye’deki trafik sensör 
ağları, örneğin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi (ABB) 
tarafından kurulan trafik yönetim 
merkezleri.

Erken Uyarı Sistemleri: Afet 
durumlarında hızlı uyarı sistemleri çok 
önemlidir. Akıllı şehirlerde kullanılan 
uyarı sistemleri, çeşitli cihazlar 
üzerinden insanlara doğrudan mesajlar 
gönderebilir. Bu sistemler; deprem, 
sel, yangın gibi acil durumlar için 
tasarlanmıştır. 

Dünyada ve Ülkemizde Kullanılan 
Bazı Erken Uyarı Sistemleri (EUS):

l ABONE: Türkiye›nin Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
tarafından geliştirilen bir EUS›dir. 
Deprem, sel, yangın, çığ gibi doğal 
afetlerde kullanılır.

l Earthquake Early Warning 
(EEW): Japonya ve ABD gibi ülkeler 
tarafından kullanılan deprem erken 
uyarı sistemi yazılımıdır.

l ShakeAlert: ABD’nin batı 
kıyılarında kullanılan deprem erken 
uyarı sistemi yazılımıdır.

l European Forest Fire 
Information System (EFFIS): 
Avrupa Birliği tarafından geliştirilen 
ve orman yangınlarına karşı 
kullanılan EUS’dir.

l Tsunami Early Warning System 
(TEWS): Dünya genelinde tsunami 
tehlikesine karşı kullanılan bir 
EUS›dir. Japonya, ABD, Endonezya, 
Hindistan ve diğer birçok ülke 
tarafından kullanılmaktadır.

l The Global Disaster Alert and 
Coordination System (GDACS): 
Birleşmiş Milletler tarafından 
geliştirilen bir EUS’dir. Doğal afetler, 
salgın hastalıklar, çatışmalar gibi 
olaylara karşı uyarı sistemidir.

l Early Warning Information 

System (EWIS): Doğu Afrika’da 
kullanılan bir EUS’dir. Kuraklık, sel, 
çiftlik hayvanları hastalıkları gibi 
afetlere karşı uyarı sistemi olarak 
kullanılır.

l Emergency Alert System (EAS): 
ABD’nin geniş kapsamlı bir EUS’dir. 
Yayınlar, televizyon, radyo, internet 
gibi araçlarla acil durum uyarılarının 
yayınlanmasını sağlar.

Veri Analizi Yazılımları: Akıllı 
şehirlerde kullanılan veri analizi 
yazılımları, büyük veri kümelerinden 
(BigData) anlamlı bilgiler çıkarmak 
için tasarlanmıştır. Bu yazılımlar, 
afet durumlarında kritik alanları 
belirlemek, can kaybını azaltmak ve 
kurtarma çabalarını optimize etmek 
için kullanılabilir

Acil Durum Yönetim Sistemleri: 
Afet durumlarında acil müdahale 
ekiplerinin koordinasyonu ve yönetimi 
için kullanılan sistemlerdir. Bu 
sistemler, afet durumunu izleyebilir, 
verileri analiz edebilir ve acil müdahale 
ekiplerinin en etkili şekilde koordine 
olmasını sağlayabilir.

Akıllı Binalar: Akıllı binalar; deprem, 
sel, yangın gibi afet durumlarında 
insanların güvenliğini sağlamak için 
tasarlanmıştır. Bu binalar; yangın 
algılama, deprem sensörleri ve diğer 
acil durum sistemleriyle donatılmıştır. 
Bu sistemler, afet durumunda 
insanların tahliyesini hızlandırabilir 
ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını 
kolaylaştırabilir.

İzleme ve Tahmin Yazılımları: 
Afet durumlarını izlemek ve tahmin 
etmek için kullanılan yazılımlardır. Bu 
yazılımlar, çeşitli verileri analiz ederek, 
örneğin hava durumu, iklim ve coğrafi 
verileri kullanarak, afetlerin olası 
yerlerini tahmin edebilir.

Akıllı şehirlerde yaşanılan bir afet 
sırasında kullanılacak çeşitli teknolojik 
uygulamalar da vardır. Örneğin 
İnsansız Hava Araçları (İHA); 
afetler sırasında hızlı bir şekilde hasar 
tespiti yapmak, yardım malzemeleri 
göndermek, kayıp insanları aramak ve 
kurtarmak için kullanılabilirler. Akıllı 
Sensörler; şehirdeki su seviyesi, hava 
kalitesi, trafik yoğunluğu ve bina hasarı 
gibi bilgileri toplamak için kullanılabilir. 
Bu bilgiler, afet yöneticilerinin 
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müdahale planlarını daha iyi bir 
şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. 
Akıllı Şebeke Yönetimi; su, gaz ve 
elektrik tedarikini optimize etmek 
ve hasar durumunda hızlı bir şekilde 
müdahale etmek için kullanılabilir. 
Ayrıca, tedarik kaynaklarının daha 
etkili kullanılmasına yardımcı olabilir. 
Afetler sırasında Acil Durum İletişim 
Sistemleri, halkı uyarmak ve 
bilgilendirmek için kullanılabilir. Bu 
sistemler, SMS, e-posta, telefon veya 
sosyal medya aracılığıyla halka bilgi 
gönderebilir. Yapay Zekâ (AI), afetler 
sırasında insanların hızlı ve doğru 
kararlar vermesine yardımcı olabilir. 
Örneğin, bir afet durumunda yapay 
zekâ, hasarın türü ve yaygınlığına göre 
yardım malzemelerinin en iyi şekilde 
nereye gönderileceğini belirleyebilir.

KESİNTİSİZ 
İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
Deprem, iletişim sistemlerinde 
kesintiye neden olabilecek ciddi bir 
doğal afet. Bu nedenle, akıllı şehirlerin, 
binaların depreme dayanıklı olmasının 
yanı sıra, iletişim sistemlerinin 
depreme dayanıklı olması da önemli. 
İletişimin kesintisiz sürebilmesi için 
yapılacakları kısaca sıralamak gerekirse;

l Yedekli İletişim Sistemleri: 
Akıllı şehirlerin iletişim sistemleri, 
çift veya üçlü yedekli sistemler 
kullanarak güçlendirilebilir. 
Böylelikle bir sistem çöktüğünde, 
diğerlerinin hala çalışması sayesinde 
iletişim, kesinti olmadan devam 
edebilir. 

l Kablosuz Ağlar: Kablosuz 
ağlar, deprem sırasında kablolu 
ağlardan daha dayanıklıdır çünkü 
kablolardaki hasar nedeniyle kesinti 
yaşanmaz. Bu nedenle akıllı şehirler, 
kablosuz ağların kullanıldığı hibrit 
ağlar kurabilir.

l Uydu İletişimi: Uydu iletişimi, 
deprem sırasında yerleşik ağların 
kesilmesi durumunda bile iletişimi 
sürdürebilir. Akıllı şehirler, uydu 
iletişim sistemlerini yedek bir 
iletişim sistemi olarak kullanabilir.

l Sensör Ağları: Akıllı şehirler, 
deprem anında hasarı ölçmek ve 
iletişimi sürdürmek için sensör 
ağları kurabilir. Bu sensörler, 
deprem hasarını izleyebilir ve 
hasarlı alanları belirleyerek 
iletişim altyapısının onarımını 
hızlandırabilir.

Tabi bunlar ideal olarak inşa edilecek 
‘Akıllı Kent Yönetimi’ sistemlerine 
örnek teşkil ediyor. Yanlış yapılanlara 
hiç girmeyeceğim dedim ama 

bahsetmeden de geçemeyeceğim. 
Ülkemizde çeşitli mecralarda boy 
gösteren teknoloji devleri, uygun bir 
zemine ve afetlere dayanıklı direkler 
ile baz istasyonlarını kurmak yerine, 
çürük binaların çatılarına inşa ettikleri 
baz istasyonlarıyla insan sağlığını 
ve hayatını hiçe saymış ve adam 
öldürmeye kastetmiş sayılabilir mi 
mesela?  

AKILLI HASTANELER HAYAT 
KURTARABİLİR
Afet olduğu sırada bölgesindeki 
afetzedelerin en önemli sorunu, sağlık 
hizmetlerinden olabildiği kadar hızlı 
yararlanabilmesini sağlamak. Peki 
bir hastanenin akıllı olması için neler 
yapılabilir? Afet riskli bölgelerde 
kurulacak akıllı hastaneler, olağanüstü 
durumlara karşı hazırlıklı olmak için bir 
dizi akıllı sistem içermelidir.  Bunlara 
örnek verecek olursak;

l Deprem, yangın, sel vb. afet 
durumlarında; hastane personeli, 
hastalar ve ziyaretçilerin güvenliğini 
sağlamak için acil durum tahliye ve 
alarmları olmalıdır.

l İletişim sistemi; afet durumunda 
hastane personeli, hastalar ve 
yakınları arasında iletişim kurmayı 
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kolaylaştırmalıdır. Bu amaçla, güç 
kaynağı kesintisi durumunda dahi 
çalışabilen akıllı bir iletişim ağı 
kurulmalıdır.

l Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar, 
afet durumlarında dayanıklı ve 
taşınabilir olmalıdır. Bu nedenle, 
acil durum çantasında taşınabilir 
tıbbi cihazlar ve ekipmanlar 
bulundurulabilir.

l Afet durumlarında hastane 
personelinin veri ve bilgi erişimine 
ihtiyacı olabilir. Bu nedenle, 
akıllı bir bilgi sistemine sahip 
olmak, verilerin yedeklenmesi ve 
korunması için yeterli önlemleri 
almak önemlidir.

l Afet durumlarında hastane 
personeli ve hastaların 
konumlarının tespit edilmesine 
olanak tanıyan bir takip 
sistemi, hastane personelinin 
koordinasyonu ve hastaların 
güvenliği için yararlı olabilir.

l Hastanenin acil durum yönetimi 
için bir planı olmalıdır. Bu plan, 
afet durumlarında nasıl hareket 
edileceğine dair açık talimatlar 
içermeli ve tüm personel tarafından 
bilinmelidir.

DÜNYADAN ÖRNEKLER
Dünyadaki bazı akıllı şehirlerdeki 
hastanelerde kullanılan afet yönetim 
sistemlerine örnekler vermek isterim; 
Singapur’da bulunan Changi Genel 
Hastanesi, özellikle deprem ve 
yangın gibi acil durumlara karşı 
hazırlıklıdır. Hastane, çeşitli acil durum 
prosedürleri ve planları uygulamakta 
ve yangın algılama ve söndürme 
sistemleri gibi çeşitli teknolojik 
araçlar kullanmaktadır. Tokyo’daki 
Juntendo Üniversitesi Hastanesi, 
Japonya’nın deprem riski yüksek 
bir bölgesinde bulunmaktadır. Bu 
nedenle hastane, acil durum yönetimi 
için çeşitli prosedürler uygulamakta 
ve deprem sırasında hasarı önlemek 
için özel olarak tasarlanmış binalar 
kullanmaktadır. Ayrıca verilerin 
saklandığı veri merkezlerini 
yedekli şekilde inşa ederek, hiçbir 
ayrıntının atlanmaması sağlanmıştır. 
İspanya Barselona şehrindeki Vall 
d’Hebron Hastanesi, akıllı hastane 
teknolojisi kullanarak afet yönetimini 
iyileştirmektedir. Bu teknolojiler 
arasında, acil durumların tespiti 

için sensörler, hastane personelinin 
konumunu takip etmek için RFID 
etiketleri ve acil durum mesajları 
göndermek için mobil uygulamalar 
yer almaktadır. Amsterdam’daki 
OLVG Hastanesi, su baskını gibi 
afetlere karşı hazırlıklıdır. Hastane, 
su baskınlarının etkisini azaltmak 
için özel olarak tasarlanmış bir binada 
bulunmaktadır ve hastane personeli, 
acil durumlar için hazırlanmış bir plana 
göre hareket etmektedir. Dubai’deki 
Rashid Hastanesi, özellikle yangın 
ve doğal afetlere karşı hazırlıklıdır. 
Hastane, yangın tespit sistemleri, 
otomatik yangın söndürme sistemleri 
ve acil durum çıkışları gibi çeşitli 
teknolojik araçlar kullanmaktadır. 
Ayrıca hastane personeli, acil 
durum prosedürleri konusunda 
eğitim almaktadır. Yani kısaca şunu 
söyleyebiliriz, hangi tür afet riski var 
ise, o konudaki önlemlerin maksimize 
edildiği modeller var!

Dünyanın en gelişmiş şehirlerindeki 
‘Akıllı Şehir’ uygulamalarına da örnek 
vermek isterim:

l Barcelona, İspanya: “Sentilo” 
platformu, sensörler aracılığıyla 
veri toplama ve analiz etme işlevleri 
sunar.

l Amsterdam, Hollanda: “CitySDK” 
ve “Smart City Dashboard” araçları, 
verileri görselleştirme, analiz etme 

ve paylaşma işlevleri sunar. 
l New York, ABD: “LinkNYC” 

programı, ücretsiz Wi-Fi, kamusal 
telefonlar ve bilgi panoları sağlar. 

l Singapur: “Smart Nation 
Platform” veri analizi ve yönetimini 
kolaylaştıran bir platformdur. 

l Seul, Güney Kore: “D-Cube City” 
projesi, enerji tasarrufu, çevre 
koruması ve trafik yönetimi gibi 
konularda çözümler sunar. 

l Tokyo, Japonya: “Open Data 
Tokyo” portalı, veri toplama, analiz 
etme ve paylaşma işlevleri sunar. 

l Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: 
“Smart Dubai” projesi, kamusal 
hizmetlerin verimliliğini artırmak 
için yapay zekâ ve otomasyon 
teknolojilerini kullanır. 

l Helsinki, Finlandiya: “Forum 
Virium Helsinki” projesi, 
çevre dostu enerji kullanımı, 
sürdürülebilir ulaşım ve çevre 
yönetimi konularında çözümler 
sunar. 

l Shanghai, Çin ise “City Brain” 
projesi, yapay zekâ ve büyük veri 
teknolojilerini kullanarak trafik 
yönetimi, acil durum müdahaleleri 
ve kamusal hizmetlerde verimlilik 
sağlar.

Aslında olayın çözüm algoritması 
için izlenilecek en önemli yol belli. 
Bilgi kirliliğinin önlenmesi, var olan 
bilginin korunması, yeni oluşan 
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verilerin analizi ve tüm bu veriler ile 
müdahale hızını artırarak maksimum 
sayıda afetzedeyi kurtarmak şeklinde 
bir yol izlenmelidir. Burada da veri 
merkezlerinin önemi ortaya çıkıyor. 
Ülkemiz bir deprem ülkesi ve riskin bu 
kadar büyük olduğu yerlerde kurulacak 
veri merkezlerinde nelere dikkat 
etmek gerekir konusuna da kısaca 
değinmeden geçmek istemiyorum.

VERİ MERKEZLERİ 
NASIL OLMALI?
Veri merkezinin tasarımı, depreme 
dayanıklı olacak şekilde olmalıdır. 
Yapısal tasarım, yüksek mukavemetli 
çelik, beton, cam elyafı ve diğer 
malzemelerin kullanılması gibi 
unsurları içerebilir. Veri merkezinde 
kullanılan ekipmanların, deprem 
sırasında zarar görmemesi için 
koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Örneğin, duvarlara ve tavana 
monte edilmiş ekipmanlar, deprem 
sırasında düşmemeleri için güvenli bir 
şekilde sabitlenmelidir. Kullanılacak 
ekipmanların endüstriyel tipte olanları 
tercih edilmelidir. Depremden sonra 
en büyük risklerden biri yangın 
ve su hasarıdır. Veri merkezinde, 
yangın söndürme sistemleri ve su 
geçirmezlik önlemleri gibi deprem 
sonrası koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Veri merkezinde yedek ekipmanlar 
ve yedek güç kaynakları (jeneratörler, 
UPS) gibi yedeklilik önlemleri 
alınmalıdır. Bu, veri kaybını en aza 
indirir ve sistemlerin hızlı bir şekilde 
yeniden başlatılmasını sağlar. Veri 

merkezi, deprem senaryolarının 
simülasyonlarına dayanacak şekilde 
tasarlanmalı ve test edilmelidir. 
Bu, tüm önlemlerin etkinliğinin 
test edilmesini ve gerektiğinde 
iyileştirmelerin yapılmasını sağlar. 
Ayrıca veri merkezinin fiziksel 
güvenlik önlemleri de dahil olmak 
üzere tüm güvenlik önlemlerinin 
alınması verilerin güvenliğini sağlamak 
için son derece önem taşımaktadır.

Sonuç olarak özetlersek;

1. İlk adım, akıllı binaların bulunduğu 
bölgedeki afet risklerini analiz 
etmektir. Bu analiz, olası afetlerin 
türünü, yoğunluğunu ve olası 
etkilerini belirleyerek afet yönetim 
planınızı hazırlamanızı sağlar ve 
dijital ortamda veri analizinin 
yapılmasının önünü açar. Daha 
olmadan önlem almanın ön koşulu 
budur.

2.  Afet yönetim planı hazırlanmalı. 
Afet yönetim planı; afet 
durumunda alınacak önlemleri, 
sorumlulukları ve acil durum eylem 
planlarını belirler. Bu planı, tüm 
bina sakinleri ve çalışanlarıyla 
paylaşarak afet durumunda 
doğru şekilde hareket etmelerini 
sağlayabilirsiniz.

3.  Akıllı binaların afet durumlarında 
iletişim sistemleri, hayati 
önem taşır. Acil durum iletişim 
sistemleri, tüm sakinlerin ve 
çalışanların hızlı ve etkili bir şekilde 
haberleşmelerini sağlar.

4. Sensör ağları, afet durumlarında 
veri toplamak ve analiz etmek için 

kullanılabilir. Örneğin, yangın 
algılama sistemleri, su baskını 
sensörleri ve deprem algılama 
sistemleri kurulabilir. Bu sensörler, 
afet durumlarında hızlı müdahale 
etmenize yardımcı olur.

5. Akıllı binalarda afet durumlarında 
elektrik kesintileri yaşanabilir. 
Bu nedenle, akıllı binaların afet 
durumlarında çalışabilmesi için 
acil durum yedek güç kaynakları 
kurulmalıdır.

6. Afet durumunda doğru 
şekilde hareket etmek için, 
tüm sakinlerin ve çalışanların 
eğitilmesi gerekir. Afet yönetim 
planı, acil durum eylem planları 
ve tahliye prosedürleri gibi 
konular hakkında düzenli olarak 
eğitimler düzenleyerek farkındalık 
programları yürütülmelidir.

Evet akıllı kentler kurarak oluşacak 
afet hasarlarını minimize etmenin 
yollarını bu kadar yazdım ama ben 
şahsen akıllı şehirlerden ziyade 
zihinlerin akıllanması gerektiği 
kanaatindeyim. Olanı biteni, 
yaşananları unutmamak için 
beynimizdeki bilgileri yedeklemeyi 
seçelim ve seçimlerimizin ilk önce 
kendimizi, sonra sevdiklerimizi sonra 
da tüm ülkemizi etkileyeceğinin 
bilinciyle hareket edelim. Çünkü 
eyleme geçirmediğin farkındalık, 
sadece pişmanlık getirir! 

Depremde hayatını kaybeden ülkemin 
güzel insanlarına ithafen….

Saygıyla,

20
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MARKA & PAZARLAMA

D 
 
aha önceki yazılarımda 
marka kavramını şu 
şekilde açıklamıştım: 

Marka, tüketicilerin zihnindeki 
duygusal ve işlevsel algı bütünlüğüdür. 
Marka, hedef kitle ile arada kurulan 
duygusal bir bağdır. İşte marka ile 
hedef kitle arasındaki bu duygusal 
bağı kurmak ve bu bağı büyütmek, 
genişletmek, sürekli kılmak için 
marka yönetimi tarafına düşen en 
önemli görev, kitleler ile ortak değerler 
yaratmak, kişileri bu kitlelerin içerisine 
almak ve iletişimi sürdürülebilir 
kılmaktır. Marka yönetiminin bunları 
sağlamak için iletişim stratejisini 
toplumun ihtiyaçları üzerine kurmak 
ve fayda/değer sağlamak üzerine 
temellendirmesi gereklidir. Günümüz 
kurum ve firmaları, tüketici tanımı 
yerine “insan odaklı” strateji 
oluşturmalı, hedef kitle yerine de 
“hedefleri olan kitleler” olarak 
tanımlamalıdır.

YENİ DÜNYA DÜZENİ 
Ortak değer yaratmak, bir grup insanın 
bir araya gelerek ortak hedeflere 
ulaşmak için iş birliği yapması ve 
birlikte çalışması anlamına gelir. Bu 
süreçte, herkesin katkısı ve farklı 
becerileri önemlidir ve bu becerilerin 
birleşimi sonucunda ortak hedeflere 
daha hızlı ve etkili bir şekilde 
ulaşılabilir. Ortak değer yaratmak, 
bireysel faydaların yanı sıra toplumsal 
ve çevresel faydalar da sağlar. Bu 
nedenle, sadece işletmeler için değil, 
toplumun genelini ilgilendiren 
konularda da uygulanabilir. Ortak değer 
yaratma süreci, şeffaflık, dürüstlük, 
saygı ve güven üzerine inşa edilir.

Ortak değer yaratmak için, öncelikle 

amaçların net bir şekilde belirlenmesi 
gerekir. Daha sonra, iş birliği yapacak 
kişilerin seçimi ve takım oluşturma 
süreci gerçekleştirilir. Takım üyelerinin 
becerileri ve yetenekleri birbirini 
tamamlayacak şekilde seçilmelidir. 
Ardından, iş birliği yapılacak projelerin 
planlaması, uygulanması ve takip 
edilmesi süreci başlar. Ortak değer 
yaratmak, herkesin kazanabileceği bir 
süreçtir. 

Katılımcılar, birbirlerinin fikirlerinden, 
deneyimlerinden ve bilgilerinden 
faydalanarak ortak hedeflere ulaşırken, 
bir yandan da kendi becerilerini 
geliştirme fırsatı bulurlar. Bu nedenle, 
ortak değer yaratmak hem kişisel hem 
de işletme açısından son derece faydalı 
bir yeni dünya düzenidir denilebilir.

Toplumsal düzeyde ortak değer 
yaratma, toplumun ortak ihtiyaçlarına 
ve beklentilerine yönelik çözümler 
üreterek, toplumun refahını artırmak 
ve daha adil bir toplum yaratmak 
amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. 
Bu süreç, farklı sosyal grupların 
ihtiyaçlarına ve beklentilerine 
uygun olarak, birlikte hareket 
edilerek ve ortak çözümler üretilerek 
gerçekleştirilir. Bu sürecin başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için, farklı 
toplumsal kesimlerin katılımının 
sağlanması ve çözüm sürecine dahil 
edilmesi önemlidir. Ayrıca, toplumun 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayarak, 
uzun vadeli hedefler belirleyip, bu 
hedeflere ulaşmak için planlama 
yapmak ve kaynakları doğru şekilde 
kullanmak gerekmektedir. Toplumsal 
düzeyde ortak değer yaratma sürecinde; 
eğitim, sağlık, çevre, kültür gibi 
farklı alanlarda çalışmalar yapılabilir. 
Bu çalışmaların amacı; toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal 
dayanışmayı artırmak ve toplumun 
refahını artırmaktır.

Özetle, toplumsal düzeyde ortak 
değer yaratma süreci, toplumun 
farklı kesimlerinin birlikte hareket 
ederek ortak çözümler üretmesiyle 
gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte, 
farklı toplumsal kesimlerin katılımının 
sağlanması, toplumun ihtiyaçlarının ve 
beklentilerinin anlaşılması, uzun vadeli 
hedeflerin belirlenmesi ve kaynakların 
doğru şekilde kullanılması önemlidir.

ONUR TUĞMAN / Marka ve 
Pazarlama Danışmanı, Eğitmen

İnsanoğlu doğumdan 
itibaren belki kendi 

arzusuyla belki de dış 
etmenlerin etkisiyle, 
kendisine birçok ağ 

kurar. Ya yeniden oluşur 
bu ağlar ya da daha 
önceden birilerinin 

vasıtasıyla oluşmuş olan 
ağların birer üyesi olmak 
kaçınılmazdır. Peki nedir 
bu ağlar? Bize kattıkları, 

bizden götürdükleri 
nelerdir? İyisiyle 

kötüsüyle masaya yatırıp 
teşhisini koyalım.
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ORTAK DEĞER YARATMA 
STRATEJİSİ
Markaların ortak değer yaratması, 
farklı markaların bir araya gelerek 
birlikte çalışarak ortak bir hedefe 
ulaşmaları için bir strateji olabilir. Bu 
hedef, müşterilerin belirli bir ihtiyacını 
/ beklentisini karşılamak olabileceği 
gibi toplumsal bir meseleyi ele almak 
gibi daha büyük bir amaç da söz konusu 
olabilir. Örneğin, birkaç marka bir araya 
gelerek, tüketici sağlığına ve çevreye 
daha az zarar veren ürünler üretmek 
veya sürdürülebilirlik konusunda 
bir kampanya yürütmek gibi bir 
amaç için çalışabilirler. Bu şekilde 
markalar, ortak bir değer yaratmak 
için bir araya gelerek tüketicilerde 
pozitif bir etki yaratabilirler. Bunun 
yanı sıra, markaların bir araya 
gelerek müşterilere daha iyi bir 
hizmet sunmaları da mümkündür. 
Örneğin, birkaç marka bir araya 
gelerek müşterilerine daha hızlı 
ve daha etkili bir şekilde hizmet 
vermek için iş birliği yapabilirler. Bu, 
müşteri memnuniyetini artırarak 
ve markaların imajını güçlendirerek 
ortak bir değer yaratabilir. Markaların 
ortak değer yaratması, iş birliği 
yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini karşılamak, toplumsal 
sorunlara dikkat çekmek veya 
müşterilere daha iyi bir hizmet sunmak 
gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir. 
Örneğin; Nestlé, Unilever ve Danone 
gibi gıda şirketleri kendilerini beslenme 
ve sağlık şirketi olarak yeniden 
konumlandırıyor. Nissan ve Toyota gibi 
otomobil üreticileri, amaçlarını düşük 
emisyonlu mobilite sağlamak olarak 
tanımlıyor. IBM, Intel gibi teknoloji ve 
telekomünikasyon şirketleri eğitimi 
ve sağlığı geliştirmeyi ve kentleri daha 
yaşanabilir hale getirmeyi asli görevleri 
arasında sayıyor.

Sürdürülebilir markalar, çevre ve 
toplumda olumlu etkiler yaratan, 
kaynakları sürdürülebilir şekilde 
kullanarak iş faaliyetlerini yürüten, 
etik değerlere ve sosyal sorumluluğa 
önem veren markalardır. Bu markalar; 
müşterilerine, tedarikçilerine, 
çalışanlarına, paydaşlarına ve çevreye 
saygılıdırlar. Sürdürülebilir markalar, 
tüketicilerin çevre bilinci ve sosyal 
sorumluluk duyarlılığı arttıkça giderek 
daha popüler hale gelmektedir. Bu 
nedenle, birçok şirket sürdürülebilir 

iş modellerine geçiş yaparak 
tüketicilerin taleplerine cevap vermeye 
çalışmaktadır. 

Sürdürülebilir markaların 
özellikleri şunlardır:

l Çevre Dostu Üretim: 
Sürdürülebilir markalar, ürünlerini 
çevre dostu materyaller kullanarak 
üretirler, atık ve karbondioksit 
salınımını minimize ederler.

l  Adil Ticaret: Sürdürülebilir 
markalar, etik ticaret 
uygulamalarıyla çalışır ve üretim 
süreçlerinde emeğe saygı gösterirler.

l  Yenilikçilik: Sürdürülebilir 
markalar, sıfır atık, geri dönüşüm 
ve yenilenebilir enerji gibi yenilikçi 
yöntemler kullanarak üretimlerini 
sürdürülebilir hale getirirler.

l  Sosyal Sorumluluk: Sürdürülebilir 
markalar, faaliyetlerini toplumun 
refahını artırmak için kullanırlar, 

çalışanlarına adil ücretler ve iş 
koşulları sağlarlar.

Markaların sosyal sorumlulukları, 
toplumun çeşitli kesimleriyle ilgili 
olarak yapabilecekleri etkili bir dizi 
aktiviteyi kapsar. Bu aktiviteler, 
şirketin değerlerine uygun bir şekilde 
gerçekleştirilir ve markanın toplumdaki 
yerini güçlendirir. 

Markaların sosyal sorumlulukları 
şunları içerebilir:

l Çevre Koruma: Markaların, üretim 
süreçlerinde doğal kaynakları 
korumak ve çevreye duyarlı 
bir şekilde hareket etmek gibi 
çevresel sorumlulukları vardır. 
Ayrıca, ürünlerinin atıklarını ve 
ambalajlarını doğru bir şekilde 
bertaraf etmek de önemlidir.

l Etik İş Uygulamaları: 
Markaların etik iş uygulamalarına 
uygun olması, iş dünyasında 
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sorumluluk taşımalarını gerektirir. 
Çalışanlarının haklarına saygı 
göstermeli, tedarik zincirinde 
insan haklarına saygılı olmalı ve 
işe alım ve terfi süreçlerinde adil 
davranmalıdırlar.

l Toplumsal Sorunların Çözümü: 
Markalar, sosyal sorunların 
çözümüne katkıda bulunabilirler. 
Örneğin, eğitim, sağlık, işsizlik, 
yoksulluk ve barınma gibi konularda 
destek sağlayabilirler. Bu çözümler, 
markaların toplumun ihtiyaçlarına 
duyarlı olduğunu gösterir.

Kurumsal sektörlerin ülkemizde başta 
deprem olmak üzere sel, yangın vb. 
diğer afetlerle ilgili meydana gelebilecek 
durumlara yönelik de farkındalık 
oluşturulması ve dikkat çekilmesi 
konularında roller üstlendiği ve katkılar 
sağladığı bir gerçek. Son yaşadığımız 

l  Markanızın Amacını ve 
Değerlerini Belirleyin: İyi 
bir marka, amacı ve değerlerine 
bağlıdır. Bu nedenle, 
markanızın belirgin bir amacı 
ve bir dizi temel değeri olması 
gerekir. Bu, markanızın 
müşterileriyle ve hedef 
kitlenizle daha iyi bir bağlantı 
kurmasına ve değerlerinizi 
paylaşan insanları çekmesine 
yardımcı olacaktır.

l  Hedef Kitlenizi Tanıyın: 
Markanızın değerlerine bağlı 
olarak, hedef kitlenizin kim 
olduğunu ve hangi değerleri 
önemsediğini belirlemek 
önemlidir. Hedef kitlenizi 
tanıyarak, onlarla daha iyi 
bir bağlantı kurabilir ve 
onların ihtiyaçlarına cevap 
verebilirsiniz.

l İşletme Faaliyetlerinizde 
Değerlerinizi Yansıtın: 
Markanızın değerlerini 
yansıtan işletme 
faaliyetlerine yatırım 
yaparak, müşterilerinize ve 
hedef kitlenize markanızın 
değerlerine bağlı olduğunuzu 
gösterin. Örneğin, çevre dostu 
bir marka iseniz, işletmenizde 
sürdürülebilir uygulamaları 
benimseyebilirsiniz.

l Markanızı Hikayeleştirin: 
Markanızın değerlerini 
hikayeleştirerek, 
müşterilerinizin ve hedef 
kitlenizin markanızla daha 
iyi bir bağlantı kurmasına 
yardımcı olabilirsiniz. 
Müşterilerinizin markanızın 
değerlerini hissetmelerini 
sağlayacak gerçek hayat 
öyküleri veya markanızın nasıl 
ortaya çıktığına dair bilgiler  
paylaşabilirsiniz.

l İletişim Kanallarınızı 
Etkili Bir Şekilde Kullanın: 
Markanızın değerlerini 
müşterilerinizle ve hedef 
kitlenizle paylaşmak için uygun 
iletişim kanallarını kullanın. 
Örneğin; sosyal medya, web 
siteniz veya reklamlarınız 
aracılığıyla markanızın 
değerlerini ve amaçlarını 
vurgulayabilirsiniz.

l Müşterilerinize Değer Verin: 
Markanızın müşterilerine değer 
vermesi ve onları önemsemesi, 
onların da markanıza değer 
vermesine neden olabilir. 
Müşterilerinizin ihtiyaçlarına 
odaklanmak, onlarla etkileşim 
kurmak ve onlara özel 
teklifler sunmak, markanızın 
müşterileriyle güçlü bir bağ 
kurmasına yardımcı olabilir.

l Sosyal Sorumluluk 
Projelerine Katılın: 
Müşterilerinizin sosyal 
sorumluluk konularına ilgi 
gösterdiklerini göz önünde 
bulundurun ve markanızın da bu 
konularda çalışmalar yapması, 
müşterilerinizle ortak bir değer 
paylaşmanızı sağlayabilir.

l Takımınızı Dahil Edin: 
Markanızın takımının da 
ortak değerlere sahip olması, 
müşterilerinizle daha iyi bir 
etkileşim kurmanıza yardım 
edecektir.

l Ürün veya Hizmetlerinizde 
Sürdürülebilirlik Hedefleri 
Belirleyin: Sürdürülebilirlik, 
günümüzün önemli bir konusu 
olduğu için markanızın 
ürün veya hizmetlerinde 
sürdürülebilirlik hedefleri 
belirlemesi, müşterilerinizle 
ortak bir değer paylaşmanızı 
sağlayabilir.

Güçlü bir marka için ortak değerler yaratmak, 
markanızın müşterilerinizle, çalışanlarınızla 
ve hedef kitlenizle bağlantı kurmasına ve 
güvenilirliğini artırmasına yardımcı olabilir. 
Aşağıdaki adımlar, güçlü bir marka için ortak 
değerler yaratmanıza yardımcı olabilir.
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deprem özelinde söylemek gerekirse 
birçok ulusal ve uluslararası şirket, 
deprem sonrası acil ihtiyaçların temini 
noktasında maddi ve ayni destekleri 
daha sürdürülebilir projelerle devam 
ettirmenin yollarını arıyor diyebiliriz. 
Öncesinde ve sonrasında yapılacak o 
kadar çok iş var ki… Saymakla bitmez 
ama deprem özelinde iyi bir örnek 
vermek gerekirse, Aksigorta 2010 
yılında AKUT Arama Kurtarma Derneği 
ile birlikte halkı öncelikli olarak deprem 
olmak üzere sel ve yangın gibi doğal 
afetler konusunda bilgilendirmek 
amacıyla “Hayata Devam Türkiye” 

adlı bir kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi tasarlamıştı. Proje kapsamında 
5 yıl boyunca Türkiye’de 52 il ve 
174 ilçe meydanında halka “Hayata 
Devam Tırı” nda “Güvenli Oda” ve 
“Güvenli Olmayan Oda” olarak iki 
farklı bölümün bulunduğu deprem 
simülatörüyle eşyaları sabitlemek gibi 
alınabilecek basit önlemlerin önemine 
dikkat çekildi. 3 kez ödül alan bu proje 
ile toplamda 5.4 milyon kişiye ulaşıldı. 

Sonuç olarak değer odaklı pazarlama 
stratejisi, ortak değerler oluşturduğu 
kişilerin sevgi, saygı ve sadakatini 
artırarak uzun vadeli başarı için 

kritik öneme sahiptir. Bu durum 
hem müşterilerin şirketin ürün ve 
hizmetlerine olan bağlılığını hem de 
uzun vadede şirketin kârlılığını artırır. 

Siz de daha güçlü bir marka olmak 
için, markanızın temel önceliğini 
sürdürülebilir bir yaşama, sorumluluk 
bilinci ile toplumun faydasına ve 
ortak değerler yaratmaya adayın. 
Henüz böyle bir projeniz yoksa, şimdi 
kolları sıvamanın zamanı! Bu size bir 
gün değil, her gün kazanç olacaktır. 
Unutmayın ki; davranışları duygular, 
duyguları düşünceler, düşünceleri ise 
değerler oluşturur!
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TOPLUMSAL ATALETTEN

KiŞiSEL ATALETE
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stesek de istemesek de 
acıları, travmaları çok; 
dramatik, hatta ondan 

da fazla trajik olayların sıkça 
yaşandığı bir toplumun parçasıyız. 
Bu güzelim topraklar yıllardır 
bitmek bilmeyen travmalar 
yaşıyor. Bir yakınımızı yitirmesek 
de insanların acısına tanık olmak 
travma toplumuna dönüştürdü 
bizi. Her şeyden korkuyor, 
her şeyden öfkeleniyor ve 
umutsuzluğa kapılıyoruz. Öyle ki 
“her şey güzel olacak” gibi lafları 
bile duymak istemiyoruz. Aklımız 
karışık ve çaresiz hissediyoruz. 
Güzel günler gelecek belki ama 
“biz görebilecek miyiz acaba?” 
sorusu var aklımızda. Bilgece ya da 
beylik laflar duymak istemiyoruz. 
Hatta bunları özellikle duymak 
istemiyoruz. İyi hissetmeye hazır 
değiliz besbelli. Böyle bir zamanda 
ne desek boş ama dayanışmanın 
en güzel örneklerinin yaşandığı 
şu zamanda yaralarımızı sararak 
birlikte iyileşebiliriz. Bu yüzden 
baştan söyleyeyim, sürç-ü lisan 
edersem affola...

Bu koşullarda elbette herkesin 
dileği ne böyle acılar yaşayalım ne 
de bunları konuşalım, yazalım…
Ancak bazı zamanlar vardır ki 
kendimizi başkaları uğruna 
toparlamamız gerekir. Belki bunun 
zamanıdır şimdi. Toparlanıp 
yeniden yaşama dönme zamanı. 
Engelleyemediklerimizin yasını 

tutarken engelleyebileceklerimiz 
için çalışmanın zamanı. Kederli 
olsak da derin bir nefes alıp 
ayağa kalkma zamanı. Kayıplar 
için yas tutarken kalanlara 
sevgi ile sarılma zamanı. Büyük 
şeyler başaramasak bile uzanma 
mesafemizde olanlara dokunma 
zamanı...Peki, nereden başlamak 
lazım? Yapabileceklerimizden. 
Çünkü her birimiz birbirimize 
karşı sorumluyuz!

ETKİ İLE TEPKİ ARASINDAKİ 
BOŞLUK
“Uyaran ve tepki arasında bir 
boşluk bulunur. O boşlukta bizim 
tepkimizi seçme kudretimiz yer 
alır. Verdiğimiz tepkide ise gelişme 
ve özgürlüğümüz saklıdır.”

Viktor Frankl’a atfedilen bu söz, şu 
anda belki de en çok ihtiyacımıza 
yarayan şey olabilir. İstediğimiz 
gibi bir insan olma umudumuzu; 
başımıza gelenlerle bunlara 
verdiğimiz tepki arasındaki 
boşluğu, insancıl niteliklerle 
doldurabilmekte arayabiliriz.

Çünkü o boşluğa geçmişimizi 
sığdırırız; daha önce benzer 
deneyimler yaşamış olabiliriz.

Çünkü o boşluğa geleceğimizi 
sığdırırız; en doğru kararları 
verebilmek için en uygun 
hamleleri yaptığımızı hayal ederiz.

Çünkü o boşluğa vicdanımızı 
sığdırırız; bizi biz yapan 
değerlerimizi düşünür ve 
tepkimizi kendi etik ahlak 
süzgecimizden geçirerek veririz.

Çünkü o boşluğa empatiyi 
sığdırırız; kendimizi 
karşımızdaki kişinin yerine 
koyarız, bize nasıl davranılmasını 
isteriz? 

Çünkü o boşluğa 
farkındalığımızı sığdırırız; 
istediğimiz insancıl tepkiyi 
vermeye engel olan nedir? 

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danışmanı & PCC Koç

Millet olarak cumhuriyet 
tarihimizin en ızdıraplı 
günlerini yaşıyoruz…

Bu deprem sadece yer 
kabuğunu, binaları değil, 
orada olan tüm insanları 

ve geride kalanları da 
ezdi geçti. Bedenler 
ile birlikte ruhlar da 

yara aldı. Her birimiz 
doğrudan ya da dolaylı 

olarak bu travmanın 
etkisinde yara bere 

içindeyiz. 

TOPLUMSAL ATALETTEN

KiŞiSEL ATALETE
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Çünkü yaptığımız her 
eylem olmak istediğimiz 
kişiye bir adımdır. Tek bir 
eylemle o kişiye ulaşamayız 
belki ama aynı tür eylemleri 
sürekli tekrar ederek olmak 
istediğimiz kişiye daha çok 
yaklaşırız.  Böyle sıralayınca 
o boşluk ne kadar da 
kıymetli değil mi?  
Peki uyaran ve tepki 
arasında gerçekten 
böyle bir boşluk var mı? 
Nörobilimciler, herhangi 
bir durum karşısındaki ilk 
kararımızı ve dolayısıyla 
tepkimizi otomatik pilotta 
gerçekleştirdiğimizi 
söylüyor. Yani bilincin değil, 
ilk etapta bilinçaltının- ilkel 
beynin etkisi altındayız. 
Bu durumda bilinçli 
kararı nasıl vereceğiz? 
Verdiğimiz tepkinin üstüne 
düşünebilmek ve onu 
anlamaya anlamlandırmaya 
çalışarak olabilir mi? 

İnsan anlam arayabilir, 
anlam yaratabilir ve 
anlam yükleyebilir. Bu 
anlamlarla ve kendini 
anlamalarla bir sonraki 
benzeri uyarana vereceği 
tepkiyi değiştirebilir. Tabii, 
eğer bunu seçerse... Diğer 
seçenekse düşündüğünü 
yapmamak ve yaptığı 
üzerine düşünmemek yani 
atalet olabilir! 

CESARET EDİP BİR 
ŞEY 
YAPMAZSAN SONUÇ 
ESARET!
Cesaret ile esaret arasında 
da sadece bir harf var değil 
mi? Ama sonuç pek de 
öyle hafife alınacak gibi 
değil. Bugün cesaret edip 
atamadığımız adımlar bizi 
ayaklarımızın üzerinde 
duramayacak durumda 
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bırakırlar. Bu yüzden harekete 
geçmeli!

Mümin Sekman,1999 
depreminden sonra yazdığı Atalet 
kitabında: “Cehalet gafleti, gaflet 
ataleti, atalet felaketi, felaket 
sefaleti, sefalet esareti getirir,” 
demişti.

l Cehalet, az şey bilmek değil, 
bilmesi gerekeni bilmemektir.
l Gaflet, önem vermesi gerekene 
karşı kayıtsız kalabilmektir.
l Atalet, yapması gerekeni 
yapmayıp, sürekli ihmal etmektir.
l Felaket, dışsal bir olayın gelip 
atalet halini yıkıcı bir şekilde 
kırmasıdır. 
l Sefalet, felaket sonrası 
finansal, ruhsal ve fiziksel olarak 
güçsüzleşmektir.
l Esaret, kendi ayakları üzerinde 
duramaz hale düşmektir.

Sonra da depremin fiziksel ataleti 
ile insanların sosyal ataletini 
karşılaştırmış Mümin Sekman 
ve şu sonuca varmış; insan 
hayatına dokunan hiçbir 
atalet hali sonsuza kadar 
sürmez. Örneğin, fay hatları 
yıllarca hareket etmeyip “atalet 
halinde” kaldığı için enerji 
biriktirir. Bu enerji biriktirilen 
dönem, insanların ataletini yenip 
binalarını yenilemeleri için zaman 
tanır. Eğer siz “önleyici müdahale” 
ile ataleti ortadan kaldırmazsanız, 
zamanı gelince bir felaket gelip 
atalet halini kırar. Ve hiçbir atalet 
sonsuza kadar sürmez! Çetin 
Altan’ın deyişiyle, “Zamanında 
çözülmeyen sorunlar, top yekûn 
çözülmeyi hazırlar.”

Konu sadece deprem değil. 
Toplumsal atalet kadar bireysel 
atalet için de bu yasa geçerli. 
Örneğin “Kötü bir şey çıkarsa” diye 
check-up’a gitmezsiniz, en ileri 
evre kanserle karşılaşabilirsiniz. 
Ya da mesela ben Ağustos’ta 
Ağrı Dağı tırmanışı yapmayı 
planlıyorum. Tırmanış için o sabah 

iyi kahvaltı yapıp dinç uyanmış 
olmam yeterli mi?  Yetmez 
tabii… Şimdiden hazırlıklara 
başlamalı, antrenmanlarla bedeni 
güçlendirmeli, olası riskler ve 
bunlarla nasıl baş edilebileceği 
ile ilgili önden bilgi edinmeliyim. 
Yani Ağrı Dağı’na tırmanacaksam 
öncesinde hazırlanmalıyım,  
değil mi? 

YASIN İÇİNDEN GEÇMEK 
Oysa bu afette de öncekiler gibi 
hazırlıksızlığımıza, örgütlü ve 
koordine olmayışımıza üzülerek 
tanıklık ettik. Asıl yapılması 
gereken bu iken gerçekte olan ise 
kafası kesik tavuklar gibi ortalıkta 
gezindiğimizdi. En azından benim 
için öyleydi. Gelecek kaygısı 
üreten, yaşama sevincini öldüren 
ve adaletin olmadığı her toplumda 
hayat atalet üretir belki de. 
Atalete düşenler başını kaldırarak 
adaletsizliğe karşı mücadele 
edeceği yerde mazeret üretmeyi 
seçebilir. İşte size toplumsal 
ataletin kişisel atalete dönüşmüş 
şekli. 

Kendi bireysel yas deneyimimden 
öğrendiğim en temel şey; acının/
yasın GEÇMESİ GEREKEN 
bir şey değil, İÇİNDEN 
GEÇİLMESİ GEREKEN bir şey 
olduğuydu. “Bir an önce geçsin 
de normale dönelim,” diyerek 
değil, içinde durarak, elinden 
geleni yaptığında. Kendimi çok 
çaresiz ve aciz hissettim bu 
zamanda, sanki yeterince bir şey 
yapmıyorum hissiyle sürekli bir 
şeylerin içine girmeye çalıştım. 
Daha önce de hissetmiştim ama 
görülen o ki bunu değiştirecek bir 
şey yapmamıştım. Birey olmak 
yeterli değil, bir topluluğun 
parçası olduğunda daha çok 
fayda sağlanabileceğini bir kez 
daha anladım. Kendime bir 
söz verdim! Bundan bir sene 
sonra kendime soracağım; “Bu 
bir sene boyunca bütüne fayda 
sağlayacak ne yaptım? Olayların 
ilk etkisi geçtikten sonra düzenli 

olarak ne katkı sağladım? 
Gelecekteki olası afetlerde aynı 
şeylerin yaşanmaması için ne 
yaptım? Bir daha kendimi aciz ve 
çaresiz hissetmemek için hangi 
örgütlenmenin içinde yer aldım?” 
diye soracağım. Kendime verdiğim 
sözün yazılı ispatı burada dursun.

Çünkü “anlam” kendi kendine 
oluşan bir şey değil. Anlam 
kendinden daha büyük bir şeye 
hizmet edince gelen bir hediye. 
Size anlamlı gelen bir alanda sizin 
gibi düşünen insanlarla birlik 
olarak, kendinizden daha büyük 
bir oluşumun parçası olarak 
gelişen bir şey...

ATALETİN BİR ADIM ÖTESİ
Bugün dünya devi birçok şirket 
bu bağlamda ekonomik değerin 
ötesinde ‘ortak değer yaratma’ 
misyonuyla sürdürülebilirlik ve 
sosyal sorumluluk stratejilerini 
geliştirmeyi sürdürüyor.

Ülkemizde bir tür hayırseverlik 
gibi algılanan kurumsal sosyal 
sorumluluk, belki de ortak değer 
yaratma kavramı ve uluslararası 
şirketlerin bu girişimleriyle 
yeniden şekilleniyor. Dünya 
ekonomisinin yaklaşık % 90’ı özel 
sektör tarafından yönetilirken, 
buradan hareketle özel sektörün 
atacağı adımlar da büyük öneme 
sahip görünüyor.

Bundan hareketle, sivil toplum 
her vatandaşın hayatının bir 
parçası olmalı. Yardımlaşmak 
ve dayanışmak yalnızca zor 
zamanlar için değil, gelecek 
zor zamanların engellenmesi 
için de gerekli. Bu yüzden her 
birimizin bireysel sorumlulukları 
dışında; meslek örgütlerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının, 
siyasi partilerin ve yarını inşa 
edebilecek tüm örgütlü yapıların, 
şirketlerin sorumluluğu var 
bunda. Bireysel eylemlerimizin 
ve sorumluluklarımızın kolektif 
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birlikteliklerimizle olan kesişimini 
artırmalıyız. 

Böylelikle, insan haklarının 
ama her kişinin haklarının 
eşit biçimde korunduğu 
bir dayanışma toplumunda 
“Birey mi toplum mu önce 
gelir?” tartışması da ortadan 
kalkacaktır. Pandemi zamanını 
hatırlayalım… Toplumda 
yeterli düzeyde aşılanma 
olmazsa toplumsal bağışıklık 
sağlanamayacaktı, sonuçta 

yalnız aşı yaptırmayanların 
değil, herkesin hayatı tehlikeye 
girecekti. Yeterince aşılama 
olmazsa hiç kimsenin hayatı 
güvende olmayacak yaşam 
hakkı korunamayacaktı. 
Kimsenin diğerlerinin yaşama 
hakkını tehlikeye atmaya hakkı 
olmadığına göre, bireysel arzu ve 
çıkarlar yerine temel haklar söz 
konusuydu; yaşama hakkı! Bugün 
de öyle…

Uruguaylı gazeteci, yazar 

Eduardo Galeano Aynalar 
kitabında durumu şöyle özetliyor; 
“Hayırseverliğe değil dayanışmaya 
inanırım; hayırseverlik 
yukarıdan aşağıyadır, tepeden 
bakar. Dayanışma yataydır, 
diğer kişiye saygı duyar.” Olması 
gereken şeyin tam da bu olduğunu 
düşünüyorum. Gün bence sivil 
topluma katılma, kendinden 
büyük bir şeye ait olma günüdür. 
Dayanışma bana iyi gelecek, bize 
iyi gelecek…
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