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SEİS Aktüel dergimizin 1. yaşını doldurduğu bu sayımızda sizlere 
hitap ediyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 
Düzenli olarak siz okuyucularımıza ve muhataplarımıza ulaşma 
fırsatını bizlere yaratan dergimizin hazırlanmasında emeği geçen 

herkese bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Zorluklarla geçen bir yılın ardından yeni bir yılı yeni umutlarla karşılıyoruz; 
ancak hızla akıp giden zaman içerisinde hayata dair bazı detayları unutuyor ve 
tekrar gelmeyecek bazı fırsatları da kaçırdığımızın farkına bile varamıyoruz. 
Örneğin işimize ve işimizin gerektirdiği detaylara ayırdığımız zaman kadar 
ailemize, dostlarımıza, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza zaman 
ayıramıyoruz. Bazı hobilerimiz ve küçücük hayallerimiz için bile zaman 
yaratmakta zorlanıyoruz. Çoğunuzun ‘’Evet, gerçekten de öyle!’’ dediğinizi 
duyar gibiyim. İşte bu yüzden hayatı basit yaşamalı ve geçen zamanın asla geri 
gelmeyeceğini düşünerek bazı detayları unutmamalıyız. 

Buna rağmen hayat devam ediyor ve yapılacak çok işimizin olduğu da aşikar… 
Son üç ayda yapılan sektörel çalışmalarımızı ve katıldığımız etkinliklerle ilgili 
haber ve yazıları dergimizin içerisinde detaylı olarak bulacaksınız. Özetlemek 
gerekirse son dönemde Medica Fuarı, Geleneksel Seis Üye Buluşması, Sektör 
Platformu ve Kamu Kurumlarıyla toplantılarımız olduğu gibi 11. Kalkınma 
Planı toplantıları vb. daha birçok çalışmamız sürmekte… 

Yapılan çalışmaların yanı sıra sektörün en önemli sorunu kronikleşen alacak 
sorunu olmaya devam ediyor. Her platformda bu sorunun giderilmesi 
gerektiğini, bu sorun giderilmeden tıbbi cihaz endüstrimizin güçlenmesi, 
yatırım yapması, yerli ürün üretmesi ve istihdamı artırmasının mümkün 
görünmediğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
kamu hastanelerinin ödemelerinde görece bir iyileşmeyi 2018 ilk çeyrekte 
göreceğimizi tahmin ederken üniversite hastanelerinde kalıcı ve sürdürülebilir 
bir sistem iyileştirmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulacağını 
gözlemliyoruz; ancak Sayın Müsteşarımız Eyüp Gümüş kongredeki 
konuşmasında bu konuda YÖK ve ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmalardan 
bahsederek Nisan 2016 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararlarının 
uygulanması konusundaki samimi söylemleri ile geri planda ciddi görüşmeler 
yapıldığı ve sorunun daha hızlı çözüleceği konusunda bizleri umutlandırdı. 
Ayrıca tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarımızın aynı kararlılıkla takip ederek 
çözümü için gayret sarf ettiği bu önemli sorunun geride bırakılması için hep 
birlikte çalışıyoruz. 

Malumunuz geride bıraktığımız yılın son günlerinde İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Sayın İbrahim Çağlar’ı genç yaşında kaybettik. Ülkemiz 
ticaret hayatı için maalesef çok büyük ve üzücü bir kayıp oldu. Merhuma 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum.

Bu vesile ile yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve bereket 
getirmesini dilerim.

Kalın sağlıcakla,
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Değerli Meslektaşlarım,
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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 
ÖZGÜR KAYHAN

YAYIN DANIŞMANI 

www.fortiks.com
iletişim@fortiks.com

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

(216) 606 20 56

BASKI VE CİLT
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ESENŞEHİR MAHALLESİ DUDULLU ORG. SAN. 
BÖLGESİ 2.CADDE NO:5 ÜMRANİYE / İSTANBUL 
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Seis Aktüel Dergisi, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
İktisadi İşletmesi için Fortiks Eğitim Danışmanlık ve Proje Yönetimi 

tarafından hazırlanmaktadır. Yerel ve süreli olarak üç ayda bir 
yayınlanır. Yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafları tamamen veya 

kısmen dahi olsa izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. Yayınlanan köşe 
yazılarındaki fikir ve görüşler, röportajlar ve ilanların sorumluluğu 
hukuken sahiplerine ait olup Seis Aktüel’e hiçbir hukuki, cezai ya da 
idari sorumluluk izafe edilemez. İşbu Dergide yayımlanan reklam ve 
tanıtım metinleri, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği 
hükümlerine uygun bir biçimde belirlenmiş olup, söz konusu reklam 

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

meslek ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.
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SAĞLIK MARKETLERİ
FIRSAT MI TEHDİT Mİ 
n Günümüzde dünyanın tüm coğrafyalarında farklı siyasi, 

ekonomik ve sosyal sorunlar yaşandığı bir gerçek. Bununla 
beraber bazı ülkelerin veya şirketlerin krizleri fırsatlara 
çevirdiğine sıklıkla şahit oluyor veya okuyup izliyoruz. 

04»
SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ VE
TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ
n SADER 14 Ekim 1993 yılında Ankara’da Türk Sağlık 

Sektöründeki lider kuruluşlardan olan 14 firma tarafından 
kurulmuştur. Bugün ise birbirinden seçkin 72 yerli, yabancı 
üretici ve ithalatçı üyesi ile dernek faaliyetlerine devam 
etmektedir.

08»
HAYAL GÜCÜ SINIRLARINI 
ZORLAYAN TEKNOLOJİLER
n Giyilebilir teknolojilerle yapay zekanın birleşimi, sağlık 

alanında insanlığa hizmet etmeye artarak devam edecek gibi 
görünüyor. Uyku apnesinin %80 doğrulayan kol saatiden, 
kulağın içine ya da vücuda yapıştırılan ateş ölçere kadar 
giyilebilir tenolojiler geliyor.

12»

SEİS HABERLER
n SEİS GELENEKSEL ÜYE  BULUŞMASI 

BOLU GAZELLE OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ

n ARGE VE TASARIM MERKEZLERİ ZİRVESİ 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

n KİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

n ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

30»
ÜNİVERSİTE BİTİRME PROJESİ İLE 
TİCARİ HAYATA HIZLI GEÇİŞ 
n Oruba Medikal, global bir medikal simülasyon startup’ı 

olma hedefine doğru hızla yol almakta… Ülkemizdeki 
medikal simülasyon sistemlerinin tamamı yabancı menşeili 
iken Oruba Teknoloji, özellikle yüksek gerçeklikteki hasta 
mankenleri üzerinde Ar-Ge yapan / ürün geliştiren ilk yerli 
firma. Üstelik öyküsü üniversite sıralarında başlıyor…

32»

SEKTÖRDEN HABERLER
n  III. TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ TAMAMLANDI

n MEDİCA’YA TÜRKİYE DAMGASI

n SAĞLIK YÖNETİMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

n SİP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

n KAMUV PROJESİ İNOVASYON ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

n BAKAN SARIEROĞLU YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

n ASYA PASİFİK ORTOPEDİ DERNEĞİ KONGRESİ ANTALYA’DA

20»

DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE 
EXPOMED FUARI
n 2018 yılında Expomed’in 25.yaşı kutlanacak… 25 yıl önce 

1 salonda 20 katılımcı ile başlayan Expomed; bugün artık 
700’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcısı ile brüt 60.000 
metrekare alana yayılan, Türkiye’nin ve bölgenin lider 
medikal fuarı haline geldi. 

16»
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ÖNCELİKLER VE ZAMAN YÖNETİMİ
n Hepiniz bilirsiniz…Hani şu kavanoz hikayesi? Kavanozunuzu önce 

kum, çakıl vb. küçük taşlar ile doldurursanız büyük taşlara hiçbir 
zaman yer kalmaz. Kavanozunuza büyük taşları yani öncelikleri 
belirleyip yerleştirdiğinizde küçük taşlar, kum çakıl ve hatta su 
için hala yer olacaktır. Zamanınızı ve enerjinizi ufak tefek şeylere 
harcar, israf ederseniz, zamanınızı etkili yönetmek mümkün 
olmayacak ve önemli şeyler için vakit kalmayacaktır…

36»
PERU’DAN GELEN İDDİALI DAVET
n Güney Amerika’da Pasifik Okyanusu’ndan nasibini alan, And 

Dağları’nı bağrına basan, dünyanın en uzun nehirlerinden biri 
olan Amazon Nehri’nden beslenen Peru; bu coğrafi çeşitlilik 
sayesinde kendi içinde çok çeşitli kültürler, lezzetler ve 
değişik mimariler barındırır. Hatta bazen öyle bir farklılaşır ki 
bölge değiştirdiğinizde sanki başka bir ülkeye gelmişsiniz gibi 
hissedebilirsiniz.

40»
SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKA 
n Önce medya vardı; kuru kağıtlarda, sizi görmeyen dinlemeyen, 

anlamayan monitörlerde... Şimdi ise medya bir birey oldu; bizden 
habersiz sosyalleşiyor, kendi kendine yeni şeyler öğreniyor... 
Zeka artık sadece insana has bir şey değil sanki!..

46»

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT 
n Yetkinlik bazlı mülakat, günümüzde sık tercih edilen mülakat 

teknikleri arasında yer alıyor. Bu mülakat tekniğinde adayın 
geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış 
biçimleri esas alınıyor. Bu şekilde adayın söz konusu işe uygun 
olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi 
ediniliyor.

54»

KURUMSAL KİMLİKTEN
MARKA KİMLİĞİNE
n Belki bundan yarım asır önce olsaydı, kurum ve işletmeleri 

değerlendirmek ve yönetmek adına ağırlıklı olarak somut 
değerlerden bahsetmemiz mümkün olacaktı; ancak günümüzde 
kurum ve işletmeler için soyut değerlerin somut değerlerin 
önüne geçtiği, bazı soyut varlıkların bilançolarda dahi yer 
almadığı göz önüne alındığında sektörel yaşamda işlerin biraz 
daha zor ve çetrefilli olduğu görünüyor.

50»

TANRILARA SUNULAN YİYECEK
n Kadim kültürlerde Tanrılara kulların şükran duygusunu 

göstermek için sunulan yiyecekler arasında tahıllar ile yapılan 
ekmekler, kekler önemli bir yere sahip… Aynı zamanda Antik 
Yunan’da beyaz ekmek tüketmek bir statü sembolü… 

58»
NEDİR
n BİTCOİN NEDİR?

n TELOMER NEDİR?

n KANLI AY, MAVİ AY, SÜPER AY ve NADİR AY, NEDİR?

n TEİZM NEDİR?

n PESİMİST NEDİR?

n KUANTUM NEDİR?

n ZİKA VİRÜSÜ NEDİR? 

n STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

n CROSSFIT NEDİR?

62»
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Siyasi anlaşmazlık ve 
tehditler, sosyo-ekonomik 
sorunlar, asimetrik 

savaşlar, orantısız güç kullanımları, 
hukuk ihlalleri, doğal ve kültürel 
tahribatlar ve elbette bazı anti-
demokratik uygulamalar dünyayı 
adeta yaşanmaz hale getiriyor. İşte bu 
yüzden çocuklarımızı nasıl bir geleceğin 
beklediği, gelecekte insanların ve 
şirketlerin nelerle karşılaşacağını 
kestirmek çok daha güçleşiyor; ancak 
kriz anlarının en önemli fırsatları 
barındırdığını da göz ardı etmemek 
gerekiyor.
Çok zor ve çetin geçen bir yılı daha 
geride bırakırken beraberinde getirdiği 
diğer zorlukları da geçmişte bırakmak 
istiyoruz. Bizim açımızdan geride 
bıraktığımız süreçte; başta geciken 
kamu geri ödemeleri olmak üzere 
kamudaki görev değişiklikleri, SGK’nın 
fiyat baskısı, fatura kesintileri ve 
sürekli değişen mevzuatlar yüzünden 
tıbbi cihaz sektörü çok yorgun düştü; 
ancak tüm bu zorluklara rağmen 
ülkemiz için daha çok çalışmak, daha 
çok üretmek ve geleceğe umutla 
bakmak zorunda olduğumuzu 
unutmamamız gerekiyor.
Burada bahsettiğim sorunları 
bir karamsarlık duygusu olarak 
değil bir fiili durum tespiti olarak 
değerlendirmenizi isterim. Bu fiili 
duruma olumlu yönden bakmaya 
çalışırsak reel sektörün bu krizlerle 
birlikte bazı fırsatları da görmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Örneğin 
ülkemizde devam eden sağlık 
yatırımları sektörümüzü 2,4 milyar 
USD iç pazar büyüklüğüne ulaştırırken 
ihracatımızı da 600 milyon USD 
hacmine ulaştırdı. Diğer yandan coğrafi 
olarak bakıldığında sağlık yatırımları 
konusunda bölgesinde kendisinden 
daha güçlü sağlık sistemine sahip olan 
bir ülke bulunmayan Türkiye’nin bu 
potansiyeli, gelecekte sektörümüz 
için yeni pazarlar ve fırsatlar anlamını 
taşıyor.

İÇ PAZARDAKİ BASKI
Sektörümüz iç pazarda neden bu kadar 
zorlanıyor diye düşündüğümde en 
önemli gerekçe olarak, sektörümüzün 
karşısında farklı kurum ve kanallarıyla 
yüksek satın alma potansiyeli 
olan aslında hazır bir müşteri gibi 

görünen ancak devasa bir güç 
mekanizmasıyla hareket eden kamu 
otoritesinin bulunduğunu görüyorum. 
Kamu otoritesi, doğal olarak ölçek 
ekonomisinden faydalanarak ekonomik 
ve toplu satın alma yöntemlerini 
zorluyor. Bunları yaparken her türlü 
kanun ve mevzuatı, sözleşme ve 
ödeme koşullarını kendi belirlediği 
gibi alacağını almadan hak edişleri de 
ödemediği için bu durum sektörümüz 
üzerinde tek taraflı bir baskı 
oluşturuyor ve sektörün hareket alanını 
da bir hayli daraltıyor. Tüm bunlar bir 
yana bence güncel olarak sektörün en 
önemli iki acil sorunu var. Bunlardan 
birincisi kamu hastaneleri ve üniversite 
hastanelerindeki ödeme vadeleri 
konusu, diğeri ise kamu alımlarında 
uygulanmak istenen toplu alımların 
sektör üzerinde oluşturabileceği 
seleksiyon tehdidi.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASI 
GÜNDEMDE 
Geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da 
düzenlenen III. Tıbbi Tedarik 
Zinciri Yönetimi Kongresinde, 
sağlık bürokrasisinin en önemli 
gündemlerinden birisinin Sağlık 
Marketleri (SMO) olduğunu gördük. 
Buradaki sunumlarda ana fikrin; 
kaynakların verimli kullanılması, 
hızlı ve etkin bir hizmetin sağlanması 
olduğu ifade edildi. Sektörümüzün 
önüne ilk defa bu kongrede getirilen 
uygulamanın; 2018 yılının başlarında 
protokole bağlanarak akabinde 
öncelikli belirlenen bazı basit tıbbi 
sarf malzemelerin, SMO kanalıyla 
toplu alımlarla satın alınması ve 
PTT kanalıyla kurumlara dağıtılması 
şeklinde uygulanacağı belirtildi. 
Bahse konu kurumların öncesinden 
bazı hazırlıklar içinde olduğu 
anlaşılırken bu konuda sektörümüze 
bir taslak sunulmadığı için somut bir 
değerlendirme yapma şansımız olmadı; 
ancak kongrenin son gününde yoğun 
bir katılımla sektöre özel bir panel 
düzenleyerek istişarelerde bulunduk. 
Sistemin; pratikte uygulanabilirliğini, 
hedeflenen kamu yararının sağlanıp-
sağlanamayacağını ve sektör üzerindeki 
muhtemel endikasyonlarını hep birlikte 
yaşayıp göreceğiz; ancak yakın geçmişte 
yaşanan ve halen yürürlükte bulunan 
“Çerçeve İhalelerle Toplu Alımlar” 
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yaşandığı bir gerçek. 
Bununla beraber 

bazı ülkelerin veya 
şirketlerin krizleri 

fırsatlara çevirdiğine 
sıklıkla şahit oluyor 

veya okuyup izliyoruz.  
Kendi ülkemizde 

de sorunlara 
odaklanıp çözüm 

ararken fırsatları da 
kaçırmamak gerekir…
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tecrübesini unutmadan hareket 
edilmesi gerekiyor. Planlanan bu yeni 
satın alma yönteminin hangi ürünlerle 
sınırlı kalacağı, bunun sınırlarının 
kimler tarafından nasıl belirleneceği 
ve sektör üzerindeki maliyeti doğru 
hesaplanmadan hareket edilmemeli!
Bir yandan sektörümüzden yerli ürün 
üretmesi, istihdama katkıda bulunması 
ve ihracat yapması beklenirken diğer 
yandan iç pazarda fiyat ve ağır rekabet 
baskısı altına itilmesi kabul edilebilir 
bir politika değildir. Kamunun, her 
türlü düzenlemesinde kendi bütçesini 
ve vatandaşlarını düşünmesi ne kadar 
olağan ise mal ve hizmet aldığı yerel 
üretici/tedarikçilerini de yaşatacak 
ve hatta güçlendirecek tedbirleri 
alması beklenen bir yaklaşımdır. Zira 
sektörümüzün, yaklaşık 6000 işletme 
ve 250 binin üzerinde istihdam ile 
ülkemiz sağlık sisteminin gelişmesi 
için büyük bir gayretle çalıştığını 
hatırlatmak isterim.

KAMU HASTANELERİNDE 
HEDEF VADE 150 GÜN
Sektörün yoğun beklenti içinde 

olduğu ve çözüm bekleyen temel 
meselelerinden bir diğeri olan 
kamu geri ödemeleri konusuna da 
değinmeden geçemeyeceğim. Bu 
konuda SEİS dahil olmak üzere tüm 
sektörel sivil toplum kuruluşlarımız, 
kamudaki muhataplarımızın 
bilgilendirilmesi ve sorunun ivedi 
çözümü için proaktif bir politika 
izliyor. SEİS ve TÜMDEF Başkanları 
konu özelinde geçtiğimiz günlerde 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş’ü ziyaret ederek son 
durum hakkında bilgilendirme de 
bulundular. Geri ödemeler hakkında 
kongrede Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı 
sunumlarda ise mevcut borcun 
yaklaşık 1,8 milyar  olduğu bunun 
590 milyon  kısmının geçtiğimiz 
Aralık ayının sonunda kurumlara 
gönderildiği bilgisini aldık. Kamu 
Hastanelerinde ortalama vadelerin 
270 günlerde olduğu ve bu vadelerin 
kademeli olarak 2018 yılının ortalarına 
kadar tekrar 150 gün seviyelerine 
çekilebileceği ifade edildi. Bugünkü 
ekonomik koşullar, kur riskleri ve faiz 
oranları dikkate alındığında 150 gün 

vadenin dahi kabul edilebilir olmadığı 
kanaatindeyim.

ÜNİVERSİTELERDE BELİRSİZLİK 
DEVAM EDİYOR
Üniversitelerin tüm sektörlere toplam 
borç stoğunun yaklaşık 5,6 milyar 

 ve bu birikmiş borç sorununun 
giderilmesi için Üniversite Hastaneleri 
Birliği ve Ekonomi Kurmayları arasında 
yapılan görüşmeleri yakından takip 
ediyoruz. Üniversite Hastanelerinde, 
gider esaslı bütçeye dönülmesi ve bir 
kısım maliyetlerin devlet tarafından 
doğrudan karşılanması gibi temel bazı 
beklentiler var.
Üniversitelerin borçlarıyla ilgili olarak 
kalıcı ve sürdürülebilir bir sistemin 
acilen kurulması gerekiyor; ancak 
üzülerek belirtmek isterim ki bu sorun 
kamuya oranla biraz daha sahipsiz 
gibi duruyor. Umarım 2018 yılında 
bütçeden yeterli kaynağın ayrılması 
ve sorunun daha fazla büyümeden 
çözümü için gerekli çaba sarf edilir.

Yeni yılın tüm insanlığa huzur, barış 
ve yeni fırsatlar getirmesi dileğiyle. 
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n SADER Derneği’nin faaliyet 
alanları ve organizasyon 
yapısından bahseder misiniz?
Kuruluşunda tanımlanan birincil 
amacı; her türlü tıbbi malzeme, 
cihaz ve ekipmanın ithalat, imalat, 
mümessillik, bakım, onarım, toptan ve 
perakende satıcılığı konusunda faaliyet 
gösteren kişi ve firmaların bu alandaki 
çalışmalarını koordine, teşvik, 
disipline etmek ve bilinçlendirmek 
ile kanunların öngördüğü çerçevede 
hak ve menfaatlerini korumaktır. 
Ayrıca eğitim, sağlık ve çeşitli 
sosyal konularda doğrudan doğruya 
veya mevcut kuruluşlara yardım 
suretiyle, topluma yararlı eserler 
ve işler yapmaya çalışmak amaçları 
arasındadır. 
Eğitim ve genel kültür konularına 
yardımcı olmak için gençlere, yurtiçi 
veya yurtdışı seyahat imkanları 
sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizin 
ekonomisine katkı ve ihracatı 
geliştirme çalışmalarına yönelik 
yurtiçi ve yurtdışı mesleki fuarlara 
üyelerinin katılmaları için gerekli 
organizasyonları yapmak üzere 
çalışmalar yürütmektedir.
Bu faaliyetler doğrultusunda 
organizasyon yapısını da 
şekillendirmiştir. Sektörel konulardaki 
çalışmaları, ‘Pazar Erişim Ana 

Komitesi’ne bağlı alt komisyonlarda 
takip etmekteyiz. ‘Kurumsal 
Hizmetler Ana Komitesi’ne bağlı 
olarak da Tanıtım ve Etkinlikler, Sosyal 
Sorumluluk, Üyelik Geliştirme, Etik 
Kod, İnsan Kaynakları ve İstanbul 
Komitelerimiz görev yapmaktadır. 
Tamamen üyeler tarafından icra 
edilen bu komite ve komisyonlar 
marifeti ile derneğimiz faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ayrıca dernek 
müdürü ve personeli, profesyonel 
olarak faydalandığımız kadrolardır. 

n SADER, tıbbi cihaz sektörünü 
temsilen hangi kurumlarda ne 
gibi güncel çalışmalar yapıyor?
Dernek yönetimimizi son derece 
memnun eden bir ortak çalışma 
kültürü, sektörümüzdeki sivil toplum 
kuruluşları arasında hakimdir. 
SADER, takip ettiği tüm konularda 
platform kuruluşları (SEİS, TÜMDEF, 
ORDER ve ARTED) ile eşgüdüme 
son derece dikkat etmektedir. Bu 
sebeple derneğimizin müştereken 
takip ettiği konular mevcuttur. 
Bunlar arasında TİTCK ile yürütülen 
ÜTS, yeni Tıbbi Cihaz Direktifinin 
Yerelleştirilmesi, Tıbbi Cihaz Bakım ve 
Onarım Yönetmeliği, Tıbbi Cihazlarda 
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) gibi 
konularda aktif olarak çalışmaktayız. 

ALİ ŞENGEL / SADER BAŞKANI

SADER 14 Ekim 1993 
yılında Ankara’da Türk 

Sağlık Sektöründeki lider 
kuruluşlardan olan 14 firma 

tarafından kurulmuştur. 
Bugün ise birbirinden 

seçkin 72 yerli, yabancı 
üretici ve ithalatçı üyesi 
ile dernek faaliyetlerine 

devam etmektedir.
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Ayrıca SGK ile SUT listelerinin 
içerik ve fiyat olarak güncellenmesi 
ve temizlenmesi konusunda katkı 
sağlama gayretlerimiz sürmektedir.
Son dönemde çok önem verdiğimiz 
Sağlık Teknolojileri Değerlendirme 
(HTA) konusunda da Ankara Numune 
Hastanesi ANHTA birimi ile yakın 
çalışmalarımız devam etmektedir.

n Üniversite ve devlet 
hastanelerinin ödemelerinde 
yaşanan gecikmelere dair 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 
SADER’in ilk yönetim kurulu 
kararlarından günümüze kadar 
güncelliğini hiç kaybetmeyen ödemeler 
konusu, derneğimizin bir numaralı 
gündem maddesidir. Sürdürülebilir 
ve öngörülebilir bir pazar olmanın 
önündeki en büyük engel, özellikle 
kamu tarafından yaratılan belirsiz 
ödeme alışkanlıkları algısıdır.
Üniversite alacaklarının artık kangren 
bir hale dönüştüğünü çok üzülerek 
gözlemlemekteyiz. Konunun bu hale 
gelmesinde üniversite yönetimleri, 

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Maliye 
geçerli mazeretlerini belirterek konu 
üzerindeki sorumluluklarını kısıtlı 
hale getirebilmekte iken sanırım bu 
döngü içerisinde en az kabahatli olan 
biz tıbbi cihaz tedarikçileri en büyük 
sorumluluğu taşımaktayız. Bu biriken 
alacakların derhal ve yasal faizleri ile 
ödenmesi Türkiye’de faaliyet gösteren 
tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri için 
hayati önem arz etmektedir.
Bu süreçte öngörülebilir olan Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
hastanelerden alacakları ile bir şekilde 
nefes alan firmalar, ödemelerin içinde 
bulunduğumuz yıl içinde 210 gün 
vadeye çıkması ile bu nefeslerinden de 
mahrum kalmış durumdalar. Biz de 
üye firmalarımız arasında bu finansal 
açmazı gözlemliyor ve firmalarımız 
için geri dönülemez sonuçlar doğurma 
sınırında olduğunu ve hatta bu sınırı 
geçtiğini üzülerek gözlemliyoruz. Bu 
sebeple, bu vadelerin de hızla eskiden 
olduğu gibi 150 gün seviyesine derhal 
geri çekilmesi ve sonra geçen sene 
konulan hedefler doğrultusunda 120 

güne indirilebilmesi sağlanmalıdır.

n Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklanan Sağlık Marketler ve 
Ortak Tedarik paylaşımı hakkında 
görüşlerinizi ve sektöre etkilerini 
değerlendirebilir misiniz?
Ortak Tedarik paylaşımı ve 
Sağlık Market konuları sektörün 
gündemine çok ani girdi. Biz henüz 
bu konu ile ilgili bir resmi mevzuata 
ulaşamadığımızdan dolayı yorum 
yapmaktan çekiniyoruz. Tedarik 
edilecek ürünler listesi belirlendiği 
anda olası etkisi üzerinde daha rahat 
yorum yapmak mümkün olabilecektir; 
ancak sektör ile en az bilgi paylaşılarak 
yapılması özelliği ile sanırım son 
yıllardaki nadir uygulamalardan biri 
olarak tarihe geçmiş durumda. Bir ufak 
katkı olarak ‘Çerçeve İhalelerin’ ne 
için uygulanamadığının incelenmesi 
kanımca ülkemizde bulunan kurumsal 
hafızayı yerinde kullanmak olacaktır.
Bizler, yerel bayilerin süreçte çok 
önemli bir rol aldıklarını ve işlevlerini 
maliyet etkin bir şekilde kaliteli olarak 
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yerlerine getirdiklerini düşünmekteyiz. 
Tedarik zincirindeki bu halkanın 
çıkarılma çabaları mümkün olmak ile 
birlikte mutlaka daha fazla maliyeti de 
beraberinde getirecektir. Bu sebeple 
merkezi alımların, PTT aracılığı ile 
hastanelere tedarik edilmesi üzerine 
kurgulanmış bu yapının sonuçta 
daha düşük maliyet ile çalışmasını 
çok gerçekçi bir beklenti olarak 
görmemekteyiz.

n Sosyal Güvenlik Kurumunun geri 
ödeme sistemine dair uygulamaları 
hakkındaki yaklaşımınızı 
öğrenmek isteriz? Son yıllarda hiç 
artmayan SUT fiyatlarının sektöre 
ve özellikle yerli üreticilere 
etkileri nelerdir?
Uzun süredir geri ödeme sisteminin 
güncellenememesi sıkıntısı sektörün 
tüm paydaşları tarafından kabul edilen 
bir vakadır. Ayrıca sistemin ciddi bir 
şeffaflık sorunu vardır. Biz kaynakların 
sınırlı olduğunun bilincindeyiz ve 
beklentilerimiz gerçekçi; ancak mevcut 
sistem önce dünyada kabul görmüş en 
pahalı ürünleri pazardan eledi. Daha 
sonra da yerli üretimi vurdu ve dünya 
üzerinde en ucuz olan ürünlere doğru 
bir eğilim yarattı. Firmalar ya hizmet 
ve ürün kalitelerinden taviz vermek 
zorunda kaldılar ya da faaliyetlerini 
sonlandırmayı tercih ettiler. Bu süreç 
giderek daha da artan bir şekilde 
sürmekte. Üniversite hastaneleri 
ödeme probleminde olduğu gibi 
burada da tüm paydaşlar kendisini 
haklı görüyor; ancak sonuçların hasta 
sağlığı üzerinde etkisi olacağı yönünde 
endişelerimizin oluşmaya başladığını 
da belirtmek isterim. 

n Avrupa ülkeleri ve Amerika’dan 
kamu satın almaları veya geri 
ödemelerle ilgili işleyiş nasıldır? 
Sizce nasıl bir geri ödeme sistemi 
Türkiye için daha ideal olabilir? 
Bu kıyaslamanın hiç doğru olmadığını 
düşünüyorum. Çokça örnek gösterilen 
Kuzey Avrupa modellerinde, hasta 
memnuniyeti ve üst düzey sağlık 
hizmetlerine ulaşım en yüksek 
seviyede iken refah seviyesi de bununla 
orantılı olarak en yüksek seviyededir. 
Ezcümle, bizim ülkemizde mesela 
Norveç’te olduğu gibi bir petrol fonu 
bulunmamakta. İşin sevindirici yanı 
kamu aklında da bu bilgi ziyadesi ile 
mevcut. Artık bundan sonra yapılması 

gereken; öncelikle net olarak ‘sağlık 
hizmeti minimum standardının’ 
tanımlanması, buna uygun ödemelerin 
herkes için eşit olarak yapılması ve bu 
standardın üzerinde kalan hizmet ve 
ürünlerin de faydalananlar tarafından 
fark ödenerek karşılanması modeline 
geçilmesidir.

n Ülkemizin son yıllarda sağlık 
yatırımlarında kat ettiği mesafeyi 
nasıl buluyorsunuz?
Çok eskiyen hastane binalarımızın 
yenilenmesi ve kapasite artırımı 
kararlarını destekliyoruz. Seçilen model 
içindeki ölçek, özellikle global üreticiler 
nezdinde Türkiye’yi her zamankinden 
daha fazla mercek altına almıştır. Bu 
rüzgârı kullanarak Türkiye’de üretim 
imkanlarının arttırılması da çok isabetli 
bir denemedir. Başarıya ulaşması için 
biz de dernek olarak elimizden gelen 
katkıyı vermeye gayret ediyoruz.

n Sizce yakın gelecekte sektörü 
bekleyen fırsat ve tehditler 
nelerdir?
Fırsat ve tehditleri, aynı parametrelerin 
oluşturduğu ilginç bir zaman 
içerisindeyiz. Artan nüfus ve sağlık 
ihtiyaçları, hiç olmadığı kadar talebi 
artırmıştır. Bu sağlık ürünleri üretici 

ve tedarikçileri için bir fırsat olarak 
algılanabilir; ancak bu ani talep artışı 
karar vericileri korkutmakta, tüm 
dünyada sürdürülebilir sağlık sistemleri 
tartışma konusu olmaktadır. Öte 
yandan Türkiye’nin genç, dinamik 
nüfusu ve mütevazı kültürü bu etkiyi 
geciktirmektedir. Bu gecikmeyi de 
ayrıca fırsata çevirebileceğimizi 
düşünmekteyim. Henüz bu etki 
görülmeden sürdürülebilir bir sistemi 
Türkiye’de hayata geçirebiliriz.

n Son olarak eklemek istediğiniz 
veya sektöre vermek istediğiniz 
mesajları alabilir miyiz?
SADER olarak her ayın üçüncü 
çarşambası tüm üyeler olarak bir araya 
geliyoruz. Bu toplantılarda ciddi bir 
sinerji yaratılıyor. Tüm sektörümüzü 
de her zaman bu toplantılarda görmek 
bizim mutluluğumuzu bir kat daha 
arttırıyor. Ayrıca diğer dernekler, 
federasyon ve çok güzide sendikamız 
SEİS ile de sıklıkla bir araya geliyor 
ve ortak çalışma kültürünün en güzel 
örnekleri ile projelerimizi beraber icra 
ediyoruz. Bu yazıyı okuyan ve hiçbir 
sivil toplum örgütüne üye olmayan 
firmalarımızı da en kısa zamanda 
kendilerine en yakın sivil toplum 
örgütüne üye olmaya davet ediyoruz.
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HAYAL GÜCÜ SINIRLARINI ZORLAYAN 
TEKNOLOJİLER

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
NEREYE GİDİYOR 

UYKU APNESİ PROBLEMİNDE 
APPLE WATCH

Giyilebilir teknolojilerle yapay zekanın birleşimi, sağlık alanında insanlığa hizmet etmeye artarak devam 
edecek gibi görünüyor. Sadece bir kol saati ile uyku apnesinin %80 doğrulukla tespit edilmesi kulağa hoş 
geliyor. Kulağın içi ise giyilebilir bir nokta olarak görülebiliyor ya da vücuda yapıştırılan akıllı bantlar 
kullanılarak ateş yükseldiğinde alarmlar çalabiliyor. Artık bunlar olağan hale gelen gelişmeler iken 
geleceğin ne getireceğini hayal etmek için artık sınırları biraz daha zorlamak gerekiyor!.. 

Giyilebilir teknolojiler konusunda her geçen 
gün yeni cihazlar piyasaya girmeye devam 
ediyor. Artık kolumuza taktığımız saatler ve 

göğsümüzün üzerinde kalp atış hızımızı tespit eden göğüs 
bantlarından öte, kulağımızın içi giyilebilir teknolojiler için 
hedef ‘giyilebilir nokta’ olarak görülüyor. Geliştirilen yeni 
cihazlar, kulak içinde yer alan kan damarlarından kalp atış 
hızınızı tespit edebiliyor. Nuheara firmasının wearable 
kelimesi yerine hearable olarak nitelendirdiği bu ürün, şu 
an dış ortamın sesini nötrleyen bir sessizlik kulaklığı olarak 
ve bir işitme cihazı gibi dilediğiniz kişinin sesini duymanızı, 
diğer seslerin sessizleşmesini sağlayan bir teknolojiyi 
sunuyor; ancak şirket yetkilileri San Francisco Wearable 
Technologies konferansında yaptıkları sunumla bu ürünün 
kullanım amacında çok daha ileriye gidebileceklerini 
prototip ürünleri ile gösterdiler. Iqbuds akıllı kulaklıklarına 
yaptıkları eklemeler doğrultusunda kalp atış hızını ve 
vücut sıcaklığını anlık olarak takip etmeye olanak sağlayan 
yapıları ile Nuheara şirketi, gelecekte wearable ürün 
pazarının sağlık alanında daha da büyüyeceğinden emin. 
Şirket kol saati ve diğer bölgeler yerine geliştiricisi olduğu 
kulak içi bölgesini seçerek rakipleri arasında fark yaratacağa 
benziyor. 

Uyku apnesi oldukça yaygın görülen ve ciddi bir 
rahatsızlık. Ülkemizde yapılan bir araştırmada 
obstrüktif uyku apnesi şiddeti arttıkça kişide 

kalp hastalıkları, şeker hastalığı, kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı ve hipertansiyon görülme olasılığının arttığı 
bilimsel olarak tespit edilmiş durumda. Uyku apnesinin 
en kötü yanı ise hafif uyku apnesi rahatsızlığına sahip 
birçok kişinin bunu tespit dahi edememesi, çünkü malum 
uykudayken gerçekleşen bir problem. Günümüzde ise apple 
watch, android health smart watch türü ürünler kalp atış 
hızını anlık olarak takip edebilir hale geldi. Cardiogram 
isimli bir girişim ise yapay zekayı kullanarak iOS ve Android 
platformuna yazdıkları küçük bir yazılım ile kalp atış hızı ve 
değişimine dair verileri, paylaşmak isteyen kişilerin yardımı 
ile topladı ve bu konuda çalışan bir yapay zeka yazarak 
da bu verileri analiz etti. UCSF Sağlık Laboratuvarlarında 
yapılan çalışmayla bu big data denilebilecek verilerin analizi 
ile hipertansiyon ve uyku apnesi % 82 ila % 90 arasında 
kesinlikle tespit edilebilir hale geldi. Aynı şirket işi daha 
da ilerleterek son açıklamasına göre 6115 kullanıcısı ile ek 
bir çalışma daha yürütüyor. Bu çalışma ile de UCSF Sağlık 
Laboratuvarı şirketi kişilerden aldığı ilave bilgilerle yapay 
zekasını eğitmeyi ve daha derin bilgilerle, sağlık alanında 
daha keskin tespitler yapmayı, doktorların işini daha da 
kolaylaştırmayı planlıyor. 

G

U
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BEBEĞİNİZİN ATEŞİNİ HER SANİYE 
İZLEMEK İSTER MİSİNİZ? 

DREAMATE – AKUPUNKTURLA 
UYKU

Temptraq adlı akıllı, yapışkan dijital termometre 
ve cep telefonunuz ile bu artık mümkün... 
İnsanlarda olduğu gibi bebeklerde de ateşin 

normalin üstüne çıkması hastalığın habercisi. Civalı 
termometrelerden dijital termometrelere, oradan kızılötesi 
ölçüm yapabilen termometrelere kadar gelişen ateş ölçer 
cihazlar pazarında olaya yepyeni bir bakış açısı katıyor 
Temptraq. 24 ve 48 saat boyunca aralıksız ölçüm yapan 
2 versiyon olarak satılan bu akıllı bantlar, bebeğin koltuk 
altına yakın bir bölgeye yapıştırılıyor. Üzerindeki mini 
aktivatöre basılarak cihaz çalıştırılıyor. Android veya iOS 
cihazınıza kurulan aplikasyonu ile yapıştırdığınız bandın 
üzerindeki ID numarasını eşleştirerek gerekli ayarlamaları 
yapıyorsunuz ve 24 veya 48 saat süreli aralıksız ateş 
ölçeriniz çalışmaya başlıyor. Aplikasyon üzerinden sıcaklık 
değişimini anlık olarak görebiliyor, değişimi geriye dönük 
olarak da grafik üzerinden takip edebiliyorsunuz ve sıcaklık 
için maksimum ve minimum değerleri girerek bebeğin 
ateşinin bu marjın dışına çıkması durumunda sistem size 
alarm verebiliyor. Özellikle rahatsızlığın akut döneminde 
ailelerin çok işine yarayacak olan bu bantlar, şu an için 
ülkemizde satılmasa da dileyenler için yurt dışı alışveriş 
sitelerinden getirtilerek kullanılabiliyor. 

Akupunktur tedavisi, Sağlık Bakanlığı 
tarafından ruhsatlandırılmış akupunktur tedavi 
merkezlerinde uygulanabilen bir alternatif tıp 

yöntemi olarak tanındığından beri her geçen gün bu konu 
hakkında yeni haberler duyuyoruz. Geleneksel Çin Tıbbı 
uygulamalarından biri olarak yerini alsa da uygulamanın 
geçerliliği ve etkinliği konusunda tartışmalar devam 
etmekte... Bu kez de Hivox Bioteknoloji firması Dreamate 
adlı ürünü ile uyku kalitenizi artırabileceğini iddia ediyor. 
Meridyen teorisi adı verilen bir Çin Tıbbı tekniğini kullanan 
ve bileğe takılan bu elektronik cihaz, impulslar üreten 
ve vücut impulslarınızı ölçebilen bir sistem içeriyor. 
Bileğinizdeki Shern-men, Day-ling, Ney-Guan olarak 
adlandırdıkları 3 noktaya mini impulslar göndererek 
uyku hormonumuz olan melatonin salgısını arttırdığını 
iddia ediyor. Artan melatonin salgısı ise çok daha derin 
ve rahat bir uyku uyumamızı sağlıyor. Ürün; yatağa 
yatmadan yarım saat önce 15 dakika boyunca kullanım 
ile 2-3 hafta sonunda uyku düzeninde olumlu etkiler 
oluşturduğunu iddia ediyor. Ülkemizde henüz satılmıyor; 
ancak ilgilenenler yabancı satış sitelerinden sipariş vererek 
bu iddiayı test edebilir. 

A
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3D YAZICI İLE
TABLET BASIMI 

ACCUVEIN – DEVRİM NİTELİĞİNDE 
BİR BAŞKA GÖRÜNTÜLEYİCİ

Önce daktilolar vardı, sonra nokta vuruşlu 
yazıcılar, arkasından lazer yazıcılarla tanıştık; 
şimdi ise iş bambaşka bir yere doğru gidiyor. 

Artık yazıcılar sadece kâğıt veya düz zemin üstünde değil, 
üç boyutlu ve x, y, z koordinatları var. Üç boyutlu yazıcılar 
ile doğru hammadde kullanılarak çok ilginç şeyler de 
üretmek mümkün. Mesela diş gibi, organ gibi, bir cerrahi 
yama gibi… Henüz organ üretiminde yeterli seviyeye 
gelinmediyse de şu an diş ve cerrahi yama gibi teknolojiler 
neredeyse tüm ülkelerde kullanılır halde. Aprecia 
Pharmaceuticals şirketi, üç boyutlu kişiye özel tablet basımı 
işine şu sıralar kafayı takmış durumda. Üç boyutlu yazıcılar 
yapıları gereği kişiye özel ürünler üretmek konusunda 
çok başarılılar. Kişiye özel bir ürün ve sağlık deyince 
de akla tabi ki ilaçlar geliyor. Geliştirdikleri teknoloji 
ile hekimin reçetelendirdiği birbiri ile geçimli 3-4 farklı 
tabletin, tek tablet halinde basımı gerçekleştirebiliyor. Bu 
durum kişinin kilosuna enzim değerlerine vb. faktörlere 
göre ihtiyaç duyabileceği tablet dozaj çeşitliliğinde 
yakalayamayacağımız ara dozlarda etken madde ilavesine 
olanak tanıyor. Bu tabletler, etken maddenin midede 
veya bağırsakta çözünmesi gerekliliğine göre uygun 
kaplama ile de kaplanabiliyor. Özellikle kişiye özel ara 
doz ayarlanmasını gerektiren ve dar terapötik aralığı olan 
etken maddelerin kullanımında yepyeni bir çığır açabilecek 
olan bu 3D yazıcıların; gelecekte eczacılık ve kişiye özel 
ilaç, farmasotik bakım kriterlerini yepyeni bir seviyeye 
taşıyacağını şimdiden tahmin etmek mümkün…

Damar yolu açmanın zorluklarını en iyi o işin 
uzmanları bilir. Her insanda damar yapısı 
değişir. Derinin altından görmenin neredeyse 

imkânsız olduğu damarları elle hissederek damar yolunu 
açmak hem hasta hem uzman açısından bazen çok 
zorlayıcı bir iş olabilir… Tıbbi görüntülemenin en üst 
düzey ürünlerinden biri sayabileceğimiz ve bir çoğumuzun 
belki internette, sosyal medyada Star Trek serisinden bir 
sahne zannedebileceği video görüntüsü aslında gerçek ve 
şu an piyasada sağlık profesyonellerinin kullanımında. 
Özellikle küçük çocuklarda ve damar yapısı sebebiyle 
infüzyon – damar yolu açmanın zor olduğu hastalarda tek 
seferde damar yolu açmayı mümkün kılan bu müthiş cihaz, 
kullandığı teknikle damarları tam anlamıyla gözünüzün 
önüne getiriyor. Kozmetik uygulamalar, prp uygulamaları 
ve birçok alanda kullanımda olan bu ürün özellikle sağlık 
merkezlerinde damar yolu açan sağlık profesyonellerinin 
işlerini inanılmaz ölçüde kolaylaştıracak. Devrim niteliğinde 
bir buluş olarak görülebilecek bu ürün umarız ki Türkiye’de 
birçok hastanede hatta aile sağlığı merkezlerinde de yoğun 
bir biçimde kullanılır. Böylece hastaların özellikle çocukların 
ve damar yapısı damar yolu açılmasını zorlaştıran kişilerin, 
daha az acı çekmesini, daha az kanül vb. ürün kullanımını 
sağlar ve hastaların tedaviye başlarken moral olarak tedaviye 
uyumunu artırır. 

D
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DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE 
EXPOMED FUARI

2018 yılında Expomed’in 25.yaşı 
kutlanacak… 25 yıl önce 1 salonda 20 
katılımcı ile başlayan Expomed; bugün 
artık 700’ün üzerinde yerli ve yabancı 
katılımcısı ile brüt 60.000 metrekare 
alana yayılan, Türkiye’nin ve bölgenin 
lider medikal fuarı haline geldi.  
Expomed’in dünü bugünü ve geleceğini 
Ali Muharremoğlu ile konuştuk.
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n Ali Bey öncelikle sizi biraz 
tanıyabilir miyiz? 
Türkiye’nin dışında, Türkî 
Cumhuriyetler, Rusya ve Orta Doğu’da 
farklı şirketlerde satış ve pazarlama 
alanlarında görevler üstlendikten sonra 
2014 yılından beri Reed Tüyap Fuarcılık 
A.Ş.’nin Genel Müdürü görevindeyim.  

n Reed Tüyap şirketini ve faaliyet 
alanlarını tanıtır mısınız?
Reed Exhibitions; dünya genelinde 
40 ofisi ve ayrıca 14 satış ofisi ile 
3900 çalışanı bulunan, dünyanın lider 
fuar organizasyonu şirketlerinden 
biri. Bildiğiniz gibi Tüyap da Türkiye 
genelinde 6 fuar alanı ve 13 ofisi ile 
ülke genelinde geniş bir ağa sahip. 
Tüyap’ın ayrıca, İran, Rusya, Mısır, 
Gürcistan, Bulgaristan ve Makedonya’da 
da yurtdışı ofisleri bulunuyor ve bu 
bölgelere oldukça hâkim durumda. 
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ise bu iki 
deneyimli ismin ortaklığından doğdu ve 
2012’den beri faaliyetlerini sürdürüyor. 
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. olarak pek 
çok başarılı projeye imza attık ve 
atmaya da devam ediyoruz. Expomed 
Eurasia bu projelerden biri. Türkiye’nin 
ve çevre coğrafyasının medikal alandaki 
en büyük ihtisas fuarını organize ediyor 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, 
ambalaj ve gıda işleme teknolojilerine 
yönelik Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı ile Food-Tech Eurasia Fuarı’nı 
da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ağaç 
işleme teknolojileri ve mobilya yan 
sanayisi alanlarındaki Ağaç İşleme ve 
Intermob Fuarlarımız ile sektörün 
büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bir 
diğer projemiz ise yapı endüstrisine 
yönelik olan ve eşzamanlı düzenlenen 

Kapı-Cam-Pencere Fuarları. 

n Türkiye’de ve dünyada fuarcılık 
sektörünün geldiği nokta ve teknoloji 
ile ilişkisi nedir?
Dünya genelinde hızlı bir dijitalleşme 
olmasına rağmen fuarlar halen ticari 
faaliyetlerin en büyük platformlarından 
biri. Fuarların en büyük özelliği; yüz 
yüze görüşme imkânı sunması ki 
bizler de yüz yüze görüşmenin gücüne 
inanıyoruz. Çünkü insanlar günümüzde 
halen alacakları ürünleri görüp birinci 
elden bizzat incelemeyi tercih ediyor.  
Öte yandan teknolojik gelişmeler 
elbette yadsınamaz. Teknolojik 
gelişmelere ve dijital devrime ayak 
uyduramayan firmalar ilerleyen 
dönemlerde sıkıntı yaşayacaktır. 
Bizler de bu nedenle fuarlarımızı 
çağımıza entegre ediyoruz. ‘Yeni 
Nesil Fuarcılık’ sloganıyla gelişen ve 
değişen tüketici taleplerini karşılamak 
ve sektörü gelecekle buluşturmak 
için Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. 
Fuarcılık alanında Türkiye’de bir ilke 
imza atarak B2B Eşleştirme Sistemi’ni 
katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmetine 
açıyoruz. B2B Eşleştirme Sistemi 
ile online davetiye formunu dolduran 
ziyaretçilerimize ilgilendikleri ürün 
gruplarını seçme olanağı sunuyoruz.  
Seçilen ürünleri sergileyen katılımcı 
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firmalarımız ziyaretçiye öneriliyor ve 
ziyaretçilerimiz bu katılımcılara dijital 
ortamda randevu talebi gönderebiliyor. 
Bu sayede fuarı ziyaret edenlerin 
yüzlerce firmanın arasında aradıkları 
ürünleri üreten firmalarla buluşmaları 
kolaylaşıyor.
Geçen yıldan itibaren Tüyap 
bünyesindeki tüm fuarlarda faaliyete 
geçen MyTüyap Mobil Uygulaması 
ile 60.000 metrekarelik bu büyük 
etkinliği ziyaretçilerimizin ceplerine 
sığdırabiliyoruz. MyTüyap sayesinde 
ziyaretçilerimiz aradıkları ürün ve 
etkinlikleri kolayca bulabiliyor ve 
fuarın etkinliği 5 günlük bir zaman 
diliminden çıkıp tüm yıla yayılıyor. 
Ayrıca, alan içi navigasyon uygulaması 
ile ziyaretçilerimiz fuar alanında gitmek 
istediği stant ya da salon ile ilgili tarif 
alabiliyor ve uygulamanın kendilerine 
önerdiği rota üzerinden aradığını 
rahatlıkla bulabilme imkânına sahip 
oluyor. Geliştirdiğimiz MyTüyap gibi 
dijital platformlar gerek Türkiye’deki 
diğer fuarlar gerekse de Reed’in dünya 
genelindeki diğer fuarları içerisinde 
zamanının ilerisinde atılımlardır. Bu 
dijital ilerlemelerle Reed Global’in 
ileriki yıllarda gelmeyi planladığı 
yere biz Türkiye olarak bugün gelmiş 
bulunuyoruz.        

n Expomed Fuarı’nın gelecek 
projeksiyonu hakkında 
değerlendirme yapabilir misiniz? 
Bizler her fuar sonrasında katılımcı 
ve ziyaretçimize kapsamlı bir 
değerlendirme anketi yapıyoruz. 
Bu anket sonuçlarını çok ciddiye 
alıyoruz ve bu sonuçlara bakarak 
gelecek yatırımlarımızı şekillendiriyor, 
eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bu 
analizler sonucunda şunları net bir 
şekilde gördük ki katılımcılarımız 
daha fazla sayıda uluslararası ziyaretçi 
beklentisi içerisindeler. Bizler de bu 
nedenle bu alanda yoğun çalışmalar 
yapıyoruz. 2012’de başlayan Reed 
ortaklığı ile Expomed’in uluslararası 
yönü daha da güçlendi. Eskiden 40 
ila 50 arasında yabancı firma fuara 
katılırken bugün bu rakam 200’ün 
üzerine çıktı. Bunun paralelinde ise 
özellikle yabancı ziyaretçi sayılarımızda 
da önemli bir artış yaşandı ve artık 
Expomed dünya genelinde insanların 
tarihini takvimlerine mutlaka not ettiği 
bir fuar haline geldi. 
Hedefimiz; önümüzdeki 5 

yıl içerisinde uluslararası 
ziyaretçi sayımızı en az 2 katına 
çıkartmak. Bunu yapabilmek için 
de ziyaretçilerimizin neler istediğine 
bakıyoruz. Ziyaretçilerimiz fuarda 
daha fazla sayıda yeni ve yenilikçi ürün 
ile daha fazla sayıda teknolojik ürün 
görmek istiyor. Bu nedenle son iki 
senedir fuarımızda yenilikçi ürünleri 
ön plana çıkartmaya özen gösteriyoruz. 
2018 yılındaki fuarımızda bunu 
daha belirgin bir şekilde görmeniz 
mümkün olacak. Fuar alanı içerisinde 
oluşturulacak İnovasyon Alanı’nda; 
start-up firmalar, yerli ürünlerin 
sergilendiği Made in Turkey bölümü, 
inovatif ürünler alanı, yeni ürünler 
alanı, yan sanayi ürünler alanı, sunum 
alanları ve B2B toplantıların yapılacağı 
bir alan yer alacak. 

İnovasyon Alanı ile amacımız; öncelikle 

Türkiye’deki tıbbi cihaz sektöründe 
neler başarıldığını ve destek verilerse 
neler başarılabileceğini gözler 
önüne sermek ve Türkiye’den çıkan 
yenilikçi ürünleri fuar ziyaretçileri ile 
buluşturmak.
Expomed Fuarı’nın uluslararası 
alandaki bilinirliğini daha da arttırmak 
için elimizden gelen tüm çabayı 
gösteriyoruz. Bunun için Reed’in 
dünya genelindeki ağından ve Tüyap’ın 
bölgesel üstünlüğünden istifade 
ediyoruz.  
Expomed Fuarı’na yabancı katılımcı ve 
ziyaretçinin ilgisi her geçen yıl artıyor. 
Yeni pazar arayışları içinde olan firmalar 
için Expomed doğru bir platform. 
Sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’nin 
çevre coğrafyasındaki ülkelere girmeyi 
planlayan, bu bölgedeki varlıklarını 
sağlamlaştırmayı düşünen firmalar için 
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de Expomed doğru tercih. Distribütör 
arayan yabancı firmalar da fuarımıza 
büyük ilgi gösteriyor. Öte yandan Türk 
firmaları fuarda sadece yerli ziyaretçiler 
ile buluşmuyor. Başta Orta Doğu, 
Türkî Cumhuriyetler, Balkanlar ve 
Kuzey Afrika olmak üzere üst düzey 
ziyaretçiler fuarımızı her sene ziyaret 
ediyor. Bu da yerli firmalarımızın bu 
bölgelere ihracatlarını arttırmaları için 
fırsat yaratıyor. 

n Expomed’in sağlık sektöründeki 
yerinden bahseder misiniz?
Türkiye, sağlık alanında çok büyük 
bir pazar. Bugün Türkiye’de 1.500’ 
ün üzerinde hastane ve 206.000 
hastane yatağı bulunuyor. Bu alandaki 
yatırımlar ise hızla devam ediyor. 
Türkiye’nin çevresindeki 3 saatlik 
uçuş mesafesinde 40 ülke bulunuyor 

ve bu da 845 milyonluk bir nüfusa 
tekabül ediyor. Bu nüfusun içerisinde 
de çok ciddi sağlık yatırımları yapılıyor. 
Türkiye bu bölgelere de sağlık alanında 
ihracat yapabilecek potansiyele sahip 
bir ülke konumuna gelmeye başladı; 
ancak yerli üretim halen beklenen 
düzeyde değil.  Sağlık Bakanlığı’mızın 
bunu arttırmak için birçok girişimleri 
bulunuyor. Sağlık Bakanlığı gibi biz 
de yerli medikal cihaz ve ekipman 
üretimini destekliyoruz. Çünkü dünya 
standartlarında kaliteli medikal 
ürünleri çıkartacak altyapıya artık 
eriştik. 

Yerli üreticileri fuarda ön plana 
çıkartmak için ‘İnovasyon Alanı’ 
gibi özel alanlar tasarlıyor ve fuarda 
çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.  Yerli 
üreticinin artmasıyla beraber fuarın da 
potansiyelinin artacağına inanıyoruz.   

Expomed ise Türkiye’de medikal 
alanındaki en büyük ihtisas fuarı. 
Katılımcılarımız en yeni ürün ve 
hizmetlerini ilk defa Expomed 
Fuarı’nda tanıtmayı tercih ediyor. 
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık 
politikaları ve Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun yönetmelikleri, 
sağlık sektöründeki ve medikal cihaz 
kullanımlarındaki en büyük belirleyici 
etken oluyor. Bu değişiklikler fuarımızı 
da etkiliyor. Türkiye genelindeki Şehir 
Hastaneleri projeleri sağlık sektörünün 
en büyük atılımlarından biri oldu ve 
2017’deki fuarımızda Şehir Hastaneleri 
detaylı bir şekilde fuar ile eşzamanlı 
düzenlenen seminer kapsamında 
9 ülkenin Sağlık Bakan ve Bakan 
Yardımcılarının da katılımı ile ele 
alındı.

n Sektöre vermek istediğiniz 
mesajlar nedir ve dergimiz hakkında 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Expomed’i biz organize ediyoruz; 
ancak katılımcısıyla, ziyaretçisiyle, 
sivil toplum örgütleriyle, destekleyen 
dernekleriyle, sendikalarıyla bu 
fuar bir bütündür. Bu nedenle, 
hepsini fuarımızın paydaşı olarak 
görüyoruz. Bu paydaşların birinde 
yaşanan bir aksaklık fuar deneyimini 
olumsuz yönde etkileyecektir. 
Bunun yaşanmaması için bizler tüm 
paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi en 
üst düzeyde tutuyoruz. 
Doğru kitlelere ulaşmamız konusunda 
Sağlık Bakanlığı’mızdan ve sektör 
ile ilgili dernek ve sivil toplum 
örgütlerinden önemli destekler 
görüyoruz. Sektörden talebimiz bu 
desteklerin artarak devam etmesidir. 
T.C. Ekonomi Bakanlığı da Expomed’i 2 
senedir desteklediği fuarlar arasına aldı. 
Fuarın yurtdışındaki tanıtımındaki 
desteğinin dışında, üretici olan 
yerli katılımcılarımız Ekonomi 
Bakanlığı’ndan maddi destek alabiliyor.  
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler 
Sendikası, Türkiye’de sağlık endüstrisi 
sektöründe yer alan firmaların tek 
bir çatı altında toplanarak sektörde 
karşılaşılan ekonomik ve sosyal 
sorunlara çözüm aranması ve sektörün 
iyileştirilmesi bakımından etkin bir rol 
oynuyor. SEİS’in periyodik yayını olan 
SEİS aktüel ise sektörün konularına 
ışık tutması ve sektörü bilgilendirmesi 
bakımından önemli bir misyona sahip; 
başarılarının devamını diliyorum…
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III. TIBBİ TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

KONGRESİ 
TAMAMLANDI

7-9 Aralık 2017 tarihinde Antalya 
Su Sesi Resort Otel’de düzenlenen 

III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi 
Kongresi, başta Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş 

olmak üzere Sağlık Bakanlığı, 
Üniversiteler, SGK, KİK ve ilgili 
STK temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleşti. 

Tıbbi Tedarik 
Zinciri Yönetimiyle 
ilgili sorunları 
tartışmak, yeni 

teknolojileri takip etmek ve 
başarılı uygulamaları paylaşmak 
amacıyla bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik 
Zinciri Yönetimi Kongresi’nin 
farklı oturumlarında; Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu, KHGM, 
DMO, KİK, PTT ve Medikal 
Sektör STK’ları gibi kurumların 
temsilcileri çalışmalarını ve 
gelişmeleri katılımcılarla 
paylaştılar. Bir önceki yıla göre 
kamu ve özel sektörde katılımın 
azaldığı gözlenen kongrede, 
önümüzdeki yıl çok daha iyi 
bir organizasyon düzenlenmesi 
beklenmekte...
Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş; sağlıkta 
vatandaşlarımızın sevk 

zincirini daha kolay kullanması, 
sağlıkta kalitenin artırılması, 
kaynakların verimli kullanılması 
ve merkezi alımlarla ilgili 
bilgiler verdi. 

SAĞLIK MARKETLERLE 
KAPASİTEMİZ ARTACAK
Henüz kurgu aşamasında 
olan Sağlık Marketlerle ilgili 
olarak tıbbi cihaz üretiminin 
artmasıyla birlikte e-ihale 
modelinde merkezi alımlarla 
yerli malları teşvik edeceklerini 
belirten Gümüş, toplu alımların 
PTT kanalıyla kullanıcı 
kurumlara ulaştırılması 
planlanan bu yeni yöntemle 
öncelikle bazı sarflarda ithalden 
imale doğru hızla geçileceğini ve 
daha uygun fiyatla alım yapmayı 
hedeflediklerini belirtti.
Sağlık Marketleri konusundaki 
moderatörlüğünü S.B. Müsteşar 
Yrd. Dr. Şuayip Birinci’nin 
yaptığı oturumda; KHGM 

T
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Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Erol 
Karabekmez, ‘Sağlık Market Genel 
Bakış ve Tedarik Paylaşımı’ konusunda 
bilgi verirken DMO’yu temsilen Katalog 
Daire Başkanı Turhan Öz ve PTT Genel 
Müdür Başdanışmanı Cumaali Yüksek 
kurumların çalışmalarına dair bazı 
bilgiler verdiler.

AMACIMIZ GÜÇLÜ YERLİ SANAYİ
Önümüzdeki dönemde yerli üretim 
ve yerli sanayinin geliştirilmesi için 
başta TİTCK olmak üzere çalışmalar 
yapıldığını kaydeden Gümüş, basit 
tıbbi sarf malzemelerin Türkiye’de 
üretiminin arttırılacağını, yerli-yabancı 
iş birliği ve know-how transferiyle 
teknolojik ürünlerin üretilmesi için 
teşvik edileceğini belirtti.

SAĞLIK TURİZMİ
Sağlık turizmi konusundaki 
çalışmalara değinen Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş, “Özel sektör, üniversite ve 
kamu hastanelerimiz hep birlikte 
içinde dünya çapında iş yapan, 
uluslararası iyi sonuçları olan, 
yetenekli meslektaşlarımızın, sağlık 
ekiplerimizin olduğu hastaneleri de 
ön plana çıkarmak istiyoruz. Birçok 
ülkenin Türkiye’den beklentileri var. 
Türkiye’de ciddi tesisler ve insan 
gücü var. Türkiye sağlık turizmi ile 
bize komşu olan yaklaşık iki saatlik 
uçuş mesafesinde 500 milyonun 
üzerinde insan topluluğuna hizmet 
edebilir. Altyapılarını oluşturuyoruz. 
Fiyat politikaları, akreditasyon ve bu 
merkezlerin sertifikalarının verilmesini 
2018 yılında tamamlayacağız. Bizden 
hizmet bekleyen 32 ülke ile de temasa 
geçeceğiz. Bu ülkelerin bir grubunun 
organ nakli talebi, bir grubunun genel 
cerrahi, bir grubunun plastik cerrahi, 
estetik cerrahi talebi var.” dedi. 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇ 
STOĞU 5,6 MİLYAR   
Müsteşar Eyüp Gümüş, afiliye olan 
üniversite hastanelerinin ödemelerinin 
yapıldığı; ancak afiliye olmayan toplam 
44 üniversitenin toplam birikmiş 
borcunun 5,6 milyar  olduğunu ve 
yeni yılda özellikle bu konunun çözümü 
için 2016 Nisan ayında yayınlanan 
EKK kararlarının uygulanması halinde 
sorunun hızla çözülebileceğini kaydetti. 
Yapısal sorunların çözülmesi için YÖK 
ile temaslarının sürdüğünü belirten 
Gümüş, ayrıca “Üniversitelerde de 

gider esaslı bütçe sistemine geçip satın 
almaların Sağlık Bakanlığı tarafından 
yapılarak ödemelerin SGK’dan direk 
alınmasını sağlayacağız.” dedi. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ 
GECİKEN ÖDEMELER ŞİKÂYETİ 
SEİS, TÜMDEF, SADER MASSİAD 
ve ORDER dernekleri de kamudan 
beklentiler ve mevcut sorunlarla ilgili 
sunumlar yaptılar. SEİS Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, 
sektöre verilen teşviklerden memnun 
olduklarını ancak esasen sektörün 

kamudan ve üniversite hastanelerinde 
birikmiş alacaklarının bir an evvel 
ödenmesinin endüstriye daha 
hayırlı olduğunu ifade etti. ORDER 
Başkanvekili Erkin Delikanlı; sektörün 
dayanacak gücünün kalmadığını, 
kamunun bu ödeme sistemiyle 
endüstriyi teşvik etmek yerine yok 
etmek üzere olduğunu söyledi. 
Kongrenin son gününde tıbbi cihaz 
sektör temsilcileri özel oturumda 
bir araya gelerek Sağlık Marketleri 
Projesi’nin sektör üzerindeki etkileri 
hakkında bir panel düzenlediler.
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MEDICA ve COMPAMED 
fuarları; tıbbi teknoloji 
endüstrisi ve tedarikçi 

pazarı için önde gelen ve dünyanın 
en büyük tıbbi ticaret fuarları 
olarak yüksek düzeyde uluslararası 
etkiye sahip… Sağlık endüstrisinin 
dünyada en fazla ilgi gösterdiği her 
yıl Almanya Dusseldorf şehrinde 
yapılan bu fuarlar bu yıl da çok yoğun 
katılımlarla tamamlandı. Türk medikal 
sektörünün en önde gelen üreticileri, 
burada dünyanın her yerinden gelen 
ziyaretçilerle bir araya gelerek yerli 
ürünlerimizi birçok farklı pazardan 
önemli alıcılara tanıtma fırsatı buldu.
Fuarla ilgili dergimize açıklamalarda 
bulunan TG Expo firması satış müdürü 
Murat ATUK; Ocak ayında Informa 
Life Sciences tarafından Dubai’de 
düzenlenecek olan Arab Health ve 
diğer çok önemli uluslararası sağlık 
fuarları hakkında katılım detayları, 
pazar bilgileri ve fuar teşvikleriyle ilgili 
konularda bilgi almak isteyenlerin 
kendisiyle murat.atuk@tgexpo.com 
adresinden iletişime geçebileceğini 

kaydetti.

TÜRK FİRMA SAYISI HER GEÇEN YIL 
ARTIYOR
Medica 2017 fuarı; Avrupa, Amerika 
ve Uzakdoğu’ya kadar uzanan 
dünyanın pek çok ülkesinden binlerce 
ziyaretçiyi ve sağlık profesyonelini 
ağırladı. Ülkemizden milli katılım 
organizasyonu dahilinde 38 firma, 
bireysel katılımla ise 98 firma fuara 
katıldı. 38 Türk firması İKMİB’in 
(İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği) 
sekizinci kez düzenlediği milli katılım 
organizasyonuyla dev buluşmada yerini 
aldı.

RAKAMLARLA MEDİCA 2017
18 salonda düzenlenen fuara, 66 
ülkeden 5100 firma katıldı.
Fuara, Almanya’dan 1244, Çin’den 
877, ABD’den 524, İtalya’dan 407, 
Fransa’dan 296, İngiltere’den 252, 
Güney Kore’den 224, Tayvan’dan 220, 
Japonya’dan 178, İsviçre’den 144 ve 

Türkiye’den 98’i bireysel katılım olmak 
üzere toplam 136 firma katılım sağladı.  
123.500 profesyonel ziyaretçinin 
%60’tan fazlası Almanya dışındaki 130 
farklı ülkeden geldi.

COMPAMED 2017 SLOGANI: 
TIBBİ CİHAZLAR İÇİN HİGHTECH
MEDICA ile birlikte 8a ve 8b 
salonlarında düzenlenen COMPAMED 
fuarı ise 35 ülkeden yaklaşık 800 
katılımcı ile tıbbi imalat sektöründeki 
tedarikçi pazarının en iyi uluslararası 
etkinliği olarak ününü pekiştirdi ve 
yaklaşık 20.000 kişi tarafından ziyaret 
edildi.
Şirketler ve araştırma enstitüleri, 
yüksek teknolojili çözümlerini 
sergileyerek tıbbi teknoloji 
endüstrisinde geliştirme ve üretim 
için kendilerini nitelikli ortaklar 
olarak sundular. Bu yıl, giysiler 
veya implantlardaki sensörler, şarj 
edilebilir piller ve RFID teknolojisi gibi 
minyatürleştirilmiş parçalar popüler 
konuları oluşturdu.  

M
MEDICA’YA TÜRKİYE DAMGASI
Sağlık sektörünün en büyük ve önemli fuarı 13-16 Kasım 2017 
tarihlerinde Almanya’nın Dusseldorf şehrinde düzenlendi.  
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SAĞLIK YÖNETİMİ ZİRVESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sağlık, İnovasyon & Organizasyon Derneği (SİODER) 
ev sahipliğinde Hospitalmanager dergisi iş birliğiyle 
18 Aralık 2017 tarihinde Sağlık İdarecileri Günü’ne 
istinaden “Sağlık Yönetimi Zirvesi; Sektör Konuşuyor” 
etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara MEB Şura 
Kongre ve Konferans 
Merkezi’nde 
düzenlenen 

etkinliğe, Türkiye’nin birçok 
üniversitesinden gelen sağlık 
yönetimi bölümü öğrencileri, 
bölüm akademisyenleri, sektör 
çalışanları ve alanında uzman 
konuşmacılar katıldı.  
Sağlık sektörünün ihtiyacı 
olan nitelikli insan gücünün 
yetişmesi, bu insan gücünü 
yetiştiren okullar ile sağlık 
sektörü arasında kuvvetli 
bağların oluşturulması ve 
sektörün ihtiyacı olan nitelikli 
insan gücünün sektöre 
kazandırılması için düzenlenen 
Sağlık Yönetimi Zirvesi’nde; 
“Türkiye’nin Daha Çok Lider 
Sağlık Yöneticilerine İhtiyacı 
Var”, “Sağlık Yöneticilerinin 
Daha Çok Donanıma İhtiyacı 
Var”, “Kamu Hastanelerinde 

Yönetim Problemlerinin 
Aşılması İçin Öneriler” ve 
“Sağlık Yöneticileri Sağlık 
Sektörünün Her Noktasında 
Görev Alabilir” konu 
başlıklarıyla ilgili paneller 
düzenlendi. 
Panel Başkanının Prof. Dr. 
Afsun Ezel Esatoğlu olduğu 
“Sağlık Yöneticileri Sağlık 
Sektörünün Her Noktasında 
Görev Alabilir” adlı panelde 
SEİS Yönetim Kurulu 
Başkanımız Metin Demir de 
konuşmacı olarak yer aldı. 
Sağlık yöneticilerinin tıbbi cihaz 
sektöründe yürütebilecekleri 
görevler hakkında sunum 
yaparak sağlık yönetimi 
öğrencilerini ve mezunlarını 
bilgilendirdi. 
Sağlık Yönetimi Zirvesi sağlık 
liderleri teması altında birçok 
dalda ödüllerin verildiği ödül 
töreniyle son buldu.

A



OCAK-ŞUBAT-MART 2018

SEKTÖRDEN HABERLER

25

SİP 
BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 
YAPILDI

Tıbbi cihazların yerelleştirilmesi için 
uygulanmaya çalışılan Sanayi İş birliği 

Programı (SİP) hakkında ilgilenen 
paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla 
12.12.2017 tarihinde Ankara Ticaret 

Odası Meclis Salonunda bir toplantı 
yapıldı.

Moderatörlüğünü 
Sendikamız Başkanı 
Metin Demir’in yaptığı 

toplantıya yerli tıbbi cihaz ve ilaç 
üreticisi firma yetkilileri, SİP’a 
dahil olmak isteyen Aselsan, 
Vestel ve Arçelik temsilcileri ile SİP 
kapsamında belirlenen ürünleri 
ülkemizde üretmek isteyen Siemens, 
Toshiba, GE gibi yabancı üretici firma 
temsilcileri katıldı.  
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları 
Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri 
Daire Başkanı Züfer Arslan 
toplantıda yaptığı sunumda; 
ülkemizde üretilmeyen, tıbbi cihaz 
alımlarında büyük yer tutan, yüksek 
teknoloji içeren manyetik rezonans 
görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, 
ultrasonografi, dijital röntgen ve 
hasta başı monitörü cihazları ile 
hepatit A aşısının SİP kapsamı 
içinde  teknoloji transferi yolu ile 
ülkemizde üretiminin sağlanmasına 
karar verildiğini, SİP uygulamalarının 
aşağıda sayılan dört metot ile 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Bunlar:
1-Yüklenici tarafından mevcut 

tesisler kullanılarak tedarik konusu 
mal veya hizmet kapsamında 
yüksek teknolojili bir ürünün veya 
parçasının belirlenecek bir yerlilik 
taahhüdü ile Türkiye’de üretilmesi

2-Yüklenici tarafından yeni bir üretim 
tesisi kurularak tedarik konusu 
mal veya hizmet kapsamında 
yüksek teknolojili bir ürünün veya 
parçasının belirlenecek bir yerlilik 
taahhüdü ile Türkiye’de üretilmesi

3-Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecek taahhütlerle 
yerli sanayiye teknolojik yeterlik 
kazandırılması

4-Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecek taahhütlerle 
Türkiye’den ihracat yapılmasının 
sağlanması

Toplantı sonrası yerli üreticilerin 
teknolojik yetkinliklerini ölçmeye 
yönelik bir çalışma yapılacağını, SİP 
programına dahil olmak isteyen 
üreticilerimizin global firmalar ile 
görüşmelere başlamasının yerinde 
olacağını ifade etti.

M
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KAMUV PROJESİ İNOVASYON 
ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım 
Teknolojileri Araştırma 

Enstitüsü (YTE) tarafından 
‘Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: 

Büyük Veri Politikalarının 
Geliştirilmesi’ (KamuV) Projesi 

kapsamında kamu odağında, 
inovatif yaklaşımlardan biri 

olan Büyük Veri politikalarının 
planlanması ve bu politikalar 

doğrultusunda mevcut 
hizmetlerin iyileştirilmesi 

için 14 Aralık 2017 
günü ‘İnovasyon Atölyesi’ 

gerçekleştirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu(TİTCK) 
iş birliği ile yürütülen 
‘Ürün Takip Sistemi 

(ÜTS) Projesi’ ile geliştirilen 
sistemde ve bu sistemin entegre 
olması planlanan sistemlerde yer 
alacak veriler kullanılarak TİTCK ve 
ekosistemdeki paydaşlar tarafından; 
Bakım / Kalibrasyon ile ilgili ‘Yaşam 
Döngüsü Yönetiminin Etkin Hale 
Getirilmesi’, ‘Risk Esaslı Denetimin 
Gerçekleştirilmesi’, ‘İhale Sürecinin 
Şeffaflaştırılması’ konu başlıkları 
işlendi ve ÜTS’nin potansiyel 
durumu görüşüldü.
İnovasyon atölyesine; TİTCK, 
Kalkınma Bakanlığı, Kamu İhale 

Kurumu, Sağlık Bakanlığı Kamu 
Hastaneler Genel Müdürlüğü, 
ARTED, BİYOMED, BİYOMETDER, 
ORDER, SADER, TIPGÖRDER, 
TÜMDEF ve SEİS olarak Genel 
Sekreterimiz Av. Refika Eser ile 
Sanayi ve Teknoloji Politikaları 
Koordinatörümüz İlke Eren Karaca 
katıldılar.
İnovasyon atölyesinin odağında 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
tarafından yürütülen TİTCK’nın 
Ürün Takip Sistemi projesi yer 
aldı. Atölye çalışması sonucunda 
elde edilen önerilerin uygulama 
olanakları analiz edilip kamuda 
büyük veri ile ilgili projelerin 
planlanması hedeflendi. 

T
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ASYA PASİFİK ORTOPEDİ 
DERNEĞİ KONGRESİ ANTALYA’DA 

20. Asya Pasifik Ortopedi 
Derneği Kongresi, 10 – 14 

Nisan 2018 tarihlerinde 
ülkemiz ev sahipliğinde 

Antalya Sueno Belek Kongre 
Merkezi’nde yapılacak.

Hacettepe Üniversitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mahmut Nedim Doral: 

“Asya Pasifik Ortopedi Derneği, 1 Ocak 
2016 tarihi itibari ile federasyon olmuş ve 
üye sayısı 45.000 kişiyi aşmıştır. Ülkemiz 
ise federasyonun en önemli ve güçlü 
üyelerindendir. Ülkemiz adına bu denli 
önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak 

olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz.” 
dedi. 
APOA Başkanı David Choon ise “Bir 
felsefenin tam anlamını elde etmek veya 
anlamlı bir tartışmaya katılmak için yüz 
yüze görüşmeler yapmak gereklidir.” 
diyerek kongre buluşmalarının önemine 
dikkat çekti.  Kongreyle ilgili detay ve 
program için:
http://apoa2018.org/ 

H

BAKAN 
SARIEROĞLU 
YENİ ASGARİ 

ÜCRETİ 
AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 
asgari ücret açıklandı. 2018 yılı asgari ücret tutarı %14,2’lik 
zamla bin 603 lira olarak belirlendi.

2017’nin son günlerinin en 
önemli gündem konusunu asgari 
ücretin belirlenmesi oluşturdu. 
TÜRK-İŞ, TİSK ve Çalışma 

Bakanlığı’nın oluşturduğu Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında 
gerçekleştirilen dört toplantı sonucunda 
2018 yılında uygulanacak asgari ücret 
belirlendi. 
Bakan Sarıeroğlu tarafından yapılan 
açıklamada “Asgari ücreti belirleme 
çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren 
müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. 
Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. 

Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt 
olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. 
Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren 
başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de 
de sürecek.” dedi. İşçi tarafını temsil eden 
Türk-İş, hükümetle yapılan görüşmelerde 
asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 
lira olmasını talep etmişti. DİSK’in asgari 
ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak 
açıklanmıştı. İşveren tarafını temsil eden 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) ise Türk-İş’in talebini Türkiye 
gerçeklerine uygun bulmayarak yüzde 
7 civarında bir zam öneriyordu.

2
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SEİS GELENEKSEL ÜYE  
BULUŞMASI BOLU GAZELLE 
OTEL’DE GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 50 SEİS 
üyesinin katıldığı 
buluşmanın ilk 

gününde yapılan karşılama 
kokteylinde konuşan 
Başkanımız Metin Demir, 
sektörel aidiyetin öneminden 
bahsederken üye ilişkilerinin 
geliştirilmesi açısından bu 
buluşmaların gelecekte de 
devam ettirilmesi gerektiğini 
belirtti. Daha sonra söz alan 
sendikamızın kurucularından 
Enver Eryaşar, sendikamızın 
bugün geldiği noktadan 
duyduğu memnuniyeti 
belirterek sektörün dünü, 
bugünü ve geleceğiyle ilgili 
ders niteliğinde nasihatlerde 
bulundu. 

Genç SEİS Projesinin 
İlk Üyeleri Rozetlerini 
Taktılar
Sendikamızın yeni uygulaması 
olan Genç SEİS projesinin ilk 
üyeleri olan Merthan Öztürk, 
Kuntay Aktaş, Emir Hardal 
üye rozetlerini taktılar. Genç 
SEİS’in ilk üyeleri projeden 
duydukları memnuniyeti dile 
getirirken kendilerine duyulan 
güven ve desteklerinden 
dolayı SEİS ailesine teşekkür 
ettiler.

Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı
Açılışın ardından yaklaşık 
iki saat süren genişletilmiş 
yönetim kurulu toplantısı 
düzenlendi. İsteyen tüm 
üyelerimizin de katıldığı 
toplantıda sektörel sorunlar 
konusunda istişareler 
yapıldı. SEİS Yönetim 
Kurulu’nun çalışmaları 
hakkında üyelere bilgiler 
verildi. Sağlıkta yerelleşme 
çalışmaları, Sağlık Marketleri 
Projesi ve 11.Kalkınma 
Planı hazırlıkları gibi bir 
çok konuda üyeler yönetim 
kurulumuzla istişarelerde 
bulundular. Nefes Terapisi ile 
Sağlıklı Yaşam
Etkinlik kapsamında 
üyelerimize ‘Nefes Teknikleri’ 
hakkında 45 dakikalık 
teorik eğitim verildi. 
Teorik bilgilendirmeden 
sonra katılmak isteyen 
bazı üyelerimiz için pratik 
uygulamalı nefes seansı 
düzenlendi. Profesyonel 
nefes koçları eşliğinde 
yapılan seansa katılarak 
doğru nefesle tanışan tüm 
üyelerimizin memnuniyeti 
gözlerinden okunuyordu.

Y

28 Ekim akşamı düzenlenen etkinliğe eşleriyle 
birlikte katılan SEİS üyeleri ve genç yaşlı tüm 
misafirler 29 Ekim’i de coşkulu bir şekilde kutladılar. 
Etkinlikte ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz 
kapsamında Koruncuk Vakfı’na nakdi bağış yapıldı.
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KİK UYGULAMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

ÜRÜN TAKİP 
SİSTEMİ (ÜTS) 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI 

ARGE VE TASARIM 
MERKEZLERİ 
ZİRVESİ 
ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamu İhale Kurulu üyesi Mehmet 
Atasever’in moderatörlüğünü 
yaptığı ‘Mal ve Hizmet Alımlarında 
Sözleşme Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi’ başlıklı oturumda 
Sendikamız adına Genel Sekreterimiz 
Av. Refika Eser bir sunum yaptı. 
Sunumda Genel Sekreterimiz; kamu ihale 
sözleşmelerine ödeme tarihinin ay/gün 
olarak açıkça yazılmaması sonucu sektörün 
yaşadığı geç ödeme sıkıntısı, pazarlık 

usulü alım ve doğrudan temin yöntemiyle 
alımların yaygınlaşmasının yarattığı 
sıkıntılar,  itirazen şikâyet yolunda ödenen 
ücretlerin yüksekliği ve haklı bulunsa bile 
mali yükün bu yolu seçenlerin üzerinde 
kalmasının yanlışlığı,  idarelerin kötü stok 
yönetimi sonucu ömrü dolan yakın miadlı 
ürünlerin değiştirilmesi talepleri, muayene 
ve kabul işlemlerinin tamamlanma süresinin 
uzunluğu gibi sektörde rahatsızlık yaratan 
bir çok konuya değindi. 

Sektörden birçok tıbbi cihaz ve 
ilaç firması ile birlikte sendikamızı 
temsilen de Genel Sekreterimiz Av. 
Refika Eser toplantıya  katıldı. 

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından Haziran 2017 
tarihinde TİTUBB’a yeni ürün kaydı 
durdurularak Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 
devreye alınmıştı. İki sistem arasındaki 
en önemli fark olarak, tıbbi cihazların 
hastaya kullanıldıktan sonraki evrelerinin 

takip edilmesine yönelik ÜTS Tekil Ürün 
Takip Modülünün alt yapı çalışmaları da 
tamamlandı. 01.01.2018 tarihi itibariyle 
‘Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz 
Yönetmeliği’ (90/385/EEC) kapsamındaki 
sınıf III aktif tıbbi cihazların tekil takibine 
başlanacak. Dolayısıyla bu kapsamda 
ürünleri olan tıbbi cihaz firmaları ve 
hastane bilişim sistemleri yazan firmalara 
ÜTS’yi nasıl kullanacaklarına dair 
bilgilendirmeler yapıldı. 

Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 5746 
sayılı Araştırma 

Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında 
Kanun kapsamında 
düzenlenen zirvede bir 
çok firmaya Arge Merkezi 
belgesi verilirken sendikamız 
üye şirketlerinden Ertunç 
Özcan firmasının ödülü, 
Sayın Bakan Dr. Faruk Özlü 
tarafından firma yetkilisi 
Sayın Onur Özcan’a takdim 
edildi.
Sendikamız üye 
şirketlerinden olan Ertunç 
Özcan şirketini gönülden 
tebrik ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını 
diliyoruz. 

K

S

T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 
6. Özel Sektör Arge ve 
Tasarım Merkezleri Zirvesi, 
20-21 Aralık 2017 
tarihinde yoğun katılımla 
Ankara Congresium’da 
gerçekleştirildi.

B

 Kamu İhale Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
4-5 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da ‘Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi’ konulu bir 
sempozyum düzenlendi. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu organizasyonunda düzenlenen Ürün 
Takip Sistemi Bilgilendirme Toplantısı 05 Aralık’ta yoğun bir katılımla 
Ankara’da gerçekleştirildi. Sektörden birçok tıbbi cihaz ve ilaç firması 
ile birlikte sendikamızı temsilen de Genel Sekreterimiz Av.Refika Eser 
toplantıya  katıldı. 



GENÇ SEİS’LİLER

OCAK-ŞUBAT-MART 201832

ÜNİVERSİTE
BİTİRME PROJESİ 
İLE TİCARİ HAYATA 
HIZLI GEÇİŞ 

Utku Uluşahin

Oruba Medikal, global bir 
medikal simülasyon start-up’ı 
olma hedefine doğru hızla yol 
almakta… Ülkemizdeki medikal 
simülasyon sistemlerinin 
tamamı yabancı menşeili iken 
Oruba Teknoloji, özellikle yüksek 
gerçeklikteki hasta mankenleri 
üzerinde Ar-Ge yapan / ürün 
geliştiren ilk yerli firma. Üstelik 
öyküsü üniversite sıralarında 
başlıyor...
Utku Uluşahin ile Oruba Medikal 
hakkında konuştuk.
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n Bize biraz kendinizden bahsedip 
sektöre giriş fikrinizi anlatabilir 
misiniz? 

1988 Ankara doğumluyum. İlkokul 
eğitimim sırasında, 1997 yılında 
Eskrim sporuna başladım ve hayatımın 
kalanı da buna göre şekillendi 
diyebilirim. Küçük yaşta milli takıma 
seçildim ve ülkemi 100’ün üzerinde 
uluslararası turnuvada temsil ettim; 
dünya klasmanında üçüncülüğe 
kadar yükseldim ve Türkiye Eskrim 
tarihindeki ilk dünya kupası 
şampiyonluğunu ülkeme kazandırma 
gururunu yaşadım. Bununla birlikte 
lise eğitimim sırasında ileride spor 
ile alakalı bir meslek seçmeyi değil, 
mühendislik alanına yönelmeyi ve 
imkân olursa kendi şirketimi kurmayı 
hedeflemiştim.

n Oruba Medikal Teknoloji 
firmasının kuruluşu nasıl 
gerçekleşti? 

Prof. Dr. Mehmet Haberal hocanın 
özel burslu öğrencisi olarak Başkent 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde eğitim aldım. Üniversite 
ikinci sınıfta Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın kendi şirketini kurmak 
isteyen genç mühendisler için başlattığı 
Teknogirişim Programı’ndan haberdar 
oldum. Bitirme projesi olarak bir yıl 
çalışacağım projenin ticarileşebilir bir 
fikir olmasını ve Teknogirişim desteği 
kazanarak mühendislik alanında 
da sporda olduğu gibi ülkemi yurt 
dışında temsil etmeyi hedeflemiştim. 
Bu doğrultuda üniversitemin tıp 
fakültesinin de olmasının avantajı ile 
medikal simülasyon alanına yöneldim. 
Hayal ettiğim gibi üniversite bitirme 
projeme Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan destek çıktı ve henüz 
öğrenciyken şirket kurmam istendi.

n Firmanız ve faaliyet 
alanlarınızdan bahseder misiniz? 

Oruba Medikal; Teknoloji, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı programının 
başarıyla tamamlanmasının ardından, 
TÜBİTAK’ın yeni başlattığı başarılı 
projelere devam desteğini almaya 
layık görülen ilk 3 firma arasında 
değerlendirilmiştir. 
2013 yılında ODTÜ Teknokent 
tarafından büyüme ve yurt dışına 
açılma potansiyeli bulunan ilk 8 firma 
arasına seçilmiştir. 
TÜBİTAK’ın seçtiği en iyi 10 girişim 

arasına seçilmiş ve Ocak 2014’de 
1 aylık Silikon Vadisi programına 
gönderilmeye hak kazanmıştır. 
Türkiye’deki en büyük girişimci 
organizasyonu olan “Etohum” 
programında, ilk 15 girişim arasına 
seçilerek Start-up Turkey 2014’e 
katılma hakkı kazanılmıştır. 
Nisan 2014’de KOSGEB desteği almaya 
da layık görülerek Başkent Üniversitesi 
Tekmer Merkezi’ne kabul alınmıştır.
Bugün Oruba Teknoloji, ‘nesnelerin 
interneti’ alanına odaklanarak sağlık 
sektöründe ürün geliştiren ve 7 adet 
patent/faydalı modeliyle bu sektörde 
ilklere imza atmış genç bir start-up 
şirketidir.
TÜBİTAK desteğiyle tamamen yerli 
olarak geliştirdiğimiz Oruflow ürünü, 
kendi kendini temizleyebilen ilk 

üroflowmetre cihazıdır. WIPO (Dünya 
Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde PCT 
patent onayı tarafımıza aittir.

n Bize yeni ürününüzün hikayesini 
anlatır mısınız? 

2013 yılında ODTÜ Teknokent 
tarafından büyüme ve yurt dışına 
açılma potansiyeli bulunan ilk 8 firma 
arasına seçilmemiz ile birlikte bir ay 
Amerika’da çalışmalar yapma fırsatımız 
oldu. Bir sonraki yıl TÜBİTAK’ın 
seçtiği en iyi 10 girişim arasında 
değerlendirilerek yine Amerika / 
Silikon Vadisi programına katıldık. 
Amerika’da geçirdiğimiz aylarda sağlık 
ön tarama testlerinin hastaneler dışına, 
insanların günlük hayatlarının içerisine 
yerleşmeye başlamasından ve mobil 
sağlık pazarının büyümesinden oldukça 
etkilendik. 
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Üniversite öğrencisiyken girişimcilik 
çalışmalarımıza başlamış olmamızdan 
ötürü, çok sayıda doktor bizi genç 
çalışkan mühendis kardeşi gibi 
gördü ve onların yönlendirmeleriyle 
şekillendirdiğimiz Oruflow ürünü 
ortaya çıktı. Medikal Simülasyon 
alanındaki bu ilk ürünümüz 
“Ürodinami Medikal Simülasyon 
Sistemi”, ürodinami alanında bulunan 
eğitim kitlerinden farklı olarak, 
alanının ilk yüksek gerçeklikteki 
medikal simülasyon sistemidir.
Bu ürün sayesinde dünyanın hemen 
hemen bütün üroloji kliniklerinde 
huni aracılığıyla gerçekleştirilen 
Üroflowmetre testini, kendi kendini 
temizleyebilen ve operatörsüz de 
çalışabilen bir hale getirdik. Bugün 
Oruflow; operatörsüz olarak hasta 
kaydı yapabilen, test gerçekleştirebilen 
ve sonucu hastane otomasyon 
sistemine kaydedebilen hastanelerdeki 
tek cihaz konumundadır.

n Ürün, sağlık kurumları ve 
hastaya ne gibi kolaylıklar 
sağlıyor?

Üroloji polikliniğinin ortak tuvaletine 
ya da sağlık ocaklarına yerleştirilip ön 
tarama yapma imkânı sağlıyor. İdrar 
testi için sıkışmayı bekleyen hasta, 
testi kendi kendine gerçekleştirebiliyor. 

Hemşire ve temizlik görevlisi 
istihdamını ortadan kaldırıyor. 
Hastanın idrar kabını boşaltmasına 
ihtiyaç kalmıyor, hasta refah seviyesini 
artırıyor. Aynı zamanda kullanıcı 
dostu tasarımı sayesinde test sırasında 
idrar sıçraması gibi koku ve görüntü 
kirliliğine sebep olacak etmenleri 
yani hijyen sorunlarını da ortadan 
kaldırıyor. Gerektiği durumlarda sistem 
tablet ile eş zamanlı olarak kontrol 
edilebiliyor, barkod okutma konusunda 
zorlanan yaşlı hastalara destek imkânı 
sunuluyor.
Doktor, çalışmayı eş zamanlı olarak 
izleyebiliyor ve müdahale edebiliyor. 
İnternet tabanlı yazılım sayesinde 
sonuçları istediği zaman kendi 
bilgisayarından görüntüleyebiliyor.

n Sektöre yeni giriş yapan birisi 
olarak hedefiniz, beklentileriniz 
ve değerlendirmeniz nelerdir?

Alanında ilk ve tek olan Oruflow ürünü 
ve ‘nesnelerin interneti’ odağı ile klasik 
medikal cihazlardan çok farklı ve 
avantajlı olan altyapımızı kullanarak 
geliştireceğimiz yeni ürünler ile 
Türkiye’den çıkmış global bir medikal 
teknoloji start-up’ı olmak hedefindeyiz.
ODTÜ Teknokent, Intel Challenge, 
TÜBİTAK gibi çeşitli yarışmaların 
yurt dışı programlarına seçilmemizin 

de katkılarıyla, gelişen ve değişen 
teknolojinin medikal sektöre 
etkilerine odaklanmış durumdayız. 
Alan uzmanı doktorlar ile yakın bir 
çalışma ortamı kurarak inovatif, farklı 
iş modelleri yaratma potansiyeline 
sahip ürünler üzerine çalışıyoruz.
Devlet bizim gibi Türkiye’yi yurtdışında 
temsil edebilecek ileri teknoloji 
firmaları Ar-Ge aşamasında güzel bir 
şekilde destekliyor. Bakan, müsteşar 
seviyelerinde çok değerli ödüllere layık 
görülüyoruz. Milli yüksek teknoloji 
adına çalışmalarımız çok değerli 
bulunuyor.
Uygulamada ise Ar-Ge aşamasından 
sonra gerekli desteği bulamıyoruz. 
Özellikle hastane kademelerinde, bizler 
gibi yeni ve yüksek teknolojili milli 
girişimler ne yazık ki uzun sürelerdir 
piyasada faaliyet gösteren yabancı 
firmaların distribütörleri kadar değer 
görmüyor. 

n  Genç SEİS projesinin ilk 
üyelerinden birisiniz, bu konuda 
neler düşünüyorsunuz?

Genç SEİS projesinin bir parçası 
olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu 
olduğumu belirtmek isterim. Sendika 
olarak biz genç girişimcilere verdiğiniz 
katkı ve desteklerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum.

UTKU ULUŞAHİN
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Hani şu, kavanoz hikayesini hepiniz 
bilirsiniz... Kavanozunuzu önce kum, 
çakıl vb. küçük taşlar ile doldurursanız 
büyük taşlara hiçbir zaman yer kalmaz. 
Kavanozunuza büyük taşları yani 
öncelikleri belirleyip yerleştirdiğinizde 
küçük taşlar, kum, çakıl ve hatta su 
için hala yer olacaktır. Zamanınızı 
ve enerjinizi de ufak tefek şeylere 
harcar, israf ederseniz, zamanınızı 
etkili yönetmek mümkün olmayacak ve 
önemli şeyler için vakit kalmayacaktır…

ÖNCELİKLER VE
ZAMAN YÖNETİMİZAMAN YÖNETİMİZAMAN YÖNETİMİZAMAN YÖNETİMİ
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n Bize kendinizden bahseder 
misiniz? 
1993 yılında İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Antropoloji bölümünü bitirdim. 
Sağlık ve çeşitli sektörlerde satış destek 
alanında çalıştım ve öğretmenlik 
yaptım. 2010 yılında birikimlerime 
koçluk bilgi ve becerilerini de ilave 
ederek ICF, AC, ACSTH onaylı 
Uluslararası Üst Düzey Koçluk ile 
Kurumsal ve Yönetici Koçluğu, Öğrenci 
Koçluğu, İlişkiler Koçluğu, Eğiticinin 
Eğitimi uzmanlık programlarını 
tamamladım; NLP Training ve 
EFT eğitimleri aldım. FA Coach 
Academy’de genel koordinatörlük 
görevi ile birlikte profesyonel koç 
eğitmenliği yapmaktayım ve öğrenci, 
kurumsal ve ilişkiler koçluğu uzmanlık 
alanlarında da aktif koçluk seanslarını 
yürütmekteyim. Halen kişisel gelişim 
alanında eğitimler veriyor, özel gruplara 
ve öğrencilere yaşam ve öğrenci koçluğu 
ile ilgili seminerler düzenliyorum. ICF 
Global ve ICF Türkiye üyesiyim. Koçluk 
alanındaki tecrübelerimi eğitmenlik 
ve danışmanlık yoluyla geniş kitlelerle 
paylaşmaya devam ediyorum.

n Zaman yönetimi nedir? Bu 
kavramı bize biraz açıklar mısınız?
Zamanı daha etkin kullanarak 
öncelikleri belirleyip doğru planlama 
yapabilmektir. Diğer bir ifadeyle 
zamanın en verimli şekilde kullanılması 
demektir. Zaman, tekrar yerine 
koyulması, geri döndürülmesi ya 
da yenilenmesi, depolanması, satın 
alınması mümkün olmayan tek 
kaynaktır. Etkili zaman yönetimi ise 
zamanı mümkün olduğunca etkin 
ve etkili bir biçimde kullanma ve 
denetleme sistemidir. 
Mesleki açıdan baktığımızda koç olarak 
bizler; çalışırken müşterilerimizin 
uzak hedefleri için o hedefe götürmek 

üzere atılacak adımları, bizimle birlikte 
çalışma zamanına yayarız. Örneğin 
müşteri “3 yıl sonra kariyerimde müdür 
seviyesine gelmek istiyorum.” hedefini 
oluşturduğunda biz 3 ay içerisinde 
bu vizyonuna kendisini ulaştıracak 
ilk adımlarını zamana yayarak ve 
çalıştırarak işe başlarız. Bir hedefe 
doğru ilerlerken zaman yönetimi 
olmazsa olmazdır. Hedef zamanı 
etkin yönetmek için verilmelidir, 
hedefe ulaşmak için de zaman etkin 
yönetilmelidir.

n Etkili zaman yönetimine en fazla 
kimin ihtiyacı var?
Günümüzde herkesin zamanını etkin 
kullanmaya ihtiyacı var. Özellikle 
metropol yaşamında bizler zamanımızı 
çalan unsurlar (gereksiz e postalar, 
sosyal medya, trafik vs..) nedeniyle 
zamanı etkin yönetebilmekle ilgili daha 
yetkin olmak durumundayız. 

n Zamanımızı başarılı bir şekilde 
yöneterek hayatımızı kolaylaştırmak 
için neler yapabiliriz?
Bu konu sadece sizin üretkenliğinizi 
artırmakla kalmayacak aynı zamanda 
da size hedeflerinize ulaşmak için 
ihtiyaç duyduğunuz güveni de 
verecektir. Öncelikle hedeflerinizi 
belirleyip onları değerlerinize ve 
önceliklerine göre düzenleyerek işe 
başlayabilirsiniz. Kaç tane hedefiniz 
var? Eğer hiç yoksa hemen bugün en az 
bir iki hedef oluşturun. 
Hayatınızda pek çok alan mevcut: 
İşiniz, ilişkileriniz, kariyeriniz, finansal 
durumunuz, sosyal hayatınız…
Hayatınızı daha iyi hale getirmek için 
pek çok hedefe ihtiyacınız var: Örneğin 
işiniz ya da kariyeriniz için bir hedef, 
sağlığınız için başka bir hedef ya da 
finansal durumunuz için bir başkası…
Hedefler, etkin zaman yönetimi 
için çok önemlidir. Belki de çok fazla 
hedefiniz var. Bu durumda hedeflerinizi 
öncelik sırasına göre düzenlemek 
gerekebilir. Bugün için önemli olan 
bir hedef zaman içerisinde önemini 
yitirebilir ya da kişinin gündemi 
ve hedefi zamana göre değişiklik 
gösterebilir.
Hedeflerinizden biri ya da birkaçı 
her zaman en yüksek önceliğe sahip 
olacaktır. Birçok insan için bu bir 
ilişki hedefi ya da kariyer hedefi 
olabilir; ancak hayatınızda o dönemde 
hangi hedefiniz önemli ise zaman 
yönetiminizi yaparken önceliğiniz 
olarak o hedef gündeminizde olmalıdır. 

Aynı anda birçok hedefe odaklanmak 
ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için 
zamanınızı kullanmaya çalışmak sizin 
için güç olacaktır. 

n Yol haritamızı oluşturduktan 
sonra atacağımız adım ne olmalıdır?
Hayatınızla ilgili sizin için önemli 
olan hedeflerinizi oluşturdunuz. 
Hedef oluşturarak bu aşamada ilk 
adımı attınız. Sonrasında bu hedefi 
gerçekleştirmek için atacağınız 
adımlar, izleyeceğiniz bir stratejik 
plan ve eylem adımları gelmelidir. 
Hedefinizin gerçekleşmesi için 
atacağınız eylem adımlarını hayatınıza 
planlı bir şekilde almanız sizin zaman 
yönetimini etkili olarak uygulamanızı 
sağlar. Unutulmamalıdır ki, herhangi 
bir zamanda yapılacak olan, hiçbir 
zaman yapılamaz.
Zaman yönetimi konusunda deneyimli 
bir koçtan destek alabilirsiniz. 
Koçunuz ile her hafta periyodik 
aralıklarla yapacağınız seanslar, hedefe 
odaklı olarak ilerlemenizi sağlar. Aynı 
zamanda da zamanınızı ne kadar 
etkin kullandığınız ile ilgili koçunuzun 
vereceği geribildirimler ve uyguladığı 
beceriler ile gelişiminiz amaçlanır. 
Koçluk sürecinizin sonunda elde 
edeceğiniz en önemli kazanım zaman 
yönetimini içselleştirerek hayatınızda 
etkin uygulayabilmeniz olacaktır.

n Hedeflerimize ulaşmak için 
ilerlerken etkin zaman yönetimini 
nasıl yapabiliriz?
Etkili bir şekilde zaman yönetiminizi 
yapabilmeniz için gün içerisinde en 
fazla yoğunlaştığınız alanları bulmanız 
işinizi kolaylaştıracaktır. Yapılması 
gereken ve yapılmaması gereken 
işlerin listesini oluşturmakla işe 
başlayabiliriz.
Yapılması gereken işler sıralandıktan 
sonra büyük olan eylemler 
parçalanabilir. Her bir küçük eylem 
adımını başardığınızda, hedefinize 
doğru bir adım daha yaklaşmış 
olursunuz. Hedefe doğru emin 
adımlarla ilerlerken liste yapmak bu 
anlamda ne kadar yol aldığınızı da 
görmenizi sağlar.
Yapılmaması gereken işlerin listesini 
yapmak da farkındalığınızı artırarak  
zamanınızı önemli ölçüde daha iyi 
yönetebilmenizi sağlar. Bu listedeki 
maddeleri hayatınızdan çıkardığınızda 
zaman yönetiminizde önemli ölçüde 
başarı elde etmiş olacaksınız. 

GAYE VİLDAN ÖZTUNA



BİR KONU BİR KONUK

OCAK-ŞUBAT-MART 201838

Gün içerisinde zamanınızı en fazla 
alan işlerin listesini yapmak ya da 
zamanınızı en fazla çalan kişilerin 
listesini yapmak da faydalı olacaktır. 
Enerjimizi tüketen ve zamanımızı 
verimli kullanmamızı engelleyen enerji 
vampirlerini belirlediğimizde bunlar 
üzerinde çalışmamız kolaylaşacaktır. 
Eğer mükemmeliyetçi biriyseniz 
yaptığınız iş için ulaşılması zor 
olan bitirme zamanları belirlemeyi 
deneyin. Örneğin bir işi tamamlamanız 
genellikle üç saat alıyor diyelim. 
Kendinize 90 dakikalık bir bitirme 
zamanı belirleyin. İşi genellikle bitirme 
zamanının içinde tamamladığınızda 
şaşıracaksınız.

n Zaman yönetiminde karşımıza 
çıkabilecek engeller neler olabilir?
l Gerektiğinde ‘hayır’ kelimesini 
kullanın. 
Zamanı etkili ve verimli 
kullanabilmenin bir yolu da ‘hayır’ 
diyebilmeyi bilmekle ilgilidir. ‘Hayır’ 
kelimesini kullanamayan bir kişi 
kendi sorumlulukları dışında pek 
çok sorumluluğu üstlenebilir, kendi 
programını bu nedenle aksatabilir.
Özellikle doğrudan sizin göreviniz 
olmayan işlere ‘hayır’ diyebilmeyi 
başardığınızda, ne kadar zaman 
kazanacağınız üzerine odaklanmanız 
bu konudaki farkındalığınızı 
artıracaktır. Ayrıca ‘hayır’ diyebilmek 
yaşamınızın kontrolünü elinize 
almanızı sağlayacağı gibi zamanınızın 
kontrolünü de elinize almanızı sağlar.
l Hiçbir şey mükemmel 
değildir, sadece yapın. O anda 
yapabildiğinizin en iyisi yeterlidir.
Mükemmeliyetçilik zamanınızı 
harcayan önemli unsurlardandır. 
Hiçbir şey mükemmel değildir. Eğer 
mükemmeliyetçiliğe yatkınsanız 
bunun farkında olun ve ‘’Her zaman 
her şey mükemmel olmalı!’’ mantıksız 
inancından kurtulun.
l Eğer işi sizden başka birisi 
daha profesyonel yapabiliyorsa işi 
devredin.
Zamanınızın bir saatinin parasal 
değeri nedir? Her gün tamamladığınız 
tüm işlere bakın ve hangileri üzerinde 
çalışmamanız gerektiğine karar verin. 
Örneğin, zamanınızın her bir saati 
için 300 ’lik bir değer belirlediğinizi 
düşünelim. Web sayfanızda 

düzenleme yapmak için her gün 1 
saat harcıyorsanız, bu işi daha ucuz ve 
pratik yapabilecek birini işe alarak işi 
ona devredin.

l Her günü planlamak için 
zamanınızı programlayın.
Öncelikli bir iş listeniz olduğunda 
ve bir proje üzerinde çalışmaya 
başlamadan önce onu planladığınızda 
her gün birçok dakika kazanacaksınız.
Akşam veya sabah işe başlamadan 
önce her gün projelerinizi ve işlerinizi 
planlamak için zaman ayırın. Sabah 

uyandığınız andan gece uyuduğunuz 
saate kadar neler yaptığınızın listesini 
oluşturun. Bu liste ile hangi işlere ne 
kadar zaman harcadığınızı kolaylıkla 
görebileceksiniz. Planlama yaparak 
daha hızlı şekilde daha fazla şey 
yaparsınız.
Zamanı etkin yöneterek hayallerinizi 
hedeflere; hedeflerinizi gerçeğe 
dönüştürmeniz dileğiyle… 





OCAK-ŞUBAT-MART 201840

SEYAHAT



OCAK-ŞUBAT-MART 2018

SEYAHAT

41

Peru ya da resmî adıyla 
Peru Cumhuriyeti; 
kuzeyde Ekvator 
ve Kolombiya, 

doğuda Brezilya, güneydoğuda 
Bolivya, güneyde Şili ve batıda 
Büyük Okyanus’la sınırlı Güney 
Amerika’nın batısında bir ülkedir. 
Peru şöyle çağrıda bulunur bizlere: 

“Yüce dağlarımın güçlü enerjisini 
hissetmek için gel… 
Çöllerimde sessizliğe tanık 
olmak, buzullarımda 
soğuğu, okyanusumda sonsuzluğu 
hissetmek için gel! 
Şamanlarımın şarkıları eşliğinde 
kutsal bitkilerimle şifa bulmak, 
danslarımda ve müziğimde 
gökkuşaklarına dokunabilmek, 
topraklarımda yetişen lezzetli 
meyveleri tatmak, şelalelerimde 
yıkanmak, Amazon’un 
derinliklerine dalmak, iştahını 
kabartacak zengin mutfağımla 
tanışmak için gel! 
Topraklarımda yüzyıllar önce 
yaşamış medeniyetlerin izlerinde 
yürümek, güneş tanrısı İnti’nin 
efsanevi hikayelerine kulak 
kesilmek, şapkalarının altından 
upuzun örgüleri dökülen 
rengarenk etekli kadınlarımın 
hayatı nasıl sırtlarında 
taşıdıklarına tanık olmak için gel! 
Gel ne istersen iste hepsi bende...” 

İşte Peru bu kadar iddialı olarak 
davet eder bizi topraklarına. Bu 
iddiasında da haksız sayılmaz.

DÜNYANIN YENİ 7 HARİKASINDAN 
BİRİ MACHU PİCCHU
Peru denildiğinde akıllara ilk Machu 
Picchu gelir. En önemli turistik 
destinasyonların başında yer 
alan Machu Picchu; bir zamanlar 
Amerika kıtasının en büyük 
imparatorluğu olan İnka uygarlığına 
ait, Cusco şehri yakınlarında, 
imparatorluğun ilk kurulduğu yer 
olan Kutsal Vadi içinde yer alan ve 
şehirle aynı ismi taşıyan Machu 
Picchu Dağı üzerinde, 2430 
metre yüksekliğe kurulmuş 
olan bir antik şehirdir. 

Dünyanın yeni 7 harikasından biri 
olan Machu Picchu’yu efsanevi 
kılan sadece dağın zirvesine 
kurulmuş olması değil, aynı 
zamanda duvar ve taş işçiliğidir. 
Kesme blog taşlarla, harçsız 
bir şekilde birbiri içine geçerek 
oluşturulan mimarisi görenleri 
şaşkınlığa uğratır. Bu mimariyi 
doğa şartları şekillendirmiştir. 
Çok yağış alan bir bölge olması 
dolayısıyla sel baskınlarını 
önlemek için teraslandırma 
sistemi uygulanmış, aynı zamanda 
bu teraslandırma sistemiyle 
tarım alanlarının da sulanması 
ilişkilendirilmiştir. İnkaların doğaya 
göre hayatlarını şekillendirdiklerini 
çok net görebiliyoruz. Geride yazılı 
bir arşiv bırakmayan İnkaların bu 
şehri neden yaptığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte İspanyol 
istilasından kaçan zengin, soylu 
ve din adamlarının bu şehirde 
yaşadıklarına dair bir düşünce var.

PERU MUTFAĞI
Gitgide dünyada popüler olan 
Peru mutfağı Perulular için bir 
gurur meselesi. Bir Peruluya 
ulusal yemekleri nelerdir diye 
sorarsanız uzun bir liste sayar 
size… Çünkü Peru’da 500 adet 
ulusal yemek bulunuyor. Dudak 
uçuklatıcı bir bilgiyi paylaşmayı da 
es geçmeyelim; Peru’da 4000 çeşit 
patates türü var.
Farklı coğrafyalara sahip olduğu 
için mutfağı da bir hayli zengin… 
Deniz mahsullerinden çeşit çeşit 
muza, kırmızı etten değişik 
şekillerde hazırlanmış mısırlı 
yemeklere kadar hemen hemen 
tüm lezzetleri için gurmelerden tam 
not alacağı kesin. En ünlü yemeği 
çiğ balığın limon sosu ile marine 
edilmesiyle hazırlanan ‘Ceviche’.  
Bu yemek şık restoranlardan 
tutun da sokak satıcılarına kadar 
her yerde karşımıza çıkıyor.  Et 
ve hayvan ürünleri, mutfak 
kültürünün çoğunluğunu oluştursa 
da vegan ve vejetaryenler için de 
çok fazla çeşit bulmak mümkün. 
Mesela kinoa çorbası… 

P

2012 yılından bu yana farklı ülkelerde göçebe bir hayat yaşayan bisikletli bir 
gezgin. Şu sıralar tek başına bisikletiyle Patagonya’dan başladığı yolculuğunda 
Peru’ya ulaştı, Alaska’ya doğru pedallıyor. Gezi yazıları ve yol hikayeleri 
yazıyor, fotoğraf çekiyor. İşim Gücüm Gezmek bloğunun sahibi. “Her zaman 
yaşamak için alternatif bir hayat var.” fikrini doğrulamak için bloğunda ve 
sosyal medyada yol deneyimlerini paylaşıyor.
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Güney Amerika’da Pasifik 
Okyanusu’ndan nasibini 

alan, And Dağları’nı bağrına 
basan, dünyanın en uzun 

nehirlerinden biri olan Amazon 
Nehri’nden beslenen Peru; bu 

coğrafi çeşitlilik sayesinde 
kendi içinde çok çeşitli 

kültürler, lezzetler ve değişik 
mimariler barındırır. Hatta 
bazen öyle bir farklılaşır ki 

bölge değiştirdiğinizde sanki 
başka bir ülkeye gelmişsiniz 

gibi hissedebilirsiniz.
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SÜPER BESİNLERİN ANA VATANI
Son zamanlarda ülkemizde de 
popüler olmaya başlayan besin 
değeri yüksek, lifli tahıllardan 
olan kinoa ve chianın ana 
vatanı Peru’dur. Kinoa, 
protein açısından zengin ve 
tüm amino asitleri içeren nadir 
bitkisel protein kaynaklarından 
biridir.
Peru ginsengi olarak geçen 
maca ise Bolivya ve Peru’nun 
sert ve zorlu coğrafyalarında 
yetişen turpgillerden bir 
bitkidir. Bu bitkinin kökü stres 
ve yorgunluğa karşı vücudun 
direncini arttırdığı gibi demir, 
potasyum, kalsiyum, iyot, 
magnezyum, lifler, proteinler 
ve doğal şekere sahiptir. A, B1, 
B12 gibi vitaminleri içerir.

YÜKSEKLİK HASTALIĞININ 
İLACI KOKA YAPRAĞI
“Derdinin şifasını uzaklarda 
arama.” derler. Bununla 
ilgili en güzel örneklerden 
biri de Peru’da yetişen koka 
bitkisinin yaprağıdır. And 
Dağları’nın yüksek bölgelerinde 
yaşanabilecek yükseklik 
hastalığına, koka yaprağının 
çayını içmek ya da koka 
yaprağı çiğnemek çare oluyor. 
Ayrıca tarlalarda çalışanların 

susuzluğuna, yorgunluğuna 
deva olduğu gibi enerji de 
veriyor.

AYAHUASCA İLE ŞİFA BULMAK
Ayahuasca, Güney Amerika’da 
Peru’da ve Brezilya 
Amazonlarında yetişen 
psikoaktif bir bitki. İnsanın 
doğumda, ölüm anında, 
kadınların doğum yaparken 
salgıladığı ve bitkilerde de olan 
DMT (Dimethyltryptamine) 
maddesini içeriyor ve 
ayahuasca bitkisi ile yapılan 
sıvı içilerek üçüncü gözün 
açılması sağlanıyor. Çok eski 
zamanlardan beri ayahuasca, 
şamanlar tarafından ruhsal 
ve fiziksel şifa bulmak için 
kullanılıyor.  Birçok ülkede 
DMT maddesinden dolayı yasa 
dışı olan ayahuasca, Peru’da 
yasal ve Peru bu nedenle 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
sağlık turizmi için gelenlerin 
akınına uğruyor. Ayahuascanın 
kanser tedavisinde kullanılması 
konusunda tıbbi araştırmalar 
yapılmaktadır.

BİR SIR GİBİ NAZCA ÇİZGİLERİ
Araştırmacılar önce İnkaların 
bu çizimleri yaptıklarını ortaya 
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atmışlar; ancak daha sonra 
bu çizgilerin 12 km yakınında 
yapılan Cahuachi kazı çalışmaları 
sonrası İnkalardan daha eski 
bir tarihte, MÖ 5. yy. ile MS 6. 
yy. arasında bu bölgede yaşamış 
olan Nazcalılar diye adlandırılan 
medeniyetin buluntuları ile 
çizgileri ilişkilendirmişler. 
Gerçekten kimler tarafından ve 
neden yapıldığına dair hala gizemi 
çözülemeyen bu figürler, Peru’nun 
kurak bir bölgesinde yer aldığı 
için günümüze kadar ulaşmış. 
Bu çizimleri tek pervaneli uçak 
turlarına katılarak havadan 
görebiliyorsunuz.  Balina, köpek, 
maymun, sinek kuşu, örümcek, 
kondor, fırkateyn kuşu, flamingo, 
papağan gibi hayvan; el, bebek, 
astronot gibi insan; ağaç, çiçek 
gibi bitki ve üçgen, çizgi gibi 
geometrik figürler en belirgin 
şekilleri oluşturuyor. Bu çizgilerin 
uzunlukları 300 metre ile 3 metre 
arasında değişiyor.

GÖKKUŞAĞINI KISKANDIRAN DAĞ
Tektonik kırılmalar sonucu 
7 değişik maden/minarelin 
bir araya gelmesiyle oluşmuş 
bir doğa harikası Gökkuşağı 
Dağı… Peru’nun Cusco şehri 
yakınlarında yer alıyor, 
gökkuşağının yeryüzüne düşmüş 

hali adeta… Bu rengarenk dağı 
görmek ise biraz zahmetli. 4326 
metreden başlayan yürüyüş 
5200 metrede sonlanıyor. 
Cusco’dan günübirlik turlara 
katılarak bu dağın yakınlarına 
ulaşabilirsiniz. Bu bölgede 
yaşayan yerliler ise belli bir ücret 
karşılığı, sütçü beygiri gibi atlarla 
sizi zirveye yakın bir noktaya 
kadar götürüyor ve tekrar 
aşağıya atlarla inebiliyorsunuz. 
Yanınızda mutlaka koka yaprağı 
bulundurmalısınız!

ÇÖLDE BİR VAHA
Peru’nun güneyinde yer alan 
Huacachina, en güzel vahalar 
listesinde yer alıyor. Başkent 
Lima’dan 4,5 saatlik otobüs 
yolculuğu ile Ica şehrine 
ulaştıktan sonra moto taksilerle 
bu vahaya ulaşabilirsiniz. Köyde 
100 kadar kişi yaşıyor ve gelirleri 
de son yıllarda popüler olmaya 
başlayan bu vaha turizminden. 
Kum dağlarının arasında kalmış 
bu vahanın ortasındaki gölün 
suyunun kutsal olduğuna 
inanılıyor. İspanyolca dışında 
Peru’da resmi olarak konuşulan 
İnkaların dili olan Quechua 
(keçuva) dilinde Huacachina 
“Ağlayan Kadın” anlamına 
geliyor.
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Vahada gün batımı ve gün doğumu 
anlarını izlemek ise müthiş. Ayrıca 
atraksiyon seviyorsanız sörf tahtası 
kiralayıp ya da turlara katılıp kum sörfü 
yapabilirsiniz.

5000 METRE YÜKSEKLİKTEKİ 
PASTORURİ BUZULU 
Peru’nun Cordillera Blanca bölgesinde 
bulunan ve Huascaran Milli Parkı 
sınırları içindeki 5000 metre 
yükseklikte görenlerin gözlerini 
büyüleyen Pastoruri Buzulu, iklim 
değişikliğinden etkilenen ve her geçen 
gün biraz daha eriyen buzullardan 
biri. Kısa bir zaman öncesine kadar 
Perulular burada kayak yapabiliyormuş; 
ancak artık buzulun üzerinde yürümek 
bile yasak. 

SÖRFÇÜLERİN DALGALARLA DANSI
Dünyanın en iyi sörf yapılacak 
sahillerinden bir kısmı şüphesiz 
Peru’nun Pasifik Okyanusu kıyısında 
bulunuyor: Başkent Lima, Máncora, 
Lobitos, Cerro Azul… Bu sahillerde 
bulunan sörf merkezlerinden sörf 
dersi alabilir ya da sörf tahtası 
kiralayabilirsiniz. Sörf yapanları 
izlemek mi? O da müthiş keyifli.

NEHİR ÜZERİNDE GEMİ YOLCULUĞU
Peru’nun Amazon bölgesinde bulunan 
Iquitos şehrine, Pucallpa şehrinden 
hava yolu ya da nehir üzerinde kargo 
gemileri ile olmak üzere iki türlü 
ulaşım sağlanıyor. Karayolu ile ulaşım 
ise bulunmuyor. Suyun debisine göre 
5-7 gün arasında değişen bu yolculuk 
sırasında yolcular geminin bir katında 
hamakların içinde yolculuk yapıyor.
Gün ışığında nehir üzerinde ilerleyen 

gemi, gece olduğunda nehrin ortasında 
sabahın olması için bekliyor. Nehir 
kenarındaki yerleşim yerlerinden 
insanları toplaya toplata Iquitos’a kadar 
ulaştırıyor. Yoğun ağaçlıklı bir bölgeden 
geçerken gemi yavaşlıyor, gemiden bir 
tekne suya bırakılıyor ve kıyıya doğru 
ilerliyor. Birden o sıklık ağaçların 
içinden insanlar çıkıyor ve yolculuğa 
dahil oluyorlar.

MARAS TUZLASI
Maras tuzlası; Peru’nun Cusco 
şehri yakınlarında Qaqawiñay 
Dağı yamaçlarında, 3380 metre 
yükseklikteki Urubamba Vadisi’nde 
yer alıyor. Maras tuzlasını diğer 
tuzlalardan farklı kılan ise dağın bir 
yamacına oluşturulan teraslar ve bu tuz 
teraslarının da 5000’den fazla bölüme 
ayırmış olması. Her tuz bahçesi Maras 
köyünde yaşayan aileler tarafından 
işletiliyor. İçindeki minerallerden dolayı 
bu bölgeden çıkan, rengi hafif pembeye 
dönük bu tuzun vücuda da faydalı 
olduğu söyleniyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK RAKIMLI GÖLÜ
Titikaka, Peru ve Bolivya arasında 
yer alan 8.300 m2 alana sahip ve 
4000 metre rakım ile dünyanın 
en yüksek rakımlı gölü…. Batı kıyısı 
Peru’ya doğu kıyısı ise Bolivya’ya ait. 
Göl üzerinde onlarca yüzen ada ve 
adaların üzerinde geleneksel bir yaşam 
mevcut. Bu adada yaşayanlara Uros 
deniliyor. Bu sazlıklarda yaşamanın; 
dikkatli yürümek, ateşe dikkat etmek 
gibi pek çok kuralı var. Adalılar, adanın 
hareket kabiliyetinden dolayı dışardan 
gelen bir tehdit anında demir alıp 
uzaklaşarak yüzyıllarca hayatlarını bu 
şekilde sürdürmüşler. Bugün ise burada 

yaşamlarını devam ettirmelerinin 
sebebi turizme dayanıyor. 

MOTO TAKSİLER
Peru’nun hemen hemen her şehrinde, 
kasabasında ya da köyünde karşımıza 
çıkan ve motorun arkasında 2-3 
kişinin sığabileceği şekilde modifiye 
edilmiş olan bu motosiklet taksiler, 
bazen ulaşımda hayat kurtarıcı bazen 
de karınca gibi her yerden çıktıkları 
için can sıkıcı olabiliyorlar. Onları 
kullanarak kısa mesafelerde oldukça 
ucuza ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. 
Peru’nun çukurlu yollarına 
dayanamayıp moto taksinin birinden 
çıkarak sokakta yuvarlanan başıboş 
tekerlekler görürseniz şaşırmayın, 
Perulular için bu çok normal ve olağan 
bir durum!

MÜZİK VE DANS
Peru yemek konusunda olduğu 
gibi müzik ve dans konusunda da 
çok zengin bir ülke. Dans etmek ya 
da festival düzenlemek için birçok 
sebepleri var…. Küçük bir yerleşim 
yerinde dahi rengarenk kıyafetler içinde 
değişik şapkaların altında dans edilip 
kutlamalar yapıldığını görebilirsiniz. 
Hem daha önceki şamanlık kültüründen 
gelen kutlamalar hem de bugünkü 
dini inançları olan Hristiyanlık ile ilgili 
kutlamaları sürdürüyorlar. Her bölgeye 
göre değişen şapka kültürü ise sadece 
dans gösterilerinde kullanılmıyor, 
kadınlar günlük hayatlarında da şapka 
kullanıyor.
Peru öylesine gezilecek bir ülke değil! 
Yaşanmışlıklarını hissettiriyor, insanları 
dokunuyor, sunduğu renklerin içinde 
dans ettiriyor ve her kalbe bir aşk 
kırıntısı bırakıyor…
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İlk olarak Twitter, 
Facebook, Instagram 
gibi kelimeler girdi 
hayatımıza. Şimdilerde 

ise artık ilkel kelimesini oldukça 
aşmış seviyede öğrenme yeteneğine 
sahip robot cihazları, ‘artificial 
intelligance’ terimini yani ‘yapay 
zeka’ kelimesini çok sık duymaya 
başladık. Akıllı telefon kullanım 
oranları son yapılan araştırmalarda 
% 80’lere kadar ulaşmış durumda. 
Akıllı telefon sahibi olanlar arasında 
yapılan bir araştırmaya göre ise 
bu kişilerin %98’ inin en büyük 
3 sosyal medya servisi arasında 
olan Facebook, Twitter veya 
Instagram’dan en az birinde hesabı 
olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. 
Peki bu yapay zeka denilen şey işin 
neresinde? Neyi düşünüyor? Neyi 
farklı yapıyor? Gerçekten de analiz 
edebiliyor mu? 

YAPAY ZEKA NASIL ÖĞRENİYOR
Zeka; tanım olarak kabaca 
öğrenme yeteneği şeklinde 
basitleştirildiğinde bir 
yazılımın nasıl olup da bir 
şeyler öğrenebileceği kafaları 
karıştıran bir soru. Gelin biraz 
“Nasıl öğreniyorlar?” konusunu 
irdeleyelim:
Bir bebek olduğunuzu hayal 
edin. Girdi noktalarınızı, duyu 
organlarınızı, çıktı noktalarınızı 
ise henüz kontrol etmekte 
zorlandığınız hareket sistemleriniz 
oluşturuyor. Yaşadıkça, 
dokundukça, düştükçe kalktıkça 
öğreniyorsunuz. Bir merdivenin 
başındasınız. Daha önce adım 
attınız ve düştünüz. Ne kadarlık 
bir yükseklikten düştüğünüzü 
gözünüz gördü ve analiz etti; artık 
o yükseklikte bir yer algıladığı 
zaman oradan düşebileceğinizi, 
atlamamanız gerektiğini size çıktı 
olarak sunuyor. İşte öğrenen yapay 
zekalar çok kaba bir anlatımla 
olsa da aynen bunu yapıyorlar. 
Sensörleriyle veya girdi verileriyle 
bilgileri topluyorlar, analiz 

ediyorlar, geçmiş tecrübelere 
bakıyorlar ve bir karar mekanizması 
oluşturuyorlar.
Artık günümüzde yapay zeka 
denilince akla sadece bu kadarı da 
gelmiyor; ilerleyen teknolojiyle, 
tamamen bilgisayarların içinde kod 
parçacıkları olarak verileri süzen 
program yapıları, kendi kendini 
geliştiren kod parçacıkları, kendi 
yazılımını düzelterek yeniden yazan 
programcıklar da geliyor. 
İşte dananın kuyruğu dediğimiz şey 
de burada kopuyor!

ALEXA, SİRİ, CORTANA, 
WATSON, JESSİE, ROSS…
Her geçen gün yazı ve cümle tanıma 
üzerine daha fazla şey öğrenen bu 
yapay zeka programcıkları, verilen 
işleri yerine getirmekte çok daha 
başarılı. Bunların isimleri de var bu 
arada; Alexa, Siri, Cortana, Watson 
isimlerini duymuşsunuzdur. 
Mesela Jessie isminde bir 
arkadaşımız var. Onunla sohbet 
edebilirsiniz, Facebook Messenger 
konuşmalarınızı o izliyor. Bir sohbet 
robotu değil ama sorduklarınıza 
cevap verebiliyor. Ross; IBM 
şirketine fikirler sunmak üzere 
sıfır maaşlı çalışan, milyonlarca GB 
veriyi sürekli izleyip analiz eden bir 
yapay zeka. Kensho ise bankalar 
için çalışıyor, kendisi bir finansal 
analist. Bir de Mabu var, sağlık 
alanında ilaç atığını azaltmayı 
hedefliyor, sizinle sohbet ediyor, 
sizin kullanım alışkanlıklarınızı 
analiz ediyor, ortak bir veri havuzu 
ile atığın nasıl azaltılabileceğine 
dair raporlar sunuyor. 
Kim bilir gelecekte haber bültenini 
sunan bir yapay zeka sahibi robot 
bize şu haberi verecek: “Yapay zeka 
George, yaptığı araştırmalarda 
depresif tarzda olan kişilerin 
resimlerini gönderirken veya 
üzerinde oynama yaparken 
genellikle mavi – gri tonlara yakın 
tonlarda filtreleme yaptıklarını 
tespit etti...”
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Önce medya vardı; kuru kağıtlarda, sizi görmeyen dinlemeyen, 
anlamayan monitörlerde... Şimdi ise medya bir birey oldu; 
bizden habersiz sosyalleşiyor, kendi kendine yeni şeyler 
öğreniyor... Zeka artık sadece insana has bir şey değil sanki!..
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YAPAY ZEKA TAKİPTE
Sosyal medyada sohbet etmek, 
içerik üretmek, ürettiklerimizi 
sevdiklerimizle hatta belki tüm 
dünyayla paylaşmak evet çok zevkli 
ama unutmayın yapay zeka hep 
peşinizde ve sizi izlemekten hiç 
sıkılmıyor! İnsanlar artık neredeyse 
tüm hayatını sosyal medya üzerinde 
paylaşıyor, yorumlar yapıyor ve 
beğenilerini paylaşıyorlar. Sadece bu 
kadarı da değil, arka planda devasa 
analizler ve veri toplama işlemi 
gerçekleşiyor. ‘Big data’ dediğimiz 
bambaşka bir hadise var ki tam da 
işin bu noktasında devreye giriyor. 
İnternet kullanıcısı olarak sizin hangi 
web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, 
hangi saat dilimlerinde hangi web 
servislerini kullandığınız, ne zaman 
neler almayı tercih ettiğiniz, hatta 
chat yaparken, mesaj yazarken 
hangi hızla klavye kullandığınız dahi 
gelişmiş web arşivleyici programlar 
tarafından ileride yapılacak analizlerde 
kullanılmak üzere saklanıyor. Bir 
yapay zeka botu yani programcığı 
geliyor, dünyanın neresinde olursanız 
olun, nasıl gizlenmeye çalışırsanız 

çalışın, sizi klavyeye basma hızınız 
ve parmaklarınızı kullanma 
şeklinizden rahatlıkla tanıyabiliyor. 
Mouse imlecinizi ekranın neresinde 
beklettiğinizi aklında tutuyor ve size 
özel digital ID tanımlama verileri 
oluşturuyor. 

ANALİZ İŞİ YAPAY ZEKAYA EMANET
Günümüzde geldiğimiz noktada ise 
artık yapay zeka / makinesel öğrenme 
sistemleri; sosyal medya işlevlerini 
geliştirmek, analizler çıkarmak, reklam 
endüstrisi için inanılmaz veriler 
üretmek amacıyla kendi kendine sosyal 
medya sistemlerine belli bir bölgeden 
bağlanan insanları ve beğenilerini 
analiz ediyor. Hangi ekranda ne 
kadar süre vakit geçirdiğini, hangi 
yazıdan sonra hangi ruh hali ile nelere 
yönlendiğini görüyor. Her kullanıcı 
hakkında ayrı ayrı dosyalar tutuyor, 
klavye ile yazı yazma hızlarında olası 
artışları analiz ediyor. Haber sitelerini 
analiz ediyor, hangi haberler ülke 
gündeminde olduğunda kişilerin 
beğenilerinde ne gibi değişimler 

oluştuğunu inceliyor. 
Şimdi sıkı durun! Yakın zamanda yine 
yapay zekanın yaptığı bir çalışmada 
sadece yapay zeka yardımı ile kişilerin 
sosyal medya paylaşımları analiz edildi 
ve kişilerin mental sağlık durumları 
neredeyse kesin bir doğrulukta tespit 
edilebildi. 
Yapay zeka sadece sizin sosyal medya 
hesaplarınızı takip etmiyor, bunu 
genele bakarak yapıyor ve toplumsal 
bir pencere de koyuyor ortaya. Belirli 
bölgeleri, belirli hassasiyetleri, siyasi 
sorun çıkabilecek ince konuları, 
kişilerin genellikle hangi durumlarda 
kavga ettikleri, küfürleştikleri, kişilerin 
nasıl bir vizyonu olduğunu ve daha 
sayamayacağım nice bilgileri sürekli 
denetliyor. Hatta son zamanlarda 
ses tanıma teknolojisiyle işi o kadar 
abarttılar ki telefonunuz kapalı 
olsa dahi sizi dinliyor, bahsettiğiniz 
kelimeleri analiz ediyor, bölgenize 
uygun o kelimeye ait reklamları 
önünüze çıkarıyor. Son zamanlarda 
kullanıcıları iyice paranoyak 
düşüncelere sevk eden bu analiz 
işleminin 5 senedir yapıldığını biliyor 
muydunuz? 
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GELECEKTE BİZLERİ NELER BEKLİYOR
Gelecekte düşünülen şey ise i-watch 
tarzı giyilebilir teknolojilerin daha 
da yaygınlaştırılması ve deri altı 
çiplerin kullanıma girmesi ile dijital 
sağlık verilerinizin de anlık olarak 
kontrol altında tutulması olacak hiç 
şüphesiz. Tabi yine hiç şüphe yok ki 
sağlığımızı analiz eden yapay zeka 
bunu da kullanacak. Çünkü hangi 
insanların sağlıklı veya hasta olduğunu 
biliyor, böylece hasta veya sağlıklı 

insanların nasıl tepkiler verdiğini ve 
hareket ettiğini, neler yazdığını, neleri 
beğendiğini de öğrenmiş olacak. Hem 
de milyarlarca kişilik bir havuzdan 
yapmış olacak bunu. Kendi kendine: 
“Her gün ortalama olarak 34 dakika 
22 saniye telefonu elinde 22 derece 
açıyla tutarak Facebook’ta 88 nabız 
ortalama ile vakit geçiren X kişisi, 
son 3 gündür telefonunu 55 derece 
açıyla tutarak 110 nabız ortalama 
ile 11 dakika 22 saniye elinde tuttu.” 
diyecek ve bu veriyi analiz edecek. 
Analiz sonucunda “Kişinin bileğinde 
hasar olabilir.”, “Kişinin gözleri yorgun 
olabilir.” veya “Artık içerik onun ilgisini 

çekmiyor.” diyebilecek. Hemen kişinin 
diğer arkadaşlarına bakacak, onları 
analiz edecek. Bölgenin sıcaklığına 
bakacak, sıcaklığın değişimi ile kişilerin 
tepkilerindeki değişimleri görecek. 
Hastalık ve endemi analizleri yapacak. 
Bunu ilaç Ar-Ge’si için, farmakovijilans 
advers etkilerin tespiti için kullanacak. 
Yapay zekalar, sosyal medyayı 
kullanarak kendi kendilerini 
geliştirmeye devam ediyorlar. En 
sık kullanıldığı alan şu an reklam 
çalışmaları ve finansal işlemler olsa da 
sosyal medya alanında etkileri arttıkça, 
sağlık verilerini toplayan çiplerin 
kullanımı yaygınlaştıkça toplumsal 
sağlığı geliştirmede insanlığa büyük 
hizmetlerde bulunacakları kesin. 
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 
girişimcisi olarak nitelendirebileceğimiz 
Elon Musk’ın bir röportajında 
dediği gibi “Diğer taraftan belki de 
yapay zeka insanlık için en büyük 
tehlikedir.” kim bilir!.. 
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Marka danışmanlık 
firması İnterbrand, “Best 
Global Brands 2017” 
raporunda markaları 

marka değerleri ve geçen yıla göre 
gösterdiği % değişim performansını 
göstererek sıralıyor. Birinci sırada 
Apple markası 184,1 milyar dolar, 
ikinci sırada Google markası 
141,7 milyar dolar, üçüncü sırada 
Microsoft markası 79,9 milyar 
dolar ve dördüncü sırada CocaCola 
markası 69,7 milyar dolar, yüzüncü 
sıradaki Lenovo markası ise listenin 
en sonunda 4 milyar dolar marka 
değeri ile bulunuyor.
Best Global Brands raporunda dikkat 
çeken bir diğer veri daha var. 2017 
yılında 48,2 milyar dolar marka 
değeri ile bir önceki yıla göre %48 
artış gösteren ve 15. sıradan 8. sıraya 
yükselen Facebook; 2012 yılında 69. 
sıradan girdiği bu listede, son dört 
yıl boyunca en fazla artış rekorunu 
elinde tutarak 8. sıraya yükseliyor. 
Hangi sektörde olursa olsun 
dünyadaki dev firmaları dev yapan 
defter değerleri değil piyasa değerleri 

ve bu da büyük bir oranla soyut 
varlıklarla oluşmakta. Yani bizlere 
makina, teçhizat ve materyaller 
gibi somut varlıklar yerine bilgi, 
kurumsal kimlik, itibar, marka 
değeri gibi soyut varlıklardan söz 
ettirerek hızla değişen, beraberinde 
de değişimi zorunlu hale getirerek 
adeta sınırların belirsizleştiği ve 
sektörlerin günden güne değiştiği 
bir dünyadan söz ediyoruz. 
Globalizasyon bir yana, yalnızca 
lokal pazarlarda dahi her geçen gün 
değişimin zorunluluk haline geldiği 
görülüyor. Değişime direnenler ise 
ekseriyetle yok oluyor.

ONLAR GİBİ ANCAK KENDİNİZCE
Günümüzde değişen ekonomik 
koşullar, global ve yerel politikalar, 
ticarete dair kanalların farklılaşması, 
sektörel ihtiyaçların değişmesi gibi 
nedenlerle şirketlerin sektörde 
varlığını devam ettirmeleri için 
birçok zorunluluktan bahsetmek 
söz konusu hale geldi. Çağın 
sorunu olan, beşerî nüfusun 
ve firma sayısındaki artışın 
bir sonucu olarak artık bir işi 
yapıyor olmanız yetmemekte ve 
sektörün lokomotifi değilseniz 
sizinle aynı işi yapan rakiplerinize 

benzeme zorunluluğunuz ortaya 
çıkmakta! Literatürde izomorfizm 
(eşbiçimlilik) olarak da adlandırılan 
bu durum gerek yasal gerek sektörel 
gerekse global baskılara karşı aynı 
işi yapan kurumların zamanla 
hayatlarını devam ettirebilmek 
için birbirine benzemelerine ve 
ancak bu yolla meşruiyet kazanarak 
yerlerini koruduklarına vurgu 
yapıyor. Örneğin işinizi çok iyi 
yapsanız da rakiplerinizin kullandığı 
teknolojiyi kullanmak, gerektiğinde 
onlar gibi iletişim ve satış kanalları 
oluşturmak, belki de onların 
oluşturduğu müşteri beklentilerine 
cevap vermek, yeri geldiğinde 
çalışma saatlerinizi dahi rakipleriniz 
gibi ayarlamak, kurumunuza ve 
markanıza kişilik inşa etmek, kısaca 
“onlar gibi ancak kendinizce” bir 
yol tutmak zorunluluğunuz doğuyor. 
Zira rakiplerinizin gerek sektörde 
gerekse kamuoyunda nasıl tanındığı, 
kimliği, neler yaptığı sizi de yakından 
ilgilendirmekte ve sistemin parçası 
olduğunuzdan sizi de bu yolda 
sürüklemekte… İşte tam da bu 
noktada sektördeki rakiplerinize 
benzemenin zorunluluğu ile onlar 
gibi kurumunuza ve markanıza bir 
kimlik kazandırmak zaruri hale 
geliyor.

M

Belki bundan yarım asır önce olsaydı, kurum ve işletmeleri değerlendirmek ve yönetmek adına ağırlıklı olarak somut değerlerden bahsetmemiz mümkün olacaktı; ancak günümüzde kurum ve işletmeler için soyut değerlerin somut değerlerin önüne geçtiği, bazı soyut varlıkların bilançolarda dahi yer almadığı göz önüne alındığında sektörel yaşamda işlerin biraz daha zor ve çetrefilli olduğu görünüyor.

KURUMSAL KİMLİKTEN
MARKA KİMLİĞİNEMARKA KİMLİĞİNEMARKA KİMLİĞİNEMARKA KİMLİĞİNEMARKA KİMLİĞİNE
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KİMLİK “SİZSİNİZ”
Kurum kimliğine ait ilk çalışmalara 
kralların, ülkelerin kullandıkları 
armalarda ve ordu üniformalarında 
rastlamak mümkün… Bunlara 
bayraklarda kullanılan geometrik 
şekiller, Osmanlı nişanı örnek 
olarak verilebilir. Geçmiş dönemde 
yapılan bu çalışmaların amacı 
günümüzdekinden çok da farklı 
değildir aslında: Ortak ruhu 
yansıtmayı, bütünleşmeyi, bir 
arada tutmayı, farklılaşmayı 
amaçlar.
Nasıl ki her birey doğar doğmaz bir 
kimliğe ihtiyaç duyarsa işletmeler 
de bir kimliğe ihtiyaç duyarlar. Bunu 
günümüz dünyasında hem zorunlu 
oldukları için hem de farklılıklarını 
ortaya koyabilmek adına yaparlar. 
Bu bağlamda kurumsal kimlik 
zorunluluk olduğu gibi aynı 
zamanda kurumları diğerlerinden 
ayıran bir anahtar nitelik olarak 
karşımıza çıkıyor. Kurumsal kimlik; 
bir şirketin veya kurumun kendisini 
nasıl tanımladığı ile insanların 
onu nasıl tanımladığı, hatırladığı 
ve anlatmasına izin verdiğine dair 
anlamlar bütünüdür. Yani formal ya 

da informal, dolaylı ya da doğrudan 
kurumunuzun insanlar nazarında 
nasıl göründüğü, nasıl tanımlandığı, 
nasıl anlatıldığı ve nasıl hatırlandığı 
kurumsal kimlik hakkında vurguyu 
hak eden temel noktalardır. Dünya 
devi firmalara bakın; Apple, Coca 
Cola, Mercedes sektörlerinde birinci 
olabilmek için nasıl bir kimlik 
oluşturdular da biz bu şirketleri 
zihnimizde böylesine güçlü bir 
şekilde hatırlıyoruz.

KURUMSAL KİMLİK İLE NE 
KAZANIRSINIZ
n Kurumsal izleyicilerin, yatırım 

kararlarını verirken ve ürün 
tercihlerini yaparken şirketlerin 
itibarlarına güvendikleri bir 
gerçektir. Bir şirketin kurumsal 
paydaşları; böylelikle şirkete dair 
yönetim gücünün, iş hacminin, 
rakiplerinden üstünlüğünün ve 
ürün-hizmet çeşitliliğinin farkına 
varabilirler.

n Bir şirketin veya kurumun, daha 
iyi anlaşılarak yatırımcının 
dikkatini çekmesi ve sermaye 
piyasalarına erişim şansının 

artması sağlanabilir.
n Kurumsal kimlik, çalışanların 

motivasyonunu artıran bir 
itici güç etkisi yaratabilir. 
Zira çalışanlar kurumlarının 
amaçlarını ve kimliğine dair yapı 
taşlarını kavrarlarsa daha büyük 
bir aidiyet göstereceklerdir.

n Kurumsal kimlik, işletmenin 
kültürü ve kişiliği hakkında 
bilgi verir.

n Kurumsal kimlik, var olan 
kültürün bütünleşmesini 
kolaylaştırıcı etki göstererek 
satın alma ve birleşmeler sonrası 
kültürel şoku hafifletici bir 
etki gösterebilmektedir.

n Kurumsal kimlik, kalifiye 
personel ve üst düzey yöneticileri 
cezbetmek konusunda oldukça 
önemli bir etkiye sahiptir.

n Tutarlı bir kurum kimliği 
oluşturmak tanınmanın ve 
hatırlanmanın sigortasıdır.

n Kurumsal kimliğe yatırım yapan 
bir şirket, paydaşlarına şirketin 
başarılı olması konusunda ciddi 
bir mesaj verirken müşteriye de 
güven duygusu verir.

NİLÜFER KIRAÇLI 
LEBLEBİCİOĞLU

Dr. BURAK 
LEBLEBİCİOĞLU
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n Güçlü bir kurumsal kimlik ile 
müşteri bilinci arttırılabilir 
ve buna bağlı olarak kurumun 
rekabet gücü de yükselebilir.

n Kurumsal kimliğiniz, hedef 
kitleniz tarafından sizi anında 
fark edilebilir hale getirir.

n Kurumsal kimlik, kurumsal 
paydaşların bağlılığını sağlayan 
güçlü bir kurumsal marka 
oluşumuna katkıda bulunur.

n Kurumsal kimlik vasıtası 
ile tüketiciler veya sektörel 
müşteriler ürün kalitesi hakkında 
bilgi sahibi olurlar, bu da 
kurumun markasına destek 
sağlar. 

NELERDEN OLUŞUR? 
NASIL DİZAYN EDİLİR?
Dünyaca ünlü marka ve kurumsal 
kimlik gurularından Wally Olins’e 
göre kurumsal kimlik; bir firmanın 
logosunu, rengini, sembollerini 
sergilemenin yanı sıra o firmanın 
kim olduğunu, ne yaptığını, 
nasıl yaptığını doğru olarak 
yansıtabilmelidir. İşletmenizi 
profesyonel bir şekilde göstermek 

istiyorsanız, tutarlı bir kurumsal 
kimliğin korunması hayati öneme 
sahiptir. İşlevsel bir kurumsal 
kimlik, şirketinizin ideallerini ve 
amaçlarını belirtir.
“Kurumsal kimlik oluşturulurken 
hangi unsurlara dikkat edilmelidir?” 
sorusunu yanıtlamaya çalışalım.
n Kurumsal iletişim: Algılamayı 

etkileyen her türlü iç ve dış 
bilgidir. Kontrol edilebilir 
veya edilemez bütün iletişim 
kanallarını ve mesajları kapsar. 
Pazarlama iletişiminden, 
personelin kurumsal paydaşlarla 
ilişkilerine, yönetim, pazarlama 
ve örgütsel iletişimden 
görsel kimliğe, çalışanların 
davranışlarından örgütün dış 
kurumsal paydaşlarla başlattığı 
her türlü iletişime, basındaki 
makalelerden televizyon 
haberlerine hatta rakiplerin 
yorumlarına değin birçok konuyu 
kapsamaktadır.

n Kurumsal tasarım: Kurumsal 
kimliğin görsel cephesidir; bir 
kurumun kimliğinin en önemli 
parçasını oluşturur. Kurumun 
kendini tanıtırken kullandığı 

görsel sembollerden (isim, slogan, 
logo tipi, sembol, tipografi, renk, 
basılı materyaller, iç ve dış mekân 
tasarımları, mimari, çalışanların 
üniformaları vs.) oluşmaktadır.

n Kurumsal kültür: Bir şirketin 
kullandığı yolu belirleyen değer, 
inanç ve sembollerin tamamı 
olup, kurumsal kimliği destekler. 

n Kurumsal davranış: Kurumsal 
tutumlar sonucu ortaya çıkan 
kurumsal eylemlerin toplamıdır.

n Endüstri kimliği: Sektörün 
karakteristik özellikleri, 
büyüklüğü, rekabet gücü, 
teknoloji kullanım oranı, büyüme 
modelleri, değişim hızı, ekonomik 
ve teknik özellikleri kurumsal 
kimliği etkilemesi bakımından 
önemlidir.

n Kurumsal strateji: Şirketin 
pazarlarda rekabet ederken 
kullandığı genel hedef ve 
politikalarının etrafını çizen ana 
plandır.

n Kurumsal yapı: Kurumsal 
kimliğin anahtar parçalarından 
olan kurumsal yapı, marka yapısı 
ve örgütsel yapıdan oluşur.
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MARKA KİMLİĞİ İLE VERİLEN SÖZLER
Kurumsal kimliğiniz, markanızın 
fiziksel görünümünü oluşturan 
unsurdur yani bir başka deyişle 
markanın imzasıdır. Güçlü bir 
kurumsal kimlik, bir şirketin marka 
imajını güçlendirmeye yardımcı olur 
ve pazarlama faaliyetlerini destekler. 
Kurumsal kimlik, şirketinizin ruhu 
olarak da tanımlayabileceğimiz 
marka kimliğini de kapsamaktadır. 
Bununla birlikte kurumsal kimlik, 
marka kimliğini yansıtabilir ve 
çoğunlukla da yansıtmaktadır. Marka 
kimliği, en genel ve özet haliyle 
şirketin markasının görülmesini 
istediği şeklidir. Aaker “Güçlü 
Markalar Yaratmak” adlı kitabında 
marka kimliğini, marka çağrışımları 
kümesi olarak tanımlamıştır. Bu 
çağrışımlar ise markanın neyi 
temsil ettiğini yansıtarak “kurum 
üyelerinden müşterilere verilmiş 
bir söz” anlamına gelmektedir. 
Bu tanımdan hareketle kurumun 
oluşturacağı marka kimliğinin 
şirketin kültürünü, amaçlarını ve 
hedeflerini yansıtması gerektiğini 
belirtmek yerinde olacaktır. Örneğin 
Google, markasıyla ve kurumsal 
kimliğinde de yansıttığı üzere canlı, 
eğlenceli, yenilikçi bir kültür ve 
çalışma alanına sahiptir.

MARKALAŞMA MERDİVENİ
Güçlü bir marka yaratmanın dört 
adımı vardır, buna markalaşma 
merdiveni (branding ladder) 
diyoruz. Bu merdivenin basamakları 
sırası ile marka kimliği, marka 
anlamı, müşteri tepkisi ve 
marka-müşteri ilişkisi olarak 
belirtilebilir. Nasıl ki basamakları 
teker teker çıkmak her insanın 
kariyeri için çok önemli ise 
aynı şekilde bir marka inşa 
ederken markalaşma merdiveni 
basamaklarında da bir alttaki 
basamak aşılmadan bir üstteki 
basamağa geçmek oldukça faydasız 
olacaktır. Her işin başlangıcının zor 
olduğu gibi merdivenin ilk basamağı 
olan marka kimliği yaratmak da 
oldukça zor ve meşakkatli bir 
süreçtir. Doğru marka kimliğini 
yaratarak pazar tezgâhındaki yeşil 
elmaların içinde yer alan kırmızı 

elma gibi markanız tüketiciler 
tarafından kolaylıkla fark edilir.

BİR MARKA HİKAYESİ
Peki markanız için oluşturduğunuz 
marka kimliğinin temel yapıtaşları 
nelerdir? Marka kimliğini tıpkı 
bir atom gibi düşünecek olursak 
merkezinde öz kimliğin, çevresinde 
ise genişletilmiş kimliğin yer 
aldığından bahsedebiliriz. Öz 
kimlik, markanın zamanla 
değişmeyen (sabit kalan) 
bağımsız özünü ifade eder. 
Örneğin Volvo’nun “en güvenilir” 
olma mesajı sürekli yeni ürünler 
çıkarıp yeni pazarlara açılsa da 
her zaman sabit kalacaktır. Öz 
kimlik markanın ruhunu, temel 
inançlarını ve değerlerini temsil eder. 
Genişletilmiş kimlik ise markanın 
özünde neyi temsil ettiğine detaylar 
ekleyerek büyük resmi tamamlar. 
Örneğin, Volvo’nun “güvenilir” 
olmasının yanında “teknolojik ve 
konforlu” olması gibi unsurlar onun 
genişletilmiş kimliğini oluşturur. 
Genişletilmiş kimlik unsurları 
markanın itici gücü olarak 
düşünülebilir ama asla markanın 
özünü temsil edemezler.

Kısaca markanın etrafında bir 
hikâye olmalıdır. Bu hikâyede 
anlatılan; firmanın ne zaman 
kurulduğu, nasıl büyüdüğü değil 
yapılan işi ne için yaptığı ve neden 
rakiplerinden daha iyi olduğudur. 
Bu hikâyenin; markanın müşterilere 
ne anlattığı ne hissettirdiği ve 
müşteriler için firmanın öneminin 
ne olduğu sorularına cevap vermesi 
gerekir. Yakından incelerseniz 
marka değeri yüksek olan büyük 
ve ünlü markaların her birinin bir 
hikayesi olduğunu görürsünüz. 
Örneğin dünyanın önde gelen spor 
ürünleri üreticisi ‘Nike’ ismi, Yunan 
mitolojisindeki zafer tanrıçası 
‘Nikea’ dan geliyor. Markanın logosu 
ise tanrıçanın en ünlü heykelinde 
resmedilen kanadını temsil ediyor. 
“Just do it” sloganı ise 1988 yılından 
beri kullanılıyor. Markanın adında, 
logosunda, sloganında hikayesi ve 
vermek istediği mesaj yatıyor. Şu an 
27 milyar dolarlık marka değeriyle 
dünyanın en değerli spor markası 
konumunda…

Unutmayınız ki markanız 
sunduğunuz ürünlerden çok daha 
fazlasıdır.
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Yetkinlik bazlı mülakat, günümüzde sık tercih edilen mülakat teknikleri 

arasında yer alıyor. Bu mülakat tekniğinde adayın geçmiş performansları 

ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri esas alınıyor. Bu 

şekilde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere 

sahip olduğu hakkında bilgi ediniliyor.

YETKİNLİK BAZLI
MÜLAKAT MÜLAKATMÜLAKAT
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Kıssadan hisse yine bir 
hikâyeyle başlayalım…
İş başvurusu esnasında 

firma yöneticisi işe başvuranlara bir soru 
sormuş, soruya en uygun cevabı veren 
kişiyi işe alacakmış. 
“Karanlık yağmurlu, fırtınalı bir gece ve 
siz sabaha karşı yalnız, ıssız bir yolda 
araba kullanıyorsunuz. Arabanız spor 
araba ve iki kişilik. Biraz ilerde otobüs 
durağında 3 kişi bekliyor: Birinci kişi 
bir doktor, sizi daha önce geçirdiğiniz 
kalp krizinden kurtarmış. İkinci kişi, çok 
yaşlı ve hasta fırtınalı havada neredeyse 
soğuktan ölmek üzere olan birisi. Üçüncü 
kişi, hayatınızın aşkı, her zaman için 
tanışmaya can attığınız birisi. Hava 
gittikçe kötüleşiyor ve arabanızda sadece 
bir kişiye yer var.” 
Soru şu: Böyle bir durumda ne yapardınız?
İşe başvuranların cevapları söyle olmuş:
A. Hasta yaşlı adamı alır, en yakın 
hastaneye götürürdüm.
B. Doktora hayatımı 
borçluyum onu alırdım.
C.  Hayatımın devamında 
mutlu olmak için, her zaman 
tanışmak istediğim hayatımın aşkını 
alırdım.
İşe sadece bir kişi alınmış ve o kişi de 
soruyu şöyle cevaplamış:
Arabadan iner arabamın anahtarını 
doktora veririm, doktor yaşlı kişiye yardım 
edip onu hastaneye götürebilir, bende 
hayatımın aşkıyla otobüs durağında baş 
basa onu tanıma fırsatı elde edebilirim.

Olaylar karşısında, genelde tek yönlü 
düşünürüz. Oysa daha iyi bir çözüm 
her zaman vardır. O çözümü bulmak ve 
hatta çözümü sağlayacak o kişiyi bulup 
işe almak size kalıyor…

İŞLETMEYE NE FAYDA SAĞLAR? 
O halde işletmeler için doğru kişileri 
işe almak kadar önemli bir şey yok 
diyebilir miyiz? Ve bu durum özellikle 
yönetici olunduğunda daha da önemli 
hale geliyor. Çünkü şirketin geleceğini 
yönetmek işleyiş biçimine bağlı olduğu 
kadar yöneticinin kendisine ve kurduğu 
ekibe de bağlı. 
Bu nedenle öncelikle işletmedeki 
her bir pozisyon için gerekli olduğu 
düşünülen yetkinlikler belirlenmeli, 
tespit edilen bu yetkinliklerin hangi 
alanlarda ve nasıl kullanılacağına dair 
yöntemler geliştirilmelidir. 
Böylelikle yetkinliklerin belirlenmesiyle 
işletmenin ihtiyacı olan hedeflerine 
birlikte ulaşacağı çalışan profili 
de belirlenebilecektir. Mülakat 
sırasında kişide var olduğu belirlenen 
yetkinliklerle aynı zamanda o kişinin iş 
performansını etkileyebilecek faktörler 
de tanınmış olur.
Sonrasında görüşme yapılan kişilerin 
hangi yetkinliklere sahip olduğu tespit 
edilmeli ve geliştirmeleri gereken 
yetkinlikler ortaya çıkarılmalıdır. 
Olmazsa olmaz bir diğer konu da işe 
alımdan sonra çalışanların gereksinimi 
olan yetkinliklerini geliştirilebilmesi 
için eğitim imkanları sunulmasının 
gerekliliğidir.

YETKİNLİKLERİN ÖZELLİKLERİ 
Yetkinlikler; üstün performansın 
elde edilmesi için ayırt edici olan 
bilgi, beceri ve tutumları kapsayan 
gözlemlenebilir davranışlar bütünüdür.

n Bilgi
Bireyin belirli bir alana ya da 
konuya ilişkin sahip olduğu işlenmiş 
enformasyon olarak tanımlanmaktadır.
n Beceri
Belirli bir fiziksel ya da zihinsel görevi 
(eylemi) yerine getirebilme yeteneğidir. 
Beceri, var olan yeteneklerin üzerine 
sonradan öğrenilenlerin eklenmesiyle 
biçimlenmektedir.
n Güdüler
Bireyin davranışını başlatan ve 
bu davranışın yön ve sürekliliğini 
belirleyen içsel güçtür. Güdülerin 
fizyolojik ve sosyal olmak üzere iki 
türü bulunur. Uyarıcılara karşı bireyin 
gösterdiği davranış sonucunda tatmin 
olmasıdır. 
n Kişisel Özellikler
Bireyin baskı altında soğukkanlılığını 
kaybetmemesi, problemler karşısında 
başkalarını suçlamak yerine çözüme 
yönelmesi, öz denetim yeteneği 
bu grupta sayılabilecek özellikler 
arasındadır.
n Kişinin Kendine Bakışı
Kişinin kendine bakışı, özgüveni ve 
farkındalığı karar vermeyi etkileyen 
önemli kriterlerdendir.

YETKİNLİKLER DEYİNCE
Boyatzis’in 200 iş grubu üzerinde 
başarının nedenlerini araştırdığı 
çalışması sonucunda, başarıyı 
getiren 760 davranış gözlenmiş ve 
bu davranışları ortaya çıkaran temel 

yetkinlikler saptanmıştır. Bu temel 
yetkinlikler; iş sonuçlandırma, 

insiyatif kullanma, kalite ve 
düzene özen, bilgi toplama, 
insanları anlama, müşteri 
odaklılık, örgütü tanıma, 

etkili ilişki kurabilme, 
diğerlerini geliştirme, takım 

çalışması, liderlik, analitik ve 
kavramsal düşünme, uzmanlığı 
kullanma, özdenetim ve öfke 
yönetimi, özgüven, esneklik 
ve örgütsel yükümlülükleri 
üstlenebilme olarak belirlenmiştir. 
Tanımlanan bu yetkinlikleri Spencer ve 
Spencer buzdağı ve kabuk modelleri ile 
alt gruplara ayırmıştır. Aslında buzdağı 
modeli ilk defa Ernest Hemingway 
tarafından edebi yazım teorisi olarak 
duyurulmuş olsa da daha sonra 
ekonomi ve iletişim alanlarında da yer 
almıştır. 
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NEDİR BU BUZDAĞI MODELİ?
Buzdağı modelinde benliğimizde 
taşıdığımız özelliklerin buz dağının 
görünmeyen ve suyun altında kalan 
kısmındaki yetkinliklerini ifade ettiği; 
sonradan edinilen davranışların ise 
buzdağının üzerinde kalan yetkinlikleri 
ifade ettiği tanımlanmıştır. 
Buzdağı modelinde, bilgi ve becerilere 
ilişkin yetkinlikler gözlemlenebilir 
niteliklerdir.  Buzdağının alt kısmında 
bulunan özellikler ise daha derinlerde 
biçimlenen ve kişiliğin merkezinde 
bulunan yetkinliklerdir. 
Örneğin başarma güdüsüne sahip 
bireyler; sürekli kendilerine hedefler 
belirleyen, onlara ulaşmaya çalışan, 
sorumluluk almaya ve karar verme 
yetkisini kullanmaya eğilimli kişiler 
olmaktadırlar. Lider olmaya değer 
veren bir kişiye, liderlik yeteneğini 
sınayabileceği bir iş ya da görev 
verildiğinde liderlik davranışı 
sergileyebilmektedir; ancak bilinçli 
ya da bilinçsiz biçimde başkalarını 
etkilemek düşüncesi taşıyan bir birey, 
yönetici pozisyonuna geldiğinde liderlik 
davranışı gösterememektedir. 
Kabuk modelinde ise 5 tip yetkinlik 
özelliği tanımlanmış ve bunlar birbiri 
üzerine sarılan kabuklar olarak 
düşünülerek bu özelliklerden dış 
kabuklarda olanların daha kolay 
değişebildiği ve gelişebildiği ileri 
sürülmüştür. Bunlar; güdü veya 
motiveler, özellikler, bilinçaltındaki 
yorumlar, bilgi ve becerilerdir.

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT NASIL 
YAPILIR? 
Yetkinlik bazlı mülakatta soru 
türleri pozisyona göre farklılık 
gösterebileceği gibi mülakat daha 
çok yaşanmış örnekler üzerinden 
gerçekleşir. Görüşmeci pozisyonla 
ilgili aranan özellikleri ön planda 

tutarak adaya geçmiş deneyimleri 
ile ilgili sorular sorar. Cevapların da 
genel değil kişisel cevaplar olması 
beklenir. Adaydan yaşadığı olayı, olay 
karşısındaki davranış biçimini, verdiği 
tepkiyi anlatması istenir. Adaylar 
mülakatta genelde başarısız oldukları 
durumları anlatmaktan, kötü örnekler 
vermekten çekinir. Oysa görüşmeci 
geniş bir perspektiften bakarak 
sorduğu sorularla adayın olayları 
detaylandırmasını istemelidir.
Yaşanmış iş tecrübeleri ve somut 
örnekler verilerek yapılan 
mülakatlar, adayın doğru 
değerlendirilmesini ve pozisyona 
uygun seçimin yapılabilmesini 
mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik 
en bilimsel işe alım teknikleri arasında 
yer alır. 
Yetkinlik bazlı mülakatla adayın 
işte olduğu kadar iş dışındaki 
davranış biçimleri ve uyum derecesi 
de gözlemlenmelidir. Peki, neler 
anlaşılmaya çalışılmalıdır? 
l Genel davranış ve iletişim özellikleri
l Üzerinde baskı olduğunda nasıl bir 

davranış değişikliği yaptığı
l Potansiyeli ve hangi görevlerde ne 

kadar başarılı olabileceği 
l Liderlik, yönetim, insan ilişkileri 

ve iletişim, sonuç odaklılık, karar 
verme, sorun çözme, analitik 

düşünme, yaratıcılık gibi becerilerin 
derecelendirilmesi

l Birey olarak mı takım olarak mı başarılı 
olabileceği 

l Çalışabileceği ideal ortam ve 
motivasyon faktörlerinin tespiti

l Güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerinin 
tespiti

Yetkinlik bazlı sorulara örnek vermek 
gerekirse:
l Bugüne kadar iş hayatınızda yaşamış 

olduğunuz bir problem ya da sorunu 
anlatır mısınız? Bu problemi nasıl 
çözdünüz?

l İş hayatınızda aldığınız en önemli 
risk sizce neydi? Sonuç ne oldu?

l İş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle 
iletişim kuramadığınızı 
düşündüğünüz bir olaya örnek 
verebilir misiniz?

l İş bitiriciliğiniz sayesinde önemli 
ve zor bir görevi başardığınız bir 
deneyiminizi anlatır mısınız?

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri 
sayesinde aday seçimlerinde çok 
yönlü bakış açısı ile yerinde teknikler 
kullanılarak daha etkin alımlar 
gerçekleşebilir ve doğru işe doğru 
insan istihdamı sağlanarak işletme 
hedeflerine ulaşmak mümkün olabilir…
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TANRILARA 
SUNULAN YİYECEKSUNULAN YİYECEKSUNULAN YİYECEKSUNULAN YİYECEK
Kadim kültürlerde Tanrılara kulların şükran duygusunu göster-
mek için sunulan yiyecekler arasında tahıllar ile yapılan ekmek-
ler, kekler önemli bir yere sahip… Aynı zamanda Antik Yunan’da 
beyaz ekmek tüketmek bir statü sembolü… 
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Bizim kültürümüzde de ekmek 
kutsaldır. Çocukluğunuzdan 
hatırlarsınız yere atılmaz, 

üzerine basılmaz. Çünkü nimettir, 
kutsaldır. Bu sadece İslamiyet’ten değil 
eski kadim kültürlerden gelmektedir, 
o dönemlerde ekmek statü ve uygarlık 
sembolüdür. Yani ekmek insanlık tarihi 
boyunca farklı farklı kültürlerde benzer 
şekilde konumlandırılmıştır. Şimdilerde 
ise sağlıklı beslenme diyetlerinde beyaz 
ekmeğin ya da glütenin dışlandığı 
görülmektedir. Peki günümüzde değişen 
nedir? Kutsal yiyecek ekmek statü mü 
kaybediyor? Yoksa glütensiz yiyecekler 
için piyasa mı oluşturuluyor?   

FIRINLARDAN GELEN 
KOKULARIN CAZİBESİ
Pastane ya da fırınların önünden geçerken 
aldığınız cezbedici kokulardan vazgeçmek 
çoğu zaman mümkün olmuyor. Gün 
içerisinde sabahın erken saatlerinde 
başlayan ve akşamın geç saatlerine kadar 
süren yoğun iş temposu, insanları sürekli 
olarak daha az taze sebze-meyve daha 
çok hazır gıda tüketmeye ve daha çabuk 
daha az maliyetle ulaşılan glüten içeren 
unlu mamuller ile beslenmeye yöneltiyor. 
Elbette ki bu dengesiz beslenmenin 
sonuçları 40’lı yaşlara gelindiğinde 
çeşitli kronik hastalıklar olarak ortaya 
çıkabiliyor. 

Glüten; buğday, arpa, çavdar, 
bulgur gibi tahıllar içinde bulunan 
bir protein türüdür. Buğdayın 
hamurlaşması, açılması, elastik ve 
yapışkan olmasını sağlayan, içindeki 
glütendir. Mayalanma ile buğdayın 
kabarması da glüten sayesinde olur.  
Ayrıca bu madde ilaçlar, kozmetik ürünler, 
paketlenmiş gıdaların çoğunda da 
bulunabilmektedir. 
Buğdayda, glüten miktarının son derece 
arttığı gerçeğinin yanında bunun sebebi 
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 
Bir kısım uzman, 1943’te Minnesota 
Üniversitesi’nden genetikçi Norman 
Borlaug’un başağın verimini artırmak 
ve sapını kalınlaştırmak için yaptığı 
müdahalelerin buna sebep olduğunu 
savunurken diğer karşıt görüşteki 
uzmanlar ise Türkiye’de üretilen 
ve satılan buğdayların ıslahında bu 
teknolojinin kullanılmadığını ve bu 
durumun süreç içerisinde genetik yapı, 
çevre ve yetiştirme koşulları ile buğdayın 
doğal olarak uğradığı değişim sonucu 

mutasyona uğrayan verimli tohumların 
seçilerek ekilmeye devam etmesinden 
kaynaklandığını savunmakta…
Gelinen noktada bu glüten miktarındaki 
artışın insan sağlığına olan zararları ise 
halen tartışılmaya devam ediyor.
 

NE YAPMALI? KİME İNANMALI?
Kolayca yapılan bir makarna, dışardan 
sipariş edilen bir pizza açlık hissini 
gideriyor, yemesi de çok keyifli oluyor 
elbet; ancak ilerleyen yaşla birlikte kan 
şekerinde sebep olduğu ani hareket ile 
daha fazla açlık, aşırı yeme arzusu ve 
yorgunluğa yol açan bir besin haline de 
gelebiliyor. Hatta farkında olmadığınız 
glüten hassasiyetiniz var ise kronik 
rahatsızlıklara da kapınızı aralamış 
oluyorsunuz. 
Bu konuda da uzmanlar fikir birliğine 
varmış değil. Bir kısım glütenin zararlı 
olduğunu savunurken bir kısım uzman 
ise glütensiz yiyecekler için piyasa 
oluşturulduğunu düşünüyor. Aslında 
burada kararı kendi deneyiminizle 
vermeniz gerektiği en önemli 
vurgulanması gereken noktadır. Her 
beden parmak izi gibi genetiği, tepkileri, 
zayıf noktaları ile birbirinden farklıdır. 
Dolayısıyla glütene verdiği tepki, bunun 
şiddeti de farklı olacaktır. Glüten 
hassasiyetinizin bulunup bulunmadığını 
ve bunun derecesini eliminasyon diyeti 
ile glüteni bir süre beslenmenizden 
dışlayarak fark edebilirsiniz. 21 gün glüten 
içeren besinleri tüketmeyerek 21 günün 
sonunda yediğinizde bedeniniz tarafından 
verilen tepkiler, bu süreç içerisinde 
varsa geçen ve iyileşen rahatsızlıklar vb. 
durumlar ile karşılaşırsanız bir beslenme 
uzmanına ve doktora danışarak beslenme 
alışkanlıklarınızı yeniden gözden 
geçirmeniz gerekebilir.

GLÜTENSİZ YAŞAM 
Buğdayla yapılan birçok yemeği daha 
sağlıklı, hafif, kalorisi az şekilde, 
farklı malzemeler kullanarak da 
yapabiliyoruz. Her alışkanlık değişiminde 
olduğu gibi başlangıçta biraz emek 
gerekiyor. En zor gelen ise süregelen 
alışkanlıkları değiştirebilmek olsa gerek... 
Mutfağınızdaki malzemelerden, yemek 
tariflerinize ve alışkanlıklarınıza kadar 
ciddi değişiklik gerektiren bir süreç bu… 
Yapılan çok önemli bir yanlış da şu ki 
glütensiz beslenmeye karar verip yine 
hazır, paketlenmiş pirinç unu, mısır 
unu vb. rafine ürünlere yönelmek… 
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Bu ürünlerin de en az glüten kadar 
vücudunuzda sorunlara sebep 
olabileceğini unutmamak gerekiyor. 
Arada kaçamaklar elbette yapılabilir; 
ancak vücudunuzun tepki verdiği 
gıdaları ve bu tepkileri fark etmeyerek 
alışkanlık halinde tüketmeye devam 
ettiğinizde bir de taze çiğ sebze-
meyvelerden fakir, işlenmiş gıdalarca 
zengin ve dengesiz şekilde devam eden 
beslenme düzeni içerisinde bedenin 
dengesi doğal olarak bozulacak, kronik 
ve çözümü olmayan rahatsızlıklara 
doğru yol almak kaçınılmaz olacaktır.
Ben kendimde var olan bu hassasiyeti, 
glüteni bir ay gibi bir süre hayatımdan 
çıkartıp tekrar yemeye başladıktan 
sonra fark ettim. Bedenimde olanları 
gözlemlediğimde değişiklikleri fark 
etmemek mümkün değildi. Yer 
yemez oluşan aşırı şişkinlik, uyku 
ve yorgunluk hali, ertesi birkaç gün 
içinde ciltte döküntü, kaşıntı, akne ve 
saç dökülmesinde fark edilir düzeyde 
artış şeklinde kendini gösteren 
belirtilerle glüten hassasiyetimi 
keşfettim. Bu konuya ilgimin artışı 
ile birlikte Dr. William Davis’in 
Buğday Göbeği isimli kitabında 
birçok örnekle karşılaştım. Buğday 
Göbeği, beslenmemizden buğdayı 

dışlamakla kilo verebileceğimizi ve 
çeşitli sağlık ve sindirim sorunlarından 
kurtulabileceğimizi anlatıyor. Davis, 
2000’den fazla hastasına buğday 
içermeyen diyetler uyguladıktan sonra, 
buğdayın kilo almaya, yağın yanlış 
bölgelerde birikimine, diyabetten kalp 
rahatsızlıklarına ve çölyak, romatizmal 
eklem iltihabı ve erken bunama gibi 
vücuttaki bağışıklık ve sinir sisteminin 
bozulması sonucu ortaya çıkan 
hastalıklara kadar birçok etkisi olduğunu 
ortaya koyuyor. 

BAĞIRSAK 2.BEYİN 
Bağırsaklarımızın bütünsel sağlığa 
giden yolda çok önemli bir rol 
oynadığı, günümüzde üzerinde 
hassasiyetle durulan bir konudur.  
Bağırsaklarımız günümüzde ‘ikinci 
beyin’ olarak adlandırılıyor. Anatomi 
ve Hücre Biyolojisi Profesörü Dr. 
Michael Gershon 1998 yılında 
yayımlanan İkinci Beyin isimli 
kitabında, gastrointestinal sistemi 
bedenin ikinci sinir sistemi olarak 
adlandırıyor. Dr. Gershon “Beyin bedende 
nörotransmitterlerle dolu olan tek yer 
değildir. Yüz milyon nörotransmitter 
bağırsağın uzunluğunu kaplamaktadır, 

yaklaşık olarak beyinde bulunan sayı 
kadar!’’ demiştir. Çoğu insanda duygusal 
durumun da anında sindirim sistemine 
ve bağırsaklara yansıdığı görülmektedir. 
Vücudumuz, heyecan stres 
durumlarında karın ağrısı, ishal, kabızlık 
gibi tepkiler verebilir; heyecandan 
midede kelebekler uçuşur, stresten 
mide bulanır, öfke mide ağrısına sebep 
olur. Beslenme şekli ile birlikte; duygu 
durumu bağırsak sağlığını, bağırsak 
sağlığı duygu durumunu etkiler. 
Bağırsaktaki bakteri dengesi, bağırsak 
sağlığını etkileyen en önemli etkendir. 
Bakteri dengesi; antibiyotik kullanımı, 
stres, glüten ve laktoz intoleransı gibi 
besin hassasiyetleri vb. nedenlerle 
zararlı bakteriler lehine bozulur. Bunun 
yanında yoğun işlenmiş gıda tüketimi, 
liften yoksun diyetlerin uygulanması, 
alkol kullanımı, paketlenmiş hazır 
gıdalar, asitli içecekler, hayvansal 
besinler, rafine şeker gibi vücudun 
pH dengesini bozan içecek ve 
yiyeceklerin yoğun tüketilmesi de 
bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri 
azaltmaktadır.  
Bağırsak sağlığınızı koruyacak bir 
beslenme düzeni oluşturmak sağlıklı 
yaşam yolculuğunuzdaki en önemli 
etken olmalıdır.
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BITCOIN NEDİR?

TELOMER NEDİR?

KANLI AY, MAVİ AY, SÜPER 
AY ve NADİR AY NEDİR?

Bitcoin 2009 yılında 
Satoshi Nakamoto 
tarafından başlatılmış, 

hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan 
ülkelerin para birimleriyle alınıp 
satılabilen, transfer edilebilen 
ve diğer para birimleriyle takas 
edilebilen bir tür dijital kripto 
para birimidir.  Paranızı gerçek 
hayatta alım-satım yaparak sanal 
hayata transfer etmenin ve bu 
parayı internet ortamında en özgür, 
en kontrolsüz şekilde kullanmanın 
aracı da diyebiliriz. Bu sistem doğası 

gereği parayı amaç olmaktan bir 
nebze olsun çıkarıp araç haline 
getiriyor. 
“BTC” kısaltması ve-B- ile sembolize 
edilen bitcoin kullananların sayısı 
tüm dünyada 1 milyona ulaşmış 
durumda...  
Gelecekte kâğıt paranın tedavülden 
kalkıp dijital paraya geçeceğimizi 
iddia edenlerin sayısı da giderek 
artıyor. Popülaritesi artıkça 
değerinin artacağı beklentisi 
de insanları bitcoin yatırımına 
yönlendiriyor.

Kromozomlar, DNA 
sarmalının sonunda yer 
alan ve genetik bilgimizi 

içeren iplik benzeri yapılardır. 
Kromozomların ucunda yer alan 
telomerler ise kromozomlarımızın 
hücre bölünmesi sırasında zarar 
görmesini önlerler. Ancak her hücre 
bölünmesinde bu telomerlerin boyu 
bir miktar kısalmaktadır. Bir zaman 
gelir ki bu telomerler kromozomları 
koruyamaz hale gelirler.  
Telomerlerin boylarının kısalmasına 
engel olmanın hatta telomer 
boylarının uzatılmasını sağlamanın 
insan ömrünü uzatabileceği konusu 
son dönemde sıklıkla gündeme 
gelmeye başlamıştır.
Genetik hastalıklar, kas hastalıkları, 

diyabet ve kalp hastalıklarında 
kök hücre hedefli tedavilerde 
telomerlerin önemli yeri olmakla 
birlikte telomerleri uzatıldığında 
hücrelerin artık sonsuza dek 
bölünmeye gitmeyecekleri çok 
açıktır. Bu durumda telomer - 
kanser ve telomer - yaşlanma 
ilişkisinin tam olarak açıklığa 
kavuşabilmesi için çok sayıda yeni 
araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sadece gıda takviyelerinin telomer 
tedavisi gibi sunulması yanlışını 
gidermenin yolu DNA’mızı, 
kromozomlarımızı dolayısı ile 
telomerlerimizi hasarlayıcılara karşı 
korumak sağlıklı bir yaşlanmanın 
ve telomerleri korumanın 
gereklerindendir. 

Dünya’nın Güneş ve Ay’ın 
arasına girmesiyle, eğer gölgesi 
tam olarak Ay üzerine düşüyorsa 

“tam ay tutulması” yaşanıyor. Her 2.5 yılda 
bir Ay tutulması Dünya’dan gözlenebiliyor.
Tutulma sırasında Dünya’nın atmosferinden 
geçen Güneş ışınları filtrelenmiş oluyor ve 
Ay yüzeyine kırmızı tonlar ulaşıyor. Buna da 
“kanlı ay” deniliyor.
“Mavi ay” terimi ise bir ay içinde ikinci kez 
dolunay olduğunda kullanılıyor ve bu olay 
2.5 yılda bir gerçekleşiyor.
Ayrıca Ay’ın Dünya’ya en yakın 
konumdayken gerçekleşen dolunaylara 
da “süper ay” deniliyor ve 411 günde bir 
süper ay yaşanıyor. Bu sırada Ay, normalde 
olduğundan yüzde 30 daha parlak ve yüzde 
14 daha büyük görünüyor. 
Bu dört gökyüzü olayının hepsinin aynı 
anda yaşanmasına ise oldukça ender 
rastlanılıyor. Son olarak 31 Mart 1866’da 
ay tutulmasıyla birlikte kanlı ay, süper 
ay ve mavi ay yaşanmıştı. 152 yıl sonra 
ilk kez, 31 Ocak 2018 tarihinde bir kez 
daha, “nadir ay” denilen bu gökyüzü olayı 
gerçekleşecek. 1 saat 16 dakika sürecek 
tutulma, Türkiye’den de ayın doğum 
saatlerinde gözlenebilecek.
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TEİZM NEDİR?

PESİMİST NEDİR?

KUANTUM NEDİR?

Teizm ya da Tanrıcılık 
bir ya da birden çok 
tanrının evrenin 

işleyişine doğrudan müdahalede 
bulunduğunu savunan düşünce 
biçimidir.
Bu düşünceyi savunan kimselere 
Teist denir. Teizm kelimesi, 
Yunancada ‘Tanrı’ anlamına gelen 
‘Theos’ kelimesinden türemiştir.
Monoteizm: Yalnızca bir tanrının 
olduğunu savunan inanç biçimidir. 
Bu inanca sahip kimseler genellikle 
dinlere, peygamberlere, mucizelere 
de inanır. 
Politeizm: Birden fazla tanrının 

varlığına duyulan inanç biçimidir. 
Antik dinlerin çoğunda politeistik 
bir yapı görülmektedir.
Panteizm ve Panenteizm: 
Panteizm Tanrının evrenle aynı 
varlık olduğunu savunur. Panteizme 
göre Tanrı evrendir, evren Tanrıdır. 
Tanrı hem yaratıcıdır hem de 
yaratılanın kendisidir. Panenteizm 
temelde panteizmle aynı görüştedir 
ve Tanrının evren olduğunu 
savunur; ancak panenteizme göre 
Tanrı aynı zamanda hem evreni 
oluşturur, evrenin her parçasına 
nüfus eder hem de evreni aşkın, 
evrenin ötesinde bir güçtür.

Kötümserlik kavramı 
(pesimizm) iyimserlik 
(optimizm) kavramının 

tam karşıtı olarak, her şeyin 
mümkün olabileceği kadar kötü 
olduğunu veya kötülüklerin 
toplamının iyiliklerin toplamından 
daha ağır bastığını ileri süren felsefe 
öğretisidir. 
Pesimist de bir felsefe terimidir 
ve kötümser anlamında kullanılır. 
“Her şeyi en kötü yanından ele alan, 
her durumu karanlık gören ve hep 
en kötüyü bekleyen dünya görüşü” 

anlamına gelir. 
Kötümserler her zaman kötü biten 
bir son düşünürler. Gelecekle ilgili 
düşünceleri ümitsiz ve olumsuz 
bir yaklaşımdadır. Yarısı dolu bir 
bardağın boş kısmını görmek 
örneğinden gitmek gerekirse; 
bardağın nasıl ve neden yarıya 
indiğini, neden her zaman 
dolu olmadığını, başkalarının 
bardaklarının neden ve nasıl daha 
dolu olduğunu, eninde sonunda 
bardağın tamamen boşalacağını 
düşünen kimselerdir denilebilir.

Kuantum, atom düzeyindeki 
hatta atomdan daha küçük 
parçacıkların fizik kurallarını 

tanımlamakta kullanılır. Klasik fizik, 
evrende madde ve enerji var derken; 
Kuantum fiziği evrende her şey sadece 
ve sadece enerjiden oluşmaktadır der! 
Ve enerji madde halindeki sıkıştırılmış 
enerjinin formunu değiştirebilir.
Kuantum Teorisi, Bilim ve insanlık 
tarihinin üzerinde en çok kafa patlatılan 
ve birçok tartışmalara konu olan 
teorilerinin başında gelmektedir. 
Kuantum teorisi, atomik olaylardaki 
enerjiyi açıklamaya yarayan bir fizik 
teorisidir. Kuantum mekaniğinin temelleri 
20. yüzyılın ilk yarısında Max Planck, 
Albert Einstein, Niels Bohr, Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max 
Born, John von Neumann, Paul Dirac, 
Wolfgang Pauli gibi bilim adamlarınca 
atılmıştır. Belirsizlik ilkesi, anti madde, 
Planck sabiti, kara cisim ışınımı, dalga 
kuramı, alan teorileri gibi kavram ve 
kuramlar bu alanda geliştirilmiş ve klasik 
fiziğin sarsılmasına ve değiştirilmesine 
sebep olmuştur.
Kuantum Düşünce, sağlıklı ve güçlü bir 
beden için de uygun bir zemin hazırlar. 
Bizim düşünce ve kabullenişlerimiz direkt 
olarak bedene etki yapar. Bedenimiz 
aslında bir enerji okyanusundan başka bir 
şey değildir. Korku, kaygı, öfke, suçluluk 
duyguları bütün hücrelerimizin beslendiği 
enerjide azalmalara yol açar. 
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STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

CROSSFIT NEDİR?

ZİKA VİRÜSÜ 
NEDİR?

Rehinelerin, kendilerini 
esir alanlar ile empati 
duygusu geliştirerek 

duygularını anlama noktasına 
gelmeleri ve kendisini rehin alan 
kişilerle geçirdikleri sürenin 
sonunda onlara yardımcı olmaya 
başlamasına Stockholm Sendromu 
denmektedir. ‘Celladına Aşık 
Olmak’ terimiyle de ifade 
edilebiliyor. İlk kez psikiyatr Nils 
Bejerot tarafından tanımlanan 
sendrom, 1973 yılında İsveç’in 
başkenti Stockholm’de yaşanan 
bir olaydan ismini almaktadır. 23 

Ağustos 1973 günü Stockholm’de 
bir bankayı soymak üzere basan 
soyguncular 4 banka görevlisini 6 
gün boyunca rehin tuttu. Rehineler 
polisin bankayı basacağını fark 
edip soyguncuları uyardılar. Daha 
sonra mahkemede soyguncular 
aleyhine ifade vermek istemediler 
ve savunma ücreti için para 
topladılar. Hatta rehinelerden 
banka görevlisi bir kadın, 
soygunculardan birine duygusal 
olarak bağlanıp hapisten çıkmasını 
bekledi ve sonunda da onunla 
evlendi. 

Genel güç ve kondisyon 
programıdır. Yoğun 
egzersizlerin bir araya 
gelmesiyle oluşan 

CrossFit, son zamanlarda bir spor 
türü olmaktan çıkıp bir spor branşı 
olarak kabul edilmeye başlandı.
Zorlu ve yoğun uygulama 
koşulları sebebiyle korkutucu 
gözükebilen CrossFit, olimpik 
halter hareketleri, temel 
jimnastik hareketleri, 
atletizm hareketlerini kapsayan 
antrenmanlardan oluşuyor. 
Antrenmanlarını uygulamak için 

karmaşık spor aletlerine gerek yok; 
ayrıca vücudun bütün bölgelerinin 
baz alınması, antrenmanlardan daha 
fazla yarar sağlanmasına neden 
oluyor. Her gün farklı bir antrenman 
programı ile çalışılması yanı sıra 
nabzın yüksek derecede kalarak 
antrenmanların olabildiğince hızlı bir 
şekilde tamamlanması hedefleniyor. 
Metabolizmanın hızlanması ve 
aktive edilen hormonların sonucu 
sıkı ve fit bir vücut için oldukça etkin 
çalışma programları sunan CrossFit, 
günümüzde en çok tercih edilen 
sporlardan biri haline geldi bile…

“Aedes aegypti” cinsi 
sivrisineklerin hamile 
kadınlara bulaştırdığı Zika 

virüsü, yeni doğan bebeklerde görülen 
mikrosefali (küçük kafa) olarak da 
tanımlanan hastalığa sebep oluyor. 
Bebeklerin yaşam süresini kısaltan virüs, 
beyin fonksiyonlarında bozukluklara 
ve beynin yetersiz gelişimine, bebek 
ölümlerine de neden olabiliyor.
Zika virüsü, ilk defa Güney Amerika 
bölgelerinde görülmeye başlamasıyla 
adından sıkça söz ettirmişti. Dünya Sağlık 
Örgütü, 23 ülkede görülen Zika virüsünün 
Güney Amerika ile birlikte Tropikal Afrika, 
Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve 
Güney Amerika’da görüldüğünü belirterek 
virüs riskinin 2010 yılından bu yana 30 
kat arttığını kaydetti.
Virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü 
(Aedes aegypti ve Albopictus), 
Türkiye’nin bazı bölgelerine de ulaştı ve 
oralarda yerleşik hale geldi. 
Zika virüsü “ateş, baş ağrısı, gözlerde 
kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem 
ağrısı” gibi belirtiler gösteriyor. Hastalık 
için özgün bir tedavi ya da önleyici aşılar 
henüz geliştirilemedi. Konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığımız da gerekli tedbirleri almak 
için çalışmalar yapıyor.
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