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25 yıl, dile kolay… Expomed Fuarları, sektörle birlikte uyum 
içerisinde tam 25 yıldır yapılıyor ve ben buna çeyrek asırdır şahitlik 
etmenin mutluluğu içerisindeyim. Son yıllarda giderek gelişen 
tıbbi cihaz endüstrisine paralel olarak bir büyüme ivmesi yakalayan 
Expomed Fuarlarının, önümüzdeki yıllarda teknolojinin aktif olarak 

kullanılmasıyla birlikte daha da büyüyeceği kanaatindeyim.

Bu önemli fuarı, sektörümüzün ve ülkemizin gelişmesi için istikrar ve özveriyle 
büyüten Sayın Bülent Ünal nezdinde Tüyap Ailesine sektörümüz adına sonsuz 
teşekkür ediyorum. Elbette bu kıymetli fuarı destekleyen yerli yabancı firmalara, 
firma temsilcilerine, ziyaretçi sağlık profesyonellerine ve tüm emekçilere de ayrıca 
teşekkür ediyorum.

SEİS olarak sektör lehine yaptığımız birçok çalışma devam etmekte… Geçtiğimiz 
yıl Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi (TCESİS) gibi kompleks ve devrim niteliğinde 
bir konuyu büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra yeni yıla da hızlı bir başlangıç 
yaptık. Özellikle 11.Kalkınma Planı çalışmalarına endüstrimiz adına önemli 
bir katkı sağlıyoruz. Bir yandan bu çalışma süreci devam ederken diğer yandan 
Şubat ayında Eskişehir’de sektörümüzün muhatabı olan çeşitli kamu kurumlarının 
üst düzey yetkilileri ve sektörel sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla 
samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diğer yandan sektörün kronik sorunu olan 
Kamu Geri Ödemeleri hakkında yaptığımız proaktif çalışmalar neticesinde 
devlet hastanelerinden görece iyileşmeler ve kısmi ödemeler oldu. Üniversite 
hastanelerinin birikmiş ödeme sorunu ile ilgili olarak kamuoyuna basın yoluyla 
yansıyan diğer bir sorunu da yakından takip ettik. Bu sorunun çözümü için sektör 
dengelerini ve menfaatlerini öncelikleyerek, her türlü iş birliği ve müzakereye yapıcı 
olarak destek vereceğimizi her platformda belirttik. Bu konuda özellikle üniversite 
hastaneleri yöneticileri, kamu yöneticileri ve siyasilerde ciddi bir farkındalık 
oluştuğunu belirtmek isterim.

Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra son dönemde beni en çok heyecanlandıran 
gelişme ise geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığımız ve Sendikamız arasında 
‘Tutuklu ve Hükümlülerin Ceza İnfazı Sonrası Rehabilitasyonu’ nu içeren bir 
protokole imza atmak oldu. Protokole göre sendika olarak 30 hükümlü ve tutukluya 
infaz sonrasında tıbbi cihaz sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim vereceğiz. 
Aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk hamlesi olan bu projeyle, infaz sonrası 
rehabilitasyona ve sosyal boşluk yaşamamak için işe ve aşa ihtiyacı olan eski 
hükümlülere destek olacağız. Bu güzel projede yürekten desteklerini esirgemeyen 
Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Selahattin Menteş beye ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Bu vesile ile Expomed Fuarlarının sektörümüze bol kazanç ve bereket 
getirmesini, tüm katılımcı ve ziyaretçilere faydalı olmasını temenni ediyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,
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YAYIN SAHİBİ
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 

İktisadi İşletmesi

İMTİYAZ SAHİBİ 
METİN DEMİR

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
AV. REFİKA ESER

REKLAM VE TANITIM 
YÖNETMENİ 
FERDA YÜKSEL 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
MURAT SELÇUK

GENEL KOORDİNATÖR
UĞUR MUMAY

EDİTORYAL YÖNETMEN
ÖZNUR KAYHAN

REDAKSİYON
MEHTAP YAKAK

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ
MUSTAFA ÖZEN

DANIŞMA KURULU
PROF. DR. JÜLİDE YILDIRIM ÖCAL

DR.SEYFULLAH DAĞISTANLI
DR.EROL ÖZENSOY

ONUR ÖZCAN 
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ

FİKRET KÜÇÜKDEVECİ
M. ALPER ERYAŞAR

İ. CEM TÜRKER
FİKRET AYDIN
HAMİ TÜRKELİ

BÜLENT MUTLU 
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
UMUR BASIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ESENŞEHİR MAHALLESİ DUDULLU ORG. SAN. 
BÖLGESİ 2.CADDE NO:5 ÜMRANİYE / İSTANBUL 

(216) 645 63 63

Seis Aktüel Dergisi, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
İktisadi İşletmesi için Fortiks Eğitim Danışmanlık ve Proje Yönetimi 

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

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

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

meslek ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

YIL: 2018 • SAYI: 06

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA 
EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ 
E-TİCARET 
n Teknolojinin hayatımızın her alanına hızla hâkim olmaya 

başladığı günümüzde, internetin sadece bilgiye hızlı erişimin 
bir aracı olmaktan ziyade ticaretin büyük bir kısmının 
yapıldığı devasa bir ekonomik pazar yeri haline geldiği 
yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

04»

KAMU HASTANELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME
n Ülkemizde gündemde olan, sağlık hizmetleri uygulamalarının 

son durumuyla ilgili Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek sorular yönelttik ve sektörü ilgilendiren çok 
önemli mesajlar aldık.

08»
ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ 
ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
n Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği’nin (ARTED) 

son genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek 
işbaşına gelen sayın Umut Gökalp’e ARTED’in faaliyetlerini ve 
2018 aksiyonlarını sorduk.

12»

SEKTÖREL HABERLER
n TIBBİ CİHAZ SEKTÖR PLATFORMU BAŞKANLAR TOPLANTISI 

n MASSİAD TOLGA SÖZEN’LE DEVAM KARARI ALDI

n MEDİKAL TABELASINA DANIŞTAY KARARI  

n ARAB HEALTH 2018’DE PARTNER ÜLKE TÜRKİYE

n İNTERNET ÜZERİNDEN TIBBİ CİHAZLARIN SATIŞI TOPLANTISI

n ÜNİVERSİTELER S.O.S VERİYOR

n YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KONFERANSI

24»

SEİS HABERLER
n BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’NDEN 

SENDİKAMIZA ZİYARET

n SEİS YÖNETİMİ TİTCK BAŞKANI 
DR. HAKKI GÜRSÖZ’Ü ZİYARET ETTİ

n ADALET BAKANLIĞI VE SEİS ARASINDA PROTOKOL 

n SEİS BASINDA

30»

SAĞLIĞIMIZ TEKNOLOJİYE EMANET 
n 21.yüzyılda dijital sağlık, biyoelektronik tıp, yapay zekâ, 

robotik bendenler gibi kavramları oldukça sıklıkla duyar 
olduk. Fütüristler, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler 
bu hızla giderse insanoğlunun tarih boyunca en büyük hayali 
olan ölümsüzlüğün gerçek olacağını ve doğduğu bedene dahi 
ihtiyacı kalmayacağı iddia ediyor. Sağlık uygulamalarında 
güncel hale gelecek ileri teknolojileri gelin birlikte 
inceleyelim.

20»

%100 YERLİ VE MİLLİ
KLİNİK BİLGİ SİSTEMİ 
n  Digital ameliyathane konsepti olarak; sağlık hizmeti 

sunum süreci için önemli klinik bilgileri güvenle toplamak, 
depolamak, analiz etmek üzere tasarlanmış, özel yazılım 
ve donanımlardan oluşan bir yapıya sahip Klinik Bilgi 
Sistemi’nin avantajlarını Prof. Dr. Hüseyin İlksen Toprak 
ile konuştuk. 

16»
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YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM 
INOVASYON FABRİKASI 
n Astım ve KOAH hastalarının solunum ölçüm kontrollerini 

kolaylaştırmak için yola çıkan ODTÜ’lü girişimcilerin geliştirdiği 
Spirohome akıllı solunum testi, diğer solunum testi cihazlarından 
daha düşük fiyatlı ve daha ufak boyutlu olmasıyla dikkatleri 
çekiyor.

32»
DANS EN GÜZEL TERAPİDİR
n Dans ile randevusu önce seyirci olarak başlayıp daha sonra 

da sırası ile öğrenci, asistan, eğitmen, performans dansçısı, 
jüri üyeliği ve uluslararası bir dans kuruluşunun (IDO) Türkiye 
Başkanlığı olarak gelişen Alper ALAKUT ile dansı konuştuk. 

36»
KAMBOÇYA KRALLIĞI
n Gülümseyen insanların fakir ülkesi Kamboçya…Aslında buruk 

bir tebessüm desek daha doğru olur belki de… Bir tarafta halkın 
kırılmışlık öyküsüyle sarmalanmış bir geçmişin acıları ve anıları, 
diğer tarafta engin bir hoşgörü ve kabulleniş…Tatlı ekşi bir sos 
tadı sanki damaklarda, nereye koyacağını bilemediğin…

40»

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İNSAN 
n Dünyanın en büyük firmalarını ‘en büyük’ yapan nedir? Bu 

firmalar ne gibi stratejik hamleler ile ‘en büyük’ olmayı 
başardılar ve sırları neydi? Sermaye mi, maddi diğer varlıkları 
mı? Yoksa soyut varlıkları ve sahip oldukları nitelikli işgücü mü? 

50»

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
DRONE TEKNOLOJİLERİ 
n Drone… Hayatımıza insansız hava araçları ‘İHA’ terimiyle birlikte 

giren yepyeni bir kelime. Ve tüm üst düzey teknolojiler gibi 
askeri amaçla üretilmiş bir teknoloji aslında… 

46»

KUŞAKLARLA YAŞAMAK VE 
ÇALIŞMAK
n  “Bizim zamanımızda…” diye başlayan cümlelere hepimiz 

aşinayızdır. Dönemler değişse de söylemler değişmiyor öyle 
değil mi? Ve anlaşılan o ki bu söylemler ile birlikte dünya var 
olduğu sürece kuşak farkı ve kuşaklararası çatışmalar da hep 
var olacak… 

54»
STRESİ YÖNETMENİN 11 YOLU 
n Ying yang kavramında olduğu gibi her kavram zıttı ile var olur. İki 

karşıt kutup zıddını da içinde barındırır, pozitif varsa negatif de 
vardır. Gece yoksa gündüz yoktur, karanlık yoksa aydınlık olmaz. 
Karşıtlar birbirine dönüşüm ve devinim halindedir. Zıtlıkların 
birlikteliği ahenk içinde sağlanırsa dinamik bir denge oluşur. Yani 
stressiz yaşam yoktur; ancak stres ve huzurun birlikteliği ahenk 
içinde sağlanabilir. 

58»
NEDİR? 
n CEMRE NEDİR?
n OSMANLI TOKADI NEDİR?
n BÖRÜ NEDİR?
n AQUAFABA NEDİR?
n LAZARUS REFLEKSİ NEDİR?
n READİNG SLUMPNEDİR?
n TOLSTOY’UN BİSİKLETİ KAVRAMI NEDİR? 
n SNEAK PEAK NEDİR?
n PABUCU DAMA ATILMAK NEDİR?

58»
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S Son yıllarda internet 
üzerinden e-ticaretin 
dünyada ve ülkemizde 
geldiği noktayı dikkatle 

incelediğimizde baş döndürücü bir 
büyümenin olduğunu görüyoruz. 
İnternet devrimi iş dünyasının 
her alanında etkisini gösterirken 
operasyonel ve finansal anlamda 
ciddi bir hareket ve rekabet ortamı 
yaratıyor. E-ticaret genellikle iki farklı 
şekilde yapılıyor. Bunlardan birincisi 
işletmeden tüketiciye, ikincisi ise 
işletmeden işletmeye e-ticaret 
(b2b) olarak da ifade edilebilir.
TÜSİAD’ın Dijitalleşen Dünyada 
Ekonominin İtici Gücü E-Ticaret* 
başlıklı son raporunda, dünya 
ticaretinin son 4 yılda 630 milyar 
dolardan 2016 yılında 1,6 trilyon 
dolara ulaştığı ve bu rakamın 2020 
yılında 3 trilyon dolara ulaşacağı 
öngörülüyor.
Raporda ayrıca Türkiye’de e-ticaret 
pazarının geçtiğimiz yıl 30,8 milyar 
₺ olarak gerçekleştiği, internet 
penetrasyonunun %58 oranında 
olduğu, kullanıcı sayısının ise 46 
milyon kişiye ulaştığına yer verilmekte. 
Bu oranlar bize e-ticaret pazarının 
önümüzdeki yıllarda kat edeceği 
mesafe ve büyüme potansiyelini 
göstermekte.
Mobilin e-ticaretteki payı dünya 
genelinde %44 iken bu oran ülkemizde 
%19 seviyelerinde izlenmekte ve 
dahi bu alışkanlığın da giderek arttığı 
görülmektedir.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA 
EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ 
E-TİCARET
EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ 
E-TİCARETE-TİCARET

Teknolojinin hayatımızın her alanına hızla hâkim olmaya başladığı 
günümüzde, internetin sadece bilgiye hızlı erişimin bir aracı olmaktan 
ziyade ticaretin büyük bir kısmının yapıldığı devasa bir ekonomik pazar 
yeri haline geldiği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
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GELELİM KONUMUZA
E-ticarete dair bu önemli verileri 
dikkatle inceledikten sonra konunun 
sektörümüzü ilgilendiren kısmına 
birlikte bir göz atalım.
Malumunuz, 15 Mayıs 2014 tarihinde 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
yayınlanan Tıbbi Cihaz Satış Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği’ne münhasıran 
sağlık meslek mensupları tarafından 
kullanılması veya uygulanması gereken 
cihazlar ile SUT geri ödemesi 
kapsamında olan cihazların, internet 
dâhil halka açık yayın yapılan her 
türlü medya ve iletişim ortamında; 
program, film, dizi film, haber ve 
benzeri yollarla doğrudan veya 
dolaylı olarak topluma reklamı  
yasaklanmış, internet üzerinden 
satışlar ise (yönetmeliğin ekinde Ek-
3’de yer alan bazı istisnai ürünler 
hariç) sınırlandırılmıştı. Sektörde 
son dönemde artan şikayetler ve 
yeni bir düzenlemeye olan ihtiyaca 
yönelik talebin artmasının ardından 
geçtiğimiz haftalarda Ankara’da sektör 
temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı 
düzenlendi.
TİTCK, Rekabet Kurumu ve Gümrük 
Ticaret Bakanlığı yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 
teknoloji ile gelinen noktada internet 
üzerinden satışın günümüzde 
tüketiciler açısından önemli bir kolaylık 
olduğu, ihtiyaç halinde yönetmelikte 
düzenleme yapılabileceği ancak 
toplum sağlığı ve özellikle ilaçlar/tıbbi 
malzemeler söz konusu olduğunda 

bunun bazı kurallar çerçevesinde 
yapılması gerekliliğinin önemle altı 
çizildi. 

MEVZUATIN SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEK 
ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ
Şüphesiz ki internetten tıbbi 
cihaz satışı konusunun çok yönlü 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu 
anlamda kuralların belirlenmesi, 
denetim ve erken uyarı sistemlerinin 
etkinleştirilmesi gibi kamu otoritesi 
tarafından alınması gereken önlemlerin 
yanı sıra mevzuatın endüstriyi 
destekleyecek şekilde düzenlenmesine 
de muhakkak dikkat edilmelidir. TİTCK 
bünyesindeki Denetim Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı’nın Piyasa Gözetim 
ve Denetim Faaliyetlerini çok büyük bir 
ciddiyetle yürüttüğünü, 200 civarında 
denetçisi ile ilaç, kozmetik ve serbest 
sağlık alanında denetimler yapıldığını, 
1000’in üzerinde web sitesinin 
kapatıldığını da takip ediyoruz.
Burada başta Sağlık Bakanlığı olmak 
üzere kurumların çözüm konusunda 
ciddi bir iradeye sahip olduğunu 
görmek gerçekten sevindirici, zira 
içinde bulunduğumuz teknoloji çağında 
yasaklayıcı olmak yerine düzenleyici 
ve denetleyici olmak hem ülkemizin 
geleceği hem de çağı yakalamak 
açısından modern bir yaklaşım 
olacaktır.

ÇİFTE STANDART ENGELLENMELİ
Mevcut durumda bazı tıbbi cihazlar, 

ruhsatlı veya ruhsatsız firmaların 
internet sitelerinde kontrolsüz bir 
şekilde halen satılabilmekte, maalesef 
toplum sağlığı ve hasta güvenliğini 
sağlayacak unsurlara zaman zaman 
uyulmadığı da görülmektedir. 
Yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu 
halde satış yapan bu sitelere kapatma 
dışında bir yaptırım şimdilik 
uygulanamadığı için kapatılsa dahi bu 
siteler birkaç gün/saat sonra başka bir 
isimle tekrar açılarak satış yapmaya 
devam edebilmektedirler. Bununla 
birlikte yurtdışı merkezli firmalara 
kapatma cezası uygulanamamakta, 
satışı yasak ürünleri pazarlayan 
firmaların yaptığı işlemler için 
vergi takibi yapılamadığından 
elbette vergi kaybı doğmaktadır. 
Ayrıca gerekli yeterliliklere sahip 
olmadıklarından dolayı kurum 
tarafından yetkilendirilmemiş olan 
bu «sağlayıcılar», ürün güvenliliğini 
ve satış yeterliliğini değerlendiren 
denetimlere de tabi olmamaktadırlar.
Diğer yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nca yetkilendirilmiş 
çalışma ruhsatına sahip firmaların 
internetten satış yapamadığı (istisnalar 
dışında) dikkate alındığında ortaya 
çıkan bu çifte standardın giderilmesi 
gerektiği kanaatindeyim.

Bir sonraki sayımızda buluşmak 
dileğiyle, 

* TÜSİAD Dijitalleşen Dünyada 
Ekonominin İtici Gücü E-Ticaret

Bireylerin ve kurumların 
ticari bir platform olarak 
kullandığı, internet üzerinden 
yapılan alışverişler hayatımızı 
kolaylaştırdığı kadar içerisinde 
bazı riskleri de barındırmakta. 
Güvenli alışveriş yöntemlerinin 
artmasına rağmen insan 
sağlığına yönelik tehditleri ve 
suistimalleri önlemek de çok 
kolay olmuyor.
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n Genel Müdürlüğünüz önemli bir 
yapısal değişiklik geçirdi. Bu 
değişiklik sonrası ülkemizdeki 
en büyük sağlık hizmet 
sunumu görevini yerine getiren 
hastanelerinizin çalışma 
sisteminde ne gibi değişiklikler 
oldu ya da olacak? 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat 
Yasası hakkındaki KHK’da yapılan 
değişiklikle birlikte Bakanlığımız 
yeniden yapılandırıldı. Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğümüz, 
bünyesindeki 4 Genel Müdür 

Yardımcılığı ve 17 Daire Başkanlığı ile 
yeni sistemde Kamu Hastaneleri ve 
Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin işletmesi 
görevini almıştır. Önceden sadece Kamu 
Hastaneleri Birliği adı altında kamu 
hastanelerinin yönetim kademelerinde 
bulunan sözleşmeli yönetici ve uzman 
kadroları, İl Sağlık Müdürlükleri’ne bağlı 
diğer birimlerde de istihdam edilmeye 
başlanılmıştır. İldeki tüm sözleşmeli 
yöneticiler sözleşmeli bir İl Sağlık 
Müdürü çatısı altında toplanmıştır.
Hali hazırda 87 Eğitim ve Araştırma 
Hastanemiz, 2 Ağız  ve Diş Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, 602 
Devlet Hastanemiz, 20 Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanemiz, 133 Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezimiz olmak üzere 844 
sağlık tesisinde hizmet sunuyoruz.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin 
büyük bir kısmı kamu hastanelerimiz 
tarafından verilmektedir. Yeni yapı ile 
taşradaki bütün sağlık birimleri İl Sağlık 
Müdürlükleri altında toplanmıştır. 
İllerin nüfusları dikkate alınarak 
İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 
Başkanlıklar oluşturulmuştur. Kamu 
hastaneleri birliği yapısı ile kazanılan 

Ülkemizde gündemde olan, 
sağlık hizmetleri uygulamalarının 
son durumuyla ilgili Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek sorular yönelttik 
ve sektörü ilgilendiren çok 
önemli mesajlar aldık.

KAMU HASTANELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİLENDİRME
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konsolide satın almaya bağlı mali 
avantajlar, sözleşmeli tedarik ve stok 
uzmanlarının il sağlık bünyesinde 
istihdamıyla il ölçeğinde satın alma 
fırsatları oluşturularak daha ileriye 
taşınmıştır.
Sağlık tesislerinde ise eski sistemden 
farklı olarak hastane yöneticiliği 
kadroları kaldırılmıştır. Hastane ve 
ADSM’lerin en üst yöneticisi başhekim 
olarak görev yapmaktadır. Tüm sağlık 
tesislerindeki müdürlere ilaveten 400 
yatak üstü hastanelerde destek ve kalite 
müdürleri görevlendirilmiştir. 
Ülkemizde en önemli sağlık 
yatırımlarından biri olan şehir 
hastanelerinin açılmasıyla birlikte 
Bakanlığımızın sağlık sunumu 
kapasitesinde önemli bir artış olmuştur. 
Sağlık turizmi hizmetini verecek sağlık 
tesislerimizin tanıtım çalışmaları 
titizlikle desteklenmektedir. 
Ayrıca, Sudan, Somali, Filistin gibi 
dünyanın farklı bölgelerinde açtığımız 
ve işlettiğimiz hastanelerimiz 
mevcuttur. İnsan kaynağından 
tıbbi cihaza, sarf malzemeye kadar 
ihtiyaçlar planlanmakta ve temin 
edilmektedir. Bunların bir kısmı 
ülkelerarası protokollerle iş birliği 
çerçevesinde yapılmakta; bazıları 
ise devletimizin yardım çalışmaları 
kapsamında yürütülmektedir. Bazı 
ülkeler ile yapılan iş birliği kapsamında 
o ülke doktorlarından uzman hekim 
yetiştirme çalışmaları başlatılmıştır. 
Sağlık Hizmetleri DB, Sağlık Bakım, 
Hasta Hizmetleri ve Eğitim DB, Acil 
Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık 
Birimleri DB, Hukuk ve Mevzuat DB, 
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik 
Yönetimi DB, İdari Hizmetler ve 
İletişim DB, Hasta, Çalışan Hakları ve 
Güvenliği DB, İnsan Gücü Planlama 
DB, İstatistik, Analiz, Raporlama ve 
Stratejik Yönetim DB, Verimlilik ve 
Kalite Uygulamaları DB, Ek Ödeme 
DB, Şehir Hastaneleri Koordinasyon 
DB,  Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama 
ve Takip DB, Tıbbî Cihaz ve Tıbbî 
Hizmet Alımları Planlama DB, Finansal 
Analiz ve Faturalandırma DB, Döner 
Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri 
DB, Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma 
Daire Başkanlıklarımızın marifeti ile 
tüm sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. Yeni yapı ile yirmi 
dört saat durmadan, fedakâr sağlık 
çalışanlarımızla birlikte daha iyi hizmet 
sunmak için gayret ediyoruz. Çalışan ve 
hasta memnuniyetini temel ilke olarak 
benimsiyoruz.

n Genel Müdürlüğünüze bağlı 
hastanelerin en önemli 
tedarikçilerinden biri bildiğiniz 
gibi tıbbi cihaz sektörü. Genel 
Müdürlüğünüzdeki yapısal 
değişiklik tıbbi cihaz sektörüne 
nasıl bir etki yaratacak?

694 sayılı KHK ile kurumdan genel 
müdürlüğe dönüşen yapımızda, tıbbi 
cihaz planlamaları ve tıbbi cihazların 
temin edilmesi noktasında herhangi 
bir yasal değişiklik olmamıştır. Dolayısı 
ile bu bağlamda tıbbi cihaz sektörü 
açısından bir değişiklik söz konusu 
olmayacaktır. Tıbbi cihazların genel 
müdürlüğümüzce temin edilmesi; 
sektörün de bizim de tabi olduğumuz 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve İkincil Mevzuatı doğrultusunda 
yapılmaktadır. Burada herhangi bir 
değişiklik söz konusu olmadığından, 
tıbbi cihaz alımı ve sektörle ilişkiler 
yine bu mevzuat kapsamında 
yapılmaya devam edilmektedir. 
Genel müdürlüğümüze bağlı sağlık 
tesislerimizin tıbbi cihaz ihtiyaçları 
yıllık olarak, sağlık müdürlükleri 
aracılığı ile toplanmakta ve merkezdeki 
komisyonda değerlendirildikten 
sonra merkezi alıma konu cihazlar 
merkezden, diğerleri ise İl Sağlık 
Müdürlüklerince planlanmaktadır 
ve il bazında 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunun ve İkincil Mevzuatı 
kapsamında yapılmaya devam 
edilmektedir. Buradaki iş ve işlemler 
önceki ile aynı olarak; ancak il 
müdürlükleri ve ilgili başkanlar eliyle 
devam etmektedir.

n Hastanelerinizin tıbbi cihaz 
ihtiyaçlarını karşılaması 
için Devlet Malzeme Ofisi 
bünyesinde Sağlık Malzeme 
Ofisi kurulması çalışmaları 
yürütüldüğünü biliyoruz. 
SMO’lardan beklentileriniz 
nelerdir? Mevcut tedarik 
yöntemlerine göre ne gibi 
avantajlar sağlamasını 
öngörüyorsunuz? Bu yeni 
tedarik modelinin tıbbi 
cihaz sektörüne müspet/
menfi olası etkileri hakkında 
değerlendirmeniz nelerdir?

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum 
ve kuruluşların sağlık hizmeti 
sunumlarının yürütülmesi kapsamında, 
ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi 
cihazların, Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) aracılığıyla kaynakları etkin, 
ekonomik kullanarak daha hızlı temin 
edilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı 

ile Bakanlığımız arasında Tedarik İş 
Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu 
protokol ile ilaç ve tıbbi cihazların daha 
hızlı, daha düşük maliyetlerde ve daha 
kaliteli alınması hedeflenmektedir. 
Bu sayede benzer ihtiyaçlar için 
uygulanan tedarik yöntem ve fiyat 
farklılıkları ortadan kalkacak, 
standardizasyon sağlanacak, tedarik 
süreçleri sadeleştirilerek zaman ve 
işgücü tasarrufu elde edilecek, ilaç 
ve tıbbi malzemelere erişim kolaylığı 
sağlanacaktır. 
Daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, 
daha kaliteli ürün, etkin stok yönetimi 
sağlama hedefi ile hayata geçecek bu 
proje, aynı zamanda daha fazla yerli 
ürün kullanma ve yerlileşmenin etkin 
bir itici gücü olarak kurgulanmıştır. 
Bakanlığımız kamu yararı açısından 
DMO aracılığıyla alım yapılması 
hususunda sağlık hizmet sunucularını 
da teşvik edecektir. Belirlenen belli 
ürün gruplarında talep edilen ilaç ve 
tıbbi cihazlar için teknik şartname 
ve tavan maliyetleri Bakanlığımız 
tarafından oluşturulacak; DMO ise 
talep edilecek ilaç ve tıbbi cihazlar 
için DMO Satın Alma Yönetmeliği’nde 
belirtilen usullere uygun olarak alımı 
gerçekleştirecektir. 
Ayrıca DMO’nun açık eksiltmeyle ürün 
alabilme avantajından yararlanılacaktır. 
Böylelikle bürokrasinin azalması, 
ödeme süre/vadelerinin kısalması, 
hastane medikal depolarının daha 
iyi yönetilmesi, coğrafi koşullar, 
yetersiz kadrolar ve yetersiz 
distribütör nedeniyle alım yapamayan 
hastanelere ve kullanıcılara ekstra 
imkân sağlanması, üreticilerin ülkenin 
her yerine dağıtım yapabilmesi 
öngörülmektedir.
Temelde değişmeyecek konu hangi 
yolla olursa olsun, hızlı satın alma ile 
kesintisiz hizmet sunumu, düşük stok 
gün düzeyi ile çalışma ve borçluluk 
vadesinin kısalmasıdır. Eğer ürün 
lokaldeki bayiden alınabiliyorsa ve 
ortalama fiyatlarına göre yüksek bir 
fiyat değilse, zaten tüm satın almalar 
devam edecek ve sağlık tesislerimiz 
normal ihalelerine devam edebilecektir. 
DMO temin yöntemlerinden sadece 
biridir. Bu temin yöntemi sayesinde 
kısa dönemli stok tutulması 
ile bütçenin verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi, bu durumun da 
sektöre daha hızlı geri ödeme olarak 
dönmesi amaçlanmaktadır. 
2018 yılı ilk yarısında ilk faza 
başlanacak; ancak hızlı bir şekilde 
diğer gruplar da sisteme dâhil 
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edilecektir. İlk fazımız 100 kalem basit 
sarf malzemesinden oluşmaktadır. 
Bakanlığımızın 2017 yılında 
gerçekleşen 2,4 milyar ₺’lik tıbbi sarf 
malzeme gideri söz konusudur. Devlet 
Malzeme Ofisi’nin bizim tüm ürün 
gruplarımızı satın alması beklenemez. 
Bu yüzden basit tıbbi sarflarla 
başlıyoruz. DMO’nun ürün gamı ortak 
olarak toplulaştırılabilecek, standardize 
olmuş; enjektör, eldiven, bisturi ucu, 
kateterler (özellikli olanlar hariç) gibi 
başlıklarda olacak. Ancak hastaya özgü, 
hastaneye özgü satın almalarda çok 
daha detay bilgiye sahip satın alma ve 
stok uzmanları ile birlikte çalışılması 
gerekiyor. 
Ülkemizde piyasaya CE belgeleri olan 
her ürün girebiliyor fakat kalitesizlikten 
şikâyet ediyoruz, ikinci bir kontrol 
bariyeri yok. DMO üzerinden tedarik 
edilecek tıbbi ürünlerde Bakanlığımız 
tarafından ön muayene için gerekli test 

metotları ve cihazların belirlendiğini de 
özellikle vurgulamak isteriz.

n Genel Müdürlüğünüze bağlı 
hastanelerde geri ödemeler 10-
12 aylara uzamış durumda ve 
bu durum da sektörümüz için 
ciddi sıkıntılara yol açmakta.  
Geri ödeme sürelerinin önceden 
olduğu gibi 90 güne ya da 
mevcut duruma göre daha makul 
bir süreye ve kalıcı bir düzene 
kavuşması konusunda bir 
çalışmanız var mı? 

Borç vadelerimiz henüz 
tedarikçilerimizi memnun edecek 
sürelerde olmamakla birlikte, 
sorunuzda bahsettiğiniz gibi 10-12 ay 
seviyelerinden Mart 2018 itibari ile 
ortalama 180 Gün (6 ay) seviyelerine 
kadar çekilmiştir. Öncelikli hedefimiz 
borç vadelerimizi bu seviyelerin altında 

tutmak olup, sağlık sektöründeki 
paydaşlarımızın ödeme vadeleri ile 
ilgili sorunlarının çözümü noktasında 
Bakanlığımızın ilgili birimlerinin 
çalışmaları yoğun bir şekilde devam 
etmektedir.

n Sektörümüzde faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarıyla (tıpkı 
TİTCK da olduğu gibi) mutad 
örneğin 3 ayda bir bilgi alışverişi 
gibi toplantılar yapılabilir mi?

Genel Müdürlüğümüzün yeni KHK 
ile mali ve yasal düzenlemeler 
yapmaktan çok, hizmete dönük 
yönü ön plana çıkmıştır. TİTCK gibi 
kurumlar ise ülkemize giriş yapan ya 
da yerli üretilen tıbbi cihazların kaydı, 
piyasaya sürülmesi gibi düzenlemeleri 
yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüz, 
her türlü yasal alt yapısı tamamlanmış 
cihazların ve malzemelerin kullanım 
amacı ile teminini 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu çerçevesinde yapmaktadır.  
Sektörle ilgili toplantıların bugüne 
kadar daha çok düzenlemeye yetkili 
kurumlarla yapılmasının sebebi bu 
olabilir. Ancak düzenleyici kurum 
olmasak bile Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü olarak sektörün sorunları, 
istek ve talepleri doğrultusunda toplantı 
ve bilgi alışverişi yapmayı biz de 
arzuluyoruz. Ayrıca Strateji Geliştirme 
Başkanlığı ile koordineli olarak Sağlık 
Market süreçleri hakkında sektör 
bilgilendirme toplantıları ile sektöre 
destek olmayı planlıyoruz.

n Kurum olarak sektörümüze 
vermek istediğiniz mesajlarınız 
nelerdir?

l Tedarikçilerimizden yapacağımız 
ihaleleri titizlikle takip etmelerini ve 
rekabet ortamının oluşmasına katkıda 
bulunmalarını
l Bakanlığımızda yerlileştirme 
konusunda güçlü bir irade oluştuğunun 
bilinmesini ve sektör tarafından da bu 
konuya öncelik gösterilmesini
l Borç vadelerimiz hususunda özellikle 
yerel olmak üzere tüm sektörün 
yaşadığı sıkıntılarla ilgili tüm kurumlar 
nezdinde iyileştirme için çalışma ve 
girişimlerde bulunduğumuzun, bu 
konunun en öncelikli konularımızdan 
olduğunun bilinmesini
l SGK geri ödemeleri hususunda 
sorun yaşanmaması için tıbbi 
malzeme eşleştirme çalışmalarının 
tedarikçilerimizce titizlikle ve 
hakkaniyetle yapılmasını, hasetten rica 
ediyoruz. 
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ARAŞTIRMACI 
TIP TEKNOLOJİLERİ 
ÜRETİCİLERİ 
DERNEĞİ
Araştırmacı Tıp 
Teknolojileri Üreticileri 
Derneği’nin (ARTED) son 
genel kurulunda Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilerek 
işbaşına gelen sayın 
Umut Gökalp’e ARTED’in 
faaliyetlerini ve 2018 
aksiyonlarını sorduk.
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n Öncelikle hayırlı olsun. Size ve 
şahsınız nezdinde yeni yönetim 
kurulunuza başarılar dileriz. Genel 
kurula gidilirken yaşanan hazırlık 
sürecini, yeni yönetiminizin hedef 
ve planlarını öğrenebilir miyiz?

Çok teşekkürler. Hepimiz için hayırlı 
olsun. 
Bildiğiniz gibi Araştırmacı Tıp 
Teknolojileri Üreticileri Derneği 
(ARTED), 2007 yılında bir platform 
olarak hayata geçmiş ve 2009 
yılı sonunda dernek kimliğine 
kavuşmuştur.
Mayıs 2011’de Eucomed, Ocak 2014’te 
de EDMA üyelik başvurusu kabul 
edilen ARTED, Ocak 2017 tarihinden 
itibaren Avrupa’da Eucomed ve 
EDMA’nın MedTech Europe ortak 
çatısı altında birleşmesiyle, MedTech 
Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi 
olarak, Türkiye’yi temsil eden ulusal 
dernek konumundadır.
Yönetim Kurulumuz yeni dönemde de 
Türk sağlık sektörüne değer katmaya 
devam etmek için çalışmalarda 
bulunacaktır. Önceliklerimiz 
arasında; yeni teknolojilerin Türk 
sağlık sektörüne sunulabilmesi 
için çalışmalar, tıbbi cihaz 
geri ödeme sisteminin kur 
artışları, enflasyonu yansıtacak 
bir mekanizmayı içermesi ve 
ödeme vadelerinin kısaltılması 
ile ilgili projeler, değer bazlı 
satın alma ile ilgili farkındalığın 
artırılması, regülasyon alanındaki 
değişikliklere uyum (ÜTS, MDR/
IVDR...) sayılabilir. Hedeflerimize 
ulaşmakla ilgili çalışırken her zamanki 
gibi diğer STK ve tüm diğer paydaşlarla 
iş birliğinde olmaya devam edeceğiz. 
Özellikle diğer derneklerle birlikte 
ve bir platform olarak yapacağımız 
çalışmaların çok önemli olduğuna 
inanıyoruz.

n ARTED’in sektörel misyonu, üye 
yapısı ve derneğin üyelerini 
temsilen hangi kurumlarda ne 
gibi güncel çalışmalar yaptığı 
konusunda sizden biraz bilgi 
alabilir miyiz?

ARTED, hastaların uzun, 
sağlıklı bir hayat sürmelerini 
sağlamak için sağlık sorunları 
ve sakatlıkların tanısı, tedavisi, 
izlenmesi, yönetimi, hafifletilerek 
giderilmesi amacıyla kullanılan 
medikal ürünler, teknolojiler 
ve ilgili hizmetler ile tedavileri 
(medikal teknoloji) geliştiren, 
üreten, pazarlayan üye 
kuruluşlarını temsil etmektedir.
ARTED’in amacı, Türkiye’deki 
yenilikçi, yüksek teknoloji odaklı tıbbi 
cihaz sanayisinin geliştirilmesi için 
ortak bir platformun oluşturulması; 
Türkiye’deki hastaların sağlığına 
katkıda bulunulması ile yeni ürünlere, 
bilgilere ve teknolojiye ulaşımı 
yaygınlaştırmak; söz konusu tıbbi 
cihaz teknolojileri sektörünün gelişmiş 
ülkelerdeki standartlar çerçevesinde 
saygın bir düzeye erişmesine katkıda 
bulunmaktır.
Şu anda 19 üyemiz var. Üyelerimiz 
görüntüleme hariç hemen hemen tüm 
alanları kapsıyor ve tahminlerimize 
göre yine görüntüleme hariç toplam 
Türkiye tıbbi cihaz pazarının en az 
yarısını temsil ediyor. 
Üye sayımızın her geçen gün artması 
ve derneğimizin kurumsal yapısının 
güçlenmesi, çalışmalarımızı da 
yoğunlaştırıyor. Kamu kurumları 
ile karşılıklı görüş alışverişleri, 
diğer dernekler, STK’lar ve üyesi 
olduğumuz Medtech ile ortak 
çalışmalar, temsil ettiğimiz 
sektörlerle ilgili spesifik 
araştırmalar, görüşmeler güncel 
olarak üzerinde çalıştığımız konular.   

UMUT GÖKALP / ARTED Yönetim Kurulu Başkanı



RÖPORTAJ

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 201814

n Özellikle Avrupa ve diğer kıtalarda 
eşdeğer derneklerle çalışmalarınız 
var mı? Onların Türkiye’deki 
sağlık yatırımları ve sağlık sistemi 
konusunda yaklaşımları nasıl?

Üyesi olduğumuz Medtech ile yakın 
çalışmalarımız var. Türkiye’nin 
özellikle kamu sağlığı regülasyonu 
konusunda Avrupa Birliği ile uyum 
içerisinde olması, Medtech’i bizim 
için önemli hale getiriyor. Medtech’in 
AB kurumları ile birlikte yürüttüğü 
çalışmaları, Türkiye’nin gelecek 
uygulamaları hakkında bize fikir verdiği 
gibi Türkiye’nin dinamik yapısının ve 
farklılıklarının da Medtech’e katkısı 
oluyor.
Türkiye, nüfus yapısı itibarı ile her 
zaman sağlık sektörünün ilgisini 
çekmiştir. Yüksek ve genç bir nüfusa 
sahip olması, nüfusun neredeyse 
tamamının genel sağlık sigortası 
güvencesi altında olması, sağlık 
hizmet sunucularına erişim kolaylığı, 
sağlık sektörünün dinamizmi, birçok 
komşusuna göre daha gelişmiş 
olması, sağlıkla ilgili yönetim ve 
uygulamalarının çevre ülkeler üzerinde 
etkili olması gibi faktörler dolayısı 
ile ülkemiz, sağlıkla ilgili konularda 
her zaman önemli bir konuma sahip 
olmuştur.

n Türkiye’deki sağlık yatırımlarını ve 
sektör açısından bu yatırımlardaki 
fırsatları değerlendirebilir misiniz?

Son yıllardaki uygulamalarla sağlıkta 
erişimin artması hiç şüphesiz tüm 
paydaşlar için olumlu sonuçlar 
doğurmuştur. Türkiye sağlıkta erişimin 
en kolay olduğu ülkelerden biri; o 
nedenle ortalama hastane ziyaret 
sayılarında da en üst sıralarda yer 
alıyor. Örneğin Türkiye’de hastalar 
genelde istedikleri hastaneye, 
istedikleri sıklıkta gidebiliyorlar. 
İngiltere’de ise hastaların hastaneye 
ulaşması çok daha zor. Hastaların 
önce aile hekimliğini ziyaret etmesi 
gerekiyor ve ancak aile hekiminin sevki 
ile hastaneye ulaşması mümkün oluyor. 
Gideceği hastaneyi de genelde kendi 
seçemiyor; tekrar gitmesi gerekirse yine 
sevk alıyor vs. 
Genel sağlık sigortasının neredeyse 
tüm nüfus için ve özel hastanelerin 
büyük çoğunluğunda da geçerli 
olması, hastane ziyaret sıklığı yüksek 
olan ülkemizde sağlık harcamalarını 
artırıyor haliyle; ancak genç bir nüfusa 
sahip olduğumuz için bu durum henüz 

bütçe açısından büyük bir soruna yol 
açmıyor. O yüzden kısa vadede herkese 
sınırsız erişim politikasının devam 
edeceğini varsayabiliriz.
Bugünlerde en çok gündemde olan 
konulardan biri de şehir hastaneleri. 
Türkiye’de uygulanan modelin şu anda 
tam anlamıyla benzeri yok. Sonuçlarını 
uzun vadede görebileceğimiz çok 
büyük projeler bunlar. Türkiye’nin 
hastanelerini yenilemesi gerekiyordu. 
Bu boyuttaki bir yeniden inşa 
projesinin kamu-özel ortaklığı ile 
yapılıyor olması ilgi çekici tabii. 
Kesinlikle önemli bir inisiyatif. Birçok 
risk ve fırsat içeriyor. En önemli 
sonuçlardan biri, inşa edilen ve 
edilecek hastanelerin kapasitelerinden 
kaynaklanan konsolidasyon. Bir diğeri, 
belli alanlarda hizmeti tamamen özel 
sektörün verecek olması (sterilizasyon, 
laboratuvar, radyoloji, rehabilitasyon). 
İnşaat firmalarının bu bölümlerde 
en azından zarar etmemesi gerekiyor 
ki aldıkları kredileri ödemede sorun 
yaşamasınlar. O yüzden bu bölümleri 
taşere ettikleri sağlık sektörü 
şirketleriyle riski en aza indirecek 
şekilde anlaşmalar yapıyorlar. Bu da 
bizim sektörlerimiz için SUT fiyatları, 
kur artışı ve enflasyon konularını 
akla getiriyor. Uzun süreli anlaşmalarda 
bu konular daha da kritik hale geliyor.

n Üniversite ve Devlet Hastanelerinin 
ödemelerinde yaşanan gecikmelere 
dair görüşlerinizi ve bu durumun 
ARTED üyelerine etkilerini 
öğrenebilir miyiz?

Ödeme vadeleri ile ilgili olarak tüm 
sektör çok zor durumda. Birçok 
üniversite hastanesinde yaşanan 
ödeme sorununu son dönemde daha 
hafif olsa da devlet hastanelerinde de 
tecrübe etmeye başladık. Üniversite 
hastanelerindeki uzun vadelerini devlet 
hastanelerindeki daha kısa vadelerle 
finanse eden sektör, son dönemde 
devlet hastanelerindeki vadeler de 
uzamaya başlayınca iyice zorlanmaya 
başladı. 
Konuyla ilgili tüm dernekler birçok 
görüşme yapmış olmamıza rağmen 
henüz bir sonuç elde edemedik. 
Üyelerimizi ve iş ortaklarımızı en 
çok meşgul eden konulardan biri bu. 
Tüm sektörün nakit akışı olumsuz 
etkileniyor; borçlar artıyor, kredi 
faizlerinin artma trendinde olması 
borcun daha da katlanmasına sebep 
oluyor. Sektörün kalitesi bu durumdan 
etkilenmesin diye, tüm sektör en üst 

seviyede gayret gösteriyor ve fedakârlık 
yapıyor; ancak durum bu şekilde 
sürdürülebilir görünmüyor.  

n Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri 
ödeme sistemine dair uygulamaları 
hakkında yaklaşımınızı da 
öğrenmek isteriz. Son yıllarda hiç 
artmayan SUT fiyatlarının sektöre 
ve özellikle global üreticilere etkileri 
nelerdir?

Aslında en kısa vadede üretilebilecek 
çözüm ilaçta olduğu gibi, her yıl 
fiyat ayarlamasını otomatik olarak 
gerçekleştirecek bir fiyatlandırma 
mekanizması olması da şart. Birçok 
alanda yıllardır güncellenmeyen fiyatlar 
dolayısıyla sorun yaşanıyor; özellikle 
o alanlar için bu şekilde bir fiyat artış 
mekanizması düşünülebilir. Daha 
uzun vadede kurumlarla dernekler 
tıpkı Avrupa’da olduğu gibi birlikte 
bir çalışma yaparak tüm alanlar için 
fiyatları oluşturabilirler. Medikal 
cihazda farklı alanlarda birçok ürün 
bulunması ve her biri için ayrı bir geri 
ödeme fiyatı belirlenmesi zorunluluğu 
bu tür bir çalışmayı gerekli kılıyor.
Aynı şekilde yeni teknolojilerin Türk 
sağlık sistemine dahil olması ile ilgili 
çok büyük bir sorun var. Burada da 
toplam maliyet analizi yapmak önemli. 
Yeni teknolojiler illa maliyeti artıracak 
diye bir kural yok. Yeni teknolojilerin 
toplam maliyeti düşürdüğüne dair 
birçok çalışma var. Önemli olan 
doğru ürünü, doğru yerde, doğru 
zamanda ve doğru maliyetle 
kullanmak. Avrupa Birliği ‘Değer Bazlı 
Tedarik’ anlayışına 2020’li yıllarda 
tamamen geçmiş olacak. Bu modelde, 
tedarik edilen tıbbi cihazların sadece 
fiyatlarına değil, o cihazlarla elde edilen 
tedavi sonuçlarına da bakılıyor. Yani 
eşit fiyatta olan iki ürünün hangisinin 
daha iyi sonuç verdiği de analiz 
ediliyor. Dolayısıyla toplam maliyete 
bakılıyor. Sonuç olarak sağlık sistemi 
için düşürülmüş toplam maliyetlerle 
birlikte daha fazla inovasyon, 
sürdürülebilirlik ve sosyo-ekonomik 
etkiye ulaşılıyor.Şu anki Türkiye’deki 
geri ödeme sistemine baktığımızda, 
uzun zamandır Türkiye’deki hastalar 
için yeni teknolojiler sunulamadığını 
görüyoruz.Türk sağlık sektörünün 
uzun vadedeki gelişimi için gerçekten 
üzücü bir durum bu. ARTED olarak 
en önemli amaçlarımızdan biri, yeni 
teknolojileri Türkiye’deki hastalara 
sunmaktır ve bu doğrultuda çalışmalara 
da devam edeceğiz…
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 Digital ameliyathane konsepti 
olarak; sağlık hizmeti sunum 

süreci için önemli klinik bilgileri 
güvenle toplamak, depolamak, 

analiz etmek üzere tasarlanmış, 
özel yazılım ve donanımlardan 

oluşan bir yapıya sahip Klinik 
Bilgi Sistemi’nin avantajlarını 

Prof. Dr. Hüseyin İlksen Toprak 
ile konuştuk. 
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n İlk olarak bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

Aslen Kırşehirliyim ancak öğretmen 
babamın görev yeri nedeniyle 1970 
yılında Başmakçı’da doğdum. İlk, 
orta ve liseyi Kırşehir’de okuduktan 
sonra 1986-1992 yılları arasında 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitirdim. Malatya’nın Hekimhan 
ilçesine mecburi hizmet için giderek 
burada beş yıl pratisyen hekim olarak 
çalıştım. 1997’de İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı’nda 
ihtisasıma başladım. 2001 yılında 
Uzman, 2007 yılında da Doçent, 2013 
yılında da Profesör oldum. Karaciğer 
nakli anestezisine olan ilgim nedeniyle 
genel cerrahi ameliyat salonlarında 
çalıştım ve 2002 yılında yaptığımız 
ilk karaciğer naklinden bugüne kadar 
da bu ekibin içinde yer aldım. Farklı 
yaklaşımları görmek amacıyla 6 hafta 
süreyle Londra’da King’s College’da 
ve 1 hafta süreyle de Almanya’da 
Essen University Hospital’da karaciğer 
nakil ameliyatlarına gözlemci olarak 
katıldım. Evliyim ve 2 kızım var.

n Kurumunuz ve burada 
kullandığınız teknolojiler 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü 
ameliyathanesinde görev yapmaktayım. 
Burası bugüne kadar 12 farklı ülkeden 
gelen yabancı hastalar ile birlikte 
2000’in üzerinde karaciğer nakli 
gerçekleştirmiş Türkiye ve Avrupa’da 
alanında birinci, Dünya’da ise en fazla 
karaciğer nakli yapan ikinci büyük 
merkezdir. Enstitümüzün 2013-2014 
yıllarında kuruluş çalışmaları esnasında 
ameliyathanemizin dijital kayıt 
tutabilen, verilerine güvenle ve anında 
ulaşabildiğimiz bir yapıda olması 
için çalışmalarımızı başlattık. Zira 
bulunduğum sırada gözlemleme şansını 
bulduğum İngiltere’de ve ayrıca Fransa 
ve ABD gibi ülkelerde bu kayıtların 
uzun yıllardır dijital olarak tutulduğunu 
biliyorduk. Bu noktada Ankara Bilkent 
Cyberpark ve İnönü Üniversitesi 
Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren 
Galileo Tıp Teknolojileri firması 
bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere 
yatırım yapma kararı aldı ve o günden 
bugüne Galileo ekibiyle gece gündüz 
yoğun bir şekilde çalışarak yaklaşık 
son 3 yılımızı ‘Dijital Ameliyathane 
Dönüşüm Projesi’ kapsamında 
‘Klinik Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi 
ile geçirdik. Şu anda kullandığımız 

sistem, tüm ameliyat verilerini 
eksiksiz alarak tıbbi cihazlardan ve 
hastane otomasyonundan da dataları 
kaydedebilen, tamamen web tabanlı 
ve mobil cihazlardan erişebildiğimiz 
Türkiye’de üretilmiş ilk sistemdir 
diyebilirim. 

n Klinik Bilgi Sistemi kavramını 
biraz daha açabilir misiniz?

Klinik Bilgi Sistemi, hastane 
otomasyonu ve tüm tıbbi cihazlar 
ile bağlantılı çalışan, ameliyathane, 
yoğun bakımlar, cerrahi departmanlara 
özel, spesifik tüm dataları dijital 
ortamda kayıt edebilen sistemdir. 
Bence bu yönüyle hastanelerin 
HIMSS 7 seviyesine çıkmaları için 
gerekli ‘Dijital Hastane Dönüşüm’ 
projelerindeki yap bozun bugüne 
kadar eksik kalmış parçasıdır. Sistem, 
Galibox dediğimiz cihaz datalarını 
alıp HL7 formatına çevirerek 
kaydedebilen özel bir donanım ile 
klinik bilgi sistemi yazılımından 
oluşmaktadır. Ameliyathanemizde, 
farklı markalardaki anestezi ve 
hastabaşı monitörlerinden yüzlerce 
datayı 15 saniyelik periyotlar ile 
kayıt altına alabiliyor, tüm sıvı-ilaç 

dengesini dijital ortama aktarabiliyor, 
ameliyathane dışından hastamızı takip 
edebiliyor, tüm cerrahi ve anestezik 
olayları kayıt altına alabiliyoruz. 
Elimizdeki tablet bilgisayarlardan 
laboratuvar verilerini geçmişe dönük 
trendler halinde inceleyebiliyor, 
ameliyatın hangi aşamasında neler 
oluyor anında görebiliyoruz. Bu 
inanılmaz bir konfor. Sonrasında 
detaylı raporlara ulaşabiliyor ve 
cihazların tüm kayıtlarını geriye dönük 
tarayabiliyoruz. Açıkçası tüm olaylar 
bir tablet ekranında parmaklarımızın 
ucunda. Üstelik, gerek Galibox 
dediğimiz data transferi yapan 
bilgisayar sistemi gerekse de klinik 
yazılım; yüzde yüz yerli ve milli olarak 
Türk mühendisleri, Türk doktorları, 
anestezi teknikerleri ve hemşireleri 
tarafından üretildi. Bu da ayrıca gurur 
veriyor tabii.

n Klinik Bilgi Sistemi projesinin yerli 
ve milli olması neden önemlidir?

Bu konunun stratejik ve operasyonel 
birçok açıdan önemi vardır. Birincisi 
Türkiye’de uzun yıllardan bu yana 
kâğıt ortamında tutulan verilerin 
dijital ortama aktarılması esnasında 

PROF. DR. HÜSEYİN İLKSEN TOPRAK 
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü / Anesteziyoloji Öğretim Üyesi
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uyum problemlerini ortadan kaldırıyor. 
Türk hekimlerinin danışmanlığı 
ve Türk mühendislerinin sistemi 
geliştirmiş olmaları adaptasyon 
sürecini kısaltıyor ve benimseme 
açısından kolaylık sağlıyor diyebilirim. 
Diğer bir husus ise bilgi güvenliği. 
Açıkçası hasta bilgilerimizin kayıt 
altına alındığı sistemin hastanemizde 
ve kontrolümüzde olması, ülkemizde 
üretildiğini bilmek bir hekim 
olarak beni rahatlatıyor. Değişiklik 
taleplerimize yurt dışından hizmet 
veren firmalar ile kıyaslayınca inanılmaz 
hızlı cevap alabilmek, teknik arızalara 
anında müdahale ediliyor olması da 
konforumuzu artıran diğer önemli 
hususlar diyebilirim. Ayrıca geliştirilen 
teknolojinin ileride ihracat potansiyeli 
olması ve ithalatı da önlemesi, birçok 
yabancı yazılımda göremediğimiz ileri 
düzey modüller ve özelliklere sahip 
olması, doktor kimliğimiz dışında bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
bizleri gururlandırıyor.
 
n Dijital kayıt tutmanın başka ne 

gibi faydalarından bahsedebiliriz?
Bizler Dünya’nın en fazla nakil 
yapan merkezlerinden biri olabiliriz; 
ancak eğer bu başarımızı kayıt altına 
alıp bilimsel yayınlar ve dünya tıp 
literatürüne katkı sağlayacak faydalı 
sonuçlara dönüştüremezsek, dünya 
yaptıklarımızdan bihaber kalıyor. 
Medeniyet yazının icadı ile başlamıştır 
derler. Yazmadığımız, kayıt altına 
almadığımız, ölçülebilir bilgi sistemleri 
oluşturmadığımız, bunları analiz edip 
bilimsel çıkarımlara ulaşmadığımız 
ve dünyaya sunmadığımız takdirde 
ülkemiz tıp alanında hak ettiği muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmakta 
zorlanacaktır. Data analizi ve bu 
analizlerin bir sonuca ulaşması paha 
biçilemez değerdedir ve bu açıdan çok 
önemli bir açığı Klinik Bilgi Sistemi ile 
kapatacağımızı düşünüyorum.

n Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Bugünlerde yeni versiyonunu 
kullanacak olmanın heyecanını 
yaşadığımız, ‘Klinik Bilgi Sistemi’ 
kayıtları ile hasta tedavilerinde; olası 
hataların önüne geçebileceğimizi, 
kayıtlar eksiksiz, ölçülebilir ve anında 
ulaşılabilir olduğu için yapılmışsa 
hatanın ne olduğunu net bir şekilde 
görebileceğimizi ve de bu hatalardan 
dersler çıkararak tedavi kalitemizi 

artırabileceğimizi düşünüyorum  Ayrıca 
bu verilerle çok değerli bilimsel yayınlar 
yapacak, hastalarımızın ihtiyaçlarını 
anında ve eksiksiz giderecek, bilgiye her 
an istediğimiz her yerden güvenli bir 
şekilde ulaşabilecek ve hastalarımızın 
tedavilerine daha fazla vakit 
ayırabileceğiz. Tüm meslektaşlarıma 
bu yeni trendi, klinik dataların dijital 
ortamda kayıt edilmesi ile ilgili 

teknolojileri iyi incelemelerini ve zaman 
kaybetmeden adapte olmalarını tavsiye 
ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın bu 
alanda son yıllarda yapmış olduğu 
çalışmaları takdir ediyorum. Sizlere 
de derginizde, ülkemiz açısından çok 
önemli olduğuna inandığım bu konuya 
dikkat çekme fırsatı verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. 

HASTA BİLGİLERİMİZİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMİN HASTANEMİZDE VE 
KONTROLÜMÜZDE OLMASI, ÜLKEMİZDE ÜRETİLDİĞİNİ BİLMEK BİR HEKİM 
OLARAK BENİ RAHATLATIYOR. DEĞİŞİKLİK TALEPLERİMİZE YURT DIŞINDAN 
HİZMET VEREN FİRMALAR İLE KIYASLAYINCA İNANILMAZ HIZLI CEVAP 
ALABİLMEK, TEKNİK ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR OLMASI DA 
KONFORUMUZU ARTIRAN DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR DİYEBİLİRİM.
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21.yüzyılda dijital sağlık, biyoelektronik 
tıp, yapay zekâ, robotik bendenler 

gibi kavramları oldukça sıklıkla duyar 
olduk. Fütüristler, sağlık sektöründeki 
teknolojik gelişmeler bu hızla giderse 
insanoğlunun tarih boyunca en büyük 

hayali olan ölümsüzlüğün gerçek 
olacağını ve doğduğu bedene dahi 

ihtiyacı kalmayacağı iddia ediyor. Sağlık 
uygulamalarında güncel hale gelecek ileri 

teknolojileri gelin birlikte inceleyelim. 

SAĞLIĞIMIZ 
TEKNOLOJİYE 
EMANET 
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POWERDOT - AKILLI TELEFON KONTROLLÜ 
KAS UYARICI
n EMS yani elektromanyetik kas uyarıcı cihazlar uzun süredir 
fizik tedavi alanında veya pasif jimnastik adı altında kullanılıyor. 
Geliştiriciler daha değişik ‘neler yapabiliriz’ in peşine düşmüş ve bu 
ürünün kişisel kullanımında yapılan hataları en aza indirgemek, 
en doğru kullanımı sağlamak amacı ile akıllı telefon kontrollü bir 
EMS tens cihazı oluşturmuşlar. Powerdot adı verilen bu ürün, akıllı 
telefonunuza yüklenen uygulaması sayesinde ihtiyacınız olan moda 
göre padleri yerleştirmeniz gereken yerleri gösteriyor ve egzersiz 
türüne göre cihazı uzaktan programlıyor. Aktif jimnastik mi yapmak 
istiyorsunuz, kaslarınızı ısıtmak mı, yoksa masaj terapisi mi? 
Telefonunuzdaki uygulamadan seçiyorsunuz, uygun noktalara padleri 
yapıştırıyorsunuz ve tens uygulamasını başlatıyorsunuz. Kişisel sağlık 
alanında çıkan bu ürün şu an kendi 
web sayfaları üzerinden ve Amazon 
gibi büyük web mağazalarından 
249 dolar fiyat etiketi ile satışa 
sunulmuş durumda. Tens cihazları 
ve pasif jimnastikle ilgilenenler 
için oldukça verimli bir ürün olma 
yolunda. 

L’OREAL UV SENSE - TIRNAĞINIZA 
YAPIŞABİLEN UV ÖLÇER
n UV ışığın cilt üzerindeki zararları, korunmak için yapılan yatırımlar, 
alınan kremler, öğle vaktinde dışarı çıkılmaması uyarıları… UV 
ışığından korunmanın cilt sağlığı açısından önemini bilmeyen yok. 
Tam da bu alanda ürünler üreten sektörün lider firmaları arasındaki 
L’oreal, biraz alanının dışına çıkmış gibi görünse de Ocak ayında 
oldukça sansasyonel bir ürünün duyurusunu yaptı. Wearable yani 
giyilebilir teknolojiler alanında yer alan 2 milimetre kalınlığında, 
9 milimetre çapındaki 2 haftalık kapasitör ile çalışan ürün, tırnak 
üzerine veya güneş gözlüğünüze yapışabiliyor. Depoladığı UV 
verilerini NFC yakın alan veri transferi teknolojisi ile cep telefonunuza 
kuracağınız uygulamaya gönderebilen bu ilginç ürün bu alanda 
gelecekte popüler olmaya aday. Ürünün testleri tamamlanmış ve 2018 
yılı içinde limitli sayıda satışa sunulması planlanıyor. Eczanelerde 
güneşten korunma ürünlerinin yanında raflarda yerini alması çok uzak 
değil gibi görünüyor. 

FREEMIE LIBERTY-ON-THE-GO 
GÖĞÜS POMPASI
n “Göğüs pompaları manuel ve elektrikli olarak 
ikiye ayrılır.” şeklindeki genel bilgi artık alt üst oldu 
diyebiliriz. On-the-go yani anne hareket halindeyken 
dahi bu işi yapabilen cihazla birlikte artık üç çeşide 
ayrıldı. Bu ürün annelerin süt sağma işleminde 
yaşadığı sorunları gözlemleyerek birçoğuna çözüm 
getiren muhteşem bir tasarım. İç çamaşırı içinde 
bir sutyen formunda patentli bir teknoloji ile 
annenin bu iş için ellerini kullanmasına gerek dahi 
bırakmayan, oldukça sessiz çalışması ile normal 
hayatını devam ettiriyorken dahi süt sağılmasına 
olanak sağlayan bir ürün. Anne, beline taktığı pilli 
ve programlanabilen bir elektrikli vakum cihazı ile iç 
çamaşırı içine koyduğu pompa yardımıyla her yerde 
sessizce ve ne olduğu dışarıdan dahi anlaşılmayacak 
şekilde bebeği için sütünü sağabiliyor. Patentli 
kabı sayesinde de dilediği gibi sütü biberona veya 
saklama kabına aktarabiliyor. Ürün ülkemizde 
henüz bulunmasa da Amazon vb büyük web 
mağazalarında var ve Türkiye’ye de gönderimi açık 
olarak 156 dolar olarak satışa sunulmuş durumda. 
Elektrikli göğüs pompalarının ülkemizdeki fiyatlarına 
baktığımızda bu ürünün bu alanda inanılmaz 
rekabetçi fiyatı ile bir devrim niteliğinde olduğunu 
söylemek hiç de abartı olmaz, ne dersiniz? 
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HIP’AIR - YAŞLILAR İÇİN HAVA YASTIĞI
n Yaşlandıkça dengeyi kaybetme, düşme vb 
problemlerle kalça kemiğinde kırıklar, zarar görme 
çok sık rastladığımız bir şey. Hip-air adı verilen bu 
girişim, yaşlıların bel çevresine taktığı bir kemer olarak 
tasarlanmış. Arabalarda ve artık bisiklet kasklarında 
rastladığımız airbag teknolojisini kullanan bu ürün, 
düşme anında düşmeyi algılıyor ve siz düşmeden aktive 
olarak kalça çevresini şişen bir yastık ile koruyor. Her 
santimetresi büyük bir özen ve mühendislik içeren bu 
ürün bir Fransız girişimi. Şu an satışa sunulmasa da 
test aşaması tamamlanan ve bu yıl içinde satışa geçecek 
olan bu ürün Avrupa’da 650 euro fiyat etiketi ile satışa 
sunulacak. Airbag teknolojisinin fiyatlı olması, ürünün 
tek kullanımlık olması, kullanım sonrası yeniden 
doldurulmak üzere merkeze gönderilecek olması ve 
bunların ek maliyetleri dolayısıyla çok yaygın olarak 
kullanılmayabilir; bununla beraber bir teknoloji – 
girişim olarak üst düzey bir ürün. Yaşlı bakımında 
bakım kalitesini bir üst seviyeye taşıyacağı kesin. 

n Cep telefonları bir yandan 
gelişmeye, yeni özellikler kazanmaya 
devam ederken, tarihi cep 
telefonuna göre oldukça eski olan 
ve bir aksesuar olarak kullanmaktan 
vazgeçemediğimiz saatler de gelişmeye 
devam ediyor. Artık saatler sadece 
zamanı gösteren cihazlar değil. Bir 
ara databank denilen, dönemin mini 
hafızalı telefon defteri olan ürünleri 
meşhurken cep telefonlarının her 
noktaya yayılması ile saatler de 
giyilebilir teknolojinin çıkış noktası 
olarak sağlık ve spor alanlarına 
yöneldi. Garmin firması GPS özellikli 
cihazları ile öne çıkmış bir firma 
olsa da saat alanında da muhteşem 
işlere imza atmaya devam ediyor. 
Spor yaparken bileğinizden aldığı 

nabız bilgisi ile kalori hesabınızı 
yapan, GPS bağlantısı ile net olarak 
ne kadar yüksekliğe tırmandığınızı 
ne kadar koştuğunuzu ve bu anlarda 
nabzınızdaki değişimleri izleyen 
oldukça kullanışlı cihazı, bu alandaki 
birçok rakibinden ayıran ufak bir 
ayrıntı daha var. NFC adı verilen, kredi 
kartlarımızda temassız okumayla 
şifre girmeden alışveriş yapmamızı 
sağlayan teknoloji artık bu saatin 
içinde de mevcut. Garmin pay adını 
verdikleri bu yöntem, özellikle spor 
yaparken yanında para veya kredi 
kartı bulundurmak istemeyen, sadece 
spora konsantre olmuş kişiler için 
düşünülmüş oldukça da hoş bir ayrıntı. 
Saat birçok büyük saat mağazasında ve 
internet mağazalarında satışta. 

GARMIN FORERUNNER GPS SMARTWATCH - SAĞLIK VE SAATLE ÖDEME BİRARADA

OMRON HEARTGUIDE - TANSİYON ÖLÇEN SAAT 
n Bileğinizdeki saatle tansiyon ölçmek çok ütopik gibi gelse 
de artık tüm testlerden geçti ve nihayet CES 2018 fuarında 
görücüye çıkarak sene içinde piyasaya verileceği açıklandı. 
Hem de bu ürün, tansiyon ölçümü denilince akla ilk gelen 
firmalardan biri olan Omron şirketi tarafından geliştirildi. 
Kol saati şeklinde takıyorsunuz ve tansiyon bilgilerinizi 
ölçebiliyor. Dilerseniz cep telefonunuza yükleyeceğiniz 
program ile verilerinizi derli toplu biçimde alabiliyorsunuz. 
Bu saat aynı zamanda adımınızı ve uykunuzu da takip ederek 
tam bir sağlık verisi oluşturmayı sağlıyor. Anlık verilerinizde 
bir anormallik gördüğünde ise size haber veriyor. Giyilebilir 
teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanında bir çığır açacak 
bu teknoloji, eminiz ki teknolojik muadilleri ve fiyatlarında 
düzeltme ile birlikte çok kısa zaman içinde tüm tansiyon 
hastalarının bileklerinde yerini alacaktır. Amerika’da 350 
dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği açıklanmış durumda. 
Cihazın yaygınlaşması ile fiyatının da aşağı çekilmesi olasılığı 
düşünüldüğünde, tansiyon ve kalp hastaları için gelecekte 
büyük faydalar sunacaktır. Cihazın ölçüm doğruluğu 
konusunda ise üretici şirket Omron oldukça iddialı, hatta 
koldan ölçen geleneksel cihazlarla arasında hiçbir fark 
olmadığını iddia ediyorlar. Cihazın çalışması ve ölçümleri 
yetkili merciler tarafından da onaylanmış durumda. 
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Toplantıda sektöre yönelik 
konular ele alındı ve yaşanan 
sektör sorunlarına çözüm 
önerileri getirildi.

Kamu hastanelerinin yeni 
yapılanmasının tedarik yöntemleri 
ve geri ödeme süreçlerine etkileri, 
Ürün Takip Sistemi ile ilgili yaşanan 
süreçler, PGD ile ilgili süreçler, Yeni 
Tıbbi Cihaz Mevzuatı ile sektörümüzün 
karşılaşacağı yenilikler, SUT fiyatlarının 
güncellenmesinin sistematiğe 
bağlanması ve ürün eşleme sürecinde 
yaşanan sıkıntılar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan 
Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’nin 
sektörümüzdeki etkileri, Sağlık Sanayi 
İşbirliği Programı’nın etkileri, kamunun 
sektörümüzden beklentileri / talepleri 
ve önerileri toplantının gündem 
başlıklarını oluşturdu. 
Sektörün en çok DMO çatısı altında 
kurulacak SMO uygulamalarından 
kaygı duyduğu dile getirildi. 
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik 
Ürünler Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu; bu yapılanmayı alternatif 

tedarik modeli olarak 
düşünmemiz gerektiğini, 
pilot uygulamadan sonra her şeyin 
daha net belirginleşeceğini ve bu 
yapılanmayla ilgili sektörün aklına 
takılan konuları gerekli yerlere ilettiğini 
belirtti. En yakın zamanda bu konuyla 
ilgili toplantı yapılacağını vurgulayan 
Uslu, Tüyap’ta da bu konuyla 
ilgili bilgilendirme yapılmasının 
düşünüldüğünü belirtti. Ayrıca 
Recep Uslu, alternatif satın alma 
yöntemlerine ilişkin sektörden bir 
rapor istedi.
Ürün Takip Sistemi ve yaşanan süreçler 
ile ilgili sıkıntıları hem TİTCK hem de 
sektör dile getirdi. Recep Uslu, Ürün 
Takip Sistemi ile ilgili yaşanan sorunlar 
kapsamında; Branş Kodları, Red 
Gerekçeleri, Tekil Takip Süreçleri, 
ÜTS Kullanım Kılavuzu’nun 
Hazırlanması başlıklarının yer 
aldığını ve bu 4 maddenin dolaylı 
olarak birbiri ile de ilişkili olduğunu 
aktardı. Sektör temsilcisi örgütlerin 
profesyonel kadroları ile bu konularla 
ilgili çalışıldığını, sektöre ek yükler 

getirmeden 
bu sorunların çözüleceğini belirtti. Bu 
konuda sektör temsilcilerinin de gerekli 
katkıyı sağlamasını beklediklerini ifade 
etti. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık 
Sigortası Genel Müdür Yardımcısı 
Refik Altun, SGK’nın bütçesi hakkında 
bilgi vererek kanunen kurumun sağlık 
hizmetleri ve ilaçlar için fiyat belirleyen 
kurum olmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın 
fiyatı belirlemesinin ardından SGK’nın 
ne kadar ıskonto ve geri ödeme 
yapılacağını belirleyen kurum olması 
gerektiğini, SGK bütçesinde tıbbi cihaz 
ve ilaçtaki maliyetlerdeki artışa bağlı 
olarak hizmet fiyatlarında %9-10 
civarında bir atış yapıldığından söz etti. 
Sektör temsilcileri SUT kodlarına 
ürün eşleştirmelerinin reel olmadığını 
belirttiler. Dr. Refik Altun eşleme ve 
spesifik inceleme alanları belirlenmesi 
konusunda sektörün rapor hazırlayıp 
öneri sunulabileceğini, kurulacak özel 
bir komisyonun da hataları tespit 
ederek daha doğru bir fiyatlandırma 
yapılacağını belirtti.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖR PLATFORMU 
BAŞKANLAR TOPLANTISI 
Tıbbi Cihaz Sektör Platformu Başkanlar Toplantısı 17 Şubat 
tarihinde TİTCK, SGK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ve tıbbi cihaz sektöründen 
SEİS, TÜMDEF, ORDER, ARTED, SADER,TIPGÖRDER 
temsilcilerinin katılımı ile Eskişehir’de gerçekleştirildi. 

T
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Ç Çok sayıda üye firma 
temsilcisinin katıldığı 
Massiad’ın genel 
kurulunda tek listeyle 

yeniden aday olan F. A. Tolga Sözen 
ve ekibi, genel kuruldan tam destek 
alarak önümüzdeki iki yıl için 
yeniden seçildiler. Massiad yeni 
yönetim kurulunda C. Sadrettin 
Dai, V. Cengiz Balçık, A. Esmeray 
Gürbüz, A. İhsan Şerbetçi, Ş. Engin 
Taşpınar ve Tolga Oruçoğlu yer 

aldılar. Tolga Sözen, seçilen yeni 
yönetim kurulu adına görüşlerini 
paylaşarak yeni dönemdeki 
projelerini anlattı. Önümüzdeki 
dönemde sektörü en çok etkileyecek 
en önemli üç konunun MDR 
çalışmaları, Kamu Ödemeleri ve 
SMO Sağlık Marketleri olduğunu 
belirtti. 
SEİS Yönetim Kurulu olarak Sayın 
Tolga Sözen ve yönetim kuruluna 
başarılar dileriz.

MASSİAD TOLGA 
SÖZEN’LE DEVAM 

KARARI ALDI
Massiad Tıbbi Cihaz Üretici ve 

Tedarikçileri Derneği’nin 17. Olağan 
Genel Kurulu 03 Mart Cumartesi 

günü İstanbul Point Hotel’de 
gerçekleşti.

MEDİKAL TABELASINA DANIŞTAY KARARI  
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın açtığı davanın reddine karar verildi. “Kurumun, eczane vitrinlerinde 
ye da tabelalarında medikal ifadesinin yer almaması gerektiği” yönünde 22.02.2014 tarihli duyurusunun 
geri alınması istemiyle açılan davanın sonucu TOBB tarafından sektörle paylaşıldı.

Dava sonucuna göre; 
“Eczane vitrinlerinde ye 
da tabelalarında medikal 
ifadesinin yer alması mevzuata 
uygun olmadığı gibi haksız 

rekabete sebebiyet vereceğinden, eczane 
vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal 
ifadesinin yer almaması gerektiği, yapılacak 
denetimlerde konuya gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi gerektiği yönündeki İl Sağlık 
Müdürlüklerine yapılan başvurunun 
reddine dair işlemde, üst hukuk normlarına, 
hizmet gerekliliklerine ve hukuka aykırılık 
bulunmamaktadır.” denilmektedir.  
Ayrıca kararda sözü edilen mevzuatlarda 
eczanelerin tıbbi cihaz satış merkezi 
olmadıkları ve satışını yapacakları 
tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenerek yayımlanması 
gerektiği ifadesine vurgu yapılmaktadır.  

D
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ARAB HEALTH 2018’DE PARTNER ÜLKE TÜRKİYE
29 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’de 43. kez düzenlenen dünyanın en önemli sağlık 
fuarlarından birisi olan Arab Health’e Almanya ve Kuzey İrlanda ile birlikte Türkiye de partner ülke oldu. 

Bu destek kapsamında 
etkinlik boyunca Türkiye 
ve Türk sağlık sektörünü 
ön plana çıkaracak 

birçok tanıtım faaliyetlerinde 
ülkemizin en iyi şekilde 
tanıtımının yapılması amaçlandı. 
Fuarın bir gününün Türkiye’ye 
ayrıldığı program süresince bazı 
firmalarımız yenilikçi ürünleri 
hakkında sunumlar yaparken 
Türk milli katılımcılarımızın ve 
ürün gruplarının listelendiği 
kataloglar ziyaretçilere dağıtıldı. 
Türkiye adına alınan fuarın 
tüm katılımcılarının yaka kartı 
sponsorlukları, yönlendirmeler ve 
tüm ziyaretçilerin gezi programını 
oluşturdukları Omnia Medikal 
portalındaki sponsorluk ile Türk 
firmalarımızın etkinlikten üst 
düzey verim almaları için çalışmalar 
yapıldı. Dubai Ticari Ataşemiz 
Hasan Önal, Türk katılımcılarımıza 
bölgedeki ticari yapı, avantajlar ve 
dikkat edilmesi gereken hususlarla 
ilgili değerli pazar bilgileri içeren bir 
sunum yaptı. 
Bu yıl 70 ülkeden 4.300’den fazla 
uluslararası katılımcıyla açılan 
fuarı 150’den fazla ülkeden 
130.000’e yakın ziyaretçi gezdi. 
Türk medikal endüstrisinin en 

fazla firma ile katılım gösterdiği 
fuarda Türkiye’den 150’si Türk milli 
katılımı içinde toplam 177 firma 
yer aldı. Bıçakcılar, Üzümcü, Mespa, 
Dolsan, Plasti-med, Gökler, Novos, 
Honnes, Elmed gibi sektörün önde 
gelen üreticileri Arab Health’te en 
yeni ürünlerini dünya pazarı ile 
buluşturdular. 
TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık 
A.Ş, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
belirlenen prestijli fuarlar listesinde 
bulunan Arab Health fuarına 2019 
yılında çok daha etkili bir Türkiye 
katılımı sağlayabilmek adına 
çalışmalara şimdiden başladı.
Arab Health fuarının yanı 
sıra dünyanın diğer bölge ve 
ülkelerindeki uluslararası sağlık 
fuarlarına da sektörden yoğun bir 
ilgi var. Fuarın ana organizatörü 
Informa Güney Afrika, Nijerya, 
Kenya, ABD, İngiltere, Suudi 
Arabistan gibi birçok ülkede 
bölgelerinin en büyük sağlık 
etkinliklerini düzenliyor. Arab 
Health ve tüm diğer uluslararası 
sağlık fuarlarına katılmak isteyen 
firmalar; teşvikler, fuar katılım 
detayları ve pazar bilgileri gibi 
birçok konuda murat.atuk@tgexpo.
com  adresinden her türlü desteği 
alabilirler.

B
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İNTERNET ÜZERİNDEN TIBBİ 
CİHAZLARIN SATIŞI TOPLANTISI
‘Tıbbi Cihazların İnternetten Satışı’ konulu toplantı  
16 Şubat tarihinde T. C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan 
Yardımcısı Sayın Recep Uslu başkanlığında birçok daire 
başkanı, Rekabet Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
yetkilileri ile sektörel STK temsilcileri ve tıbbi cihaz 
sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin 
katılımıyla TİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.   

Toplantıda teknoloji ile gelinen noktada internet 
üzerinden satışın günümüzde tüketiciler açısından 
önemli bir kolaylık olduğu; ancak sağlık ve özellikle 
tıbbi malzemeler söz konusu olunca bunun bazı kurallar 
çerçevesinde yapılması gerekliliğinin altı çizildi. Recep 

Uslu internetten tıbbi cihaz satışının; reklam, rekabet, şikâyet 
gibi çok fazla yönü olduğundan sektörle birlikte her türlü ayrıntıyı 
değerlendirerek sağlıklı bir sonuca ulaşmak istediklerini ifade etti. 
Rekabet Kurulu’ndan Hakan Suat Sönmez tarafından yapılan sunum 
ile konunun kendileri için hassas olduğu, kendilerinin tüketiciden 
önceki aşamadan sorumlu olduklarını, prensip olarak tıbbi cihazların 
e- ticaretine karşı olmadıklarını; ancak istisnaların düzenlenmesi 
gerektiği belirtildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi Kayhan Karenoğulları da 
internetten satışa genel olarak izin verilmeli; ancak satılması uygun 
olmayan malzemeler istisna olarak sayılmalıdır şeklinde görüş 
belirtti. Sağlık Bakanlığı prensip olarak internet üzerinden satışa 
karşı olmamakla beraber, her ürün grubunun ayrı ayrı kurallara 
tabi olması gerektiği, bu kuralları ileri dönemde oluşturacakları 
kılavuzlar ile belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Sektörün 
önerilerine açık olduklarını, farklı ülke uygulamalarının bilinmesinin 
gerekliliğini, hasta sağlığının kendileri açısından en önemli nokta 
olduğunu, satışta ters durum gözlendiğinde kuruma şikayetle 
bildirim gerektiğini, satışın kendilerinin çizeceği çerçeve ile 
yapılmasının sağlıklı olacağını vurguladılar. Tıbbi cihazların internet 
üzerinden tanıtımı konusunda yasal bir engel olmamakla beraber, 
reklam ve satışın yönetmelik açısından riskli olduğunu, firmaların 
bu sebeple uyarı alabileceklerini, bir uyarıdan sonra alınacak 
olası ikinci uyarı kararının bağlı bulunan İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından değerlendirileceği ifade edildi. Toplantıda ayrıca firma 
temsilcilerinden gelen sorular cevaplanarak, öneri ve görüşleri alındı. 

ÜNİVERSİTELER
S.O.S VERİYOR
Sektörümüzde artık kanayan bir yara 
haline gelen Üniversite Hastanelerinin 
geri ödemelerindeki gecikme ve 
belirsizlikler basında geniş yer buldu.

Basına yansıyan haberlerde 
Üniversite Hastanelerinin birikmiş 
yaklaşık 5,6 milyar borcu için Maliye 
Bakanlığı’nın yapılandırmak üzere 
harekete geçtiği ve çözüm için 

uğraştığı bildirildi.
Üniversite Hastanelerinin birikmiş borç yükü, 
hizmet konusunda ciddi kesintilere yol açtığı 
gibi tıbbi cihaz firmalarını da ağır bir finansal 
sıkıntının ortasında bıraktı. Yaklaşık 3-4 yıl gibi 
bir süre boyunca ödenmeyen fatura bedelleri 
için acil çözüm bekleyen sektörümüz, sivil 
toplum kuruluşları vasıtasıyla sorunlarını 
dile getirmeye ve sesini duyurmaya çalışıyor. 
Geçtiğimiz günlerde ulusal basına ve televizyon 
ekranlarına yansıyan haberlerde; başta Akdeniz 
Üniversitesi olmak üzere Çapa, Cerrahpaşa 
gibi birçok köklü üniversitenin borç batağında 
olduğu ve hizmet veremez hale geldiği belirtildi. 

T
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Enerji, sağlık ve ulaştırma 
sektörlerinin masaya 
yatırıldığı konferans, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı ‘Yerli ve Milli 
Üretim Hamlesi’ başlıklı oturumda 
konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlıkta 
merkezi alım sistemi oluşturacaklarını 
belirterek Devlet Malzeme Ofisi 
benzeri ‘Sağlık Malzeme Ofisi’ 
kuracaklarını bildirdi. Hastanelerin 
ihtiyaçlarını Sağlık Malzeme Ofisi 
üzerinden karşılayacaklarını anlatan 
Gümüş, “Sağlık Malzeme Ofisi, 
sağlık market demek. Şu anda bütün 
hastanelerimizde yaklaşık 3 bine 
yakın satın almacıyla ihaleler yaparak 
malları almaya çalışıyoruz. Merkezi bir 
alım sistemi geliştirelim dedik. Tüm 
hastaneler, hekimler satın almayla 
uğraşmasın.” diye konuştu.

Kamu Alımları Sanayici İçin Fırsat 
mı Tehdit mi?
‘Kamu Alımları Sanayici İçin Fırsat mı 
Tehdit mi?’ başlıklı oturumda konuşan 
SEİS Başkan Yardımcısı Özgürbüz de 
yerli üretimin, istihdam ve paranın 
ülkede kalmasının değerli bir düşünce 

olduğunu belirtti. Tıbbi cihaz alanının 
son derece tekelleşmiş, yüksek 
teknoloji gerektiren bir alan olduğuna 
dikkati çeken Özgürbüz, dolayısıyla 
bu alanda ihracatı gözden çıkararak 
bir şeyi başarma şansının mümkün 
olmadığını bildirdi. Bir şirketin bu 
dünya dinamiğinde ihracat odaklı bir 
çalışma yapmadan çıkabilmesinin 
zor olduğunu anlatan Özgürbüz, 
sürdürülebilir rekabet gücüne kesin 
ihtiyaç bulunduğunu vurguladı ve daha 
cesur, esnek olmak gerektiğini belirtti. 
Mutlaka bilgi üretmek gerektiğini 

kaydeden Levent Mete Özgürbüz: 
“Muhakkak altyapıyı, ekosistemi 
güçlendirmemiz lazım. İşe satın alma 
yöntemlerini değiştirmekle başlamamız 
lazım. Evimizde yerli kullanalım 
dedik çok doğru; ancak biz bugün 
40 milyar harcama yaptığımız şehir 
hastanelerinde yerli ameliyat lambası 
ve masası kullanamazken MR gibi, aşı 
gibi kendimiz ve çocuklarımızın canının 
söz konusu olduğu tıbbi malzemelerde 
nasıl yerli güveni sağlayacağız. 
Biz bugün dünyanın 100 ülkesine 
sattığımız ameliyat masası ve ameliyat 
lambasını kendi hastanelerimize çok 
çok sınırlı bir şekilde verebiliyoruz. 
Dolayısıyla yerli ve milli kullanalım 
derken samimi olursak bu işlerde daha 
iyi sonuçlar alabiliriz. Unutmayalım 
ki sağlık yoksa umut da yok.” diye 
konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KONFERANSI
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği Teknolojik Dönüşümde 
Kamu Alımlarının Rolü Yerli ve Milli Üretim Konferansı’na SEİS adına 
Başkan Yardımcımız Levent Mete Özgürbüz katıldı.

E
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SEİS Genel Merkezi’nde 
gerçekleşen ziyarette Biyomedikal 
Mühendisleri Derneği Başkanı 
Uğur Cunedioğlu, Başkan 

Yardımcısı Öznur Sarıca ve Ömer Faruk 
Kuru’yu; Başkanımız Metin Demir, Sendika 
Başkan Yardımcımız Levent Mete Özgürbüz 
ve Genel Sekreterimiz Refika Eser ağırladı. 
Ziyarette, Biyomedikal Mühendisleri 
Derneği’nin çalışmaları ve Biyomedikal 
Mühendisliği’nin ders içerikleri hakkında 
bilgi veren Dernek Başkanı Cunedioğlu, 
şu anda Türkiye’de 27 üniversitede bu 

bölümün yer aldığını bildirdi. Önümüzdeki 
1-2 yıl içinde Biyomedikal Mühendisliği 
bölümlerinden yılda ortalama 1.700 mezun 
vereceklerini bildiren Cunedioğlu, bölüm 
mezunlarının yaşadığı istihdam sorunlarını 
anlattı.  
Sendikamız Başkanı Metin Demir, Başkan 
Yardımcısı Levent Mete Özgürbüz de 
Biyomedikal Mühendislerinin istihdam 
sorunlarını bildiklerini ifade ederek 
problemin çözümü için önerilerde 
bulundular ve yapılabilecek ortak çalışmaları 
paylaştılar.

Ziyarete, Sendika Başkanımız 
Metin Demir’in yanı sıra Başkan 
Yardımcımız Levent Mete 
Özgürbüz, Yönetim Kurulu 

üyelerimiz M. Alper Eryaşar, Uğur Mumay, 
İ. Cem Türker, Fikret Küçükdeveci ve Genel 
Sekreterimiz Refika Eser de katıldılar.
Başkanımız Metin Demir, yerli ve milli 
üretime her zaman destek veren Dr. Hakkı 
Gürsöz’e ve bu süreçte gösterdiği başarıdan 
ötürü TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı Fatih Tan’a teşekkür ederek 
Türkiye’nin Uluslararası İlaç Denetim Birliği 
Üyeliği’nin sektörün önünü açacağını bundan 

büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. 
Dr. Hakkı Gürsöz de Türkiye’nin 
Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne üye 
olmasıyla birlikte Türkiye’de üretilen 
ilaçların güvenilirliğinin tescil edilmiş 
olacağını ve ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yapılan tüm 
denetimlerin dünyada kabul göreceğini 
belirterek “Ülkemizde üretilen ilaçların dünya 
pazarına açılmasının önündeki teknik engeller 
de ortadan kalktı. ’Ülkede üretilen ilaçların 
kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak.  
Türkiye’nin üyeliği sonucunda, ilaç ihracatımız 
da artacak.” dedi. 

BİYOMEDİKAL 
MÜHENDİSLERİ 
DERNEĞİ’NDEN 

SENDİKAMIZA 
ZİYARET

Biyomedikal 
Mühendisleri 

Derneği yetkilileri 
27 Şubat tarihinde 
sendikamızı ziyaret 

ettiler ve karşılıklı 
görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

 SEİS 
YÖNETİMİ 

TİTCK BAŞKANI 
DR. HAKKI 
GÜRSÖZ’Ü 

ZİYARET ETTİ
TİTCK Başkanı Dr. Hakkı 

Gürsöz, Tıbbi Cihaz 
ve Kozmetik Ürünler 

Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu ile birlikte Sendika 

Başkanımız Metin Demir 
ve Yönetim Kurulu 

üyelerimizi makamında 
kabul etti.
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İmza törenine; Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı 
Selahattin Menteş, Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürü 

Şaban Yılmaz, İşyurtları Kurumu 
Daire Başkanı Murat Atan, Tetkik 
Hakim Fettah Çavuş ile Murat Ünlü, 
Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul 
Çekin, Teknik İşler Dairesi Başkanı 
Erdoğan Böcek, İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanı Erdal Demir ve Adalet 
Bakanlığı yetkilileri, TİTCK Tıbbi 
Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik 
Araştırmalar Dairesi Başkanı Asım 

Hocaoğlu, SEİS Başkanı Metin Demir, 
SEİS Başkan Yardımcısı Levent Mete 
Özgürbüz, SEİS Genel Sekreteri Av. 
Refika Eser, TÜMDEF Başkanı Kemal 
Yaz ve üyelerimiz katılım gösterdi. 
İmzalanan protokol kapsamında; 
İşyurtları Kurumu ve Türkiye Sağlık 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası tıbbi 
cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu 
sertifikalı personelin yetiştirilmesi ve 
dezavantajlı gruplar içinde yer alan 
hükümlü ve tutukluların topluma 
kazandırılması amacıyla iş birliği 
yapıldı. 

Başlangıç olarak 30 ayrı ceza infaz 
kurumunda bulunan 30 hükümlü ve 
tutukluya ‘Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım’ alanında çalıştırılmak 
üzere uzaktan eğitim verilecek. 
Eğitimi başarıyla tamamlayan 30 
hükümlü, cezaevinden çıktıktan 
sonra kendi mesleklerine ek olarak 
‘Sorumlu Müdür’, ‘Satış ve Tanıtım 
Elemanı’ ve ‘Klinik Destek Elemanı’ 
olarak çalışabilecekler. Alınacak 
olan belgeler bu konuda yeni bir 
düzenleme yapılana kadar geçerli 
olacak.

ADALET 
BAKANLIĞI VE SEİS 

ARASINDA PROTOKOL 
Adalet Bakanlığı ve Sağlık 

Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(SEİS) arasında tutuklu ve 

hükümlülerin sağlık alanında 
eğitilmesine ilişkin protokol 23 

Şubat tarihinde imzalandı. 

İ

S

SEİS BASINDA
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası, Tıbbi Cihaz sektöründe 
hizmet vermekte olan şirketlerin verimli, 
sürdürülebilir bir ilerleme ortamında 
gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık 
politikalarının belirlenmesinde sektörün 
temsilciliğini üstlenmek amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor…

Sendikamızın sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren genç girişimlere destek olmak 
amacıyla başlattığı ‘Genç SEİS’ projesi, 
Sendikamız Başkan Yardımcısı Levent 

Mete Özgürbüz’ün açıklamasıyla 5 Ocak 2018 
tarihinde; Başkanımız Metin Demir’in, ‘Tıbbi 
cihaz ödemelerindeki gecikmeler’ konusunda 
yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlerimiz 8-9 
Şubat 2018 tarihlerinde basında geniş yer buldu. 
Tutuklu ve hükümlülere sağlık alanında eğitim 
verilmesi için Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Selahattin Menteş ve SEİS Başkanı Metin Demir 
arasında 22 Şubat 2018 tarihinde imzalanan 
protokole ilişkin haberlerimiz de yazılı ve görsel 
medyada büyük ilgi gördü. 
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YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM 
INOVASYON FABRİKASI INOVASYON FABRİKASI
YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM
INOVASYON FABRİKASI
YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM
INOVASYON FABRİKASI
YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİMYENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM
INOVASYON FABRİKASI
YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM
INOVASYON FABRİKASI
YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM

Astım ve KOAH hastalarının solunum ölçüm 
kontrollerini kolaylaştırmak için yola çıkan 
ODTÜ’lü girişimcilerin geliştirdiği Spirohome 
akıllı solunum testi, diğer solunum testi 
cihazlarından daha düşük fiyatlı ve daha ufak 
boyutlu olmasıyla dikkatleri çekiyor.



NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

GENÇ SEİS

33

n Bize kendinizden ve sektöre 
giriş hikayenizden biraz 
bahseder misiniz?

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nden 2013 yılında mezun 
olduktan sonra Inofab’ı, ODTÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
mezunu ortağım Kerem Yaşar ile 
beraber kurduk. 2014’ten 2017 yılına 
kadar pek çok firma için ürün tasarımı, 
fizibilite analizleri ve donanım 
geliştirme alanlarında danışmanlık 
verdik. Bu süre zarfında bir taraftan 
danışmanlık hizmetleri verirken 
bir taraftan da ekip arkadaşımız 
Berk İlhan’ın ODTÜ Endüstriyel 
Tasarım mezuniyet projesi vesilesiyle 
solunum alanına giriş yapmış olduk. 
İlk başladığımız haliyle kliniklerdeki 
solunum fonksiyon testleri için bir 
geri bildirim ünitesi geliştirmeyi 
hedefliyorduk. Ardından yaptığımız 
prototiplerle aldığımız pek çok 
hasta ve doktor geri bildirimini 
toplayarak bu testlerin bireysel 
kullanıma taşınmasında büyük bir 
potansiyel gördük. Böylece kişisel 
dijital sağlık alanına yoğunlaşmaya 
başladık. 2017 Nisan’da ACT VC 
ve 500 startups risk sermayesi 
firmalarından aldığımız yatırım 
ile astım ve KOAH hastaları için 
dijital sağlık sistem çözümü sunan 
markamız Spirohome’a odaklandık.

n Firmanızın kuruluş amacı ve 
faaliyet alanları nelerdir?

Inofab’ı kurarken temel 
motivasyonumuz, 
mühendislik ve tasarım 
kabiliyetlerini birleştirerek 
kullanıcı odaklı 
teknolojiler geliştirmekti. 
Farklı sektörlerde 

ürettiğimiz çözümler arasında bu 
vizyonun olumlu tepkiler aldığını ama 
sağlık alanında çok daha büyük bir 
potansiyel taşıdığını gördük. 
Firmamızda, günümüzün büyük sağlık 
problemlerinden biri olan kronik 
solunum hastalıklarının tedavi 
takip süreçleri için akıllı sensör 
ve bulut teknolojileri ile çözümler 
üretiyoruz. 
Global yatırımcılarımız ve müşteri 
bağlantılarımızdan aldığımız olumlu 
tepkiler ile doğru bir alanda doğru 
çalışmalar yürüttüğümüze olan 
inancımız her geçen gün artıyor. 
Daha ürünlerimiz piyasaya çıkmadan 
bu gelişmeleri yaşamak büyük bir 
motivasyon kaynağı bizim için.

n Sektöre yeni giriş yapan 
birisi olarak sektör 
hakkında beklentileriniz ve 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Tıbbi cihaz sektöründe akıllı 
sensörlerin ve bulut teknolojilerinin 
potansiyelinin büyük olduğuna 
inanıyorum. Çok değil 10 yıl önce, 
bankaya gitmeden cep telefonumuzdan 
paramızı sms yollar gibi başkasına 
transfer edeceğimizi söyleselerdi, 
belki de çoğumuz güvenemez bankaya 
gidip dekonta imza atmayı tercih 
ederdik. Bununla birlikte artık bugün 
dijitalleşmenin gücü, günlük hayata 
kattıkları birçok deneyimi değiştiriyor. 
Sağlık alanındaki deneyimlerimiz de 
kim ne derse desin yakın gelecekte çok 
büyük bir hızla değişecek. Erişilebilir 

teknoloji ve fiyatlarla birçok test ve 
takip süreçleri bireyselleşecek ve 
hastanelerin kavramsal anlamları 
farklılaşacak. Bu gelişmelerin 
seyircisi ve kullanıcısı olmak yerine, 
kurucusu ve yön vericisi olmak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

n Bize ürünlerinizden ve 
projelerinizden bahseder 
misiniz?

Spirohome ile dünyada sayısı 550 
milyon, ülkemizde ise toplamda 
8 milyona ulaşan astım ve KOAH 
hastaları için tedavilerini takip 
etmelerine yönelik kişisel 
spirometre, akıllı inhaler ilaç 
sensörü ve mobil uygulamalardan 
oluşan bir sistem çözümü sunuyoruz. 
Sistemimizi oluşturan ürünlerimizde 
önceliğimiz yüksek hassasiyetli ölçüm 
performansını bireysel kullanım 
kolaylığına indirgemek. Çünkü,  
uzaktan takibin yaygınlaşmasındaki 
en büyük gereklilik ölçüm 
hassasiyetlerinin klinik kullanımlarla 
örtüşmesi ve kullanıcıların profesyonel 
yardıma ihtiyaç duymadan cihazları 
kullanabilmeleri. Bu anlamda 
geliştirdiğimiz spirometre, dünyanın 
ilk ultrasonik akış ölçüm tekniğini 
kullanan bireysel spirometresi olarak 
konumlanıyor. ‘Spirohome Personal’ 
bluetooth ile akıllı telefona bağlanarak 
çalışıyor. Bu sayede hasta, hem solunum 
fonksiyon testini mobil uygulamadan 
aldığı yönlendirmelerle kolayca 
gerçekleştiriyor hem de sonuçlarını 

uygulama içinde kaydedilen 
sistemde takip edebiliyor. Trend 
takibi; solunum hastaları için nefes 
krizi yaşamadan önce değerlerdeki 
değişimi görmek ve önlem almak 
anlamına geliyor. Spirohome 
ürün ailesinin bir diğer üyesi ise 
inhaler ilaçların doğru kullanımını 
yönlendiren ve takip eden 
‘Inhaler Attachment’. Mevcut 
ilaç kutularına takılan ürünümüz 
sayesinde, yanlış kullanım oranları 
%80’e kadar çıkabilen solunum 

ilaçlarına uyumu artırmayı 
hedefliyoruz. Yine mobil 

uygulama entegrasyonu 
sayesinde, ilaçların 
düzenli kullanımı 
konusunda 
hatırlatmalar 
ve eğitici 
içeriklerle hasta 
motivasyonunu 
artırmak  
mümkün  
olabiliyor.

MERTHAN ÖZTÜRK
 İnofab Sağlık Teknolojileri Ortağı 
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Patent ve tasarım tescilleri olan 
Spirohome teknolojileri özetle, 
kronik solunum hastalıklarında 
yenilikçi bir yaklaşımla ekonomik 
yükü azaltıyor ve yaşam kalitesini 
artırıyor. 
Spirohome Personal spirometre 
ürünümüzde CE sürecinin sonlarına 
yaklaştık ve 2018 ikinci yarısında 
piyasaya sunmayı hedefliyoruz. 
Spirometremizin profesyonel 
kullanıcılar için olan modelini de tek 
kullanımlık özel tasarım ağızlıkları 
ve tablet uygulaması ile beraber aile 
hekimlikleri, özel klinikler, OSGB 
firmalarının kullanımlarına sunacağız. 
Inhaler Attachment ürünümüzün ise 
ARGE çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 
solunum alanındaki global ve yerli 
ilaç firmaları ile olan görüşmelerimiz 
yenilikçi bir iş planı geliştirmek adına 
sürüyor. 2019 yılında piyasaya arz 
etmeyi hedefliyoruz.

n Genç SEİS projesinin ilk 
üyelerinden birisi olarak bu 
platform konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

Girişimcilik serüvenimiz her ne 
kadar teknoloji odaklı gözüküyor 
olsa da ARGE süreçlerinde 

yaşadığımız zorlukların yanında 
maddi manevi çevresel baskılara da 
göğüs germek zorunda kaldığımız 

dönemlerimiz oldu. Olmaya 
da devam ediyor. “Türkiye’de 
hiç yapan olmamış, siz mi 
yapacaksınız?” cümlelerini sıkça 

duyduğumuz zamanlarda, değeri 
parayla ölçülemeyecek destekler 

gördüğümüz, pek çok mentörümüz 
ve danışmanımız oldu. En önemli 

destekçilerimizden biri de SEİS Başkan 
Yardımcısı Mete Özgürbüz olmuştur. 

Kendisi, yaşadığımız tüm zorluklarla 
ilgili bizi baştan uyarmasının yanı 
sıra desteklerini de bizden hiç eksik 
etmemiş, heyecan ve motivasyon ile 
yol almamızı sağlamıştır.  İşte tam da 
bu noktada Mete Bey’in öncülüğünde, 
bizim gibi tıbbi cihaz sektörüne 
yenilikçi ürün sunma hayali olan tüm 
firmalara bu desteği daha sistematik 
hale getirmek amaçlı Genç SEİS 
başlamış oldu. 
Bu platformun, Türkiye’deki tıbbi 
cihaz sektöründe katma değerli ürün 
üretmek vizyonuna müthiş bir ivme 
kazandıracağına inanıyorum. Ve 
bu inançla yaşadığımız tüm hata ve 
başarıları yeni firmalara aktarmak 
istiyoruz. Tabi burada sektörümüze 
yön veren tecrübeli firmalarımızın 
da enerjilerine ihtiyacımız var. Her 
ne kadar gündelik problemler bazen 
karamsarlık getirse de heves kırmadan 
krizden fırsat doğurmanın biz 
girişimcilerin temel gayesi olduğunu 
unutmamak gerekiyor. 
Bu ideallerin devlet politikasına 
dönüşmesinde Genç SEİS ‘in büyük bir 
rol oynayacağına şüphem yok.

n Genç bir girişimci olarak tıbbi 
cihaz sektörünün işleyişi, 
uygulamalar ve mevzuat 
konusunda yaşanan en temel 
sorunların neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Tıbbi cihaz sektörü her ne kadar insan 
hayatına müdahale ediyor ve yaşamları 
değiştiriyor olsa da bu deneyimleri 
üreticiler ve satıcılar tarafında daha 
problemsiz hale getirmek konusundaki 
çabaların yetersiz olduğunu 
görüyorum. Şüphesiz bu konudaki 
çabaların yetersizliğinin temelinde, 
maliyetler ve satış kanallarındaki 
zorluklar yani finansal temeller var. 
Ama bu bir kısır döngü. Kaliteli ürün ve 
hizmetin sadece ISO gereksinimlerini 
kâğıt üstünde sağlamaktan öte bir 
kültüre dönüşmesi gerekiyor. Ve bu 

durum bir firmanın kendi başına 
sağlayacağı bir gelişmeden 
öte kalite yükseltici 
bir rekabet unsuru 
olmalı. Yazılım, 

bankacılık, otomotiv 
sektörlerinden 

düşünülecek olursa 
kaliteli ürün ve hizmet 
sunma tüm sektörün 

eşik değerini yukarı çekiyor ve bütünsel 
bir kalkınmayı getiriyor. Kalitesiz 
kalmak zorlaşıyor! Tüm paydaşların 
katma değer sunabilecekleri aşamaları 
daha iyi ortaya koyması gerekiyor. 
Üretici daha kullanıcı odaklı ürün 
geliştirme motivasyonu taşırken, 
satın almacı bu hizmetlere olan 
güvenini korumalı. Öte yandan, 
hekimlerde bulunan olumsuz yerli 
ürün algısı kırılırken, devlet politikaları 
regülasyonları kısıtlayıcı bir yaklaşım 
yerine kalite artırıcı bir unsur 
olduğu gerçeğini paylaşmalı. Tüm bu 
başlıklarda yakinen bildiğimiz güzel 
girişimler zaten mevcut. Bunların gün 
geçtikçe daha hızlı bir şekilde hayata 
geçmesini temenni ediyorum.

n Son olarak eklemek veya sektöre 
vermek istediğiniz mesajları 
alabilir miyiz?

Yenilikçi çözümleri getiren temel 
tetikleyicinin ‘Neden?’ sorusu 
olduğuna inanıyoruz firmamızda. 
‘Ne?’ yaptığımızdan önce “Neden?” 
yaptığımızın cevabı bizim 
çıkarttığımız işin kalitesine yansıyor. 
Sektörümüzün insanı yaşatmak 
üzerine kurulduğunu ve birçok hayata 
dokunduğunu yaptığımız her işin 
temeline oturtmamız gerekiyor. 
Çocuğu nefes krizi geçirmeden önce 
solunum değerlerindeki değişimini 
görerek önlem alabilen bir annenin 
mutluluğu, gereksinim listemizin 
başında.  Türkiye’deki tıbbi cihaz 
sektörü olarak bu motivasyon ile 
Türkiye pazarı odağında kalmayarak 
sattığı ürünün Alman, Japon, 
Amerikalı olması ile övünen değil; 
bunları geliştiren, yenilikçi ürünleri 
kullanan, teknolojiyi süreçlere entegre 
eden ve marka kimliğine önem veren 
bir yapıya daha hızlı bir şekilde geçiş 
yapmamız gerektiğine inanıyorum. 
Ürünlerimiz sayesinde, mutlu 

edeceğimiz insanları 
ve olumlu olarak 
değiştireceğimiz 
hayatları daima 
hatırımızda 
tutmalıyız. 
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Dans ile randevusu önce seyirci olarak başlayıp 
daha sonra da sırası ile öğrenci, asistan, eğitmen, 
performans dansçısı, jüri üyeliği ve uluslararası bir 
dans kuruluşunun (IDO) Türkiye Başkanlığı olarak 
gelişen Alper ALAKUT ile dansı konuştuk. 

DANS EN GÜZEL 
TERAPİDİRTERAPİDİRTERAPİDİR
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n Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Çocukken çok yaramaz olduğumdan 
mı, yoksa annemle babam beni evden 
uzak tutmak istedikleri için mi şimdi 
tam bilemiyorum ama 5 senesi Yeşilköy 
Pansiyonlu, 6 senesi ise Kadıköy 
Maarif Koleji olmak üzere 6 yaşımdan 
17 yaşıma kadar hep yatılı okullarda 
okudum. Öğrenim hayatım sonrası ise 
ailemin tüm ısrarlarına ve birçok kez 
denememe rağmen bir türlü kurumsal 
hayata ayak uyduramadım. Onun yerine 
müzik, dans ve sinema gibi ruhuma 
iyi gelen işlerde şansımı denedim.  
80’li yıllarda ise Akatlar ’da şehrin 
ünlü yönetmenlerine, prodüksiyon 
firmalarına ve TV kanallarına görüntü 
tedarik eden küçük bir işyerim vardı. 
20 sene kadar orada köpeğim Rocky ile 
birlikte mutlu bir hayatımız oldu. Onun 
hemen bitişiğinde ise gene minik bir 
müzik dükkanımız vardı. O zamanlar 
çok moda olan mixtape yapardık. 
İnternetten film indirme dönemi 
başlayınca üzülerek kapattık o küçük 
sevimli işyerimizi. Şimdi film tutkumu 
bol bol film seyrederek, müzik tutkumu 
ise özel partilerde DJ’lik yaparak 
tatmin ediyorum. Aynı zamanda kişisel 
koçluk yapıyorum. Dans hayatıma ise 
Uluslararası Dans Örgütü’nde (IDO) 
devam ediyorum. Eğitmenliğin yanı sıra 
uluslararası dans yarışmalarında jüri 
üyeliği, hakemlik ve örgütün Türkiye 
daimî delegesi olarak görev alıyorum.

n Peki, dans ile ilk ne zaman, 
nerede ve nasıl tanıştınız?

Ben hayatın işaretlerine, evrenin bizim 
seçimlerimiz için yolumuza yerleştirdiği 
kilometre taşlarına çok inanırım. Dans 
işte tam da bu şekilde hayatımın birçok 
döneminde sık sık karşıma çıktı. 
Onunla ilk tanıştığımızda 60’lı 
yılların başları idi, yatılı ilkokula 
yeni başlamıştım. Babamın Beyoğlu 
İstiklal Caddesi’nde tarihi bir binanın 
alt katında ‘Dancing Club’ adında 
bir mekânı vardı. Böyle içinde hep 
müzik çalan; gündüzleri dans dersleri, 
akşamları ise partiler yapılan; 
duvarlarında dev aynalar, kalın kadife 
perdeler, uçsuz bucaksız bir parke 
zemin ve onun üzerinde kayarcasına 
dans eden insanlar olan bir mekân... 
O zamanın moda dansları; Foxtrot, 
Quickstep, Paso Doble, Rock’n Roll, Cha 
Cha Cha… 
Çoğu Doğu Avrupa’dan gelen dansçılar 

üzerlerinde şık kıyafetlerle davetlilerle 
dans ederlerdi. Özellikle hafta sonu 
akşamları Necmi Rıza Ahıskan, 
Vasfi Rıza Zobu, Tuncel Kurtiz, Lale 
Oraloğlu, Çetin İnöntepe, Haldun Taner 
gibi Pera’nın dansa meraklı meşhur 
simaları mekânı ziyaret ederler, benim 
de hem onlarla tanışmam hem de 
babamla sohbetlerini dinleme şansım 
olurdu. Ayrıca Atatürk’ün Cumhuriyet 
balolarında Türk subaylarına salon 
danslarını öğretmek için yurt dışından 
özel olarak getirttiği Mösyö Ardaş 
Panosyan da hem babamın yakın dostu 
hem de mekânın müdavimlerindendi.
Mekâna 18 yaşından küçüklerin 
girmesi yasaktı. Ancak bu yasak bana 
pek sökmezdi. Hafta sonları yatılı 
okul çıkışı ve tatil günleri mekânın 
arka sokaktaki servis kapısından girer, 

mutfaktan dikkati çekmeden içeri 
süzülür, sonra da pist ile arka bölümü 
ayıran kalın kadife perdelerin arasına 
saklanarak saatlerce hayranlıkla dans 
edenleri seyrederdim.
İlk aşkımı işte tam da o yıllarda 
yaşadım ve de ilk dans derslerimi ondan 
aldım. Şimdi tam hatırlayamıyorum 
ama sanırım ismi Anastasia olan bir 
Rus dansçı idi. Dans ederken o kıvrak 
dönüşlerini, ahenkli süzülüşlerini 
seyretmek benim için adeta Emek 
Sineması’nda ‘West Side Story’ i 
seyretmek kadar zevkliydi. Babamın 
iltiması ile ilk dans derslerimi aldığım 
Mösyö Panosyan dışında bir diğer 
dans eğitmenim de oydu. Aramızdaki 
boy farkına aldırmadan bana pistin 
bir kenarında Cha-Cha, Rumba veya 
Foxtrot öğretmeye çalışırdı.
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İşte dans ile ilk tanışmam 60’lı yılların 
o unutulmaz günlerine denk gelir. 
Dansın ülkede saygı gördüğü, dansa 
gitmenin apayrı bir ritüel olduğu, 
Beyoğlu’na kravatsız, takım elbisesiz 
çıkılmadığı, yüksek sesle konuşmanın 
ayıp sayıldığı o günlere…
Dans ile bir sonraki randevum ise 70’li 
yıllarda kolejde beklemeye kaldığım 
yıllara rastlar. Ailemden gizlice bir 
dans okulunda çalışmaya başlamıştım. 
Çalışmak derken; eğitmenlik, 
asistanlık, hademelik, aklınıza ne 
geliyorsa o yani… Tam da müzikallerin 
çok popüler olduğu, sanatçıların 
sahneye arkalarında mutlaka bir dans 
grubu ile çıktığı dönemler. Ben de bir 
dans grubuna dahil olup müzikallerde 
ve sanatçıların ardında dans ettim. 
Bir yandan da Jazz Dance eğitimi 
alıyordum. Ta ki evlenene kadar...  
Evlilik profesyonel dans hayatımın 
köküne adeta kibrit suyu dökmüştü. 
Ancak evlilik kariyerim de kurumsal 
hayata olan uyumsuzluğum gibi 
başarısızlığa uğrayınca, bu dünyada 
bana kendimi en iyi hissettiren 
müzik-dans-sinema üçgeninde buldum 
yeniden kendimi. 
Tam da o dönemde Karayipler’ den 
Türkiye’ye Latin danslarını getiren 
Ms. Arrindell ile tanıştım. Birlikte 
Swiss Hotel’in bahçesinde dönemin 
en popüler dans mekânı Murphy’s 

Dance Bar’da hem eğitim vermeye 
hem de dans partileri düzenlemeye 
başladık. Daha sonra o ailevi sebeplerle 
ülkesine döndü ve ben de Akatlar 
Kültür Merkezi’nin altında kocaman 
bir stüdyo kiralayarak orada eğitim 
vermeye devam ettim. Tam 12 sene… 
Arada fırsat buldukça da Puerto Rico, 
Cuba, Miami, Los Angeles ve Avrupa’da 
dünyanın ünlü latin dans hocalarının 
workshoplarına katılarak kendimi 
geliştirmeye çalıştım.
2000’li yıllarda ise bir tesadüf eseri 
Uluslararası Dans Örgütü (IDO) 
ile tanıştım. Önce onların dans 
yarışmaları, dans hakemliği/jüri 
üyeliği eğitimlerine katıldım sonra 
da şampiyonalarında görev yapmaya 
başladım. 15 senedir de örgütün 
Türkiye temsilciliğini yürüten 
kuruluşun başkanlığını ve yurt dışı 
daimî delegeliğini yapmaktayım.

n Bize biraz da Uluslararası Dans 
Örgütü’nden (IDO) söz eder 
misiniz? IDO’da aynı zamanda 
dans eğitimi veriliyor mu?

IDO dünyanın WDSF ve WDC 
ile birlikte 3 büyük dans 
federasyonundan biri. Aslında diğer 
iki federasyonun sadece salon dansları 
ile ilgilendiğini düşünürsek IDO sosyal 
danslar alanında 100’e yakın üye ülke ve 
250.000’den fazla dansçısı ile dünyanın 

en büyük dans federasyonu diyebiliriz.
Bu kuruluş eğitim vermiyor, sadece 
eğitilmiş dansçı ve eğitmenlerle 
çalışıyor. Her sene çeşitli kategorilerde 
Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ve 
Dans Olimpiyatları düzenliyor.
Ancak çeşitli ülkelerde Dance 
Adjudicator (dans hakemliği / jüri 
üyeliği) ve Supervisor eğitimleri 
veriyor ardından da sınavlar 
düzenliyor. Zaten ben de 2004 yılında 
Seefeld/Avusturya’da aldığım bir dizi 
eğitim ve sınav sonrasında görev 
yapmaya başlamıştım.

n Bu organizasyonlar ülkemizde 
hiç düzenlendi mi?

Evet. 2009’da Beşiktaş ve Sarıyer 
Belediyelerinin desteği ile TIM Maslak 
Show Center’da IDO Dünya Latin 
Dansları Şampiyonası’nı Türkiye’ye 
getirmeyi ve gerçekleştirmeyi 
başarmıştık. Aynı sene gene İstanbul 
Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve 
Kültür Müdürlüğü’nün desteği, Elite 
Hotel sponsorluğu ile IDO Dünya 
Genel Kurulu’nu yapmıştık. Ayrıca 
gene Karşıyaka Belediyesi’nin desteği 
ile İzmir’de IDO Uluslararası Latin 
Show yarışmasını yapmış ve tüm üye 
ülkelerin beğenisini kazanmıştık. 
Gerçekten de çok güzel ve başarılı 
organizasyonlar olmuştu; tekrarı için 
çaba sarf etmekteyiz. 
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n Diğer ülkelerde durum nasıl?
İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, 
İsveç, Polonya, Rusya, Çekya gibi 
ülkeler dansla bizden çok daha ilgililer. 
Bizdeki futbol fanatikleri gibi oralarda 
da dans kulüpleri ve fanatikleri var. 
Örneğin İtalya’da 5000’den fazla dans 
kulübü var. Bizim 300 uluslararası 
dansçımız varken bu sayı Polonya, 
Slovenya, Çekya gibi ülkelerde 
30.000’in üzerinde. 
Dolayısıyla organizasyonlar da genelde 
bu ülkelerde yapılıyor zaten. Zira 
oralarda dans adeta bir hayat tarzı 
gibi. İnsanlar işten eve geliyorlar, 
duşlarını alıp doğru dans okullarına 
ya da salonlarına gidiyorlar ya eğitim 
alıyorlar ya da sadece dans ediyorlar. 
Hemen hemen her hafta sonu da bir 
dans yarışması var. Oralarda başarılı 
olanlar ise IDO’nun düzenlediği 
Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 
uluslararası dansçılarla boy 
ölçüşüyorlar. Ayrıca her şampiyonada 
görev yapan jüri üyelerinin vermiş 
olduğu workshoplarda da yeni şeyler 
öğreniyorlar ve suya atılan bir taş 
gibi her yıl hare hare büyüyor bu 
etkinlikler…

n Hangi yaş grupları ile ve hangi 
kategorilerde yapılıyor bu 
yarışmalar?

Başlıca 3 yaş grubu var; çocuklar, 
gençler ve yetişkinler. Ancak 
son yıllarda +40, +50 gibi ileri yaş 
kategorileri açılıyor. Ayrıca 5 yaş altı 
kategorilerde de yapılmaya başlandı 
bu yarışmalar. Yani 3 yaşından 
itibaren kendinizi yeterli hissettiğiniz 

ve doktorunuzun da onayladığı her 
yaşa kadar bu dans yarışmalarına 
katılabilirsiniz.
Başlıca kategoriler ise şöyle; 
Sokak dansları: Hip Hop, Brekdans, 
Disco, Tekno, Elektro Boogie ve 
House…
Gösteri sanatları: Bale, Modern, Jazz 
ve Show Dans…
Etnik danslar: Flamenco, Oryantal, 
Folk Dans…
Eşli danslar: Salsa, Bachata, 
Merengue, Latino Show, Arg. Tango, 
Disco Fox, Swing, Hustle, Jitterbug…

n Peki bu yarışmalara nasıl 
katılım sağlanır? Ve bunların 
katılımcılara ne gibi faydaları 
vardır?

IDO yarışmalarına katılmak için bölge 
temsilciliklerine başvurmak, şayet 
bölgede bir temsilci yoksa direkt genel 
merkeze başvurmak gereklidir. Orada 
yarışmacının yeterliliği sorgulanır 
ve teknik kurul tarafından yeterli 
görülürse yarışmaya kaydı yapılır.
Faydalarına gelince, bir IDO lisansına 
sahip olmanın özellikle gençler için 
eğitim alanında çok avantajları var. 
Mesela üniversiteye girerken IDO 
yarışmalarında derece alanlara, ilgili 
federasyonlar tarafından milli sporcu 
belgesi alma konusunda kolaylıklar 
sağlanıyor ve Spor Bakanlığı’nın da 
desteği ile milli sporcu belgesi alan 
bu gençler üniversiteye girerken hem 
giriş sınavında ek puan hem de geri 
ödemesiz burs alıyorlar. Ayrıca IDO’nun 
uluslararası yarışmalarına katılmış ve 
derece almış dansçılar yurt dışında 

okumak istediklerinde hazırladıkları 
kişisel dosyalarındaki belgelere göre 
saygın üniversitelere öncelikli olarak 
kabul ediliyorlar. 
IDO Uluslararası organizasyonlarına 
katılım ve detaylar için:  
www.ido-dance.com  sitesinden her 
türlü bilgi alınabilir.

n Sizce dans nedir? Yani insanlar 
neden dans etmeli?

Dans benim için her şeyden önce sosyal 
bir olgu. Bu sayede insan hem yeni 
insanlar tanır, çevresini geliştirir hem 
de sağlıklı ilişkiler kurar. Sıkı bir dans 
seansı ile ciddi ter atar, vücudunuzdaki 
toksinlerden de kurtulursunuz. 
Ve ayrıca dans ederken hiçbir şeyi 
düşünmeden sadece müziğin uyumuyla 
hareket ettiğiniz için hem bir anlamda 
meditasyon yapmış olursunuz hem de 
modern hayatın ruhunuza yüklediği 
tüm olumsuzluklardan ve negatif 
etkilerden kurtulup huzur bulursunuz. 
Yani dans bana göre en güzel terapidir!

n Okuyucularımıza son bir 
mesajınız olur mu? 

Yaşınız ne olursa olsun, hiç vakit 
kaybetmeyin; size en yakın dans 
okuluna başvurun ve hemen dans 
etmeye başlayın. En azından 
hayatınızda bir kez bunu deneyimleyin. 
Göreceksiniz hem daha fit olacak 
hem de kendinizi çok daha iyi ve 
mutlu hissedeceksiniz. Ayrıca 
unutmayın, dans özellikle belli bir 
yaştan sonra alzheimer ve demans 
gibi rahatsızlıklara karşı da en güçlü 
korunma kalkanıdır.
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Damarlarında Mekong 
Nehri ile Tonle Sap Gölü’nün 
yaşam dolu suları akan; 
Tayland, Laos, Vietnam ve 

Tayland Körfezi tarafından çevrelenmiş, 
Güneydoğu Asya’nın en küçük 
ülkelerinden biri Kamboçya. Özellikle 
yakın tarihi boyunca yaşadığı savaşlar, 
istilalar ve soykırımlar; yoksulluk, 
yolsuzluk, eğitim, sağlık, insan hakları, 
altyapı ve çevre gibi birçok konudaki 
sorunları günümüze de yansımış. Son 
yıllardaki ekonomik atılımlar sayesinde 
15 milyon nüfuslu ülke, fakirlik 
oranı en hızlı düşen ülkeler listesinde 
yukarılarda yer alsa da bu rahatlama 
göründüğü kadarıyla sokaktaki 
insanları çok etkilememiş.
Bin yıl önce, dünya harikalarından ve 
ülkenin sembolü haline gelen benzersiz 
tapınaklar kenti Angkor Wat’ı inşa eden 
Kmer medeniyeti, tüm olumsuzluklara 
rağmen, gelecek nesillere daha iyi 
bir ülke bırakabilmek için çalışıyor. 
Yemyeşil doğası, biyolojik çeşitliliği, 
her keseye uygun tatil seçenekleri, 
cennet adaları ve özellikle de çektikleri 
acıları yüzlerinden okunan sevecen 
insanlarıyla dünyanın dört bir yanından 
turistleri ve gezginleri kendisine 
çekiyor. 

KMER KRALLIĞI
Bölgedeki insan medeniyetine dair 
ilk izler M.Ö. 6-7 bin yıl öncesine 
kadar gitse de bildiğimiz anlamıyla 
Kmer Krallığı’nın kuruluşu 8. yüzyıla 
uzanıyor. Hindistan etkisindeki Funan 
Devleti ile Chenla’nın birleşmesi ile 802 
yılında Kral Jayavarman II’nin, Java’dan 

D

ASIM GÜNEŞ
Ufak tefek kaçamakları sayılmazsa 
1970’de başlayan hayatının neredeyse 
tamamı İstanbul’da geçti. 20 yıldan 
uzun süre değişik ulusal gazetelerde 
muhabirlik yaptı. Hep başkalarının hayat 
hikayelerini yazdı; ta ki 40 yaşında 
canına tak edip evi barkı satıp her şeyi 
geride bırakarak sırt çantasını alıp 
kendini yollara vurana kadar. Artık kendi 
hikayelerini yazıyor; daha doğrusu 
yaşıyor. 2014 yılından beri çadırı, uyku 
tulumu ve matıyla evi sırtında dünyayı 
arşınlıyor. Afrika, Asya ve Amerika’da 
yaklaşık 30 ülke dolaştı. Neden diye 
soracak olursanız belli bir sebebi yok. 
Öyle kendini bulmak, içsel yolculuk 
yapmak gibi derin, ruhani anlamları yok. 
Sadece keşfetmeyi, yeni yerler, insanlar 
ve kültürler görmeyi seviyor. 

Gülümseyen insanların fakir 
ülkesi Kamboçya…Aslında 
buruk bir tebessüm desek 
daha doğru olur belki de… 
Bir tarafta halkın kırılmışlık 

öyküsüyle sarmalanmış 
bir geçmişin acıları ve 

anıları, diğer tarafta engin 
bir hoşgörü ve kabulleniş…

Tatlı ekşi bir sos tadı 
sanki damaklarda, nereye 
koyacağını bilemediğin…

KAMBOÇYA HAKKINDA 
10 İLGİNÇ BİLGİ
1- Ülkenin sembolü olan tapınaklar kenti 
Angkor Wat, 1.626.000 metrekarelik 
alanıyla dünyanın en büyük dini yapısıdır. 

2- Angkor Wat, ulusal simge olarak 
ülkenin bayrağında yer alır ve Kamboçya, 
bayrağında yapı simgesi bulunan birkaç 
ülkeden biridir.

3- Kamboçya’da hiçbir zaman Mc Donalds 
açılmamıştır. 

4- Nüfusun yarısından çoğu 20 yaş 
altındadır.

5- En çok isim değiştiren ülkelerdendir. 
Özellikle son 60 yılda neredeyse başa 
gelen her yünetim isim değiştirmiş. 

6-Budist rahipler başta olmak üzere 
insanların başına dokunmak ya da ayak 
tabanlarını karşısındakine gösterecek 
şekilde oturmak hakaret sayılır.

7- Maalesef orman ve yeşil alan 
katliamında dünyada en üst sırada yer alır. 

8- Kendi parası Riel’in dışında Amerikan 
doları her yerde geçer ama kâğıt para 
konusunda çok seçiciler. En ufak hasar 
olan parayı kabul etmezler.  

9- 2001 yılında Tomb Raider filmi için 
Kamboçya’ya gelen ünlü oyuncu Angelina 
Jolie, ülkeden ve insanlarından çok 
etkilenir. Kral Norodom Sihamoni 2005 
yılında, gönüllü tanıtım elçisi olan Angelina 
Jolie’ye Kamboçya vatandaşlığı verir. 

10- Ülkenin güneyindeki en turistik 
adalarından Koh Rong’daki işletmelerin 
neredeyse üçte biri Türklere aittir. 
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bağımsızlığını ilan etmesiyle doğan Kmer 
Krallığı, 15. yüzyıla kadar bölgede önemli 
bir güç olarak egemenliğini sürdürüyor. 
Başlarda Hindistan’ın etkisiyle 
Hinduizm’e inanılan krallıkta daha sonra 
Theravada Budizm’ine geçiliyor. 
Dünya şaheserleri listesinde yer alan 
Angkor Wat’da 12. yüzyıl başlarında 
hüküm süren Kmer Kralı Suryavarman 
II tarafından Hindu Tanrısı Vişnu’ya 
adanarak inşa ediliyor ama daha sonra 
Budist Tapınağına çevriliyor. 

SAVAŞLAR İŞGALLER 
SOYKIRIMLAR TARİHİ
15. yüzyılda komşu krallıklarla yaşanan 
savaşlar, ekonomik ve ekolojik sorunlar 
krallığın sonunu getiriyor. Ayuttahaya, 
Vietnam, Tayland (Siam) tarafından 
toprakları ele geçirilmeye başlanıyor. 
Ülkeler arasında durmaksızın yaşanan 
güç savaşları, Kamboçya’yı karanlık bir 
çağın içine sokuyor. Tabii bölgeye gelmeye 
başlayan Avrupalılar da buna tuz biber 
ekiyor. 
En son, bölgenin hakimiyeti için başlayan 
Tayland-Vietnam Savaşı (1841-1845) 
ortak kontrol anlaşması ile sonuçlanınca, 
dönemin Kralı Norodom Prohmborirak 
tabiri gereğiyse denize düşüp yılana 
sarılıyor. Bir anlaşma ile Fransa’nın 
koruması altına giriyor. Kamboçya içinse 
bu durum yağmurdan kaçarken doluya 
tutulma olarak sonuçlanıyor. Bu durumda 
1867’den özgürlüğünü kazandığı 8 Kasım 
1953’e kadar Fransız sömürgesi altında 
kalıyorlar. Arada Japonlar kısa süreliğine 
ülkeyi işgal etse de Fransızlar yönetimi 
tekrar ele geçiriyor. O yüzden Fransızca 
hala ülkede en yaygın konuşulan dillerden 
biri ve ülkeyi gezerken en çok Fransız 
turistle karşılaşmanın da sebebi. 

KAMBOÇYA’DA ACININ RENGİ KIZILDIR
Fransızlar tarafından kontrol etmesi 
kolay olur diye 1941’de başa getirilen genç 
kral Norodom Sihanouk, beklenmeyen 
şekilde 9 Kasım 1953’te bağımsızlığını 
ilan ediyor. Tabi Avrupalıların terk etmek 
zorunda kaldıkları hemen hemen tüm 
sömürgelerinde olduğu gibi burada da 
özgürlük ülkeye mutluluğu getirmiyor. 
Hatta dış destekli güç mücadeleleri ve iç 
savaşlar Kamboçya halkına tarihinin en 
kanlı ve acı dolu günlerini yaşatıyor. 
Vietnam Savaşı’nda, komünistlere 
yardım edildiği gerekçesiyle hem Vietnam 
hükümeti hem de Amerika tarafından 
bombalanıyor. 
1970’de kralın Pekin’i ziyareti sırasında, 
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Başbakan Lon Nol ile Prens Sisowath 
Sirik Matak askeri bir darbe ile 
yönetimi ele geçiriyor. Başa gelen 
yeni hükümetin ilk emri, komünist 
Vietnamlıların ülkeyi derhal terk 
etmelerini istemek oluyor. Kuzey 
Vietnamlı ve Viet Kongluların bu talebe 
silahla karşılık vermesi ve devrik kralın 
da yeni hükümeti devirmek için buna 
destek vermesi ile iç savaş başlıyor. 
İşte Kamboçya tarihinin en kanlı 
günlerini yaşatacak Kızıl Kmerler de 
özellikle bu dönemde güç kazanmaya 
başlıyorlar. Komünizm ile Fransa’da 
üniversite eğitimi aldığı dönemlerde 
tanışan Pol Pot liderliğinde başkente 
giren Kızıl Kmerler yönetimi ele 
geçiriyor. Çin’in Mao’cu tarzından 
etkilenen Pol Pot, hızlı şekilde 
kentleri boşaltıyor. Nüfusun büyük 
çoğunluğunu hayalindeki tarım 
toplumunu kurmak için, daha sonraları 
‘Ölüm tarlaları’ (Killing Field) olarak 
anılacak kamplara sürüyor. 1975-1979 
yılları arasında, ölüm tarlalarında 
9 milyona yaklaşan Kamboçya 
halkının yaklaşık üçte birine yakını 
ya idam edilerek ya da hastalık ve 
açlıktan hayatını kaybediyor. Yakın 
tarihin en kanlı hikayeleri bu tarlalarda 
yazılıyor. 
Pol Pot özellikle etnik azınlıklar ile 
eğitimli ve elit kesimi hedef alıyor. 
Yabancı dil bilmek, diş dolgusu ya 
da teli taşımak, gözlük takmak bile 
öldürülmek için yeterli oluyor. İnsanları 
öldürürken mermi harcamamak için 

çekiç, balta, mızrak hatta testere gibi 
keskin kenarları olan bir çeşit ağaç 
dalı bile kullanılıyor. Ama insanın 
kanını en donduran şeylerden biri 
sanırım, başkent Phnom Penh’in 
hemen dışındaki, en büyük ölüm tarlası 
Choeung Ek’te yaşanıyor. Ziyaretçilerin 
üzüntülerini belirtmek ve hayatını 
kaybedenleri anmak için bıraktığı 
bileklik ya da kolye gibi eşyalarla 
kaplı bir ağaç, Chankiri Ağacı (Ölüm 
ağacı) özellikle dikkat çekiyor. Sebebi 
ise buraya gönderilen bebeklerin 
annelerinin gözü önünde kafalarının 
bu ağaca vurularak öldürülmesi. Olayın 
tanıklarının ifadelerine göre sebebi 
tüm diktatörlerde olduğu gibi, Pol 
Pot’un ve adamlarının da korku içinde 
yaşamasından ve çocukların büyüyüp 
intikam almasından korkmalarından 
kaynaklanıyor. Bugün de ülkenin dört 
bir yanına yayılmış ölüm tarlalarını 
ya da soykırım müzelerini ziyaret 
etmek ve insanoğlunun en karanlık 
noktalarını görmek mümkün. 
Kanlı Kızıl Kmer rejimi, 1979’da 
Vietnam’ın ülkeyi işgal etmesiyle son 
buluyor. Sonrasında da birkaç farklı 
geçiş hükümeti ile güç mücadeleleri 
devam etse de en sonunda kral 
Norodom Sihamoni tarafından restore 
edilen anayasal monarşi yönetimine 
geri dönülüyor. Ülkenin içinde 
bulunduğu en büyük sorunlardan biri, 
politika ve bürokrasiyi sarmış yozlaşma 
olsa da insanların yüzü artık daha fazla 
gülüyor. 

YAPILACAK ŞEYLER
Ölüm tarlaları gibi insanı insanlığından 
utandıracak yerlerin dışında Kamboçya 
aslında bir gezgin cenneti… 

ANGKOR WAT
Tabii yapılacaklar listesinin başında 
turist başkenti Siem Reap’in 6 
kilometre dışında yer alan, dünya 
şaheseri Angkor Wat tapınaklar 
kentini ziyaret etmek var. Her yıl 2 
milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan 
tapınak kompleksi doğal olarak 
ülkede en pahalı faaliyetlerden; günlük 
37, 3 günlük 62 dolar. 
Bütün tapınakları ziyaret etmek 
isterseniz bir gün kesinlikle yetmez. 
3 günlük ya da haftalık kombine 
bilet almak daha mantıklı. Böylelikle 
Lara Croft’un koşturduğu bu antik 
kenti çok daha iyi hissedebilirsiniz. 
Gün doğumunu ve batımını özellikle 
yakalamaya çalışın.

TONLE SAP GÖLÜ YÜZEN KASABA VE 
APSARA DANSI
Güneydoğu Asya’nın en büyük gölü 
olan Tonle Sap ve göldeki yüzen 
balıkçı kasabası da diğer önemli turist 
destinasyonlarından. Yine Siem 
Reap’tan ulaşması oldukça kolay olan 
göl ve yüzen kasaba özellikle fotoğraf 
meraklılarının ilgisini çekecektir. 
Siem Reap’a gelmişken Kamboçya’nın 
geleneksel dansı Apsara Show’u da 
izlemeden geçmeyin. 
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KRATİE’DE MEKONG YUNUSLARINI 
ZİYARET
Siem Reap’a oranla çok daha az turistik 
olan Krati benim en sevdiğim yerlerden 
biri olmuştu. Kolonyal dönemden 
kalma yapılarıyla dikkat çekici. Günlüğü 
1 dolara bisiklet kiralayıp kıyıda köşede 
kalan her yere gitmiştim. Turistik 
olmadığı için sizi yürüyen dolar olarak 
görmeyen Kamboçyalıların aslında ne 
kadar güleryüzlü ve arkadaş canlısı 
olduklarını daha net anlıyorsunuz. 
Ayrıca, şehrin biraz dışında şişe 
burunlu Mekong yunuslarını 
görebileceğiniz bir yer olması da buraya 
ekstra çekicilik katıyor.

TRAFİK KAOSUNUN 
BAŞKENTİ PHNOM PENH
2 milyon nüfuslu başkent Phnom Penh 
tam anlamıyla trafik kaosu başkenti. 
En azından ben oradayken öyle idi. 
Hindistan’dan bile kötü diyebileceğim 
tek yer. Kavşaklarda ışık, geçiş önceliği 
gibi en basit trafik kurallarının bile 
esamesi okunmuyor. Herkes her yerden 
geçiyor. Başkentte görülmesi gereken 
yerlerin başında bana göre Ulusal 
Müze yer alıyor. Sonra Killing Field ve 
Kraliyet Sarayı geliyor. Yerel pazarlar 
da özellikle fotoğraf çekmek için harika. 
Ama dikkat edin, herkes fotoğraf 
konusunda o kadar gönüllü değil. 

KUMSAL DENİZ GÜNEŞ PARTİ VE TÜRK 
ADASI KOH RONG
Tabii buraya kadar yazdıklarım ülkenin 
Tayland Körfezine açılan kıyıları… 
Sihanoukville’le bunlardan en bilineni. 
Şehrin biraz dışındaki plajlarda sakin ve 
görece hesaplı bungalowlar bulup tadını 
çıkartabilirsiniz. Ama bence burada 
hiç vakit kaybetmeyin ve ilk tekne ile 
Koh Rong ya da Koh Rong Sanloem 
adalarından birine geçin ve sürprizlere 
hazır olun. Çünkü adalara sefer yapan 
iki firmadan biri dahil, özellikle Koh 
Rong’taki işletmelerin neredeyse üçte 
biri Türklere ait ya da bir Türk çalışıyor.

ROKETATAR MI KULLANMAK  
İSTİYORSUNUZ? TAM YERİNE GELDİNİZ
Kamboçya’nın en enteresan turistik 
faaliyeti sanırım atış poligonu turizmi. 
Tabancadan otomatik tüfeğe, el 
bombasından roketatara kadar hemen 
her tür silahı kullanma şansınız var. 
Tabi ücretini ödedikten sonra. Mermi 
başına 2-3 dolardan başlıyor fiyatlar. El 

bombasında 80, RPG’de 350-400 dolara 
kadar çıkıyor.

KONAKLAMA
Kamboçya tam düşük bütçeli gezgin 
cenneti. Paylaşımlı odalarda (dorm) 
2-3 dolardan başlayan fiyatlara 
konaklamak mümkün. Biraz daha iyi 
şartlar isterseniz 5-8 dolara gayet iyi 
performans yakalarsınız. Özel odalar 
biraz daha pahalı tabi ama başka 
yerlerle karşılaştırıldığında yine de 
makul. Bunun yanı sıra gayet lüks 
oteller de bulabilirsiniz. 

ULAŞIM
Genelde minivanlarla ya da otobüslerle 
yolculuk yapılıyor. Minivanlar biraz 
daha pahalı ama daha konforlu. Ayrıca 
iki tren hattı da var. Ülke küçük olduğu 
için yolculuklar çok uzun sürmüyor 
ama asfalt yolların azlığı nedeniyle 
hoplayıp zıplamaya hazır olun. Bana 
kalırsa en iyi ulaşım seçeneği, sağlam 
bir motosiklet kiralayıp tamamen özgür 
olarak gezmek. 

YEME-İÇME
Bütün Asya ülkelerinde olduğu 
gibi Kamboçya mutfağının başrol 
oyuncusu da pirinç ve pirinç ürünleri. 
Bunun dışında Tonle Sap, Mekong 
ve Tayland Körfezi’nden gelen su 
ürünleri de Kamboçya mutfağının 

vazgeçilmezlerinden. Noodle ve Fransız 
etkisiyle baget ekmeğe yapılmış 
sandviçler ayak üstü atıştırabileceğiniz 
şeyler. Oldukça yaygın sokak 
restoranlarında ise genelde tavuk ya 
da et ürünleri satılıyor. Yeme içme 
konusunda daha maceraperest biri 
iseniz tarantula ve değişik böcek 
kızartmaları tam size göre olabilir.

İKLİM 
Muson etkisinde tropikal iklime sahip 
bir ülke Kamboçya. Yani mevsimi yok, 
sadece iki sezonu var. Yağışlı sezon 
Mayıs-Ekim, kurak sezon Kasım-Nisan 
arası. Ortalama sıcaklık 20-30 derece. 
Yani öyle soğuk havaya denk gelme 
şansınız pek yok. Hafif şeylerin yanında 
bir tane yağmurluk alın yeter de artar. 

Dünya turum boyunca en sevmediğim 
şey; “Aman şurası çok tehlikeliymiş! 
Aman burası çok tehlikeliymiş! Sakın 
gitme!” muhabbeti olmuştur. Bir 
aylık gezim boyunca hiçbir tehlike 
yaşamadığım gibi hiçbir tehlike de 
hissetmedim. Tekstilden sonra en 
büyük gelir kaynağı turizm olduğu 
için zaten özellikle turistlere yakın 
ilgi gösteriyorlar. Yani bırakın kötü 
düşünceleri bir kenara ve sadece 
gezinizin tadını çıkartın. Bu kadar 
Türk buraya yerleştiğine göre bir sebebi 
olmalı.
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Drone… Hayatımıza insansız hava 
araçları ‘İHA’ terimiyle birlikte giren 
yepyeni bir kelime. Ve tüm üst 
düzey teknolojiler gibi askeri amaçla 
üretilmiş bir teknoloji aslında… 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
DRONE TEKNOLOJİLERİDRONE TEKNOLOJİLERİDRONE TEKNOLOJİLERİDRONE TEKNOLOJİLERİ

Bo
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AZ

IR
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Drone teknolojileri uzun 
zamandır istihbarat 
ve askeri alanlarda 

kullanılıyor. CIA müzesinde sergilenen, 
geliştiricilerinin bir saat tamircisi ile 
birlikte 1970’lerde prototip olarak 
ürettiği, yusufçuk böceği boyutundaki 
drone, bu teknolojilerin şimdilerde 
nerelere ulaşmış olabileceği anlamında 
bize fikir verebilir. Sıkıştırılmış gazla 
çalışan, minik bir motora sahip olan 
bu böcek drone, sensörlerle yolunu 
bulabiliyor ve kaydettiği sesleri kuyruk 
kısmındaki anten yardımıyla yükseltici 
araca gönderebiliyordu. Üstelikte bunu 
henüz 1970’lerdeyken yapabiliyordu. 
Sivilde drone kullanımı ise ilk olarak 
sinema – TV – fotoğrafçılık alanında 
oldu. Benim gibi 80’li yıllarda doğanlar 
çok iyi bilir, uçan kameralar sanki 
uzaydan gelen cihazlar gibiydi. Yakın 
bölgede film, reklam, dizi çekimi var ise 
koşa koşa izlemeye giderdik. 
Şimdilerde ise drone dediğimizde 
ortalama bir teknoloji mağazasından 
bir cep telefonu fiyatına dahi satın 
alınabilen kumandalı ve çoğunlukla 
kameralı küçük cihazlar geliyor 
aklımıza. O kadar çok yayıldı ki 
devlet bir düzenleme yaparak bu 
cihazları kayıt altına almaya başladı. 
Hatta günümüzde drone pilotluğu 
adında kurslar dahi açıldı ve oldukça 
popülerler. 2018 Ocak ayı itibariyle, 
Türkiye’de resmi makamlar tarafından 
verilen bilgiye göre 30 bin civarında 
kayıtlı drone olduğu söyleniyor olsa 
da yasadan önce alınanlarla birlikte 
aslında 30 bin civarında drone mevcut 
olduğunu öngörebiliriz. 
Böyle bir cihazın sağlık sektöründe 
kullanımının hem halk sağlığı hem 
de hizmete erişim ve ürün tedarik 
etme noktasında ne kadar faydalı 
olabileceğini düşünebiliyor musunuz?

İLKYARDIMA DRONE DESTEĞİ 
Sağlık sektöründe drone kullanımı 
deyince eminim benim gibi 
birçoğunuzun aklına, ulaşımı zor 
olan noktalara hızlı tıbbi cihaz ve 
ilaç erişimi geliyordur. Evet, tam da 
bu noktada drone kullanımı hayata 
geçmiş durumda. Avrupa’da yapılan 
bir araştırmada her yıl 800 bin 
kişinin kalp krizi geçirdiği, bunların 
ise sadece %8’inin kurtulduğu 
görülmüş. Ölümlerin birçoğunda ise 
sebep olarak acil servise geç erişim 
ön plana çıkmış durumda. Beyin 
ölümü ve ölümcül durumlar malum 
ilk 4-6 dakika arasında gerçekleşiyor. 

Drone bu konuda inanılmaz 
başarılı; 12 kilometrekarelik bir 
alana sadece 1 dakika içinde 
defibrilatör ve minimum acil 
yaşam desteği ulaştırabiliyor. 
Olayı daha ileriye taşırsak, nabız 
sensörlü akıllı saat teknolojileri ile 
kişinin kalp krizi geçirdiğini anında 
hissederek koordinasyon merkezine 
kişinin bulunduğu noktanın GPS 
koordinatlarını gönderebilecek ve 
drone ile defibrilatör ulaştırılmasını 
sağlayacak bir sistem kurmak hiç de 
hayal değil artık. Günümüz teknolojileri 
ile oldukça uygun fiyatlı ve yapılabilir 
teknolojiler bunlar. Avrupa’da şu an 
pilot uygulaması yapılan sistemde, 
ambulans talep edildiği anda en az 
22 dakikada olay yerine gelebilirken 
drone kullanımıyla bu süre 5 dakikanın 
altına inebiliyor. Drone’ların doğru 
lokasyonlara yerleştirilmesi, sayıca 
fazlalaşması ve bahsettiğim akıllı 
nabız takip sisteminin kullanılması 
ile bu dakikalar daha da inecektir. 
Bu drone’ların açık alan internet 
teknolojileri ile görüntülü görüşmeye 
de olanak sağladığını, kişinin verilerini 
online olarak merkezdeki hekimlere 
ilettiğini, ambulans hizmeti ulaşana 
kadar kişinin yaşamdan kopmamasını 

sağlayabileceğini ise sanırım söylemeye 
bile gerek yok. 
Tanzanya’da ulusal sağlığı geliştirme 
adına yapılan bir anlaşma ile 
uluslararası sağlık ve yardım şirketleri 
şu an drone’lar sayesinde ulaşımı 
zor olan birçok bölgeye HIV ilaçları, 
sıtma ilaçları, bilumum acil ürünler ve 
kan ürünlerinin sevkiyatını sağlamış 
durumda. 

DOĞAL FELAKETLERDE 
DRONE NE YAPABİLİR
Doğanın gücünü gösterdiği deprem 
vb. doğal afetler sonrasında ulaşım 
sağlamanın oldukça zor olduğu anlarda 
drone’lar yardımı ile acil medikal 
ihtiyaçların çok kolaylıkla iletilebilmesi 
mümkün. 2012 Haiti depreminde 
askeri drone’lar yardımıyla bölgeye 
insani yardım malzemeleri ve tıbbi 
malzemelerin ulaştırıldığını TV’lerden 
görmüş olanlarınız vardır. Oldukça 
maliyetli olan ve deneyimli bir pilot 
sayesinde uçurulabilen helikopterlerin 
aksine, sadece tıbbi malzeme vb. ürün 
ulaştırılması konusunda drone’ların 
GPS uyduları sayesinde nokta atışı ile 
istenen yere ulaşabilmesi gerçekten 
muhteşem bir teknoloji. 

D
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ORGAN NAKLİYATINDA 
DRONE KULLANIMI
Organ naklinde ise hızın ne kadar 
önemli olduğu malumunuz; bir 
çoğumuz televizyonlarda üzerinde 
‘Dikkat organ!’ yazan, organın 
bozulmasını önlemeye yardımcı bir 
kutunun bir görevli tarafından koşa 
koşa ambulansa, oradan da helikoptere 
yol almasını izlemişizdir. Drone’lar 
tam bu noktada imdadımıza yetişiyor. 
Ambulans ile ne kadar geçiş üstünlüğü 
olursa olsun, helikoptere veya uçağa 
yetişmesi yarım saati bulabilecek 
olan, kaybedilen her dakikanın hayati 
önemde olduğu bu sevkiyatın dakikalar 
içinde yapılabilmesi drone’lar için iş 
dahi değil. O kadar hızlılar ve o kadar 
pratikler ki her noktada var olmalarıyla 
insan sağlığına ne kadar pozitif 
etkileri olabileceği konusunda heyecan 

duymamak elde değil. 

DRONE İLE SAĞLIĞINIZI  
UÇURUYORUZ 
Çeşitli şirketlerin ürettiği şu an aktif 
olarak kullanılan birçok drone mevcut. 
Seatle’s VillageReach isimli drone 
şu an köylerden ve zor ulaşılabilen 
bölgelerden merkez hastanelere, 
laboratuvarlara kan numunesi 
taşımakla görevli ve bu işi gayet 
başarılı şekilde oldukça hızlı yapıyor. 
Zipline isimli bir başka girişim ise 
acil durumlarda kan ihtiyacı için 
minik bir İHA ile birlikte çalışan bir 
drone yaparak uygun kanı neredeyse 
ülkenin bir ucundan diğer ucuna 
uzaklık limitlerini zorlayarak oldukça 
hızlı şekilde götürebilmeyi vadediyor. 
Teknoloji devi Google’ın üst şirketi 
Alphabet ise boş durmuyor ve 

apayrı bir drone geliştirme birimine 
sahip. Bu drone’lar da ihtiyaç 
durumunda ambulanstan önce acil 
durum kitini bölgeye ulaştırabilmeyi 
vadediyor. Hatta aynı şirketin sağlık 
teknolojilerinde de kullanılabileceğini 
öngördüğü Google glass ile acil 
durumlarda sağlık profesyonelleri 
bölgeye ulaşana kadar, yardım edecek 
kişiye basit bir ilk yardımı kolaylıkla 
yapabilmesine olanak sağlayacak bir 
teknolojiyi geliştiriyorlar. 
Drone’ların sağlık alanında kullanımı 
sadece bu kadar değil tabi ki… 
Laboratuvar numunelerinden acil 
anaflaktik serumlara, kan ürünlerinden 
acil ilaçlara, organ nakline, kayıp 
kişilerin ormanda termal kameralar 
ile aranmasından ulaşılamayan 
bölgelere medikal ve acil yaşam desteği 
ulaştırmaya kadar birçok alanda aktif 
olarak kullanılıyor. 
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DRONE’LARIN YÜKSELİŞİ 
Arama motorlarına ‘drone in 
healthcare’ yazdığınızda karşınıza 
birçok akademik makale çıkıyor. Artık 
konu basit bir transport işleminden 
öte birçok akademik makale ile 
bilimsel olarak da inceleniyor ve 
dünya gelecekte drone’lar ile “İnsan 
sağlığına pozitif neler yapabiliriz? 
Nasıl katkı sunabiliriz?” 
düşüncesinin peşinde art arda bilimsel 
araştırmalar yapıyor. Birçok ülke 
üniversitelerinde bu alanda bütçeler 
sağlayarak araştırmacıları teşvik ediyor. 
Ülkemizde henüz emekleme 
aşamasında olsa da özellikle sağlık 
sigorta şirketleri açısından kişinin 
hayat kalitesini yükseltebilecek birçok 
proje geliştirilmesi mümkün. Nabız 
kontrollü akıllı saatler veya göğüs 
çevresine monte edilebilen bantlarla 
kişinin acil ihtiyacı durumunda GPS 

ile drone gönderimi vb. teknolojiler 
geliştirilmeye oldukça açık alanlar. İlaç 
sevkiyatı konusunda ise ülkemizde 
ya da diğer ülkelerde son tüketiciye 
ulaşım için kullanılması yanlış olsa 
da depolardan eczanelere acil ilaç 
sevkiyatı için ucuz maliyetleri ile tercih 
edilmesi muhtemel bir teknoloji drone 
teknolojisi. 
Gelişmelere baktığımızda yakın 
gelecekte gökyüzünde bir drone trafiği 
yoğunluğu görecek olmamız çok olası. 
Özellikle perakende alanlarda eminim 
ki birçok şirket evlerin balkonlarına 
ürün teslimatına başlayacaklar. Şu an 
Amerika’da perakende devi Amazon 
şirketi tarafından sunulan hizmetle 
bir süredir drone ile evlerin bahçesine 
perakende ürün teslimatı yapılıyor.
Gökyüzünde drone trafiği, bunları 
yönetecek olan yapay zekalar, 
insanların perakende alışveriş için nadir 
dışarıya çıkacağı, şehir içi servislerin 
neredeyse tamamen biteceği, tansiyon-
nabız, belki portatif EKG’ler vb. 

verilerin internet yardımıyla merkeze 
gönderileceği uygulamalar hiç de uzak 
değil…Yine yapay zekaların yönetip 
bir uzmana yönlendireceği acil durum 
uyarıları, otomatik olarak evinizin 
balkonuna, bahçesine gelecek olan 
drone’lardan çıkacak olan defibrilatör 
ve bunu uygulayacak olan bir robot 
ile kalp krizinden ölümlerin oldukça 
azalacağı bir gelecek bize göz kırpıyor. 
Hatta insan taşıyan drone teknolojisi 
bu alandaki en iyi çözümler arasında 
bulunuyor. İçerisine binen kişiyi 
pilotsuz olarak belirlenen noktaya 
götürebilecek araç, kim bilir hangi 
alanlarda kullanılabilecek? 
Umarız ki zor ulaşılan köyleri ve 
dağlık arazileri bol olan ülkemizde 
de drone’ların acil durumlarda 
kullanımına ait projeler kısa sürede 
hayata geçer ve teknolojinin halk 
sağlığını pozitif etkileyeceği yeni 
alanlarda projeler geliştirebilir; biz 
de bu alanlardaki gelişmeleri sizlerle 
buluşturabiliriz. 
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Dünyanın en büyük firmalarını ‘en büyük’ yapan 
nedir? Bu firmalar ne gibi stratejik hamleler ile ‘en 
büyük’ olmayı başardılar ve sırları neydi? Sermaye 
mi, maddi diğer varlıkları mı? Yoksa soyut 
varlıkları ve sahip oldukları nitelikli işgücü mü? 

Apple, Microsoft, Amazon, 
Facebook gibi firmaların 
piyasa değerlerini defter 

değerlerinden kat kat yüksek yapan 
sırları bilmeyi kim istemez ki? İlk 
bakışta toplam 3 kişiyle ve sermaye 
sıkıntısı nedeniyle bir evin garajında 
kurulan Apple firması, ortalama 40 
yıllık bir süre zarfında nasıl oldu da 849 
milyar USD piyasa değeri ile Türkiye’nin 
ekonomik büyüklüğü ile yarışacak 
düzeye ulaşıp dünyanın en büyük 
firması oldu? 
Şüphesiz konu işletmeler olduğunda, 
akla ilk gelen üretim faktörlerini bir 
araya toplamak oluyor. Sermaye, 
hammadde, teknoloji, yönetim ve işgücü 
faktörlerini bir araya getiren işletme 
mantığı da toplum ve teknolojideki 
değişim ile birlikte 1990’lı yıllardan bu 
yana değişmeye yüz tuttu…
İşte tam da bu noktada karşımıza 
‘entelektüel sermaye’ kavramı çıktı. 

A
ENTELEKTÜEL 
SERMAYE 
ve İNSAN
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İŞLETMEYE DEĞER KATAN 
BİLDİĞİNİZ HER ŞEYDİR!
En genel tanımı ile bir firmanın piyasa değeri 
ile defter değeri arasındaki fark olarak bilinen 
entelektüel sermayeyi, Thomas A. Steward işletmede 
zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilecek her 
türlü entelektüel malzeme (bilgi, enformasyon, entelektüel 
malzeme, deneyim) aynı zamanda ‘işletmelere rekabet 
üstünlüğü sağlayacak olan çalışanların bildiği 
her şey” olarak tanımlamıştır. Bunlar, iş süreçlerini, 
teknolojilerini, patentleri, çalışan yetenekleri, müşteriler, 
tedarikçiler ve paydaşları hakkındaki bilgileri de 
içermektedir. Entelektüel sermaye ile yakından ilişkili 
olan insan sermayesi, müşteri sermayesi, yapısal sermaye, 
süreç sermayesi, organizasyonel sermaye ise entelektüel 
sermayeyi oluşturan unsurlar olarak belirtilebilir.

Amazon, Coca Cola, Dell, Microsoft gibi dünyanın 
en değerli markalarına yetenek avcılığı yapan Talent 
Growth Advisors firması 2016 yılında yaptığı 
araştırma ile işletmelerin entelektüel sermaye 
endekslerini ortaya çıkarmıştır. Araştırmaya göre 
Pfizer ilaç firmasının toplam entelektüel sermayesi 
işletme değerinin 1,11 katı olarak hesaplanmış ve 
yine aynı araştırmaya göre çalışan başına düşen 
entelektüel sermaye miktarı en yüksek firma yaklaşık 
14 milyon dolar ile Visa olmuştur. 
Gerek iletişim teknolojilerinin gerekse teknolojinin 
gelişimi işletmeler açısından ‘bilgi’ nin kendisini de 
adeta bir ürün, bir meta haline getirdi. Böylelikle 

‘bilgi’ işletmeler için stratejik üstünlük 
sağlayan bir rekabet aracı olarak, üretim 
faktörleri arasındaki hak ettiği yerini aldı. Bu 
gelişmelerle birlikte maddi varlıkların önemi eski 
önceliğini kaybetmeye başlayarak insan sermayesi ve 
bilgiye yönelik unsurlar daha da önemli hale geldi. 
Zira bilgi ekonomisinde işletmelerin en önemli 
kaynakları artık klasik üretim faktörleri değil, 
beyin gücüdür. F. Peter Drucker’ın ‘Landmarks of 
Tomorrow’ adlı kitabında belirttiği gibi çalışanlar 
birer ‘bilgi işçisi’ olarak sermaye unsuru haline geldi 
ve ‘entelektüel sermaye’ ye katkıları ile işletmelerine 
rekabet üstünlüğü avantajı sağlayacaklardı… 

Kaynak: Talent Growth Advisors Intellectual Capital Index for DJIA Stocks

Kaynak: Talent Growth Advisors Intellectual Capital Index for DJIA Stocks
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n Yıllar öncesinde aktifleri büyük olan 
işletmeler başarılı olabilmekteyken 
günümüzde bilgi yoğunluğuna, nitelikli 
ve yaratıcı işgücüne sahip olabilen ve 
bu kaynakları doğru zamanda ve doğru 
bir şekilde kullanabilen işletmeler 
başarıyı yakalamaktadır. Sanayi 
devriminden bu yana gerek toplumsal 
yaşam gerekse işletme yönetiminde 
birçok unsur değişime uğramış, 
toplumlar bilgi toplumuna dönüşürken 
ekonomiler bilgi ekonomisi sürecine 
girmiştir. Bilgi ekonomisine geçiş ve 
teknolojideki değişim küreselleşmeyi 
ve dolayısıyla sınırların ortadan 
kalkması olgusunu da beraberinde 
getirmiştir. Küresel dünya ekonomisi 
açısından firmaların rekabet etmesine 
ve pazardaki yerini korumasına ilişkin 
formüller giderek belirsizleşmiş, 
bu süreç işletmeler açısından soyut 
varlıkların daha da önemli ve can 
alıcı hale gelmesine neden olarak 
entelektüel sermaye kavramının 
önemini günden güne artırmıştır. 

AĞACA HAYAT KATAN KÖKLERİDİR!
Konunun önemini metaforik bir 
üslupla açıklayan Edvinsson ve 
Malone’un tanımına göre işletmeler 
bir ağaca benzemektedir. 
Ağacın gövdesini, dallarını ve 
yapraklarını maddi varlıklar; 
ağacın meyvesini elde ettiği kar; 
kökünü ise görünmeyen değerleri 

olan entelektüel sermayesi 
oluşturmaktadır. Ağacın sağlıklı 
kökler ile beslenebileceği 
işletmelerin ise finansal başarıya 
ancak entelektüel sermayeleri 
ile ulaşabileceği günümüzde 
yadsınamaz bir gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Dünya değişmekte, sınırlar 
belirsizleşmekte, değişime direnen, 
teknolojiyi, bilginin gücünü ve 
çalışanların yetenek ve donanımı gibi 
faktörleri görmezden gelen işletmeler 
erozyona uğrayarak katma değer 
üretemeyen firmalar kaybetmeye 
mahkûm olmaktadır. Sektörünün 
devi birçok firmayı incelediğimizde 
onları dev yapan unsurların; çalışan 
faktörü ve çalışanlarına ilişkin doğru 
seçimler, doğru yönetim stratejileri, 
takım ruhu, örgüt iklimi ve kültürü 
vb. unsurlar olduğuna dikkat etmek 
gerekir. Entelektüel sermayenin 
farkına varmak kadar onu açığa 
çıkarmak ve doğru yönetmek de 
oldukça önemlidir. Özellikle Türkiye 
gibi bilgiyi üretmek yerine ağırlıklı 
olarak ithal eden ülkelerin işletme 
yönetiminde entelektüel sermaye 
unsurlarına eğilmeleri hem iç pazarda 
hem de uluslararası platformda 
rekabet edebilirlik açısından anahtar 
unsurlardan biridir. Geleneksel 
işletmeler her ne kadar maddi 

varlıklara önem verse de modern 
işletmeler için bu anlayış 
değişmekte ve maddi varlıklar 
yerini maddi olmayan varlıklara 
bırakmaktadır. Zira artık günümüzde 
kurum ve firmalar sadece maddi güçleri 
ile değil; bilgi, insan kaynakları ve 
teknolojik güçleri ile gerçek başarıyı 
yakalamaktadırlar. Bu nedenle ‘bilgi 
ve zekâ’ başarılı işletmelerin temel 
üretim faktörlerinden biridir. 

NE YAPMALI?
Bilgi ekonomisinde işletmelerin en 
önemli kaynakları, klasik üretim 
faktörleri değil, beyin gücüdür. 
Bilginin yaratılması ve paylaşılması 
görünmeyen faaliyetler olduğundan 
çalışanları zorlayarak ya da onlara 
talimatlar vererek bilgiyi yönetmek 
mümkün değildir. Bilgi ekonomisinde 
başarı ancak çalışanların 
istekli olması ve katılımlarının 
sağlanmasıyla mümkündür. 
Böylelikle güven ortamında bireylerin 
yaratıcı güçleri açığa çıkartılacak, 
çalışanlar bilgilerini diğerleriyle 
paylaşarak katılım sağlayacak ve 
dinamik bir örgüt yapısı ortaya 
çıkacaktır.

Unutmayınız ki size rekabet 
üstünlüğünü kazandıran 
çalışanlarınızın 
bildiği her şeydir.

NİLÜFER KIRAÇLI LEBLEBİCİOĞLU

NİLÜFER KIRAÇLI 
LEBLEBİCİOĞLU

Dr. BURAK 
LEBLEBİCİOĞLU

BİR KADINBİR ERKEK
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n Entelektüel sermayeyi oluşturan 
en önemli 3 ana unsur vardır: insan 
sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 
sermayesi.
İnsan sermayesi işletmeler için 
kazanılabilir, güncelleştirilebilir 
ve yenilenebilir bir sermaye olarak 
öne çıkarken çalışanlar güçlü bir 
altyapı ile desteklenmedikleri sürece 
potansiyellerinin tamamını işletme 
yararına kullanamazlar. Organizasyon 
yapısı, stratejiler, markalar, patentler, 
Ar-Ge çalışmaları, sistem ve süreçler, 
bina, makina, araç-gereç ve teçhizatlar 
vb. yapısal sermayeyi oluşturur.

MÜŞTERİ VELİNİMETİMİZDİR
Entelektüel sermayenin unsurlarından 
biri ve belki de en önemlisi olan 
müşteri (ilişkisel) sermayesi; 
işletmenin müşterisi, tedarikçisi ve 
toplumdaki diğer paydaşlarla olan 
ilişkisini ortaya koymakta ve bu 
grupların firmaya olan bağlılıklarını 
ifade etmektedir. İşletmelerin temel 
amacı müşterilerini memnun ederek 
kar sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır. 
Bu noktada da firmanın müşteri ile 
olan ilişkilerinde ilişkisel sermaye 
dolayısıyla da entelektüel sermayenin 
önemi ön plana çıkmaktadır. 
Müşteri sermayesi birçok farklı unsuru 
bünyesinde bulundurmaktadır. 

Bunları; markalar, müşteriler, 
müşteri sadakati, işletme adı, 
dağıtım kanalları, iş birlikleri, 
lisans anlaşmaları, franchising 
anlaşmaları vb. olarak sıralayabiliriz. 
Bunlardan en önemlileri marka 
ve müşterilerin sadakatidir. Sadık 
müşteriler işletmeler için sürekli bir 
gelir kaynağıdır ve hatta sadakat 
derecesine göre markanın avukatlığına 
soyunup tüm çevresine de tavsiye 
etmektedir. Müşteri sermayesini 
sağlamanın ve artırmanın tek yolu; 
doğru bir işgücü ve organizasyona 
sahip olmaktan geçer. Teknik 
bilgisi yüksek, yetenekli ve iyi eğitimli 
bir işgücüne sahip firmaların yani 
insan sermayesi gelişmiş firmaların 
müşterileri ile olan ilişkileri olumlu 
yönde gelişecek ve entelektüel 
sermayeleri artacaktır. 

İŞLETMENİN GÖRÜNEN YÜZÜ 
Bu bağlamda özellikle müşterilerle 
doğrudan temas halinde olan satış 
ekibinin hem insan sermayesi 
hem de müşteri sermayesi 
yaratma konusunda büyük bir 
önemi vardır. Satış ekibinin en 
önemli fonksiyonlarından biri olan 
temsil fonksiyonu kapsamında 
işletme dışındaki birimlerle, en 
önemlisi müşterilerle olan ilişkileri 
düşünüldüğünde aslında firmanın 

ve markanın bir nevi temsilcileri 
ve aynalarıdır. Satış temsilcilerinin 
müşterileri ile yaşayacağı ve 
çözülemeyen problemler müşteride 
memnuniyetsizlik yaratacak, bu 
da doğrudan müşteri sadakatinin 
zedelenmesine, müşteri kaybına 
ve en önemlisi marka imajının 
zedelenmesine neden olacaktır. 
Satış ekibinin yanı sıra yine 
müşterilerle temas halinde olan 
halkla ilişkiler ekibi de entelektüel 
sermayenin artırılmasında büyük bir 
öneme sahiptir. Bu yüzden öncelikle 
müşteri ile doğrudan temas halinde 
olan satış ve halkla ilişkiler ekibi 
sürekli olarak eğitilmeli ve işletmenin 
yapısına, amaçlarına, marka kimliğine 
uygun kişiler istihdam edilmelidir.
Memnun olmayan her müşteri 
potansiyel olarak diğer 
müşterilerimiz için bir tehlikedir. 
Çünkü tatminsizlik yarattığımız 
her bir müşteri işletme ile yaşadığı 
problemleri çevresine anlatacak, bu 
ağızdan ağıza işletmenin kontrolü 
dışında yayılacaktır ve firmanın hem 
mevcut hem de potansiyel müşteri 
kaybına uğrama ihtimali doğacaktır.   
Unutmayınız ki size rekabet 
üstünlüğü kazandıran çalışanlarınızın 
bildiği her şeyken kaybettiren ise 
rakiplerinizden daha az bildiğiniz 
her şeydir.

DR. BURAK LEBLEBİCİOĞLU
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HESIODOS M.Ö. 700’ lerde 
yaşamış bir şair ve  eskiçağ 
filozofu. O dönemde şöyle bir 
söylemde bulunuyor;  “Günümüzün 
gençleri öyle umursamaz ki ilerde 

ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe 
umutsuzluğa kapılıyorum…’’ 
Peki, anne ve babalarımızın nasihat vermeleri 
gerektiğinde “Bizim zamanımızda…“ diye 
başlayan cümlelerini kimler hatırlıyor? 
Haydi itiraf edin; hepimiz hala aynı cümleyi 
çocuklarımıza kullanıyoruz değil mi?
Görülen o ki geçmişten günümüze her 
kuşak, kendinden bir önceki kuşağı; ‘çağ 
dışı’, ‘geri kafalı’ ve ‘tutucu’ bulurken, bir 
sonraki kuşağı ise ‘sorumsuz’, ‘sabırsız’ ve 
‘saygısız’ olarak değerlendirebiliyor.

Her kuşağın içinde doğduğu koşullar ister 
istemez o jenerasyonun hayata bakışını 
da belirliyor. Öncelikle kültürel özellikleri 
bakımından farklılık gösteren dönemleri ve 
kuşakları tanımak, bu kuşakların özelliklerini 
anlamak gerekiyor.

SESSİZ VE GELENEKSEL KUŞAK
Şu andaki nüfusun yalnızca %7’sini 
oluşturuyor olsalar da Türkiye’deki 
Cumhuriyet dönemi dünyada ise ekonomik 
buhranın yaşandığı kıtlık döneminin çocukları. 
Herşeyin kıymetini bilip fuzuli harcama 
yapmayan bu kuşağa mensuplar kısaca 
UYUMLU kuşak olarak adlandırlıyor. 

ÇALIŞMAK İÇİN YAŞAYAN 
BABY BOOMERS KUŞAĞI
Dünyada insan hakları hareketlerinin 
başladığı, Türkiye’de de ihtilal ve çok partili 
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KUŞAKLARLA 
YAŞAMAK ve 
ÇALIŞMAK
 “Bizim zamanımızda…” diye başlayan cümlelere hepimiz 
aşinayızdır. Dönemler değişse de söylemler değişmiyor öyle 
değil mi? Ve anlaşılan o ki bu söylemler ile birlikte dünya 
var olduğu sürece kuşak farkı ve kuşaklararası çatışmalar da 
hep var olacak… 

GELENEKSEL KUŞAK (1927-1945 ARASINDA DOĞANLAR)

BABY BOOMERS (1945-1965 ARASINDA DOĞANLAR)

X KUŞAĞI (1965-1980 ARASINDA DOĞANLAR)

Y KUŞAĞI (1980-2000 ARASINDA DOĞANLAR)

Z KUŞAĞI (2000 SONRASI DOĞANLAR)
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dönemin hakim olduğu yılların 
çocukları; en yaşlısı 73, en genci ise 53 
yaşında.  Özellikle Amerika’da II. Dünya 
savaşının bitiminde başlayıp 1960 
yılı başlarına kadar süren dönemde 
gelişen ekonomiye de paralel olarak 
78.2 milyon bebek doğmuş ve  bu yıllar 
doğum artış hızının tepe yaptığı yıllar 
olmuş. Bu olay ‘baby boom’ yani bebek 
patlaması, bu dönemde doğanlar da 
‘baby boomers’ olarak adlandırılıyor. 
Teknoloji yaygın olmadığı için işlerini 
kendi kendilerine yapmak zorunda 
kalan üretken ve iş sadakatleri yüksek 
olan bu kuşak kısaca KURALCI kuşak 
olarak tanımlanıyor. 
 

YAŞAMAK İÇİN ÇALIŞAN X KUŞAĞI
Dünyada petrol krizinin baş gösterdiği, 
Türkiye’de de sol-sağ çatışmalarının 
ve yoklukların yaşandığı dönemin 
çocukları; en yaşlısı 53, en genci 38 
yaşında. Bu nesil, aynı zamanda bir 
takım icatlara, buluşlara da şahitlik 
etmiş ve pek çok dönüşüm yaşamış. 
Dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır 
makinesi, transistörlü radyo ile açtıkları 
düşünüldüğünde, özellikle teknoloji 
açısından bilgisayar dönüşümü ve 
buna bağlı değişen iş yapış şekillerine 
hayatları boyunca adapte olmaya 
çalışmışlar. İşte tam da bu nedenle 
rekabetçi olmayı benimsemiş, LİDER 
kuşak olarak tanımlanıyor. Bireyselliğin 
önem kazandığı X kuşağı; kurallara 
uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, 
otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa 
önem veren bir kuşak olarak 
tanımlanıyor.

İŞ YAŞAM DENGESİ İSTEYEN Y KUŞAĞI
Kuşaklar arası farklılığın en çok 
hissedildiği Y kuşağı çocuklarının en 
yaşlısı 38, en genci ise 18 yaşında.  
Dünyada Körfez Savaşı ve internet 
çağının yaşandığı zamanlar, Türkiye’de 
refah ve kriz dönemleri… X kuşağı gibi 
yağ kuyruklarını, benzin sıkıntısını 
yaşamadıkları için hızlı tüketiyorlar. 
Onlar bağımsız olmayı seviyorlar, 
özgürlüklerine düşkünler ve iş 
yaşamlarında da farklılar. Y kuşağı için, 
iş yaşam entegrasyonu önemli. Çalıştığı 
ortamda herseyi deneyimlemek 
isteyen, açık fikirli olan, kuralları ve 
prosedürleri pek sevmeyen, kişisel 
gelişimi önceliklendiren profildeler. Y 
kuşağı kısaca YARATICI kuşak olarak 
tanımlanıyor. Teknoloji hayatlarında 
pek çok şeyin simgesi. Kitlesel olanı 
değil, kişiye özel olanı seviyorlar. 
Girişimcilik en önemli özellikleri olsa da 
özgüvenleri bazen aşırıya kaçabiliyor. 
İş hayatına atılırken CEO olmayı hayal 
ediyorlar; haksız da değiller hani, daha 
okurken işini kuranlara bu nesilde 
sıklıkla rastlamak mümkün.

DAHA DURUN BAKALIM 
Z KUŞAĞI GELİYOR 
Diğer nesillerden farklı olarak, 
internet ve TEKNOLOJİ ile doğmuş 
bu çocukların en büyüğü 18 yaşında. 
Çabuk tüketen bir nesil olarak 
düşünülüyor. Aynı anda aktif bir şekilde 
pek çok işe dahil olabilen bir kapasite 
ve zekaları ile hayranlık uyandırıyorlar. 
Hayal dünyalarının sınırsızlığı 
ve cevabı bulunamayan sorular 
sormaları ile ebeveynlerini oldukça 
zorluyorlar. Ancak bu avantajlar, 
uyarıcıların çokluğu nedeniyle dikkat 
ve konsantrasyon zorluklarıyla 
dezavantaja da dönüşebiliyor. 
Onlar, önceki kuşaklardan farklı 
olarak, ’network’ gençleri. İnsanlık 
tarihinin bugüne kadar motor beceri 
senkronizasyonu en yüksek nesli 
olduklarını söylemek mümkün. 
Aynı anda dinleme, yorum yapma, 
facebook, twitter gibi sosyal ağlarda 
resim, video vs. yayınlama/paylaşma 
yeteneği harika bir şey olsa gerek… 
Fakat kendisi konuşurken yüzüne 
bakmadığını düşünen BB ve X çocukları 
için bu durum saygısızlık olarak 
nitelendirebiliyor. Zaten uyuşmazlıklar 
işte tam da bu noktada başlıyor…

İŞYERİNDE 3 KUŞAK ÇATIŞIYOR
Bugün iş hayatında aktif olarak 
gördüğümüz 3 kuşak bir arada 
çalışsa da birbiriyle uyum 
sağlamakta büyük güçlük çekiyorlar. 
İşyerlerinde BB kuşağı daha çok 
üst yönetim pozisyonlarında, 
X kuşağı çoğunlukla yönetim 
pozisyonlarında, Y kuşağı ise 
çalışanların önemli bir oranını 
oluşturuyor. Ast-üst çatışması ya da 
iletişim ve performans sorunu olarak 
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algılanan birçok problemin altında 
aslında üç neslin bir arada (BB, X, Y) 
çalışmaya gayret göstermesi yatıyor. 
BB’ler ve X’ler; Y’leri sorumsuz, 
sabırsız, saygısız olarak yargılarken 
Y’ler diğerlerini miadını doldurmuş 
olarak görüyor. Bunun yarattığı iletişim 
sorunları ise işyerinde verimsizliklere, 
işten soğumalara neden oluyor. 
Bununla birlikte Y’lerin haklı oldukları 
konular da yok değil. İyi seviyede 
teknoloji algısı, bilgisi, kullanımı 
olmayan bir çalışanın şirkette dikiş 
tutturması artık pek mümkün değil. 
İşte tam da bu noktada BB ve X kuşağı 
kan kaybediyor. Hala e-postalarını 
bastırtıp kâğıttan bakanlar mı dersiniz? 
Ofis programlarını kullanamayanlar 
mı?  Sunumlarını (programı kullanmayı 
bilmedikleri için) başkalarına 
yaptıranlar mı?..
Günümüz çalışma hayatının kurallarını 
önceki kuşaklar yazsa da Y kuşağı 
değiştiriyor. Bu da iş hayatında başarılı 
olmak için bu kuşaklara ayak uydurmak 
zorunda olduğumuz gerçeğini gözler 
önüne seriyor. Türkiye’deki kuşak 
dağılımına baktığımızda; 2020 yılından 
sonra iş hayatında insan kaynağının 
%60’ını  oluşturacak olan Y kuşağına 
Z kuşağı da dahil olacak. Dolayısıyla 
gelecekte çalışma ve ticaret 
hayatına yön verecek kuşaklar da 
artık Y ve Z kuşağıdır diyebiliriz. 
Bununla birlikte başka bir değişken var 
ki bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. 
Türkiye’de nüfusun ciddi bir kısmını 
her ne kadar Y ve Z kuşağı oluştursa 
da paranın ve ekonominin ibresi hala 
BB ve X’lerde yani orta ve üst yaş 
grubunda… Dolayısıyla iş hayatında 
bu kuşakların beklentilerinden kısa ve 
orta vadede vazgeçme lüksümüz yok. 
En azından uzun vadede onların yerini 
Y ve Z kuşağı alana kadar…

AMAN DİKKAT
Kuşaklararası söz konusu 
farklılıklar çalışma 
ortamında önemli 
çatışma ve zorluklara 

neden olduğundan, kuşakların etkin 
olarak yönetimi için örgütlerin her 
kuşağın beklenti, arzu ve eğilimlerine 
uygun insan kaynakları yönetimi 
uygulama ve stratejileri tasarlaması 
gereksinimi de kaçınılmaz hale geliyor. 
Baby Boomer’lar için iş 
değiştirmek bir riskken X’ler için 
iş değiştirmek gerekli; Y’ler için ise 
iş değiştirmek yaşamın bir parçası 
olarak benimseniyor. 
Baby Boomer’lar tek bir yerde uzun 
süre çalışırken, X kuşağı mantıklı 
hareket etmeyi seçiyor, yeni mezun 
bir Y kuşağı ise 2 ile 4 yılda bir iş 
değiştirebiliyor ve iş hayatı boyunca 
toplamda 10 kereden fazla iş 
değiştirebilecekleri öngörülüyor. Henüz 
iş hayatına atılmayan ya da çok yeni 
olan Z Kuşağı için ise iş değiştirmeleri 
gerekip gerekmediğine muhtemelen 
yapay zekalar  karar veriyor olacak. 

MOTİVASYON FAKTÖRLERİ
Her kuşağın kendine özgü özellikleri 
yanı sıra çalışma hayatından 
beklentileri de değişiyor. 
BB’ler önemsenmekten, onlara ihtiyaç 
duyulduğunu hissetmekten motive 
oluyor. İş yerinizde BB bir çalışanınız 
varsa  ona; “Sana burada ihtiyacımız 
var.” duygusunu hissettirdiğinizde 
performans artabiliyor.
X kuşağı, kendi bildiklerini yapmaktan 
ve yönetmekten hoşlanıyor. Dolayısıyla 
X kuşağı bir çalışanınıza; “Sen bildiğin 
gibi yap.” dediğinizde fitili 
ateşlemiş sayılıyorsunuz.
Y kuşağı ise çevresinde 
kendisi gibi insanları 
görmekten hoşlanıyor. 

Dolayısıyla işyerinizde Y kuşağını 
anlayan yöneticilerin olması Y’lerin 
çalıştığı ortama aidiyet duygusunu 
artırıyor. Onlara “Daha iyisi için ne 
yapabiliriz?” diye sorun. Amaçları 
iş yaşam dengesi sağlayarak hayatı 
dolu dolu yaşamak olduğundan esnek 
çalışma saatleri ve kişisel gelişim ile 
motivasyonu sağlamak gerekmekte. Y 
kuşağının çalışma hayatında olmazsa 
olmazı anında geri bildirim; onlara 
koçluk ve mentorlük yapmak gerekiyor. 

Çalıştığı şirkete sadakati geçmiş 
kuşaklara göre daha zayıf olan Y 
kuşağı, beklentileri karşılanmadığında, 
iş monotonlaştığında rahatlıkla 
yeni limanlara yelken açabiliyor. 
Bu durum da şirketlere yüksek 
maliyetler getirmeye başladı bile. 
Çalışan memnuniyetini yüksek tutarak 
yetenekleri yönetebilen şirketler hem 
bu maliyeti azaltabilirken hem de  
gelecekteki en değerli işkaynağı 
olan ‘insan’ faktörünü kazanabilen 
ve sektörde devamlılığını sağlayabilen 
şirketler olacak. Bu yüzden şirketler 
potansiyeli yüksek kişileri ellerinde 
tutmak istiyorsa kuşaklara göre farklı 
ihtiyaç ve güdülerle motivasyon 
sağlamak zorunda.
Tüm jenerasyonların iletişiminin etkili 
ve sağlıklı olabilmesi için farklılıkları 
kabul ederek uyum içinde ilişkiler 
kurmamız dileğiyle… 
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Ying yang kavramında olduğu gibi 
her kavram zıttı ile var olur. İki karşıt 

kutup zıddını da içinde barındırır, 
pozitif varsa negatif de vardır. Gece 
yoksa gündüz yoktur, karanlık yoksa 

aydınlık olmaz. Karşıtlar birbirine 
dönüşüm ve devinim halindedir. 

Zıtlıkların birlikteliği ahenk içinde 
sağlanırsa dinamik bir denge oluşur. 

Yani stressiz yaşam yoktur; ancak 
stres ve huzurun birlikteliği ahenk 

içinde sağlanabilir. 

STRESİ
YÖNETMENİN

11 YOLU 
YÖNETMENİNYÖNETMENİNYÖNETMENİN

11 YOLU 11 YOLU 11 YOLU 



NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

SAĞLIKLI YAŞAM

59

Hayatta her şey iç içe 
aslında… Doğada gecenin 
gündüze, yazın kışa 
geçiş döngüsü gibi insan 

psikolojisinde de bu geçişler yaşanıyor. 
Kimi zaman ahenkle kimi zaman 
ahenk bozularak yaşanan bu geçişlerde 
hayatımızdaki stres faktörleri çok 
önemli bir rol oynuyor. Bu ahengi 
sağlamak için de stresi iyi yönetmek 
gerekiyor. 

STRESİN AYDINLIK TARAFI
Amerikalı bir psikiyatrist olan ve 
madde bağımlıları ile yoğun olarak 
çalışan ve aynı zamanda bir haham olan 
Dr. Abraham Twerski tarafından stresle 
ilgili paylaşılan çok güzel bir anekdot 
bulunuyor. Istakoz sert bir kabuk içinde 
yaşayan narin yumuşak bir hayvan, bu 
sert kabuk genişlemiyor. Peki ıstakoz 
nasıl büyüyebiliyor? Istakoz büyüdükçe 
bu kabuk onu sıkıştırıyor. Istakoz 
kendini baskı altında ve rahatsız 
hissediyor. Kendini avcı balıklardan 
korumak için bir kayanın altına gidiyor, 
kabuğunu çıkartıp atıyor ve yeni bir 
tanesini üretiyor. Zamanla büyüdükçe 
kabuk yine rahatsız edici bir hal alıyor 
ve tekrar kayanın altına gidiyor ve bunu 
birçok kez tekrarlıyor. Yani ıstakozun 
büyümesine imkân sağlayan tetikleyici 

faktör onun mevcut durumundan 
rahatsızlık duyması…
Istakozların doktoru olsaydı rahatsız 
hissettiğinde doktora giderdi; doktor 
ona antidepresanlar verirdi ve iyi 
hissederdi. Kabuğunu hiçbir zaman 
çıkartıp atamaz ve bu yüzden de 
büyüyemezdi!.. 
Yani, stresli zamanlar büyümek 
değişmek gerektiğinin işareti 
olan zamanlar aslında…Hayatımızda 
stres yaratan faktörleri ve zorlukları 
kullanarak bu zorluklar aracılığı ile 
büyüyüp gelişiyoruz. 

STRESİN KARANLIK TARAFI
Peki olumlu etkisi yanında nasıl 
oluyor da her şey kontrolden çıkıyor, 
kronik ve akut hastalıklara varan bir 
süreci tetikliyor bu stres? Stresin 
başlı başına hastalıklar için bir sebep 
olduğunu artık bilmeyenimiz kalmadı. 
Kalp krizinden obeziteye, yüksek 
tansiyondan diyabete, kas-omurga 
rahatsızlıklarından psikolojik sorunlara 
birçok kronik hastalığın hatta bağışıklık 
sistemini düşürme etkisi nedeniyle 
akut rahatsızlıkların da sebebi olarak 
görülmekte… 
Hayvanlar aleminde av ve avcı 
arasındaki ilişkide, av avcıdan kaçarken 

salgıladığı hormonlar ile hayatta 
kalabilmek için bedenen daha hızlı ve 
güçlü hale gelmeye çalışıyor. Avcıdan 
kurtulduğunda dinleniyor, sakinleşiyor 
ve biyolojik işleyişi normale dönüyor. 
İnsan da stres altındayken savaş-kaç 
tepkisi ortaya çıkıyor, bu da fizyolojik 
reaksiyonlar ile birlikte değişen 
duygulara sebep oluyor. Dopamin, 
adrenalin, noradrenalin, kortizol vb. 
hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar 
kalp atışını, solunum sayısını, kan 
basıncını artırarak vücudu tetikte ve 
kaçmaya hazır duruma getiriyor. Bu 
hormonların uzun süreli salınımında 
kronik hastalıkların gelişimi yanında 
oluşan ani bedensel tepkiler aynı 
zamanda bağışıklık sistemini de 
zayıflatarak akut hastalıklara neden 
olabiliyor. Bu hormonal değişimler 
psikolojik rahatsızlıkların oluşması için 
gereken altyapıyı da hazırlıyor. 
Sürekli strese maruz kalma sonucunda 
stres yaratıcı faktör ortadan kalksa 
da kronik gerginlik devam ediyor. 
Bu durum hem fizyolojik hem de 
psikolojik sağlığa zarar veriyor. 
Stres faktörleri mikro ya da makro 
düzeyde kişide travmalara sebep 
olabiliyor. Bu travmalar sonucunda, 
kişinin sağlığındaki bozulmalarla 
birlikte günlük yaşamındaki tepki 

H
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ve davranış kalıpları da etkileniyor.  
Dolayısıyla anlık rahatlamalar yanında 
geçmişte depolanmış olan gerginlik ve 
travmaların da çözülmesi gerekiyor. 

ÇÖZÜM DÜZENLİ PRATİKTE
Elbet herkesin farklı çözümleri 
var stresi yönetme, stres ve 
huzurun birlikteliğini ahenk 
içinde sağlamaya dair… Günümüzde 
gün geçtikçe daha fazla uygulanan 
ve sonuç alarak olumlu yönde 
deneyimler yaşatan birçok eğitim, 
yöntem, uygulama ve çalışma var. 
Stres yönetimi eğitimlerine katılabilir, 
her şeyi çok iyi öğrenebilirsiniz; 
katıldığınız workshoplarda rahatlama 
da sağlayabilirsiniz; ancak devamında 
uygulanmayan pratiğe dökülmeyen 
teorik bilginin hiçbir faydası 
bulunmamakla birlikte, bilmek ve 
uygulamamak kişi için rahatsız edici 
bile olabiliyor. Aslolan öğrendiklerinizi 
kendi süzgecinizden geçirerek düzenli 
uygulamaya aktarmaktır. 

1- Alma – Verme dengesini kur…
Selam beklemeden selam ver, iltifat 
beklemeden iltifat et. Sevgi, ilgi ve 
takdirini karşılık beklemeden ver. 
Başkalarının hayatında mutluluk 
ve zenginliğin dolaşmasına katkıda 
bulun. Verdiklerini şükranla ver, 
sana verilenleri ise minnet ve 
şükranla  
kabul et.

2- Şükret… 
Sürekli şikâyet ettiğin hayatın 
dışarda başka birilerinin hayali 
olabilir; bu nedenle şükret. 
Şükretmenin verdiği olumlu 
duyguların yaşamına yansımasına 
izin ver.

3- Doğa ile buluş... 
Doğadan uzaklaştığın için kendinden 
uzaklaştın; düzenli olarak doğa ile 
buluş, yürüyüş yap, doğadaki yaşamı 
gözlemle.

4- İnzivaya çekil…  
Kendinle baş başa sessiz 
kalabileceğin zamanlar ve anlar 
yarat; her gün birkaç dakika, her 
hafta birkaç saat, her ay birkaç gün 
ve her yıl birkaç hafta olmak üzere 
inzivaya çekil.

5- Ilık duş al… 
Su hem bedenen hem duygusal 
olarak arındırır, tazeler, yeniler. Her 
sabah ve her akşam ılık duş al.  

6- Koşulsuz ve bağımsız 
olarak sev… 
Sevmek en büyük ilaç, önce kendini 
çok sev. Elbette etrafındakileri 
zaten seviyorsun; ancak kontrol 
et bakalım, severken beklenti 
içinde misin ve bağımlı mısın? 
Mutlaka karşı cinse karşı olmak 
zorunda değil…. Bir hayvanı, bir 
çiçeği, doğayı, varoluşu, sevgilini, 
eşini, dostunu, çocuğunu, kendini, 
komşunu, sana en büyük öğretmen 
olan ve seni büyütmek üzere 
hayatından gelip geçen insanları 
yüreğinde koşulsuzca ve bağımlılık 
geliştirmeden sevebiliyor musun? 

7- Nefreti dönüştür... 
Nefret sevginin diğer ucundaki 
duygu. Yin-yang kavramında 
değinildiği gibi nefret sevgiyi-sevgi 
nefreti içinde barındırır, her an 
birbirine dönüşebilir. Özellikle 
sevgin koşullara bağlı ise her an 
nefrete dönüşebilir. Yapacağın 
günlük egzersizler ile içindeki 
nefret ve öfkenin giderek daha da 
küçüldüğünü ve azaldığını 
gözlemle.

8- Nefes egzersizleri yap… 
Beyin günlük yaşamda beta 
dalgasında iken endişe, kaygı, korku 
ve stres altındadır. Her gün sabah / 
akşam 10 dakika gözlerini kapatıp 
burundan diyafram ve ardından 
göğüs nefesi ile derin nefesler alıp 
vererek nefesini derinleştir.  Nefesin 
sayesinde beyni alfa dalgasına 
taşıyarak bu gevşemiş ve uyanık 
halin getirdiği huzuru deneyimle. 
Ayrıca güçlü ve farklı nefes teknikleri 
uygulamaları ile geçmiş travma 
çözülümleri konusunda da uzman bir 
terapist eşliğinde yol kat edebilirsin. 
Yani nefes ile bedenini, zihnini, 
duygularını, ruhunu havalandır; 
olumsuzlukları süpür,  
sil, yok et.

9- Bedensel aktiviteler ile 
hareket et… 
Bedenin sınırlarını zorlamadan 
spor yap. Güçlenme antrenmanları 

yanında esneme egzersizlerini 
yapmayı atlama. Düzenli olarak 
kaslarını güçlendir ve esnet. Hatta 
dans et.

10- Meditasyon yap... 
Her gün sabah ve akşam minimum 
15 dakika meditasyon yap. Nefesle 
olumsuz duygu düşünceleri 
temizledikten ve spor, dans, esneme 
hareketleri vb. sevdiğin bir bedensel 
aktivite ile bedeni rahatlattıktan 
sonra meditasyona geçmek bilinçli 
halden uzaklaşabilmek için sana 
yardımcı olacaktır. Meditasyon ile 
bilinçli halden uzaklaşmak, bedensel 
ve psikolojik olarak yenilenme ve 
arınma sağlayacaktır. Nörolog Sara 
Lazar’ın yaptığı bir klinik çalışma 
sonucunda paylaştığı üzere düzenli 
meditasyon yapan bireylerde 
beyinde savaş-kaç komutunu veren 
amigdalanın küçüldüğü ve empati, 
şefkat, sevgi ile ilişkili bölgenin 
büyüdüğü gözlemlenmiştir. Bu da 
düzenli meditasyonun stresi azaltıcı, 
sevgi-şefkat duygularını artırıcı 
etkisinin bilimsel olarak kanıtıdır.  
Meditasyon beyninizi değiştirebilir 
ve yeniden şekillendirebilir.

Bu konuyla ilgili videoyu aşağıdaki QR 
kodu tarayarak izleyebilirsiniz.

11-Gevşeme egzersizleri yap 
Günün gerginliği ile uyumak uykuya 
bu gerginliği taşıyacak ve uyku 
kalitesini düşürecektir. Bedensel 
ve ruhsal yenilenme ve tazelenme 
zamanı olan uykunun kalitesini 
artırmak için meditasyon sonrası 
yatmadan önce sevdiğin rahatlatan 
bir müzik ve nefes eşliğinde tüm 
bedensel bölgelerinde zihnini tek 
tek dolaştırarak bilinçli olarak gevşe, 
stres nedeniyle kasılmış gerilmiş 
bölgeleri hisset ve her nefes verişte 
gergin bölgeleri rahatlat.Kadim 
öğretilerden modern günümüz 
uygulamalarına uzanan bedensel- 
bilişsel teknikler ve yollar farklı olsa 
da sonuçlar aynı aslında. Hepimizin 
stresi yönetebileceğimiz bir yol 
bulması ümidiyle…
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CEMRE NEDİR?

BÖRÜ NEDİR?

Arapça kökenli bir 
kelime olan cemrenin 
sözlük anlamı kor 

yani ateştir. İlkbahar başlamadan 
hemen önce 7 gün arayla havaya, 
suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne 
inanılır. Bu düşen cemreler 
sayesinde hava, su ve toprak 

ısınır. Cemre düşmesiyle birlikte 
Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları 
başlar. 
Baharın müjdecisi olan birinci 
cemrenin havaya 19-20 Şubat, 
ikinci cemrenin suya 26-27 Şubat, 
üçüncü cemrenin ise toprağa 5-6 
Mart tarihlerinde düştüğü bilinir.

Eski Türkler inançları 
gereği korktukları nesne 
ya da yaratığın yerine, 

onu küçük ve önemsiz gösterecek 
isimler kullanmışlardır. Kurt bugün 
kullanıldığı yaygın anlamının dışında 
aslında solucan biçimli hayvanın 
ta kendisidir. Börü yerine kurt 
demek de bu eylem şekillerinden bir 
tanesidir. 
Eski Türkçeden gelen bir kelime 
olan Börü; kurt, yiğit, bahadır ve 
cesur anlamına gelmektedir. Aynı 
zamanda mitolojik bir anlamı da 
vardır. Türk mitolojisine göre her 
yüzyılda bir Türklere yol göstermek 
için gökten gök mavisi büyük 
bir kurt gelir. Ergenekon destanı 
yazıtlarında, börü gökten gelen 
bozkurt tanrıyı ifade etmiştir. Kimi 
zaman at üzerinde arkasını dönerek 
ok atabilen savaşçıları kimi zaman 
yiğit güreşçileri kimi zaman ise tanrı 
dağı eteklerinde gezdiğine inanılan 
gök tanrılarını ifade etmek için 
kullanılmıştır. 
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Osmanlı tokadı, 
günümüzde de 
kullanılan bir ifadedir. 

Osmanlı ordusunda genellikle 
savaşlarda birebir ve yüz yüze 
yapılan mücadeleler esnasında 
sık sık silahın elden düşmesi ya 
da kırılması durumu yaşanmıştır. 
Askerlerin silahsız savunma ya da 
saldırı durumunda kullandıkları 
bu teknik, elin her iki yanıyla 
uygulanabilen bir vuruştur. Elin ve 
kolun omuzdan hızlı ve açısız bir 

şekilde hedeflenen noktaya sert bir 
şekilde temas etmesiyle gerçekleşir. 
Yanaklara ve ense kısmına doğru 
yapılır. Vuruşun şiddetine ve 
yerine göre öldürücü olabilir. 
Meydan savaşlarında en ön safta 
yer alan azap askerlerinin karşıdaki 
düşmanı yorma görevleri sırasında 
silah olmadığında tokat atmaya 
başlamaları ile askerler arasında 
yiğitliğin eriştiği son nokta olarak 
görülmeye başlanmış ve bunun 
üzerine popülarite kazanmıştır. 

OSMANLI TOKADI NEDİR?
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AQUAFABA NEDİR?

LAZARUS REFLEKSİ NEDİR?

Latince ‘aqua’ (su) 
ve ‘faba’ (baklagil) 
kelimelerinin bileşimiyle 

oluşmuştur. Aquafaba ‘yapışkan 
sıvı’ olarak da bilinir. Nohut ve kuru 
fasulye gibi baklagillerin pişirildiği 
veya depolandığı suyun adıdır. Aynı 
zamanda yüksek besin içeriği ile 
oldukça değerlidir. Aquafaba’nın 
bu kadar değerli olmasının nedeni 

içinde baklagil kaynatılan bu suyun 
yüksek oranda nişasta içeriyor 
olmasından ve nişasta da bitkilerde 
bulunan amiloz ve amilopektin adı 
verilen iki ayrı polisakkaritin suya 
geçmesinden kaynaklanmaktadır. 
Özellikle pasta ve krema yapımında, 
yumurtaya alternatif arayanlar 
için mükemmel bir tercih olduğu 
söylenebilir. 

Lazarus refleksi olarak 
adlandırılan durum, 
beyin ölümü gerçekleşmiş 

kişilerde meydana gelen hareketler 
yani reflekslerdir. Bu fenomen, 
adını İncil’de geçen Lazarus’tan alır. 
Yuhanna İncili’nde İsa’nın Lazarus’u 
ölüyken dirilttiğinden bahsedilir. 
Lazarus refleksi oluşması için beyin 
aktivitesi gerekmemektedir. Beyin 
ölümünü takiben 72 saate dek bu 
hareketlerin gözlenmesi normal kabul 
edilir. Peki, nasıl gerçekleşir? Beyin 
ölümü gerçekleşen kişinin iki eli 
yavaşça havaya kalkıyor, kollar genelde 

göğüs üzerine Mısır mumyalarını 
anımsatır şekilde çaprazlanıyor, daha 
sonra kollar gene yavaş yavaş vücudun 
iki yanına, eski yerlerine dönebiliyor. 
Çoğu zaman bu hareket sırasında 
kişinin derisi de üşümüş gibi diken 
diken olabiliyor. Bazı durumlarda 
bu harekete, ciğerlerden hızlı hava 
boşalması da eklenebiliyor.
2000 yılında American Academy of 
Neurology dergisinde yayınlanan 
bir çalışmada, solunum cihazından 
ayrılan ve beyin ölümü gerçekleşen 
kişilerin yüzde 39’unda Lazarus 
refleksi gözlenmiştir.

READİNG  
SLUMPNEDİR?

Çok kitap okuyanların 
sıklıkla yaşadıkları 
bu problemin henüz 

Türkçede tam olarak oturmuş bir 
karşılığı olmasa da okuyamama 
durumu ya da okuma yalpalaması 
denilebilir. Bu dönemde 
okuyucular eline kitap almaya 
üşenir. Kitap alsalar dahi en fazla 
5-10 sayfa çevirebilir. Okurken 
dikkat dağılması yaşanır ve kitabı 
bir kenara bırakıp “Okuduklarımı 
anlamıyorum.” şeklinde 
düşünceler belirebilir. Ve en 
önemlisi okuyamama durumunun 
üzerine gidip “Okumalıyım!” 
dediğiniz noktada daha da beter 
bir okuyamama sendromuyla 
karşı karşıya kalınabilir. 

L
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TOLSTOY’UN BİSİKLETİ 
KAVRAMI NEDİR? 

PABUCU DAMA    
ATILMAK NEDİR?

‘Hiçbir şey için geç 
değildir.” anlamına 
gelir. Tolstoy 67 yaşında 

7 yaşındaki oğlunu kaybeder ve 
yaşadığı derin üzüntüden çıkmasına 
yardımcı olması için Moskova 
Bisikletseverler Derneği yazara bir 

bisiklet hediye eder. Tolstoy, kendini 
bu işe verir ve bisiklet sürmeyi 
öğrenir. “Bu yaştan sonra olur mu?” 
demeden yeni öğrenmeler yoluyla 
insanın kendini bulmasına, fark 
etmesine ve hatta çocuk gibi mutlu 
olmasına engel yok demek ki…

Osmanlı döneminde 
esnaf ve sanatkarların 
bağlı bulunduğu teşkilat 

oldukça iyi işliyordu.  Kusurlu malın, 
malzemeden çalmanın ve işini 
layıkıyla yapmayanın da cezası 
vardı. Örneğin bir ayakkabı aldınız 
ve kusurlu çıktı. Böyle durumlarda 
heyet şikâyet eden ve edileni de 
dinliyor. Eğer şikâyet eden haklıysa, 
o ayakkabıların bedeli şikayetçiye 
ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i 
alem olsun diye ayakkabıyı imal 
edenin çatısına atılıyordu. Gelen 
geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin 
kötü ayakkabı yaptığını biliyordu. 
Böylece pabuçları dama atılan 
ayakkabıcı maddi kazancından 
da oluyordu yani tabiri gereğiyse 
gerçekten pabucu dama atılmış 
oluyordu.
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Film, dizi veya 
tiyatro gibi görsel 
eserlerde eserden bir 

kesiti olduğu gibi sunan bir ön 
gösterimin adıdır. Fragman veya 
teaser gibi üstü kapalı değil, açık 

ve nettir. Fragmanda bir sahnenin 
yalnızca bir kısmı önü - arkası 
kesilerek sunulur. Sneak peek ise 
kesintisiz ve efektsiz olur. Eserde 
aynısını göreceğiniz bu kesiti 
diğerlerinden ayıran bu netliktir.

SNEAK PEAK NEDİR?








