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Geride bıraktığımız 2018 yılı, birçok açıdan zor bir yıl olarak tarih sayfalarındaki yerini 
aldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, yeni dönemde 
bu güç mücadelesinin nereye doğru evirileceği ve etkilerinin neler olacağı sorularını da 

beraberinde getirdi. Ülkemizde ise başta siyasi olarak yönetim şeklinde yapılan değişiklik olmak 
üzere, yaşanan olağanüstü ekonomik gelişmeler hafızalarda yer eden en önemli konular oldu. 

Sektörümüz açısından geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimizde yine ekonomik dalgalanmanın bir 
yansıması olarak kamu geri ödemelerindeki gecikmeler, üniversite hastanelerinin borçlarıyla 
ilgili sektörden istenen feragatler, ₺ bazındaki SUT fiyatlarında gerçekleşen kayıplar sektör 
firmalarımıza çok ağır bir yük getirdi.

Sendika olarak geçtiğimiz yıl içerisinde çok önemli faaliyetler ve projeler içerisinde bulunduk. 
Üniversite hastanelerinin sektörümüze olan borçlarının ödenmesi için yaptığımız çalışmalar, 
Orta Vadeli Program’a sektör adına yaptığımız katkılar, 11. Kalkınma Planı’nda ilk kez ilaç 
sektörü ile birlikte Sağlık Endüstrileri Özel İhtisas Komitesi olarak yer almamız, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ÜTS sistemine geçişi için yapılan ortak çalışmalar, yeni MDR mevzuatı 
komisyonundaki etkin görevlerimiz bu faaliyetlerimizin en önemlileri arasında yer aldı.

Önemli projelerimizden bir diğeri ise Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı ile 
yaptığımız protokol kapsamında yürüttüğümüz çalışmamızdır. Bu proje kapsamında başlangıç 
olarak 30 ayrı ceza infaz kurumunda bulunan 30 hükümlü ve tutukluya ‘Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım’ alanında çalışabilmek için gerekli olan belgeleri almalarını sağlayacak eğitimler verdik. 
Eğitimleri ve sınavları başarıyla veren 30 hükümlü cezaevinden çıktıktan sonra kendi mesleklerine 
ek olarak ‘Sorumlu Müdür’, ‘Satış ve Tanıtım Elemanı’ ve ‘Klinik Destek Elemanı’ olarak 
çalışabileceklerdir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel 
iş birliği ile düzenlenen Doktorclub Awards 2018 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri yarışmasına da 
katıldığımız bu projemiz, kendi dalında ilk 4 proje arasına girerek bizim için ayrı bir gurur vesilesi 
oldu.

İyisiyle kötüsüyle geride bıraktığımız 2018’in olumsuz etkilerini 2019’a devretmemesi için 
elimizden gelen gayreti göstereceğimiz bilinciyle, 2019 yılını yeni umutlarla selamlıyoruz.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

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

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

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

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

meslek ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.
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YENİDEN BAŞLASIN 
n İnsan bazen yeniden başlamak ister. Bu başlangıç bazen yeni bir yılla 

gelen kararlar bazen yeni bir işle sağlanan motivasyon bazen yepyeni 
sosyal ağlara katılmak bazen de hobilere odaklanmak gibi farklı 
deneyimlerle tezahür edebilir elbette...

04»
EKONOMİNİN NABZI İSTANBUL’DA ATIYOR
n İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç; ekonominin nabzını 

elinde tutan İTO’nun faaliyetleri ve iş dünyasındaki yeri, güncel projeleri 
ve 2019 yılında ülkemizi bekleyen gelişmeler ile ilgili bilgi verdi.

08»
ÖZEL DOSYA 
n AVRUPA BİRLİĞİ TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU VE IN-VITRO TIBBİ TANI CİHAZLARI 

REGÜLASYONUNUN ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

n AVRUPA BİRLİĞİ TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU’NUN GETİRECEĞİ YENİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYUM SÜRECİ

14»

SEKTÖRDEN HABERLER
n MEDICA VE COMPAMED FUARINDA YENİLİKLER DALGASI  

n ÜTS ÇALIŞTAYI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

n SEKTÖR KONUŞUYOR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

n YILIN BAŞARILI SİVİL TOPLUM KURULUŞU LİDERİ ÖDÜLÜ CENGİZHAN ÖZTÜRK’E 
VERİLDİ

n TEDARİKÇİ ZİRVESİ 2018 TOPLANTISI DMO TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

n İSTANBUL’DA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

n 7. SAĞLIK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

n ANKARA’DA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

n YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

n SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ GELECEĞİ KONFERANSI

22»

DİJİTAL PATOLOJİYE ARGE YATIRIMI
VİRASOFT
n Virasoft, Türkiye’de insan sağlığına yönelik Ar-Ge yapan saylı 

girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Geliştirdiği dijital patoloji ürünü 
ViraPath, telepatoloji ürünü ViraCons, mobil mikroskobi uygulaması 
TelePath ile birçok patolojik hastalığın tanı ve teşhisini kolaylaştırıyor 
ve hızlandırıyor. Virasoft Yazılım’ın kurucusu Gökhan Hatipoğlu’na 
girişim hikayelerini sorduk ve digital teknoloji alanında hayata 
geçirdikleri / geçirecekleri projeleri hakkında bilgi aldık. 

MEDİKAL FİRMALAR İLE
HASTANELER VE SGK ARASINDAKİ
HUKUKİ İHTİLAFLAR
n Hekimler tarafından bazen ameliyatın acil olduğu gerekçesiyle 

alım(ihale) usullerine uyulmadan medikal firmalardan tıbbi 
malzeme istenilmekte ve bu malzemeler hastaların ameliyatında 
kullanılmaktadır. Bu tıbbi malzemeler, medikal firmalar tarafından 
hasta sağlığı düşünülerek hastanenin ameliyathanesine direkt olarak 
teslim edilmektedir. Sonrasında kullanılan bu tıbbi malzemelerin 
faturasının teslim edilmesi veya ödemesinin yapılması aşamasında 
SGK, hastaneler ve medikal firmalar arasında hukuki ihtilaflar 
doğmaktadır.

30»

34»

SEİS HABERLER
n ASTOP DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ 

DÜZENLENDİ

n 3. DÜNYA MÜSLÜMAN SAĞLIK TOPLULUKLARI KONGRESİ DÜZENLENDİ

n DOKTORCLUB AWARDS 2018 ‘TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ÖDÜLLERİ’ SAHİPLERİNİ BULDU

18»



3

İNDEX & KÜNYE

OCAK-ŞUBAT-MART 2019

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
n DİGİTAL SAĞLIK HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

n AĞRI HİSSİNİN AZALTILMASINDA YENİ YAKLAŞIM

n BLUETOOTH BAĞLANTILI INHALER CİHAZLARI

n STERİL BİR LAPTOP

n BLUETOOTH BAĞLANTILI INHALER CİHAZLARI

n VIRTUAL REALITY SPOR SALONU

n PANKREAS – ŞEKER HASTALARINA FARKLI YAKLAŞIM

n TANSİYON ÖLÇEN CEP TELEFONU EKLENTİSİ

59»

HAYATTA KEŞKELERİM YOK
n Hayat ileriye doğru; geriye doğru bakmanın anlamı yok! 

Hatalardan ders almalı ve geleceğe, önümüze bakmalı… 38»
AFRİKA’NIN GİZEMLİ ÜLKESİ
ANGOLA
n Angola’yı bu kadar güzel ve gizemli kılan ne? Afrika’nın en 

büyük hacimli şelalesini içinde barındırması mı? Yoksa 
Cabinda’daki gorilleri mi? Ya da Atlantik kıyılarındaki güzel 
sahilleri? Belki de yüzlerce yıllık yağmur, erozyon ve kum 
fırtınaları nedeni ile şekil değiştirerek bizlere sunduğu göz 
ziyafeti? Daha inanılmaz yollarından ve manzaralarından 
bahsetmeye başlamadık bile…

42»

SAĞLIKTA PAZARLAMA TRENDLERİ
n Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada sağlık 

pazarlaması sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. 
Özellikle son yıllarda, sağlık pazarlaması yönetiminde hasta 
ve kullanıcı odaklı yaklaşım göze çarpıyor. İhtiyaç duyduğu 
an ve yeterli kalitede sağlık hizmetine ulaşmak isteyen 
müşteri/hasta için bunu sağlayan işletme rakiplerine göre 
bir adım öne geçmiş demektir.

48»
DOĞRU İŞ YAZILIMI NASIL SEÇİLİR 
n Bilgisayarlar, laptoplar,tabletler, mini bilgisayar 

diyebileceğimiz akıllı telefonlar, 2000’lerin dünyasında artık 
elimiz ayağımız oldu. Elimizde sürekli bir telefon, işyerimize 
gittiğimizde önümüzde bir bilgisayar… Boş zamanlarda, 
yolculuklarda, taşınabilirlik söz konusu olduğunda ise 
laptoplar… Ne olacak bunun sonu?  Ve ne kadar işlevsel 
kullanabiliyoruz bu cihazları? 

52»
PERFORMANS GÖRÜŞMESİ Mİ 
O DA NEDİR?
n Performans görüşmesini çalışanları ile düzenli yapan ve 

performans değerlendirmesinin bir yararını görebilmiş 
olan var mı? 

56»

AH KİMSELERİN VAKTİ YOK DURUP 
İNCE ŞEYLERİ ANLAMAYA
n “Zaman ne kadar da hızlı geçiyor!” cümlesi hemen hemen 

herkesin söylemi artık günümüzde. Zaman mı hızlı geçiyor 
yoksa bizim zihinlerimiz mi geçtiğimiz yüz yıla göre daha 
hızlı bir proses içerisinde dersiniz?..

62»
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Vak’a gerçekleşmiş olan olay olsa da yeni 
başlangıçlar, geçmiş vak’alara bambaşka 
bir gözle bakmayı gerektirir. Bu ancak 

özgürleşerek, vazgeçerek, geride bırakarak ve 
kararlılıkla mümkün olabilir. Kendini hapsettiğin 
kafesin kapısını açarak özgürleşmek, ayağındaki 
prangaları çözmek, bırakamadıklarını bırakmak, 
söyleyemediklerini söylemek, alışkanlıklardan 
vazgeçmek bu süreci başlatmak için yeterde artar 
bile…
Sürekli şikayet etmek, etrafındakileri acımasızca 
eleştirmek, her olumsuzluğun sebebini başkalarında 
aramak yerine, kendimize gerçekten ne istediğimizi 
sorarak aradığımız cevabı bulabiliriz. Kolay 
olan başkalarını suçlamak, mutsuzluğun ve 
olumsuzlukların sebebini başka yerlerde aramak, 
zor olan ise kendi özümüze sorarak asıl cevabı 
bulabilmek. Hey hat! Şayet kendine sorarsan 
gerçekten ne istediğine dair cevabın hazır mı?
Son dönemlerde yaşanan sosyal, ekonomik, 
siyasi ve ticari travmalar yüzünden etki 
alanımız ile ilgi alanımız birbirine girdi. Odak 
noktamızın ne olduğu ve aslında nelerden ne oranda 
etkilendiğimiz, neleri değiştirebileceğimiz konusunda 
da kafalarımız oldukça karışık. 
Herkes her şeyi bırakıp çekip gitmenin peşinde. 
Gitmek fiili aslında özgürleşmenin ilk adımı olması 
gerekirken, şimdilerde adeta kaçışın, kurtuluşun bir 
reçetesi haline geldi.

YETKİLİLER GEREKLİ ÖNLEMLERİ 
HIZLICA ALMALI
Her neyse kafaları fazla karıştırmadan asıl gündeme 
geleyim. Son birkaç yazımda özellikle üzerinde 
durduğum konu malum; kamu ve üniversite 
hastanelerinin sektörümüze yapacağı geri 
ödemelerdeki belirsizlik. Ürün arzına dayalı sert 
rekabet koşulları, kur riskleri, üretim girdileri 
ve işletme maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 
işlerimiz zaten çok zorlaşmış iken, bir de 
üzerine ödemelerdeki gecikmeler sektörümüz 
için taşınamaz bir yük haline gelmiştir. Mevcut 
SUT fiyatları, ortalama vadeler ve sektöre yönelik 
tek tara�ı asimetrik uygulamalar da tabloyu giderek 
ağırlaştırıyor. Tıp fakültelerinin biriken borçları adeta 
ucu açık belirsiz halde duruyor, geçtiğimiz aylarda 
Kanun Hükmünde Kararname ile alacaklarının 
önemli bir kısmından feragat eden de etmeyen de 
pişman oldu. Zira aynı döneme denk gelen kur/faiz 
dalgalanmaları tüm hesapları alt-üst etti. 
Diğer yandan görece daha iyi olan kamu 
hastanelerindeki ortalama vadelerin 8-9 aylara 
uzaması, yerli yabancı birçok şirketi malzeme 
sağlayamaz hale getirdi. Önümüzdeki dönem için bu 
vadelerin daha da uzamasından korkuluyor. Diğer 
yandan bankaların sınırlı kaynak kullandırması, 
teminat mektuplarını dahi vermekten imtina etmesi, 
kredi güncellemelerine sıcak bakmaması gibi bazı 
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finansal sorunları da eklediğimizde 
sorunun tıkanma noktasına doğru 
ilerlediğini hissediyorum.
Yetkililer acilen önlem almazsa hem 
firmalarımızın hem de endüstrinin 
geleceği daha karanlık olabilir. Domino 
etkisiyle tedarik zincirinin halkaları 
teker teker kopabilir. Acilen yeni yılın 
ilk üç ayında önlemlere ve kolektif akla 
ihtiyaç var.

SEKTÖR STRATEJİSİ BİR AN ÖNCE 
OLUŞTURULMALI
Bugün sektörümüzde yaşanan 
gelişmelere baktığımızda, şikayet 
etmek önemli bir alışkanlığımız haline 
geldi. Bu şikayet etme hali her ne 
kadar haklı olsa da fiiliyatta çok bir 
anlam ifade etmiyor; zira tıbbi cihaz 
sektörü üzerinde alınan her türlü karar 
tek tara�ı. Yani bugünkü koşullarda 
sektörün edilgen konumdan kısa 
vadede çıkması, en azından benim 
tecrübelerime göre çok zor görünüyor.
Şartlar bu kadar endüstrimizin aleyhine 
iken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
geçtiğimiz yıl başlattığı yıllık aidatlar 
ve Devlet Malzeme Ofisi’nin Sağlık 
Market uygulamasında talep ettiği 
giriş aidatları sektöre ekstra bir 

yük getirdi. Yarın öbür gün Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da ÜTS 
kayıtlarından ürün başına aidat isterse 
şaşırmam! Piyasayı regüle etmesi ve 
yerel endüstriyi güçlendirmesi gereken 
kurumların, firmalardan aidat talep 
etmesini gelişmekte olan bir endüstri 
için en azından bugün için kabul 
edilebilir bulmuyorum. 

Sektörü temsil eden sivil toplum 
kuruluşlarımız ile ilgili bakanlar ve 
kurumlar bir araya gelerek Ulusal 
Sektör Stratejisi oluşturulmalı 
ve sektöre yönelik asimetrik 
uygulamalara son verilmesi 
sağlanmalıdır.

SEİS AKTÜEL 2. YILINI DOLDURDU
Bu kadar olumsuz durumdan 
bahsederken olumlu şeyler de 
olmuyor değil hayatımızda…İki yıl 
önce bu günlerde büyük bir heyecan 
ve motivasyonla yayın hayatına 
başlayan SEİS Aktüel dergimizin 
2. yaşını kutlamanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Dolu dolu geçen bu iki 
yılda yayınlanan 8 sayımızda sektöre 
dair yüzlerce haber, etkinlik, yeni 
teknoloji yer alırken birbirinden özel 
konu ve konukları da ağırladık. 

Her sayımızda dergimize konuk olan 
kamu temsilcileri, bürokratlar, dernek 
başkanlarımız dergimize renk kattılar. 
Okuyucularımızdan çok takdir toplayan 
Genç SEİS köşemizde yeni girişimci 
genç meslektaşlarımızı motive ederken, 
icatlarını ve girişimci fikirlerini 
kendilerine ayırdığımız özel sayfalarda 
sektöre tanıtma şansı buldular. 
Pazarlama, iletişim, insan kaynakları, 
hukuk konularında sektörü ilgilendiren 
birçok önemli konuya yer verdik. 
Seyahat köşemizin her sayısında, 
farklı bir coğrafyada farklı bir ülkenin 
kültürünü farklı bir gezginin gözüyle 
tanıma fırsatı bulduk. Sağlıklı yaşam 
köşemizle ruhsal-bedensel ve zihinsel 
arınmanın yollarını deneyimleme 
fırsatı bulduk. Hülasa tabir yerindeyse 
dergimiz İstanbul-Ankara uçağında 
seyahat süresince keyi�e okunabilecek 
hap gibi bir dergi haline geldi.
Bizi takip eden okuyucularımıza, 
desteklerini esirgemeyen sektör 
firmalarımıza ve beğenilerini ileterek 
bizi motive eden herkese tekrar tekrar 
teşekkür ediyorum. 
Ülkemiz ve endüstrimiz için güzellikleri 
konuştuğumuz başarılarla dolu güzel 
bir yıl olmasını diliyorum.  
Kalın sağlıcakla…
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n Sayın Başkanım öncelikle Seis 
Aktüel dergimize konuk olmayı 
kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. İstanbul Ticaret Odası’nın 
tarihçesi, sorumluluk alanları ve 
teşkilat yapısı ile ilgili bize neler 
söylemek istersiniz?

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin 
ve dünyanın en eski ve en büyük 
odalarından biri... 1882 yılında Sultan 
II. Abdülhamid’in talimatıyla kurulan 
odamız, o dönemde yeniden ivme 
kazanan kalkınma ve sanayileşme 
hareketinin önemli bir parçası olarak 
görülüyor ve özel sektörü geliştirme 
amacı taşıyordu. Ayrıca Beyrut’tan 
Selanik’e kadar uzanan geniş 
hinterlandımızda ticaret, sanayi ve ziraat 
odalarının kurulmasına da öncülük ettik. 
Bu coğrafyada ticaretin gelişmesine, 
tüccarların rekabet gücünün artırılmasına 
destek verdik. Sözgelimi Osmanlı 
döneminde de Cumhuriyet döneminde 
de ticareti geliştirecek liman ve yol gibi 
altyapı hizmetlerinin tamamlanması 
için gayret gösterdik. Üretimi ve ticareti 
geliştirecek politikaların hazırlanmasında, 
gerekli mevzuatın oluşturulmasında aktif 
rol üstlendik. 
Sonuç itibariyle 1882 yılında 15 tüccarla 
çıktığımız yolculuğu, bugün 432 bin 
üyemizle sürdürüyoruz. Türk ticaretinin 
ve ekonomisinin geliştirilmesine 
adadığımız 137 yıllık geçmişimizde üç 
farklı yüzyıl gördük, imparatorluğu da 
cumhuriyeti de yaşadık. Türkiye’nin 
sağlam bir ekonomik gelecek kurması, 
geleneksel tarımla başladığı üretim 
hayatından sanayileşmeye evrilmesi ve 
çağını yakalaması için başladığı yolculukta 
hep en ön safta yer aldık. Türk tüccarının 
uluslararası ticaretin ayrılmaz parçası 
olması için yol açıcı faaliyetlerin içinde 
bulunduk, halen de aynı doğrultuda 
çalışmalarımız sürüyor. Paris Sanayi ve 
Ticaret Odası’nda sonra dünyanın en 
büyük ikinci odasıyız. 
Bizim sorumluluk alanımız üyelerimizdir. 
Üyelerimizin ticaretini geliştirecek, 
üretimini artıracak, ihracatçı kimlik 
kazanmalarını sağlayacak eğitimden 
inceleme heyeti ziyaretlerine kadar bir 
dizi faaliyet yapılmaktır. Aynı zamanda 

İstanbul iş dünyası ile yerel yönetim 
ve Ankara’da hükümet yetkilileri 
arasında sürekli bir iletişim hattıyız, 
7/24 açık köprüyüz. Yani sektörlerin 
ve şirketlerin sorunlarına hızlı ve anında 
çözüm yolu bulunmasını sağlıyoruz. Bu 
da daha sorun haline gelmeden üretim 
çarkının, ihracat dişlisinin dönmeye 
devam etmesi demektir. 
Ayrıca KOBİ’lerimiz başta olmak üzere iş 
dünyasının ulusal ve uluslararası düzeyde 
rekabetçiliğine katkıda bulunuyoruz, 
tüccarımızın girişimciliğini artıracak 
faaliyetler yapıyoruz. Aynı zamanda 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
geniş kapsamlı çalışma ve iş birlikleri 
yürütüyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin 
ekonomik gelişimini ve yatırım cazibesini 
artırmak için projeler hayata geçiriyoruz.
Tüm bunları da ikili bir hizmet yapısıyla 
gerçekleştiriyoruz. Teşkilat yapımızın 
temelinde seçilmişler ve atanmışlar 
olarak iki grup bulunuyor. Bir yanda 
seçimle iş başına gelen meclisimiz ve 
meslek komitelerimiz bulunuyor. 81 
meslek komitemizde 603 komite üyesi yer 
alıyor. Ayrıca bu komitelerden gelen 261 
meclis üyesinin katılımıyla oluşan İTO 
Meclisimiz, en üst organımızdır. Meclis 
kendi içinden Yönetim Kurulu Başkanı 
ve üyelerini seçer. İdari yapımızda da 
500’ü aşkın personelimizle Oda Tescil’den 
Uluslararası İlişkilere uzanan şube 
müdürlüklerimizle hizmet veriyoruz. 
Bu yapının en üst amiri olarak da genel 
sekreter ve genel sekreter yardımcıları 
bulunuyor.
Oda olarak, az önce bahsettiğim 
hizmetlerimizin yanı sıra üyelerimize 
ticari işlemlerinde ve ihracat 
muamelelerinde kullanılmak üzere çeşitli 
belgeler veriyoruz. Sözgelimi 2018’de 
A.TR’den Menşe Şehadetnamesine kadar 
birçok alanda 2.098.602 adet belge 
verdik. Ayrıca 19.583 iş makinesi tescili 
yaptık; 4.518 kapasite raporu verdik. 
Üyelerimizin, sicil ve tescil işlemlerine 
ilişkin tam 1.763.004 belge düzenledik. 
Üyelerimizden İTO Çağrı Merkezine 
gelen tam 884.094 çağrıyı cevaplayıp 
onlara bilgi verdik. Aynı zamanda oda 
portalımızın hizmet sayısı ise 58 milyonu 
aştı. Bu rakamlar son derece önemli. 

EKONOMİNİN NABZI 
İSTANBUL’DA ATIYOR
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

Başkanı Şekib Avdagiç; 

ekonominin nabzını elinde tutan 

İTO’nun faaliyetleri ve iş dünyasındaki 

yeri, güncel projeleri ve 2019 yılında 

ülkemizi bekleyen gelişmeler ile ilgili 

bilgi verdi.
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Çünkü üyelerimizle sıkı ve dinamik bir 
ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor.

n İTO olarak yönetim anlayışınızın 
temelinde ne var?

20. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
yönetim anlayışımızı üç temel unsur 
üzerinde kurduk. Bu üç temel unsurun 
ilki, üyeye hizmet. Çünkü İTO’nun 
bütün faaliyetlerinin odağında 
üyeleri bulunmaktadır. Üyelerimiz 
üretim tezgahlarını işletebiliyor, 
küresel ticarette yer edinebiliyor, 
çağın şartlarına uyum gösteriyorsa 
bu her şeyin yolunda olduğunu 
göstermektedir. Biz de bu faaliyetlerin 
devamı için üyelerimize hizmette 
kusursuz olmaya çalışıyoruz. İkinci 
olarak ise gelenekçilik diyebilirim. 
İTO’nun 137 yıllık deneyimi ve birikimi 
ile geleceğe yön vermesi ve bunu 
sürdürebilmesi oldukça önemlidir. 
Son olarak ise bitmez ve sınır 
tanımaz hizmet aşkı ve çalışma 
azmidir. Zorlu zamanları hizmet 
aşkı ile güçlü kılarken yeni projelerde 
uygulama gücü veren ise çalışma 
azmimizdir. 
Bu üç temel unsur ile üye odağında, 
tüm faaliyetlerimizi daha kaliteli hale 
getirerek sektörlerin hem mevcut 
sorunlarına hem de muhtemel 
sıkıntılarına yönelik ilgili gerekli 
tedbirlerin alınmasına ilişkin 
çalışmalar yaparak ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. 
Bu sorunların çözüme kavuşturulması 
sayesinde ise ‘sürdürülebilir ve katma 
değeri yüksek üretim yapma potansiyeli 
atıl kalan işletmelerin’ büyümelerini 
sağlıyor, ekonominin çarklarının daha 
hızlı dönmesine katkıda bulunuyoruz. 

n Ticaret Odamızın iş dünyasında 
yarattığı katma değer, ülkeye 
olan katkısı, toplam işlem hacmi 
ve diğer rakamsal istatistikleri 
de bizimle paylaşabilir misiniz? 

Öncelikle şunun altını çizmeliyim: 
İstanbul Ticaret Odası, kurulduğu 
günden bu yana hem üyelerinin hem 
de ülkemizin üretim gücünü artırmak, 
ticaret yapabilirliğini güçlendirmek, 
rekabetçiliğini artırmak amacıyla 
çalışmaktadır. Bir anlamda üyelerimizin 
küresel ticari aktörler olması için gayret 
göstermektedir. Özetle İTO, 137 yıldır 
kendini üyesine, şehrine, ülkesine 
adayan büyük bir ticari teşkilattır.
Bu genel girişten sonra ifade etmek 
isterim ki İTO’nun oluşturduğu katma 
değeri ve katkıyı gösteren en somut 
göstergesi, istatistiksel bilgilerdir. 
Hatırlayacağınız gibi Türkiye 
ekonomisi, 2017 yılı bazında 851 

milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır. 
Çünkü o yıl ekonomimiz tam yüzde 
7,4 oranında büyüme başarısını 
göstermişti. Bu büyümede en büyük 
pay, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
olan İstanbul’a aittir. İstanbul 
ekonomisi, Gayri Safi Katma Değer 
açısından yaklaşık 842 milyar liralık 
üretim ile Türkiye ekonomisine katkı 
sunmuştur.
Aynı şekilde 2017 yılında Türkiye 
ekonomisinde toplam istihdam 
edilenlerin sayısı 28,1 milyon 
kişi olurken İstanbul’da istihdam 
edilenlerin sayısı 5,6 milyon kişi olarak 
gerçekleşmiştir. Bu da neredeyse 
Türkiye istihdamının beşte birinin 
İstanbul’da olduğunu gösteriyor. 
2018 yılına gelince; İstanbul Ticaret 
Odası’nın üyeleri, 2018 yılının ilk 11 
ayında 78,2 milyar dolarlık ihracat 
yaptı. Bu şu anlama geliyor; aynı 
dönemde 154,2 milyar dolarlık ihracat 
yapan Türkiye’nin ihracatının yüzde 
50,7’sini tek başına İstanbul iş dünyası 
gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin 
ihracatı, 2016 yılında 76,1 milyar dolar; 
2017 yılında ise yüzde 6,8 oranında 
bir artışla 81,3 milyar dolar olmuştu. 
Dolayısıyla 2018’de elde edilen oran, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,1’lik bir artışı gösteriyor. 
Yine aynı dönemde İstanbullu iş 
adamları 111,8 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştirdi. Bu da bir önceki yıla 
göre yüzde 7,3 oranında bir azalış 
anlamına geliyor. Bizim tam 432 bin 
aktif üyemiz bulunuyor. Bu rakamın 
da ortaya koyduğu gibi Türkiye’deki 
şirketlerin yaklaşık üçte biri İstanbul’da 
bulunuyor. Ama daha önemlisi şudur: 
İTO üyesi firmalar, Türkiye’nin 
milli gelirinin yaklaşık yüzde 
27’sini, dış ticaretinin yüzde 51’ini 
gerçekleştiriyorlar.
Bu rakamların da ortaya koyduğu 
gibi İstanbul ekonomisi, Türkiye 
ekonomisinin kalbidir, merkezidir. 
Gerek küresel gerekse bölgesel ölçekte 
yaşanılan tüm olumsuz gelişmelere 
rağmen, İstanbul’un Türkiye 
ekonomisinin kalkınmasına en büyük 
katkıyı verdiğine tanık oluyoruz. 

n Sizce 2019 yılında ekonomik 
olarak ülkemizi neler bekliyor?

2019 beklentilerimizi ifade etmeden 
önce, kısaca bir konuya değinmek 
istiyorum. Hemen belirtmeliyim ki 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
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zorlu bir seneyi geride bıraktık. 
Dünyaya baktığımızda 2017’den 2018’e 
geçen, 2018’de daha da katmerleşen 
çok sayıda gelişme ve bunların 
Türkiye’ye yansımalarını görüyoruz. 
2018’de ABD Başkanı Trump’ın 
başlattığı ticaret savaşları, tüm dünya 
ticaretini daralttı. ABD Merkez 
Bankası FED’in, para politikasını nasıl 
bir tempoyla sürdüreceği ekonomi 
çevrelerince merakla izlendi. Global 
ekonomik sistemden ‘büyümenin 
sürdürülebilirliği’ noktasında gelen 
sinyaller ise gittikçe zayı�adı. Küresel 
ekonomide 2019’da rüzgar karşıdan 
esecek gibi görünüyor. Ticaret 
anlaşmazlıkları, petrol, politik 
belirsizlikler ve yüksek faizlerin 
hepsi küresel ekonomik büyüme için 
ciddi risk oluşturuyor.
Türkiye’ye gelince; yaz aylarında 
başlayan manipülatif hareketin etkisi, 
2018’in son çeyreğine de yansıyabilir. 
Ancak bugünün koşulları, 3. çeyrek 
rakamlarının ait olduğu yaz aylarından 
daha ılımlı; en�asyonda iniş başladı. 
2019 ihracat rekoru kırdığımız yıl 
olacak. Turizmde 2019 beklentileri 
yüksek. Dolayısıyla biz ufukta 
sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme 

görüyoruz.
İş dünyasının 2019 beklentileri 3 konu 
etrafında yoğunlaşıyor: Kamuyla iş 
yapan yüklenici firmalara, hak 
edişlerinin zamanında ödenmesi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın İkinci 100 
Günlük Eylem Planı’nda da açıkladığı 
üzere KDV iadesi ödemelerinde hızlı 
hareket edilmesi ve finansmana 
erişimde iyileşme sağlanması. Bu 
üç konu ortak payda. Çünkü bu, reel 
sektörü gerçek anlamda fonlayacaktır. 
Daha da önemlisi finansman 
maliyetinin bu kadar yüksek olduğu 
bugünlerde reel sektörü bankalar 
gözünde güçlendirecektir. Aynı zamanda 
bankalara ve krediye olan talebi de 
azaltacaktır.
Alınan ve alınacak yeni tedbirlerle 
2019’u makul bir büyüme ve öngörülen 
en�asyona yakın bir oranda kapatmayı 
bekliyoruz. Kur ve faiz düzeyindeki 
istikrar da yatırımları canlandıracaktır 
muhakkak. Özellikle ihracat sipariş 
miktarına ilişkin artış bekleyenler 
lehine olan seyrin güçlendiği gözleniyor. 
Bilhassa belirsizlik döneminde azalan 
stokların yerine konulma ihtiyacı da 
baş göstereceğinden, yatırımlarda da 
ılımlı bir konjonktüre gireceğimize 
inanıyorum.
2018 Türkiye için bir test yılı olarak 
geçti. Ama olumsuzluğu çağıran bir 
test değil bu. Ben bu yılın dördüncü 
çeyreğinde de yine pozitif bölgede 
kalacağımız kanaatindeyim. Hükümet iş 
dünyasından gelen taleplere, önerilere 
son derece dinamik şekilde reaksiyon 
gösteriyor. 2019’un  bir dengelenme 
yılı olarak üreticinin kazanç hanesine 
yazılmasını bekliyoruz. İş dünyası 
olarak 2019’da üretimin yeni kodlarını 
programlayarak ekonomide bambaşka 
pencereler açmalıyız. Yeni Ekonomik 
Programın oluşturduğu yol haritası, 
en�asyonla topyekûn ve etkin şekilde 
mücadele gibi makro tedbirler de bu 
anlamda reel sektörün önünü açmaya 
devam edecektir. Hükümet 2019’da 
ekonomide, akıllı telefon diliyle 
açıklarsak yeni ‘bir güç planı’ yaptı. 
Reform adımlarını hızlandırdıkça, 
ekonomide dengeli güç modundan, 
performans moduna yeniden 
geçeceğimize şüphemiz yoktur. Hiç 
şüphe yok ki asıl hedefimiz Türkiye’yi 
yüksek faiziyle değil, üretim gücüyle 
çekici hale getirebilmek olmalıdır.

n İstanbul Ticaret Odası’nın en 
güncel önemli projeleri nelerdir?

Güncel projelerimiz; üyelerimizin 
üretimini ve teknoloji kullanımını 
artıran, marka değerini yükselten, 
küresel ticarete uyumlarını sağlayan 

gereklilikleri yerine getiren projelerdir. 
Bu bağlamda İstanbul Ticaret Odası 
olarak çok sayıda proje geliştirmekte, 
yürütmekte ve üyelerimizin faydasına 
sunmaktayız. 
Biliyorsunuz, üyelerimizin 
markalaşması ve pazarlama 
yeteneklerini geliştirmesi bizim için 
son derece önemli. Bu bağlamda 
pazarlamanın yaşayan efsanesi 
Profesör Philip Kotler’i ve dört 
duayen ismi daha İstanbul’da 
ağırladık. İTO’nun ev sahipliğinde 
İstanbul’da yapılan World Marketing 
Summit, İstanbul’u dünyanın 
gündemine taşıması ve Türk 
iş adamlarına kalıcı vizyonlar 
kazandırması bakımından son 
derece başarılı geçti. Beş binin 
üzerinde katılımın sağlandığı etkinlik 
girişimcilerimize ve gençlerimize 
yeni bir vizyon kazandırdı. Özellikle 
gençlerimizin bu etkinlikte yer almasına 
büyük önem verdik. Çünkü onlar 
geleceğin markalarını oluşturacak 
girişimcilerimizdi. 
Sizlere bahsetmek istediğim önemli 
projelerimizden biri de “Okul Sanayi İş 
birliği İstanbul Modeli Projesi”dir. 
Bu projemiz, meslek liselerimiz ile 
iş dünyamız arasında bir sinerji 
oluşturuyor. İş dünyamızın ihtiyaçları 
doğrultusunda kalifiye eleman 
yetişmesine katkı sağlıyor. Bir başka 
ifadeyle İTO’nun meslek liselerimize 
hamilik yaptığı bir çalışmadır. 
Diğer iki projemiz için ise anahtar 
kelimemiz ‘ihracat’tır. İstanbul Ticaret 
Odası olarak 2019 yılını ‘Ekonomide 
Global Nefes: İhracat Yılı’ olarak ilan 
etmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede, 
üyelerimizi ihracat ile tanıştıracak, 
ihracat yapma potansiyellerini artırarak 
onları destekleyecek ve sürdürülebilir 
ihracatın yol haritasını kendileri ile 
paylaşacağız. Bu bağlamda, ‘İhracata 
İlk Adım Projesi’ ile ‘Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
Projeleri’ 2019 yılı hede�erimize katkı 
sağlayacak önemli projelerimiz olarak 
durmaktadır.
Kısa adıyla ifade edecek olursam 
Hami Projesi, tüm sektörlerdeki 
nitelikli insan gücü ihtiyacının 
karşılanması yoluyla verimliliğin 
arttırılmasıdır. Bildiğiniz gibi meslek 
liselerimiz birçok sektörde yüzlerce 
meslek grubuna en kalifiye şekilde 
meslek elemanı sağlamaya yönelik 
eğitim alanlarıdır. Bundan dolayı 
büyük yatırımlar gerektirmekte ve 
uluslararası standartlara göre makine 
ve cihazların, otomasyon sistemlerinin 
sürekli yenilenmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. İşte biz de bu noktada 
devreye giriyoruz. Onlara ihtiyacı olan 
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her şeyi sağlıyoruz. Okul-Sanayi İş 
birliği İstanbul Modeli Projesini 
‘teknolojik iş birliği, deneyim 
paylaşımı ve istihdam’ olmak üzere 
üç ana başlık altında yürütüyoruz. 
Böylece iş piyasasının ihtiyacı olan 
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini 
hede�iyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu 
projemizde okul sayısını 54’e çıkarttık. 
Meclis ve Komite üyelerimizle birlikte 
yürüttüğümüz bu projede, her 
okulun bir İTO’lu hamisi bulunuyor.  
Hamilerimiz okulların tüm acil 
ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol 
oynuyor. Böylece okullarımız ile sektör 
arasında güçlü bir bağ tesis ediliyor.
İhracata İlk Adım Projesi’ne gelince; 
bu projeyi zaman zaman İTO olarak 
devreye alıyoruz. Böylece hayatında 
hiç ihracat yapmamış ya da bir 
sebeple ihracat yapmaya ara vermiş 
firmalarımıza ihracat konusunda gerekli 
desteği veriyoruz.
2019’da gerçekleştireceğimiz 
projemizi değişen ihtiyaçlar ve talepler 
doğrultusunda güncelledik. Belirli 
kriterler ve kümelenmeler çerçevesinde 
projemizi her sektörden ihracat 
yapma potansiyeli olan üyelerimiz ile 
buluşturacağız. Böylelikle üretim yapan 
firmalarımızı, ihracat ile tanıştırıp 
ilerleyen dönemlerde de kendi ayakları 
üstünde durarak ihracat yapabilmelerini 
sağlayacak desteği vereceğiz.
Burada yeri gelmişken ifade etmek 
isterim; Türkiye’de hem gençleri hem 
de iş dünyamızda girişimci ruhu, 
geliştirme ve diri tutmak için önemli 
çalışmalarımız var. Bu kapsamda 
Türk girişimcilerinin dış pazarlara 
açılmalarına yönelik verilen mevcut 
ulusal ve uluslararası destekler için 
‘Girişimci Günleri’ düzenliyoruz. 
Birbirini tamamlayan küçük etkinliklerle 
büyük ve güçlü bir girişimcilik halkası 
oluşturuyoruz.
Ayrıca 2019’da İTO üyelerini tüm 
dünyada ticaretin yeni ortamı haline 
gelen e-ticarette dinamik hale getirmek 
istiyoruz. Daha doğru bir tabirle 
Türk firmaların, e-ticaretten daha 
çok pay alması için dijital pazarlama 
alanında sektörlerin tüm paydaşlarının 
katılacağı konsept seminer ve etkinlikler 
yapacağız.
Bir önemli projemiz daha var. O da 
ekonomiyle ilgilenen akademik dünyaya 
yönelik. İTO İstanbul Ticaret 
Gazetesi Dijital Arşivi’ni çok kısa 
bir süre içinde hizmete sokacağız. 
Bu proje şu bakımdan önemli. İTO, 
kuruluşundan 3 yıl sonra 1885’te gazete 
yayınlamaya başlıyor, ta ki bugüne 
kadar… Özellikle Osmanlı dönemi ve 
Cumhuriyetin ilk devrinde yayınlanan 

gazete sayılarına ekonomik ortamda 
ulaşmak mümkün olmuyor. İşte biz 
bütün Türkiye’de tek nüsha kalan bu 
gazete koleksiyonumuzu, elektronik 
ortama taşıyoruz. Hem de arama 
yapılabilir şekilde. Bu projeyi heyecan 
verici hale getiren şey, 1885 yılından 
itibaren reel sektörün gelişimini adım 
adım izleme imkanına kavuşmamızdır.

n İstanbul Ticaret Odası’nın 
yurtdışında yaptığı faaliyetler var 
mıdır?

Yurtdışı faaliyetler, bizim temel 
vazifelerimizdendir. Üyelerimizi 
yurtdışında daha aktif hale getirmek 
için inceleme gezilerinden, road-
showlara, fuar katılımlarından B2B’lere 
kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet 
gösteriyoruz.
Bu bağlamda ihracatı artıran bir 
numaralı etkinlik olan yurtdışı 
fuarlar ile ilgili çalışmalarımız, hız 
kazanarak 2019 yılında da devam 
edecek. Bu yıl tam 38 fuara, 900 
firmamız ve 17.000 metrekarelik 
alanla katılıp Türk ürünlerini 
teşhir edeceğiz. İştirak edeceğimiz 
fuarlar; inşaattan kompozite, emlak 
ve gayrimenkulden gıdaya, ilaçtan 
konaklamaya, elektronikten kitaba 
kadar geniş bir alanı kapsıyor. Başta 
MIPCOM ve MIPTV gibi 5 dizi içerik 
fuarı ile bir de mobil teknolojileri fuarı 
olmak üzere 6 fuara ticaret heyeti olarak 
katılıyoruz. Türk dizilerini ve filmlerini 
dünya pazarına çıkartırken aslında 
iş dünyamızın ihracat potansiyelini 
artırdığımızın da altını özellikle çizmek 
isterim.
Yurtdışı faaliyetlerimiz arasında şu üç 
önemli açılımı özellikle zikretmeliyim:
Birincisi, Çin Açılımıdır. Bu açılımla, 
ticaret savaşlarıyla ABD’nin köşeye 
sıkıştırmaya çalıştığı Çin’de, Türk iş 
adamlarının pazar edinmesini sağlamayı 
hede�iyoruz. Biliyorsunuz, Çin en fazla 
ihracat ve dış ticaret potansiyeline 
sahip ülkelerin başında geliyor. Dış 
ticaretimizde de Türkiye aleyhine 
büyük bir açık var. Dolayısıyla biz 
Türkiye’nin Çin Pazarı’nda, tanıtım ve 
bilinirliğini sağlayabilirsek önemli bir 
adım atmış olacağız. Bu konuda Ticaret 
Bakanlığımız ile iş birliği içinde etkin bir 
yol haritası oluşturuyoruz.
İkinci olarak Afrika Açılımını 
gerçekleştiriyoruz İTO olarak 
Afrika ülkeleri bizim en önemli hedef 
pazarımızdır. Neden? Çünkü Afrika’yı 
da tıpkı Asya ülkeleri gibi gelecek 10 
yılın en iyi pazarı olarak görüyoruz. 
2019 yılında başta Etiyopya ve Kenya 
pazarları olmak üzere ciddi bir atılımın 
içinde olmayı planlıyoruz. 

Üçüncü açılımımız ise Avrupa 
Birliği ile ilgili… Dış ticarette bir 
numaralı ortağımız olan Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimize büyük önem 
veriyoruz. Bu yüzden AB ile ticarî ve 
ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin, 
iş dünyamızın öncelikleri arasında 
yer aldığını vurgulamak isterim. 
Hükümetimizin politikalarına uygun 
bir şekilde AB üyelik sürecimizin tekrar 
hız kazanmasını diliyoruz. 2019 yılında 
AB ile yeni bir rota oluşturmamızın, 
zorlukları kolay kılmada işimize 
yarayacağını düşünüyoruz. 
Yurtdışı faaliyetlerimiz kapsamında 
2019 yılını üyelerimize yeni pazarlar 
bulmak amaçlı yoğun gündemle 
geçireceğiz. Diyebilirim ki 2019 bizim 
için ticari diplomasinin yeniden öne 
çıktığı bir yıl olacaktır. Bu amaçla 
Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (ASCAME), Avrupa Metropolitan 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve 
Uluslararası Ticaret Odası kapsamında 
faaliyetlerimizi daha dinamik hale 
getireceğiz.

n Tıbbi Cihaz sektörüne vermek 
istediğiniz mesajlarınız varsa 
öğrenmek isteriz?

Kuşkusuz sağlık hizmetlerinin 
kaliteli ve sürekli sağlanması için 
sağlık teknolojilerinin planlı ve etkin 
kullanımı ile doğru tedariki önemlidir. 
Sağlık harcamalarının en büyük 
kalemlerinden birini tıbbi cihazlar 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda tıbbi 
cihaz sektörüne ilişkin politikalar, 
dünya ve ülkemiz ekonomisinde ve 
toplum sağlığında önemli yansımaları 
beraberinde getirmektedir. Bu noktada 
tıbbi cihazlarla ilgili başta kurumumuz 
olmak üzere diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile birlikte özel paydaşlara da 
büyük görevler düşmektedir. Sektörün 
ilerlemesine yön veren ve toplum 
sağlığını ön planda tutan bir 
politikanın belirlenmesi ve stratejik 
planların bu doğrultuda yapılması 
gerekmektedir. 
Tıbbi cihaz sektörü, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere paralel olarak 
büyüyen ve sürekli gelişen bir sektördür. 
Bu nedenle sektörü hem ulusal hem de 
küresel olarak değerlendirmek gerekir. 
Küresel ekonomi ve gelişmelerin, 
ülkemiz düzeyinde etkileri iyi 
analiz edilmeli ve doğru politikalar 
oluşturulmalıdır.
İstanbul Ticaret Odası olarak biz de 
bu politikaların oluşturulması ve ülke 
ekonomimizin gelişmesi için bu tür 
stratejik öneme sahip sektörler için tüm 
paydaşları düşünerek çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.
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Tıbbi Cihaz 
Regülasyonu, tıbbi cihaz 
direkti�erinden 93/42/
EEC sayılı Tıbbi Cihaz 

Direktifi (MDD) ve 90/385/EEC 
sayılı Vücuda Yerleştirilebilir 
Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi’ nin 
(AIMDD) yerini almaktadır.
Onaylanmış kuruluşlar tıbbi cihazların 
ve In-Vitro tıbbi tanı cihazlarının 
ilgili mevzuat kapsamında uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerinden 
sorumludur ve düzenleyici sistemin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Halen 
Avrupa Komisyonu tarafından 
atanmış 59 ‘Onaylanmış Kuruluş’ 
bulunmaktadır. Bu Onaylanmış 
kuruluşlardan; 14’ü ‘Vücuda 
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi 
Cihazlar’, 22’si ise ‘Vücut Dışında 
Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları’ 
kapsamında uygunluk değerlendirme 
yetkisine sahiptirler. Tüm mevcut ve 
yeni onaylanmış kuruluşların, ürün ve 
kaliteyi değerlendirme konusundaki 
yeterliliklerini sürdürebilmeleri 
ve faaliyetlerine devam etmeleri 
için ilgili regülasyon kapsamında 
atanmaları gerekmektedir. Bu atama 
işlemi dört adımdan oluşmaktadır ve 
atama süresinin onaylanmış kuruluş 
başına yaklaşık 18 ay süreceği ifade 
edilmektedir. Atama prosesine 26 
Kasım 2017 tarihinde başlanılmıştır. 
Komisyona 30 Haziran 2018 tarihine 
kadar 21 onaylanmış kuruluşun MDR, 
7 onaylanmış kuruluşun ise IVDR 
başvurusu yaptıkları belirtilmiştir. 
Regülasyon kapsamında ilk onaylanmış 
kuruluş atamasının 2019 yılının 
ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. Bazı onaylanmış 
kuruluşların yeniden atama 
başvurularında kapsam daraltması 
yapacakları, bazılarının ise Regülasyon 
kapsamında atama talebinde 
bulunmayacakları öngörülmektedir.

REGÜLASYONA GEÇİŞ SÜRESİ 
Onaylanmış kuruluşlar için tıbbi 
cihazlar kapsamında regülasyona 
geçiş süresi 26 Mayıs 2020 (3 
yıl), In Vitro Tıbbi Tanı cihazları 
kapsamında ise 26 Mayıs 2022 (5 
yıl) tarihinde sona ermektedir. Bu 
tarihlerden sonra, ancak komisyon 
tarafından ataması gerçekleştirilmiş ve 
yeniden atanmış onaylanmış kuruluşlar 
uygunluk değerlendirme faaliyetlerine 
devam edebilecektir. Çünkü bu 

tarihten sonra direkti�ere göre yeni 
sertifika düzenlenmeyecektir. Ayrıca 
Sınıf I (steril ve ölçüm fonksiyonu 
olmayan) cihaz üreticilerinin 26 Mayıs 
2020 tarihinden sonra cihazlarını 
MDR’a göre piyasaya arz etmeleri 
gerekmektedir.
Tıbbi cihaz üreticilerinin onaylanmış 
kuruluş tarafından düzenlenen direktif 
kapsamındaki sertifikaları 26 Mayıs 
2024 tarihine kadar, In-Vitro tıbbi 
tanı cihazı üreticilerinin belgeleri ise 
26 Mayıs 2027 tarihine kadar geçerli 
olacaktır.
Ancak tıbbi cihaz üreticileri için 26 
Mayıs 2020 tarihinden sonra cihazın 
tasarımı, güvenliği vb. teknik hususları 
içerecek konularda sertifika üzerinde 
herhangi bir değişiklik talebinde 
bulunamayacaklardır. Bu sebeple, 
direktife göre yeni sertifika verilmesi 
veya mevcut sertifikaların yenileme 
işlemlerinin 26 Mayıs 2019 ile 26 
Mayıs 2020 arasında tamamlanması 
gerekmektedir.
MedTech’den alınan verilere göre 
Avrupa piyasasında bulunan 314 bin 
tıbbi cihazın ve 35 bin In-Vitro tıbbi 
tanı cihazının piyasada varlıklarını 
sürdürebilmeleri için regülasyonlara 
göre, yeniden CE uygunluk 
değerlendirme işlemlerinin onaylanmış 
kuruluşlar tarafından yapılması 
gerekmektedir. 
2012 yılından bu yana onaylanmış 
kuruluş sayısının %30 azalması, 
onaylanmış kuruluşların uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerinde ürün 
güvenliğini sağlayabilmek için 
daha aktif rol oynamaları, habersiz 
denetimler, klinik değerlendirme, satış 

Uzm. Ecz.  ZEYNEP FÜSUN DENLİ TUDAN
Tıbbi Cihaz ve In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Direktif Sorumlusu

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ – NB 1783

Tıbbi cihaz sektörü, 26 Mayıs 2017’den  
bu yana tüm AB üye devletlerinde yürürlüğe 

giren 2017/745/AB sayılı Tıbbi Cihaz 
Regülasyonu (MDR) ve 2017/746/AB sayılı 

In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Regülasyonunun 
(IVDR) bir sonucu olarak önemli bir değişime 
uğramaktadır. Mevcut düzenleyici çerçeve 

1990’lara dayanmakta ve üç direktiften 
oluşmaktadır. Bununla birlikte; kuralların 

yorumlanmasında ve uygulanmasında 
yaşanılan sıkıntılar, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, piyasaya arz edilen tıbbi 
cihazlarda yaşanılan olumsuz olaylar 

mevcut mevzuatın revize edilmesi gereğini 
vurgulamıştır. 

T

AVRUPA BİRLİĞİ TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU 
VE IN-VITRO TIBBİ TANI CİHAZLARI 

REGÜLASYONUNUN ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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sonrası gözetim vb. alanlarda sıkı bir 
rejim izlemeleri mevcut iş yüklerini 
oldukça artırmıştır.

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREV VE 
FONKSİYONLARI
Regülasyonun yürürlüğe girmesi 
ile birlikte onaylanmış kuruluşların 
üzerlerine düşen sorumluluk daha fazla 
artmıştır. Onaylanmış kuruluşlara yeni 
görevler ve fonksiyonlar getirilmiştir.
n Sını�andırma kurallarında yapılan 
değişiklikler ile bazı cihazların 
sını�arı yüksek risk grubuna, direktif 
kapsamına girmeyen bazı cihazlar ise 
tıbbi cihaz kapsamına alınmış, yeni 
sını�andırma kuralları eklenmiştir. 
Özellikle IVD cihazlarda piyasada 
mevcut ürünlerin %85’i onaylanmış 
kuruluş denetimi altına alınmıştır.
n Sınıf I tekrar kullanılabilir 
cerrahi aletlerin yeniden işleme 
durumu; onaylanmış kuruluşlar 
tarafından temizleme, dezenfeksiyon, 
sterilizasyon, fonksiyon testleri, 
bakım, kullanım talimatı açısından 
değerlendirilecek, kalite sistem 
denetiminin yanı sıra teknik 
dokümantasyon incelenecektir.
n İlgili MD ve IV kodlarında yapılan 
revizyonlar ve onaylanmış kuruluş 
faaliyetlerinde görev alacak personelin 
niteliklerinde ve yetkinliklerinde 
istenilen şartların yükseltilmesi ile 
birlikte, eğitimli ve yetkin personel 
ihtiyacı doğmuştur.
n Geçiş süresince onaylanmış 
kuruluşların hem MDD hem de MDR 
sertifikalarının geçerliliğini sağlama 
zorunluluğu bulunması, eski ve yeni 
prosedürlerin aynı anda uygulanması 
ekstra iş yükü getirecektir.
n Geçiş için verilen sürelerin çok 
kısa olması, özellikle regülasyonu 
milli mevzuatlarına uyumlaştırma 
zorunluluğu bulunan ülkelerde yer alan 
onaylanmış kuruluşlar için daha fazla iş 
yoğunluğu anlamına gelmektedir.
n Avrupa Komisyonu tarafından 
atanmış olan onaylanmış kuruluşların 
%30’dan fazlasının İngiltere’de yerleşik 
olması, Brexit sebebiyle herhangi 
bir anlaşmazlık durumunda bu 
onaylanmış kuruluşların iş yükünün 
diğer onaylanmış kuruluşlara taşınacağı 
anlamına gelmektedir.
n Direkti�er içerisinde yer alan ‘temel 
gereklilikler’, her iki regülasyonda da 

‘güvenlik ve performans gereklilikleri’ 
olarak detaylandırılmış ve teknik 
dokümantasyon için daha fazla 
gereklilik tanımlanmıştır.
n Onaylanmış kuruluşlar ve üreticiler 
için MDR ve IVDR kapsamında 
‘Ortak spesifikasyonlar (Common 
Spesifications-CS)’ AB Komisyon 
Kararları olarak yayımlanacaktır. Bu 
özellikler içerisinde teknik gereklilikler-
dokümantasyon, klinik değerlendirme, 
performans değerlendirme, PMCF, 
PMS, satış sonrası değerlendirme, 
satış sonrası gözetim ve satış sonrası 
klinik takip konularında gereklilikler 
açıklanacaktır. Ortak spesifikasyonlar, 
harmonize standartlara göre pratikte 
daha zorunlu ve daha yüksek statüde 
yer alacaklardır.
n Klinik değerlendirme ve satış 
sonrası takip için yeni gereklilikler 
belirlenmiş, özellikle Sınıf III ve bazı 
Sınıf IIb cihazlar için ek değerlendirme 
prosedürleri tanımlanmıştır. 
n Bir tıbbi ürünü tatbik etmek ve/
veya uzaklaştırmak amaçlı vücuda 
yerleştirilebilir aktif Sınıf IIb cihazlar 
ve Sınıf III implante edilebilir cihazlar 
için yeni değerlendirme prosedürleri 
oluşturulmuştur. Onaylanmış 
kuruluş tarafından hazırlanan 
Klinik Değerlendirmenin Sonuç 
Raporu (CAER) cihaza ait klinik 
değerlendirmeyle birlikte Avrupa 
Komisyonuna gönderilerek uzman 
komitesinden görüş alınacaktır. 60 
gün içerisinde komisyon tarafından 
verilen görüşe istinaden onaylanmış 
kuruluş uygunluk değerlendirmesini 
tamamlayacaktır.
n Satış sonrası klinik takip (PMCF), 
satış sonrası gözetim (PMS), periyodik 
güvenlik güncelleme raporu (PSUR), 
güvenlik ve klinik performans özeti, 
trend raporu gibi düzenli olarak 
birçok ilave raporun güncellenmesi 
gerekmektedir.
n Yeniden paketleyen ve/veya 
etiketleyen ithalatçılar ve dağıtıcılar 
onaylanmış kuruluş denetimine tabi 
olacak kuruluşlara eklenmiştir.
n Tekil Cihaz Tanımlayıcı Sistem 
(UDI’s) tıbbi cihazların tanımlanması 
ve izlenebilirliğini sağlamak üzere 
düzenlenmiştir. Bu sistem regülasyon 
için yeni bir yaklaşımdır. Üreticiler UDI 
kodlarını EUDAMED’e yüklemekten ve 
güncelliğini takip etmekten sorumlu 
olacaklardır. Onaylanmış kuruluşlar 
ise denetimler esnasında ve belli 
aşamalarda cihazlara ait bu tanımlayıcı 

sistemi kontrol edeceklerdir. 
n Regülasyon kapsamındaki 
denetimlerde denetim sürelerinin daha 
uzun olması gerektiği öngörülmektedir. 
Denetimlerde tedarikçilerin ve 
yüklenicilerin daha sıkı denetim 
kapsamına alınmasına ve PMS, PMCF, 
Vijilans gibi satış sonrası takip ile ilgili 
hususlara daha çok önem verilmesi 
gerekliliği vurgulanmaktadır. 
n Regülasyona göre uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri, onaylanmış 
kuruluşlar için daha uzun zaman alacak 
ve maliyetli olacaktır.

REGÜLASYONA GEÇİŞ SÜRECİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Üreticilerin regülasyon kapsamındaki 
genel yükümlülükleri MDR Madde 
10’da verilmiştir. Üreticilerin 
regülasyona geçiş için Boşluk 
Analizi (Gap Analizi) yapmaları 
gerekmektedir. Regülasyona geçiş 
çalışmaları, ekonomik olarak yüksek 
maliyet getirecektir. Üreticilerin, 
personel ihtiyacını karşılamaları 
ve yetkin personel gereksinimi için 
ihtiyaç duyulan eğitim eksikliklerini 
gidermeleri ve MDR Madde 15’e 
göre ‘mevzuattan sorumlu personel’ 
atamaları gerekmektedir. Eski ve yeni 
sistemi paralel olarak yürütecek olan 
üreticilerin sistem kurgulamalarında 
bu hususu göz ardı etmemeleri 
gerekmektedir. Bazı implant 
üreticilerinin izlenebilirlik için implant 
kartı oluşturmaları istenilecektir. 
İmalatçı tarafından verilen bilgi 
kapsamında yeni uygulamalar 
getirilmiştir. Ağustos 2018 tarihinde 
Komisyon tarafından üreticilere 
yönelik bilgi formları (Factsheet for 
Manufacturers of Medical Devices, 
Factsheet for Manufacturers of IVD vb) 
yayınlanmıştır. Bilgi formları içerisinde 
üreticilere yönelik aksiyonlar genel 
olarak yer almaktadır.
Sonuç olarak; regülasyonların yürürlüğe 
girmesi ile birlikte yetkili otorite, 
onaylanmış kuruluş ve üreticilerin iş 
yükü ve sorumluluk alanları artmıştır. 
Atama ve geçiş sürecinin sorunsuz 
olarak yaşanabilmesi için tüm tara�ar 
iş birliği içerisinde ihtiyaç duyulan 
gereksinimleri sağlamalıdır. Regülasyon 
kapsamında cihazların piyasaya arz 
edilmesi ile birlikte daha güvenli 
ürünlerin insan sağlığı için kullanılması 
sağlanacaktır.
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CE işareti, Avrupa Birliği’nin 
teknik mevzuat uyumu 
çerçevesinde 1985 yılında 
benimsediği yeni yaklaşım 

politikası kapsamında hazırlanan ‘Yeni 
Yaklaşım Direkti�eri’ içerisinde yer alan 
ürünlerle ilgili olup ürünlerin AB’nin 
ilgili direkti�erine uygun olduğunu ve 
gerekli bütün uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir 
birlik işaretidir. CE işareti, ‘Avrupa 
Normlarına Uygunluk’ anlamına 
gelen “Conformité Européenne” 
sözcüklerinin baş har�erinden 
oluşur. CE işareti, ürünlerin amacına 
uygun kullanılması halinde insan can 
ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı 
ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer 
bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün 
olduğunu gösteren bir işarettir. 

Yeni yaklaşım politikası kapsamında 
yayımlanan direkti�erde; ürünün 
tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması 
gereken asgari güvenlik koşulları, 
uygunluk değerlendirme prosedürleri 

ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.
CE işareti, tüketiciye bir kalite 
güvencesi sağlamaz. Yalnızca ürünün, 
asgari güvenlik koşullarına sahip 
olduğunu gösterir. CE işareti, bir 
yandan tüketiciye ürünün güvenli 
olduğu bilgisini verirken diğer taraftan 
ticari açıdan ürünlerin bir üye ülkeden 
diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit 
pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti 
taşıması gereken yeni yaklaşım kapsamı 
bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine 
girişi için üzerinde CE işareti bulunması 
zorunludur.

TÜRKİYE’NİN UYUM SÜRECİ
1996 yılı başında AB ile ülkemiz 
arasında yürürlüğe giren Gümrük 

AVRUPA BİRLİĞİ TIBBİ CİHAZ 
REGÜLASYONU’NUN GETİRECEĞİ YENİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYUM SÜRECİ

 Ülke yönetim ve politikalarından 
sorumlu olanların en büyük 

görevlerinden biri de vatandaşlarının 
sağlığını, güvenliğini korumakla birlikte  
ve kullanılan araçların doğal, çevreye 
zarar vermeyecek şekilde garantisini 

sağlamaktır. 

C

Levent Mete ÖZGÜRBÜZ / SEİS Başkan Yardımcısı / BMT Calsis Yönetici CEO



O -Ş -M  2019

ÖZEL DOSYA

7

Birliği, tarım ürünleri dışında malların 
serbest dolaşımını öngörmektedir. 
Ülkemiz Gümrük Birliği anlaşması ile 
AB ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı 
bir konum kazanmıştır. Bu farklılık; 
AB’ye üye ülkelerle mal satışında tam 
rekabete girmemizin yanı sıra, mal 
üretiminde de Avrupa Birliği içerisinde 
belirlenmiş standartların Türkiye 
açısından zorunluluk haline gelmesidir.

Bilindiği üzere mevcut tıbbi cihaz 
yönetmeliklerinin geçmişi 1990’lı 
yıllara dayanmakta olup günümüzde 
artık bu düzenlemelerin sağlık 
sektöründeki bilimsel ve teknik 
gelişmelere karşı yetersiz kaldığı 
komisyon raporlarında ifade 
edilmektedir. Birçok ülkede birbirinden 
farklı ve ülkelere özel tıbbi cihaz kayıt 
sistemlerinin olmasından hareketle 
bunun üreticilere fazladan zorluklar 
getirdiği, ortak bir kayıt sisteminin 
bulunmamasına ek olarak serbest sınır 
geçişleri nedeniyle de piyasa gözetim 
faaliyetlerinde ürün takibinin zorlaştığı 
ifade edilmektedir. 

Avrupa Birliği’nin mevcut tıbbi cihaz 
direkti�erinin (93/42/EEC, 90/385/
EEC ve 98/79/EC Direkti�eri) yerini 
almak üzere, 5 Nisan 2017 tarihli 
ve 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz 
Regülasyonu ile 5 Nisan 2017 tarihli 
ve 2017/746 sayılı Vücut Dışında 
Kullanılan (In-Vitro) Tıbbi Tanı 
Cihazları Regülasyonu, 5 Mayıs 2017 
tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu regülasyonlar, 25 Mayıs 
2017 tarihinden itibaren tüm AB üye 
devletlerinde yürürlüğe girecek olup 
her iki regülasyonun uygulanması 
için geçiş süreleri tanınmıştır. Genel 
olarak bu geçiş süresi; Tıbbi Cihaz 
Regülasyonu için yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren 3 yıl, Vücut Dışında 
Kullanılan (In-Vitro) Tıbbi Tanı 
Cihazları Regülasyonu için yürürlüğe 
giriş tarihinden itibaren 5 yıldır. Her 
iki regülasyonun bazı hükümlerinin 
uygulanması için özel geçiş süreleri de 
öngörülmüştür.

Tıbbi Cihaz Regülasyonu’nun (MDR) 
93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin 
yerini almasıyla, Tıbbi Cihazlar 
Regülasyonu (MDR) gereklilikleri 
ile ilgili Türkiye’deki üreticilerin 
farkındalığının artması, regülasyona 
göre ürün tasarımından sevkiyat 
sonrasına kadar olan süreçlerin 
güvence altına alınması gerekmektedir.

YENİ DÜZENLEMELER
Yeni düzenleme; belgelendirme 
kuruluşları, klinik değerlendirme, 
satış sonrası gözetim, şe�a�ık, 
ürün bilgilendirmesi ve incelemeleri 
konuları başta olmak üzere ciddi 
değişiklikler getirmektedir. Ürün 
güvenliğini, kalitesini ve kullanım 
performansını en üst seviyeye 
çıkartmak amacıyla oluşturulan yeni 
regülasyonlarda, üreticileri ürünlerini 
devamlı olarak geliştirmeye teşvik 
etmesinin amaçlandığı görülmektedir. 
Bu bağlamda belgelendirme 
kuruluşlarına, üreticileri habersiz 
denetleme zorunluluğu başta olmak 
üzere üreticinin güvenli ürün üretmesi 
ve bu durumun kanıt dokümanlar 
ile gösterilmesi noktasında yeni 
sorumluluklar yüklemektedir. 
Önümüzdeki dönemde uygulanması 
gerekecek bir başka yenilik ise 
EUDAMED olarak adlandırılan bir 
veri sisteminin kullanılacak olmasıdır. 
Medikal ürünlere ait klinik veriler, satış 
sonrası gözetim sonuçları gibi detaylı 
bilgilerin yer alacağı bu veri merkezi 
ile yetkili otoritelerden hastalara 
kadar tüm paydaşların ürünlerle ilgili 
her bilgiye kolayca ulaşabilmeleri 
hede�enmektedir.
Ürün güvenliği testleri, risk analizi, 
klinik değerlendirme, satış sonrası 
takip gibi konuların yeni düzenleme 
ile daha ön plana alındığı, onaylanmış 
kuruluşlarının atanmasında yeni sıkı 
kuralların getirildiği görülmektedir. 
Öngörülen değişiklikler ile medikal 
sektörün tüm paydaşlarına ciddi 
sorumluluklar getirilmektedir
Yeni MDR maddelerinde üreticiler için 
ciddi değişiklikler getireceği öngörülen 
önemli noktalardan bazıları şu şekilde 
toparlanabilir:
• Klinik kanıt raporunun artan 
önemi: Tüm cihazlar için yeni ya da 
farklı klinik kanıt ve özellikle tüm 
uzun süreli implant cihazlar dahil 
yüksek riskli cihazlar için yeni klinik 
veri gereksinimleri artmaktadır. Klinik 
veri değerlendirme raporlarında, yasal 
olarak pazarlanan ürünlerle eşdeğerlik 
kanıtlama kriterlerinin daha da sıkı 
hale geleceğinden, değerlendirmeye 
alınan cihazların kendisiyle direkt 
ilişkili klinik kanıt göstermek 
gerekliliğinin artacağı öngörülmektedir.
• Üret�m sonrası pazara sürülen 
ürünlerin takip edilerek izlenmesi: 
Ruhsatlandırma kuruluşlarına, diğer 

paydaşlara ve ekonomik ortaklara, 
zorunlu takip özet raporlarıyla 
deneyimlenen klinik performansın 
sürekli olarak güncellenmesi 
beklenecektir.
• Bağlantılı ekonomik aktörler 
kavramına yapılan vurgu: 
Pazarlaması yapılan medikal ürünlerde; 
tedarik zinciri, distribütörler, 
ithalatçılar ve yetkili temsilciler gibi 
paydaşlar üzerinde daha katı bir 
kontrol öngörülmektedir. Üretimden 
satışa kadar zincirde yer alan iş 
ortaklarınızın uygunsuzlukları artık 
üreticinin de problemi olacağından 
organizasyon gözden geçirilmeli gerekli 
değişiklikler için planlama yapılmalıdır.
• Yeni ve farklı etiketleme 
gereksinimleri: Her ürünün; eşsiz/
tekrarlanmayan şekilde tanınmasını 
sağlayan ve takip edilebilirliğinde 
en önemli silahınız olan tanımlama 
sisteminizde (UDI) değişiklik gerekip 
gerekmediğini kontrol etmek, uygun 
etiketleme metotlarını kullanarak 
standartlara uygun olmayanlara 
güncelleme planlarını uygulamak 
yararlı olacaktır. 
• Onaylanmış kuruluşların (O.K./
NB) yeni rolleri ve görevleri: 
Uygulama görevleri ve genişletilmiş 
yetkileri (habersiz denetimler gibi) 
nedeni ile onaylanmış kuruluşlar, 
Avrupa’da tıbbi cihaz onayları 
için şe�af düzenleyici çerçeveyi 
uygulamak ve sürdürmek için daha 
saygın düzenleyici kurumlar haline 
gelmektedir.
Yeni düzenleme sonrası, ulusal seviyede 
kayıt gerekliliklerinden AB seviyesinde 
merkezi bir kayda sorunsuz geçişe izin 
vermek amacıyla, tıbbi cihazların, ilgili 
iktisadi işletmecilerin ve onaylanmış 
kuruluşlar tarafından verilen 
sertifikaların kaydı için özel geçiş 
hükümleri öngörülmüştür.
Tüm bu değişimlerin tıbbi cihaz 
firmalarına üretim süreçleri 
haricinde; insan kaynakları, üretim 
metotları, ürün geliştirme, test, 
takip, danışmanlık ve ruhsatlandırma 
konularında ek maliyet yaratması 
kaçınılmaz gözükmektedir. Şimdiden 
yeni mevzuatın getireceği yeni 
yükümlülükler hakkında bilgi edinip 
bu değişikliklere uyum sağlamak 
için gerekli hazırlıklara başlamak 
üreticilerimizin herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması açısından 
büyük önem arz etmektedir.
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Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 5 Aralık 
tarihini ‘Uluslararası 

Gönüllüler Günü’ ilan etmesinin 
ardından, 27 yıldır aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 192 ülke 
tarafından kutlanan günde ASTOP, 
sosyal fayda sağlayan projelere ve 
sivil toplum gönüllüleri fertlerine 
üstün hizmet başarı ödülleri verdi.
Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu 
ile Sendikamızın iş birliği içinde 
gerçekleştirmiş olduğu ‘Topluma 
Kazandırılabilir Tutuklu ve 
Hükümlülerin Eğitimi Projesi’ 

“ASTOP Dünya Gönüllüler 
Günü Üstün Hizmet ve Başarı 
Ödülü’ne layık görüldü. Adalet 
Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire 
Başkanı Murat Atan’a ödülünü 
Başkanımız Metin Demir verdi.  
Metin Demir, Adalet Bakanlığı 
İşyurtları Kurumu ile SEİS arasında 
imzalanan protokol kapsamında 
dezavantajlı gruplar içinde yer alan 
hükümlü ve tutukluların topluma 
kazandırılması amacıyla iş birliği 
içinde bulunmaktan memnuniyetini 
dile getirdi. 
Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanı Murat Atan da 
törende yaptığı konuşmada: “SEİS’le 
imzalanan protokol kapsamında, 
başlangıç olarak 30 ayrı ceza infaz 
kurumunda bulunan ve ön şartları 
taşıyan 30 hükümlünün Tıbbi 
Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği kapsamında gerekli olan 
eğitimleri alarak sektörde çalışmaları 
için gerekli yeterlilik belgesini 
alabilmeleri için çalıştık. Bu proje ile 
eğitim alan tutuklu ve hükümlüler 
yeni bir meslek sahibi olacaklar.” 
diyerek projenin önemine dikkat 
çekti. 

B

ASTOP DÜNYA GÖNÜLLÜLER 
GÜNÜ ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI 
ÖDÜLLERİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

A  S  T  K   
ASTO     

   A  2019  
ATO M  S    
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3. DÜNYA MÜSLÜMAN SAĞLIK TOPLULUKLARI KONGRESİ DÜZENLENDİ

Dünyanın değişik 
bölgelerinde sağlıkla 
ilgili alanlarda faaliyet 

gösteren Müslüman sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelip 
ortak projeler yürütme amacıyla 
düzenlenen kongrede sağlık ve 
turizm fuarı, paneller, konferanslar 
ve grup çalışmaları düzenlendi.
Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı 
olan Kasım Sezen, Türkiye ile İslam 
ülkeleri arasında ekonomik iş birliği 
sağlamak için düzenlenen kongreye 
toplam 52 firma ve derneğin 
katıldığını, bu bağlamda Türkiye’nin 
hastane ve medikal sektörünü de 

tanıttıklarını söyledi.
Ayrıca, son üç yıldır sağlık turizminin 
geliştiğine işaret eden Sezen, “Sağlık 
turizmine de katkıda bulunmaya 
çalıştıklarını İslam ülkelerinin 
batıdan aldığı tıbbi cihaz ve ilaç 
miktarının 70 milyar dolara 
ulaştığını belirterek, bu bütçenin 
merkez Türkiye olmak üzere İslam 
alemi içerisinde dönmesini istiyoruz. 
Medikal ticaretin artması için 
bu organizasyonları vesile olarak 
görüyoruz.” diye konuştu.
SEİS olarak, düzenlenen bu kongrede 
biz de üyelerimizle birlikte yerimizi 
aldık.

  S  B  
 S -   

  S  
 K  

M      
  3   

M  S  T  
K  I U-1  1 -

1  A   A  
M   K  

T    S  
S   M  

  S  M  
STK     

   
  i.
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Türkiye genelinde 17 bin 
doktorun oy kullanarak ödüle 
layık projeleri belirlediği 
organizasyonun açılış 

konuşmalarında, DoctorClub Awards 
Sekreteri Dr. Hamza Gemici, yaşam boyu 
onur ödülüne layık görülen Prof. Dr. Münci 
Kalayoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımcılara 
ve finalistlere teşekkür konuşması yaptılar. 
Açılış konuşmalarından sonra sektörde 
farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan 
projelerde Türkiye’nin Sağlık Ödülleri 
sahiplerini buldu. Sendikamızın projesi 
kendi dalında ödüle layık ilk dört proje 
arasına girdi.
SEİS olarak Doktorclub Awards 2018 
etkinliğine, 23 Aralık 2018 tarihinde 
Adalet Bakanlığı ile hükümlülerin 
sağlık alanında eğitilmesine ilişkin 
oluşturduğumuz sosyal sorumluluk 
projesi ile katılım sağladık. Sosyal 
sorumluluk projesindeki amacımız, 
tamamen dezavantajlı bir grubun topluma 
geri kazandırılmasına yardımcı olacak 
şekilde tasarlanmış bulunmaktaydı. 
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bu 
projeden önce kendi imkanları ölçüsünde 
mahkumları topluma kazandırmak ve 
ceza evinde kaldıkları süre içinde para 
kazanmaları amacıyla, cezalarının infazı 
esnasında meslek edindirmeye yönelik 
faaliyetleri sürdürmekteydi.
İlk kez bu proje ile birlikte İşyurtları 
Kurumu sağlık sektöründe bir sivil 
toplum kuruluşu ile iş birliği yapmış 
ve kendi imkanları dışında bir eğitimi 
ve meslek belgesini mahkumların 
almasını sağlamıştır. Sendikamız da üye 
işyerlerinin istihdamına yönelik olarak 
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri İş yurtları Kurumu ile iş birliği 
protokolü yapmış ilk sendika olmuştur.
Başlangıç olarak 30 ayrı ceza infaz 
kurumunda bulunan 30 hükümlü ve 
tutukluya ‘Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 
ve Tanıtım’ alanında çalıştırılmak üzere 
uzaktan eğitim verilecek olup eğitimi 
başarıyla tamamlayan 30 hükümlü 
cezaevinden çıktıktan sonra kendi 
mesleklerine ek olarak ‘Sorumlu Müdür’, 
‘Satış ve Tanıtım Elemanı’ ve ‘Klinik 
Destek Elemanı’ olarak çalışabilecektir. 
Alınacak olan belgeler bu konuda yeni bir 
düzenleme yapılana kadar geçerli olacaktır.
Araştırma ve uygulamaların artmasına 
katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 
Doktorclub Awards 2018 etkinliği iyi 
dileklerin paylaşılması ile sona erdi. 

DOKTORCLUB AWARDS 2018 ‘TÜRKİYE’NİN 
SAĞLIK ÖDÜLLERİ’ SAHİPLERİNİ BULDU

   T    O  
 T        

 A  201  T  S    
21 A  201     O    
C  B  K  S   T  1 000   

     B  
M    Y  K   U  M  

   

T

n Yaşam Boyu Onur Ödülü: Prof. Dr. Münci Kalayoğlu
n Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş
n Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru: Uz. Dr. Nevit Dilmen
n Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru: Uz. Dr. Selim Safalı
n Yılın Yenilikçi Diş Hekimi: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen
n Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-Prof.Dr. Sinan Çavun
n Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Abdi İbrahim İlaç
n Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: Koç Üniversitesi İstanbul Heart Ekibi
n Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: GE Healthcare
n Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: VSY Biotechnology
n Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri - Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener
n Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: MHAS Bilişim
n Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri - Yılın Yenilikçi Ürünü / Uygulaması: WisdomEra
n Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
n Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ağrı Devlet Hastanesi
n Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması: Özel Medline Adana Hastanesi
n Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi
n Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Kansersiz Yaşam Derneği
n Doktorclub Awards 2018- Jüri Özel Ödülü: Prof. Dr. Ali Ünal

Doktorclub Awards 2018 ödül töreni sonunda ayrıca bilime katkıları dolayısı ile İstanbul Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’ne Bilim 
Özel Ödülü verildi.

DOKTORCLUB AWARDS 2018 KAZANANLARI
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n Medikal sektördeki teknoloji ile 
gelen hızlı değişime ayak uydurmak 
isteyen tüm medikal sektör paydaşları 
için bu fuara katılmak, kendilerini 
güncelleme fırsatı sunduğundan çok 
önemli bir avantaj sağlıyor. Medikal 
sektördeki cihaz, ürün ve yüksek 
teknoloji çözümleri konusundaki 
yeniliklerin uzman kişiler tarafından 
verilen sunum ve konferanslar ile 
desteklendiği bu şekilde sunulan başka 
bir platform dünyada bulunmuyor.
Fuarın bu seneki trendi 
digitalizasyon ile ilgili birçok 
ürünün tanıtımı üzerine idi. Bu 
alan, sağlık endüstrisi için ekonomik ve 
sosyal olarak muazzam bir potansiyel 
taşıyor. 
Ayrıca Medica tarafından yeni 
tanıtılan akıllı eşleştirme cihazı, 

fuarda aranılanın bulunabilmesi için 
önemli hizmetler sağladı. Kullanımı 
kolay sanal arayüz sayesinde katılımcı 
firmalar ve ziyaretçiler kolayca bağlantı 
kurabildiler. Sistemin aktif kullanımı 
tüm tara�ar için fuarın başarısını gözle 
görülür bir şekilde artırdı. 
Diğer taraftan, tedarikçiler için 
önde gelen uluslararası ticaret fuarı 
COMPAMED de etkinlikler için 
verimli arayüzler sağladı ve bu da tıbbi 
teknoloji şirketleri ile yüksek oranda 
yenilikçi tedarikçiler arasında değerli 
sinerjilere yol açtı. 
SEİS Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Uğur Mumay ve Cem Türker de fuara 
katılan Türk firmaların stantlarını 
ziyaret ederek bilgi aldılar.
Çok sayıda katılımcı, yoğun ziyaretçi 
akını, yenilikçi forumlar, başarılı 

konferanslarla öne çıkan fuar 18-21 
Kasım 2019 tarihinde tekrarı yapılmak 
üzere başarı ile sona erdi. 

RAKAMLARLA MEDICA VE 
COMPAMED
n 66 ülkeden 5286 firma ürünlerini 
sergiledi. 
n %80’in üzerinde uluslararası firma 
katılımı Medica için yeni bir rekor 
oldu. 
n 4 gün içerisinde fuarı 155 ülkeden 
120 bin civarında kişi ziyaret etti. 
n Compamed ise 40 ülkeden 784 
katılımcı firmanın ürünlerini 
sergilemesi ve 20 bin ziyaretçi ile bu 
rekoru devam ettirdi. 
n Medica 113 bin, Compamed 13 bin 
metrekare fuar alanında gerçekleşti.

MEDICA VE COMPAMED 
FUARINDA YENİLİKLER 
DALGASI  

     
 M     

   C  
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 A   
 

n SEİS’i temsilen SEİS Genel Sekreteri 
Av. Refika Eser’in katıldığı çalıştaya, 
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik 
Ürünler Başkan Yardımcısı Sn. Recep 
Uslu, Daire Başkanları Sn. Dr. Asım 
Hocaoğlu, Sn. Aydın Kaplan, TİTCK 
ve TÜBİTAK uzmanları ile sektör 
temsilcileri katıldı.
TİTCK yetkilileri; 2019 yılının Haziran 
ayına kadar tüm ürün gruplarını 
harekete geçirmeyi planladıklarını, 
Ocak-Haziran ayları arasında yapılacak 
hazırlık aşamaları ile gerekli görülürse 
bazı ürün gruplarının takibi için 

uzatma vereceklerini kaydederken, 
tıbbi cihazların özelliği dolayısı ile farklı 
tedarik yöntemleri olan ürünlerin tekil 
takip süreci için farklı uygulamalar 
yapılabileceği, bu durumda olan ürün 
gruplarına hazırlık döneminde karar 
verileceği belirtildi. 
Çalıştayda ayrıca ÜTS kayıt kılavuzu 
hazırlanmasına yönelik olarak ortak bir 
terminoloji oluşturmak adına tanımlar 
tek tek görüşülürken, geçiş süreçlerinde 
sektörün sıkıntı yaşamaması için 
yapılması gerekenler ve iş süreçleri 
karşılıklı olarak paylaşıldı.

ÜTS ÇALIŞTAYI 
ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
T    T  C  K  
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n Ankara Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde interaktif şekilde 
gerçekleştirilen toplantıya SEİS 
Yönetim Kurulu, SADER, ARTED, 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme’nin 
yönetim kurulu üyeleri ve üye firmalar 
katıldı. 
Sektör sorunlarının ele alındığı 
toplantıda, kamu ile gerçekleştirilecek 
görüşmelere çözüm önerileri içeren 
raporlar sunabilmek adına komisyonlar 
kurulmasına karar verildi. 
SEİS Başkanı Metin Demir toplantıda 
yaptığı konuşmada, birlikte olmanın 
ve birlikte hareket etmenin çok 
önemli ve değerli olduğuna dikkati 
çekerek “Sektörün birlikteliğinden 
daha önemli hiçbir şey yok.’’ 
dedi. Çözüm arayışında Tıbbi Cihaz 
Sektör Platformu olarak birlikte 
hareket ettiklerini bunun da olumlu 
sonuçlarının çok açık olduğunu 
anlatan Demir, Çalışma Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı’na birçok ziyarette 
bulunduklarını, sorunları ilettiklerini, 
basın yoluyla da sorunların kamuoyuna 
aktarıldığını anlattı. ‘Üniversite 
hastanelerinin ödeme sorunu’ deyince, 
soruna daha sıcak yaklaşıldığını ifade 
eden Demir, görüşmeler sonunda 
“Büyük ıskontolarla da olsa çözüme 
ulaştık.” diye konuştu. 
Metin Demir, yapılan anlaşmanın 
ardından yaşanan kur krizini de 
hatırlatarak şöyle devam etti:
‘’Yaptığımız anlaşma ıskontoya 
rağmen daha kötü bir durumu 
engelledi. Bakanlıkla görüşmelerimizde 

hep birlikte pazarlığa girmeme 
kararı aldık, yüzde 1 ıskonto bile o 
zaman bize ahlaki gelmedi; ancak 
bu süreçte görüşmeler durdu. Bir 
yıl sonra sektörden gelen talepler 
doğrultusunda tekrar görüşmelere 
başladık. Bize ıskonto olmazsa bu 
işin olmayacağı söylendi. Aldığımız 
ödemelerde ıskontolar eleştirildi ama 
iyi bir stratejiyle Haziran sonunda 
ödemeleri aldık. Biz krizi öngördük 
ve Temmuz ayı sonunda bu ıskonto 
oranı telafi edilmiş oldu. Geç ödemeler, 
üniversite hastanelerinin ardından 
Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelerde 
de başladı. Bu süreçte birbirimize 
güç vermemiz lazım. Birlikte hareket 
etmeliyiz. Sektörün geleceği sıkıntılı; 
paramızı alamıyoruz, bankalar kredi 
kullandırtmıyor, kamudan da para 
alamayınca sektörü bekleyen sorunlar 
giderek artıyor. Platform olarak bize 
önerilerinizi dile getirmenizi, bizim 
görmediğimiz bir şey varsa bunları 
göstermenizi istiyoruz. Yol gösterici 
fikirlerinize ihtiyacımız var.”
SEİS Başkan Yardımcımız Levent 
Mete Özgürbüz de toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, son 
senelerde dünyada da gelişen bir trend 
neticesinde finansa erişimin gittikçe 
zorlaştığını belirterek, ‘’Yurtdışındaki 
faiz artırımları bizi de faiz artırımına 
zorladı. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi 
finansal erişim zorlukları yaşanmaya 
başladı. Bizim de yumuşak karnımız 
bu finansmandı.” dedi. Ödemeler 
sıralamasında tıbbi cihazın çok da 
öncelikli bir sektör olmadığına dikkati 

çeken Özgürbüz, “Hepimizin yaşadığı 
sıkıntılar malum... Dolayısıyla bu yara 
derinleştikçe, bu finans zorlukları 
arttıkça bizim de sıkıntılarımız arttı 
ve bizim için yönetilemez büyük 
hasarları taşır hale geldi.’’ diye konuştu. 
Özgürbüz, sektörden paydaşlarla 
sorunları çözmek için bir arada 
bulunmanın önemine dikkati çekerek 
şunları söyledi: “Gitmediğimiz yer, 
çalmadığımız kapı kalmadı desek 
yerinde olur.  Söyleyebildiklerimiz de 
kendi sıkıntılarımızı ifadeden öteye 
gidemedi. Birleşirsek daha iyi çözümler 
buluruz ümidi ile sıkıntılarımızı birlikte 
konuşup, çözüm arayalım dedik. 
Görüşmelerimizin bize yol gösterici 
olacağını umuyoruz.” 
Toplantının moderatörlüğünü 
ORDER Başkanı Erkin Delikanlı yaptı. 
Delikanlı, toplantıda görüş almak 
istediklerini belirterek, “Birbirimizin 
sesi olmak için katılımcı olalım, 
elimizden gelen tüm gayreti gösterelim. 
Dinleyen değil, katılan grup olalım. 
Taleplerinizi almak için toplandık. 
Sektörün sıkıntıları açık; birlikte tek 
ses olup çözmek amacındayız.” diye 
konuştu. 
Sektör temsilcileri de birlikte hareket 
etmekten büyük memnuniyet 
duyacaklarını kaydederek, SUT 
fiyatları, ödemeler, Medula gibi 
konularda öneri ve sorunlarını dile 
getirdiler. Toplantının sonunda kamu 
ile gerçekleştirilecek görüşmelere 
çözüm önerileri içeren raporlar 
sunabilmek adına komisyonlar 
kurulmasına karar verildi.

SEKTÖR KONUŞUYOR 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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n Törende sağlık yönetimi alanında 
Türkiye’nin önde gelen isimlerinden 
oluşan jüri üyelerinin belirlediği kişi ve 
kuruluşlara ödülleri verildi. İstanbul 
Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 
(İSEK) kapsamında verimli ve faydalı 
çalışmalar yapan Prof. Dr. Cengizhan 
Öztürk’e ‘Yılın Başarılı Sivil Toplum 
Kuruluşu Lideri Ödülü’ verildi.
Sendikamızın da içinde yer aldığı İSEK 
projesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam 
Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi 
tarafından başlatılmış olup üniversite-

sanayi iş birliği ara yüzü görevi 
görmekte ve Prof. Dr. Cengizhan Öztürk 
başkanlığında İnovita ekibi tarafından 
yürütülmektedir. Sağlık teknolojileri 
alanındaki genç girişimlere, KOBİ’lere 
ve büyük firmalara katkı sağlamak 
üzere, küme üyeleri arasındaki iş 
birliğini geliştirmeyi, küme üyesi 
kuruluşlardaki mevcut altyapıların 
kullanımını artırmayı amaçlamakta 
ve etkinliklerin koordinasyonunu 
geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Farklı konulardaki ortak ihtiyaçları 
çözmek için (tematik kuluçkalar, 
pilot üretim tesisleri, yeni akredite 
laboratuvarlar vs.) öncü / örnek projeler 
ve çalışma grupları oluşturduklarını 
aktaran Öztürk; bu ödülü tüm küme 
çalışanlarımız, mentorlarımız, 
destekleyici kurumlarımız ve üyelerimiz 
adına kabul ettiğini belirterek sağlık 
teknolojilerinde ülkemizi istediğimiz 
noktaya getirmek için daha alacak çok 
yolumuz olduğunu ve hız kesmeden bu 
yolda devam edeceklerini söyledi.

YILIN BAŞARILI SİVİL TOPLUM KURULUŞU LİDERİ ÖDÜLÜ CENGİZHAN 
ÖZTÜRK’E VERİLDİ

n Toplantıda DMO Genel Müdürü 
Mücahit Civriz, DMO’ nun 
tarihçesinden başlayarak yaptıkları 
çalışmaları anlatan bir sunum 
gerçekleştirdi. 
Kamu kurumlarının zorunluluğu 
olmadığı halde 3,5 milyar $ 
değerinde, 6500 kuruma, 1300 
civarında tedarikçiden temin 
ettiği 26 binden fazla ürünü tedarik 
ettiklerini, kuruluş amaçlarına uygun 
olarak kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç 
konusu malzemenin standart ve 

kalitesinin azami ölçüde sağlanması, 
şe�a�ık, rekabet, hesap verebilirlik 
prensipleri doğrultusunda iç ve dış 
piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşları 
adına merkezi satın alma işlevini 
yürüttüklerini, en son tıbbi cihaz 
tedarikine başladıklarını ve temin 
edilmesinde güçlük çekilen tıbbi 
cihazları tedarik edeceklerini belirtti. 
Daha sonra tedarikçileri temsilen 
farklı sektörlerden STK temsilcileri 
konuşmalarını yaptı. Genel olarak 
konuşmalarında yerli ürünlere 

öncelik verilmesini talep ettiler. Tıbbi 
cihaz sektörü adına konuşan Erkin 
Delikanlı Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 
olarak hazırladığımız kamu spotu 
filmini katılımcıların izlemesini sağladı. 
Yine sektörümüz adına konuşma yapan 
Mehmet Ali Özer ve Fatin Dağçınar da 
sektör için en önemli sorunun düzenli 
geri ödeme olduğunu DMO’nun bu 
soruna çözüm olabileceğini belirttiler. 
Toplantı ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir’in yerli ve milli ürünlere 
öncelik verilmesine vurgu yaptığı 
konuşmasıyla son buldu.

TEDARİKÇİ ZİRVESİ 2018 TOPLANTISI 
DMO TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İSTANBUL’DA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

n Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 
Bilgilendirme Toplantısı, sektör 
temsilcilerinin yoğun katılımı ve 
İstanbul Ticaret Odası’nın destekleri 
ile 30 Kasım 2018 tarihinde Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve 
TÜBİTAK yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya; TİTCK Tıbbi Cihaz ve 
Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı 
Recep Uslu ,Tıbbi Cihaz Kayıt ve 
Koordinasyon Daire Başkanı Aydın 
Kaplan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı 
Sezai Ceceloğlu, ÜTS Geliştirme 
Biriminden Biyomedikal Mühendisi 
Pınar Kubaşık ve Biyomedikal 
Mühendisi Gönül Ercan, TÜBİTAK 
BİLGEM-YTE adına Yazılım Geliştirme 
Mühendisi- Araştırmacı Nurseda 
Özdemir, İTO Meclis Başkan Yardımcısı 
Veysi Cengiz Balçık,  Tüm Tıbbi 
Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Kemal Yaz ve 

SEİS Başkan Yardımcımız Levent Mete 
Özgürbüz de katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Sağlık Bakanlığı TİTCK Tıbbi Cihaz ve 
Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı 
Recep Uslu, ÜTS sisteminin proje 
olarak ortaya çıktığı 2014 yılından 
itibaren yaşanılan gelişmeleri ve tekil 
takip süreçlerindeki son durumu 
anlattı. Uslu, 2019 yılında projeyi tüm 
yurtta yaygınlaştırma faaliyetlerinin 
artırılacağını kaydetti.  ÜTS mobil 
uygulaması hakkında da bilgi veren 
Uslu, uygulamanın hem sektörün 
hem de vatandaşların sorgulama 
yapabileceği şekilde hazırlanıp 
kullanıma sunulduğunu söyledi.
İTO Meclis Başkan Yardımcısı Veysi 
Cengiz Balçık ise ÜTS’nin ulusal bir 
model olduğunu ifade ederek, güvenilir 
bir veri altyapısı oluşturmasının yanı 
sıra hasta güvenliğine ve halk sağlığına 
da önemli katkılar sağlayacağını 
vurguladı.

ÜTS’nin önemine vurgu yapılan 
toplantıda; ÜTS ile tıbbi cihazlar ve 
kozmetik ürünlere ait detaylı bilgilerin 
saklanacağı, bu ürünlerin üretim 
ve ithalat sürecinden başlayarak 
hareketleri kayıt altına alınacağı, 
ÜTS’nin bir e-devlet uygulaması 
olarak vatandaşlara da ürünleri 
sorgulama imkânı sunacağı 
aktarıldı. Ayrıca tüketici sorguladığı 
ürün hakkında geri bildirimlerde 
bulunarak, şikâyet ve görüşlerini 
yetkili kurumlara iletebilecek. Kayıt 
dışı ürünlerin piyasada dolaşımını 
engellemeyi de hede�eyen sistem ile 
tıbbi ürünlerin takibi yapılarak, sahte 
ve kaçak ürünlerin haksız rekabeti 
önlenebilecek. 
ÜTS’nin başta üretici ve tedarikçi 
firmalar olmak üzere sağlık 
sektöründeki tüm paydaşlara destek 
olacağı, gerçek verilerle sağlık 
sektörünün büyümesine de katkı 
sağlayacağı belirtildi. 

 T  S  TS  B  T        
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n SEİS Başkanı Metin Demir, 
‘Hastane- Medikal Sektör ilişkileri, 
güncel gelişmeler ışığında sorunlar 
çözüm önerileri ve yerlileştirme’ 
konulu panelde yaptığı konuşmada, 
tıbbi malzeme üreticilerinin tek 
isteğinin ‘birlikte hareket etmek, 
ödemelerin zamanında yapılması 
ve güvene dayalı bir ilişki’ olduğunu 
kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı’nın amacının, herkese 
kolay ulaşılabilir kaliteli sağlık sunumu 
olduğunu hatırlatan Demir, ‘’Özeli, 
devleti, üniversiteleri ile birlikte ilaç ve 
tıbbi cihaz sektörü olarak hep beraber 
de buna katkı yapmaya çalışıyoruz.” 
dedi. SGK’nın da bütün bu sistemi 
finanse etmeye çalıştığını ifade eden 
Demir, “Kaynaklar kıt gibi görünüyor. 
Ama biz bu kıt kaynakları kullanılırken 
tercihlerin doğru yapılmadığını 
düşünüyoruz.” diye konuştu.
İhtiyaçların fazla, kaynağın sınırlı 
olduğuna dikkati çeken Demir, şunları 
kaydetti: “Sağlık harcamalarına 
bakarken, 2017-2018 için çok güvenli 
rakamlara ulaşamamakla birlikte,2016 
yılında ilaç harcamaları için 27 milyar, 
tıbbi malzeme harcamaları için 8 
milyar, sağlık hizmeti sunumu ve 
diğer sağlık giderlerinde 85 milyar 

harcama yapıldığını gördük. Baktığımız 
zaman tıbbi cihaz tarafı olarak biz 10 
yıldan beri ağlıyoruz. Sürdürülebilir 
bir finansmana ulaşamadık. Merak 
ediyorum bir hastanenin gider 
bütçesinde tıbbi malzeme yüzde 
10’u aşıyor mu? Arkadaşlarım 
bunun 7-8 olduğunu düşünüyor ama 
ben hadi yüzde 10 olsun diyorum. 
Bu orana bakarak aslında bu 
sektörü üzdüğümüze değmez diye 
düşünüyorum.’’ 
Demir, şöyle devam etti: “Burada 
kimsenin bu anlamda birbirinden 
farklı olmadığını görüyorum. 
Üniversiteler sıkıntıda, ilaç sektörü 
farklı bir sıkıntıda, genel olarak sektör 
sorunlu... Bu durumu düzeltmek 
zorundayız, bu artık sürdürülebilir 
değil. Mızrak artık çuvala sığmıyor. 
Bizler üyelerimizi sürekli teskin edip, 
moral verip düzelecek ümidi aşılamaya 
çalışıyoruz; ancak kaynakların doğru 
kullanılmadığını gören sektör artık 
buna inanmıyor.”
Metin Demir, üniversitelerden 2013 
-2014 yılı ödemelerini Haziran ayı 
itibarıyla aldıklarını hatırlatarak, 
“Geçtiğimiz aylarda büyük ıskontolarla 
yaptığımız ödeme anlaşması sektörü 
çok memnun etmese de daha sonra 

yaşanan döviz krizi anlaşma yaptığımız 
için sevindirdi. Sektöre en azından 
can verdi. Bizim tek istediğimiz 
sözleşmelerdeki ödeme vadesine 
uyulmasıdır. Sağlık Bakanlığı’nda da 
ödemelerimizi 7-8 ay ortalamasında 
alabiliyoruz.” dedi.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASI
Konuşmasında Sağlık Market 
uygulamasına da değinen SEİS Başkanı 
Demir, şunları söyledi:

“Düzenli ödemeler için 150-90 günde 
ödeme sağlayacak bir sistem çalışması 
yapalım dediler. DMO üzerinden Sağlık 
Market Ofisi oluşturuldu. Malzemeleri 
buradan alın, 90 günde de ödeme 
yapalım dendi. Ödeme vadesi 9 ay 
olan bir sistem ilk başta bize cazip 
geldi. Burada da sadece basit sıhhi 
sarf malzemesi alacağız dediler. Ama 
sonra Anadolu’daki bayilerin burada 
üretici ya da ithalatçıyla rekabet şansı 
olmadığını gördük. Onlar kapanırsa 
sahada hizmetlerin aksayabileceği 
endişesini yaşıyoruz. Burada açık 
eksiltme yöntemiyle ihale yapılacak. 
Açık eksiltmede kontrolsüz indirimler 
olabilir. Firmalar yine orada da mağdur 
olabilir. Yani bir yandan paraya 

7. SAĞLIK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
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n ‘Ürün Takip Sistemi’ mobil 
uygulamasının devreye girdiğinin 
açıklandığı toplantının açılış 
konuşmalarını Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır ile TİTCK 
Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz yaptı.
Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 
konuşmasında Ürün Takip Sistemi ile 
tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin 
üretim bandından, satılıp kullanıldığı 
yere ve hastaya kadar takip edilmesi 
için altyapı sunulduğunu söyledi. 
Sistem sayesinde hangi üründen 
ne kadar kullanıldığı ne kadar 
ihtiyacın olduğu, piyasada temininde 
zorluk yaşanan ürünlerin hangi 
tedarikçilerden temin edilebileceği gibi 
bilgilere hızlı bir şekilde erişilebildiğini 
anlattı. Meşe, Bakanlık olarak ‘önce 
insan’ hedefini benimsediklerini 
ve tüm çalışmalarda vatandaşların 
kaliteli bir sağlık hizmeti almasını 
amaçladıklarını söyledi.
TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz “Ürün 
Takip Sistemi vatandaş odaklı 
bir sistem. ÜTS mobil ile bütün 
vatandaşlarımızı hem kullanıcı 
hem de bize destek olan birer 
ürün denetmeni haline getirmek 
istiyoruz. Uygunsuz durumları bize 
bildirmelerini bekliyoruz. Piyasa 
gözetimi ve denetimi anlamında 
büyük kolaylıklar sağlayacak. 

Hastanelerde klinik mühendislik 
anlamında bakım, onarım, 
kalibrasyon anlamında da kolaylıklar 
sağlanacak.” diye konuştu.
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik 
Ürünler Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu da Ürün Takip Sistemi’nin mobil 
uygulamasına ilişkin bilgi verdi. 
Uygulamanın hem Android hem 
IOS telefonlarda kullanılabileceğini 
ifade eden Uslu, sistemin özellikle 
vatandaşların tıbbi cihazları ve 
kozmetik ürünleri sorgulayabilecekleri 
bir uygulama olarak tasarlandığını ve 
mobil uygulamada yer alan tarama 
alanından ürün barkodlarının 
okutulabildiğini söyledi. Tarama 
yapıldıktan sonra kozmetik ya da tıbbi 
cihaz ürününe ait bütün bilgilerin 
ekrana geldiğini anlatan Uslu, ürünün 
görselinin de ekranda görülebildiğinin 
altını çizdi. Uygulamada “Şikayet 
bildir” bölümünün de yer aldığını 
bildiren Uslu, vatandaşların hem tıbbi 
cihazlar hem de kozmetik ürünlerle 
ilgili yaşadıkları olumsuzlukları 
e-devlet aracılığıyla aktarabileceklerini 
kaydetti. ÜTS’nin geliştirilmesinde 
denemelerin yapılmasında kural 
setlerinin yapılmasında destek veren 
sektör temsilcilerine teşekkür etti. 
Toplantı TUBİTAK BİLGEM proje 
yazılım ekibinden Erkan Uyar’ın ÜTS 
Mobil uygulamasını tanıtımı ile sona 
erdi.

uzanıyoruz çok cazip geliyor; diğer 
yandan yanımızdakini kaybetme 
korkusu yaşıyoruz. Sağlık Marketle 
ilgili olarak basit sarf malzemesi 
alacağız derken şimdi kalp pilleri, 
beyin pilleri bazı implantlar da bunun 
arasına girdi. Gerçekten çok samimi 
olmayan bir ilişki dönemindeyiz.  
Öncelikle bu ilişkiyi samimi bir 
hale getirmek lazım. Biz bir zincirin 
halkalarıyız ve birlikte hareket edersek 
daha doğruya ulaşırız. Artık bu 
mantığa gelmemiz lazım.”
Demir, bir yandan küçük sarf 
malzemelerini konuşurken bir 
yandan da devasa şehir hastaneleri 
yapıldığını, fayda-maliyet hesabı 
yapılmadan çok hızlı ilerlendiğini 
söyledi. 

ŞEHİR HASTANELERİ
Şehir hastanelerini yerelleşmede de 
fırsata çevirmekte zorlandıklarını 
söyleyen Demir, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Şehir hastaneleri o kadar 
hızlı ilerliyor ki biz bu hıza oranla 
bir tıbbi cihaz üretemiyoruz. Yüzde 
20 yerli kullanılma zorunluluğuna 
rağmen bunu mobilya, mefruşat 
gideri dolduruyor. Bu kadar sağlık 
yatırımı yapılan bir dönemde bunu 
fırsata çevirip ihracat yapacak yeni 
nesil ürünler üretmezsek yazık olur. 
Sanayi iş birliği programında 5 ürünün 
yerelleşmesiyle ilgili ihaleler yapıldı 
ama arzu ettiğimiz gibi sonuçlanmadı. 
Sürdürülebilir çalışmalar için 2019 
yılında Sağlık Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği kurmayı hede�iyoruz.”
Demir, konuşmasının sonunda tek 
beklentilerinin ‘üniversite, devlet, 
özel hastanelerin ödeme vadesine 
uyması ve karşılıklı güvene dayalı 
sürdürülebilir, samimi bir ilişki’ 
olduğunu belirtti. 
TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz de 
konuşmasında, tıbbi cihazda son 
dört yılda ihracatta, üretimde, dış 
ticarette sektörün önemli gelişmeler 
kaydettiğini söyledi. Ürün takip 
sistemi ile de bilgi veren Gürsöz, 
yılbaşından itibaren beyin, kalp pili 
gibi ürünlerin de artık tekil takip 
sürecine girileceğini hatırlattı.  SEDAP 
platformu hakkında da bilgi veren 
Gürsöz, yatırımcıyla girişimciyi 
buluşturmak amacında olduklarını 
söyledi. SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı 
Eyüp Çetin de ödemelere ilişkin bilgi 
vererek, geçtiğimiz dönemde yapılan 
ödeme oranlarını açıkladı.
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n 2010 ile 2018 yılları arasındaki 
asgari ücret artışı, son 10 yılın en 
yüksek rakamlarından biri olsa da 
alım gücüne bakıldığında, Türk 
lirasının geçen seneden beri hızla 
değer kaybetmesi, döviz fiyatlarındaki 
artış ve en�asyon nedeniyle, Türkiye 
asgari ücret uygulayan 26 Avrupa 
ülkesi arasında Arnavutluk, 
Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride 
bırakarak sondan 4. ülke oldu.
Türk-İş’ten yapılan açıklamada, 
“2018 yılının ilk altı aylık döneminin 
ardından gıda fiyatları son sürat 
yükselmeye devam ediyor. Ücretli 
çalışanlar başta olmak üzere dar ve 

sabit gelirli kesimlerin geçim şartları 
dayanılmaz boyutlara ulaştı.” görüşüyle 
Kasım ayı için 4 kişilik bir ailenin açlık 
sınırını 1943₺, yoksulluk sınırını 6328 
₺ olduğunu belirtmişti. Yani belirlenen 
yeni asgari ücret, insanca yaşamak için 
gerekli olan gelirin sadece üçte biri 
kadar. 
Bununla beraber işverenler açısından 
bakıldığında da durum hiç parlak 
değil. Artan maliyetler ve daralan 
pazar sebebiyle binlerce dev 
şirketin konkordato ilan ettiği 
bir atmosferde işverenlerin böyle 
bir maliyeti göğüsleyebilmesi 
2019’un oldukça zor geçeceğinin 

sinyallerini veriyor.
İşverenler açısından bu yükün 
teşvik ve destekler ile kısmen 
de olsa paylaşılması zaruret 
olmaktadır. 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Genel 
Sekreteri Akansel Koç, yeni asgari ücret 
rakamıyla ilgili, “Beklentilerimizin 
üzerinde olduğunu ifade etmek 
istiyorum. “diye konuştu. Asgari ücret 
işveren desteğiyle ilgili taleplerini 
toplantıda tekrar dile getirdiklerinin 
altını çizen Koç, Bakan Selçuk’un, bu 
konuda hükümetle görüşeceğini ifade 
ettiğini aktardı. 

n Konferansta konuşan SEİS Başkanı 
Demir, yerli ve milli üretime ilişkin 
açıklamalarda bulunarak “İlla MR, 
ultrasonografi üretmeliyiz diye 
zorlamamalıyız. İhraç yapamayacağımız 
hiçbir ürünü üretmemize de gerek 
yok. Burada katma değeri yüksek 
teknolojileri düşünmemiz, vizyonu 
değiştirmemiz lazım.  İhracat hedefi 
öncelikli hedefimiz olmalı” dedi.
Demir, ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörünün entegre çalışması 
ile doğru sağlık hedefine 
ulaşılabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın Genel Sağlık 
Sigortası ile ülkede en iyi sağlık 
hizmetini amaçladığını anlatan Demir, 
“SGK’da bunu finanse etmeye çalışıyor. 

Ama kaynaklar kıt. Bu kıt kaynaklar 
doğru kullanılırsa amaca daha kolay 
ulaşılacağını düşünüyorum” dedi.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASI
Belirsiz vadeler ve ödemelerin 
yapılmamasının sektörün belini 
büktüğünü kaydeden Demir, 
konuşmasında çözüm olarak 
geliştirilen politikalar hakkında 
da değerlendirmelerde bulundu: 
“Sağlık Market Uygulaması ile Devlet 
Malzeme Ofisi tarafından tıbbi 
cihaz ihalelerinin yapılması, tek bir 
merkezden yapılacak ihaleler ile hızlı 
ekonomik tedarik hede�enmektedir. 
Bu yöntem geç ödeme sorununa çözüm 

olarak sunulmaktadır. DMO’nun 
kamu ihale kanununa tabi olmayan 
alım yönteminden faydalanarak; ihale 
süreçlerini sadeleştirmek, tıbbi cihaza 
erişim kolaylığı sağlamak, ihalelerde 
yöntem ve fiyat farklılıklarını ortadan 
kaldırmak, sosyal güvenlik politikaları, 
Sağlık Market uygulamasının sektöre 
etkileri ve geç ödeme sorunlarına 
çözüm olması bekleniyor. “

Demir, DMO’nun Sağlık Market 
uygulaması ile 90 gün içinde ödeme 
öngördüğünü ancak bayii konumundaki 
firmaların üretici ve ithalatçılarla 
rekabet edemeyeceği için sektörde 
faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini, 
açık eksiltme ihalelerinin tedarikçi 
firmaları zora sokacağını bildirdi.  
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•   B�ze kend�n�zden ve sektöre g�r�ş 
hikayenizden biraz bahseder 
misiniz?

Üniversite yıllarında ilk izlenimlerini 
yakın çevremde gördüğüm ve dünyada 
da etkisini sürdürmekte olan kanser 
ile ilgili araştırmalarım olmuştu. 
Yaz stajlarımı Patoloji ve Hematoloji 
bölümlerinde yaparak temel konularda 
hakimiyet kazandığımı düşünüyorum. 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Biyomühendislik bölümünden 2015 
yılında mezun olmadan bir yıl önce 
lisans tezimi de bu alanda bir proje ile 
gerçekleştirdim. Lisans tezim ile bir 
TUBİTAK bursu kazandım ve bu durum 
beni öyle motive etti ki kendimi bu işe 
adarsam çok daha fazlasını başarabilirim 
diye düşündüm. Sonrasında katıldığım 
bir sempozyumda Teknogirişim 
Sermayesi Desteği Programı ile ilgili 
bilgi sahibi olma şansım oldu ve hemen 
harekete geçtim. Çok iyi bilgisayar 
mühendisi olan iki yakın arkadaşıma 
konuyu açtım; mezuniyet telaşını 
bir kenara bırakıp bu işe odaklandık. 
Bir anne adayı gibi biz de besledik, 
büyüttük projemizi ve tam 9 ay sonra 
yani Eylül 2015’te gelen TGSD ile kolları 
sıvadık. O yıllarda sadece Acıbadem 
Patoloji bölümünde benzer bir teknoloji 
bulunuyordu. Patoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Sn. Prof. Dr. Ümit İnce’ye 
ulaştık ve yapmak istediklerimizi 

anlattık. Kendisi latife olarak bu işlerin 
çok zor olduğunu, yapamayacağımızı 
söylese de bize inandı ve çok destek 
oldu. Bugün bilgisayar destekli tanı 
(CAD) kapsamında tedaviye yönelik 
9 farklı çalışmayı hayata geçirdik. 
Ülkemizde dijital patoloji ve telepatoloji 
sistemlerini geliştiriyor; kanser tanı 
ve tedavi süreçlerinde kaliteyi arttıran 
çözümler sağlıyoruz. 

•   F�rmanız ne zaman kuruldu, 
ortaklık yapısı, kuruluş amacı ve 
faaliyet alanları nelerdir?

2015 yılında, Sanayi Bakanlığı’nın 
Tekno Girişim Sermayesi Desteği ile 
kurulan firmamız Virasoft Yazılım Tic. 
A.Ş., DCP Vetures Capital fonundan 2 
milyon € değerleme ile aldığı yatırım 
sonrasında %25 hissesini ilgili kurum ile 
paylaşmıştır. Geri kalan tüm hisse firma 
kurucusu olan şahsıma aittir.
Amacımız sağlıkta erken ve doğru 
tanı/teşhise önderlik etmektir. Yapay 
zeka uygulamamız Patoloji bölümünde 
tanı aşamasında mikroskobik 
analiz seviyesine kadar uzmanlara 
destek sağlamaktadır. Telepatoloji 
uygulamamız ise dünyanın dört bir 
yanından vaka inceleme olanağı 
sunarken; hastanın doğru tedavi 
için hareket etmesi, şehir ya da ülke 
değiştirmesi gerekmeden tedavi 
almasını sağlamaktadır.

Bu sistemler sayesinde ameliyat 
sırasında cerrahın Patoloji ile anında 
iletişime geçebilmesini, vakayı birlikte 
değerlendirmelerini ve ikinci bir 
ameliyata gerek kalmaksızın tanı 
desteğini sağlıyoruz. 
Kanser hastalarının doğru ve kesin 
tanı alarak uygun tedavi görmesi için 
patolojik bulguları sayısal analizler 
ile destekliyor, özel analizleri 
sayısallaştırıyor, spesifik alanda 
uzmanlaşmış hekimlerden ikinci görüş 
alınabilmesini sağlıyor ve tüm süreci 
hızlandırarak güvence altına alıyoruz. 
Hastanın doğru tedaviye gideceği süreci 
uzmanın yanındaki yardımcı pilot 
görevini üstlenerek yönetiyoruz.
Ayrıca dijital patoloji, sadece hastayı 
değil, uzmanını da ülkeyi de geliştiren 
tıbbi görüntülemenin üzerinde fayda 
sağlayan bir alandır. Dijitalleşmenin 
getirdiği akademik ve bilimsel çalışma 
verileri ile uzmanlarımız olgunlaşacak 
ve birçok vakanın prognostik 
sürecini dijital olarak tecrübe ederek 
uzmanlaşabilecektir.
Global pazarda analiz sistemleri ve 
telepatoloji sistemlerimiz ile faaliyet 
göstermeye Amerika’da başlamış 
bulunmaktayız. Yaklaşık 6 ay önce 
Amerika’da yeni ofisimiz faaliyete 
geçti ve yurt dışı satışlarımıza da MIT 
Harvard Medical School ile başlamış 
olduk.

GÖKHAN HATİPOĞLU / Virasoft Kurucu Ortağı & CEO
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• Geliştirdiğiniz ürünleriniz 
ve projeleriniz ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? 

Firmamızın geliştirdiği üç farklı ürün 
bulunmaktadır. Bu ürünlerden ilki; 
hastanın patalojisini dijitalleştiren,  
hastanın patolojisini dijitalleştiren 
cihazın markasından bağımsız şekilde 
analiz ve sayısallaştırma sunan 
ViraPath isimli uygulamadır.
ViraPath uygulaması, çağımızın 
gelişen teknolojileri ile oluşan Dijital 
Patoloji sektörüne öncülük edebilecek 
uygulamamızdır. ViraPath, uzmanlara 
yüksek doğruluk oranlı biomarker 
bazlı analizler ve yüksek performans 
sağlarken patoloji laboratuvarı 
işlemlerindeki tanı süreçlerinin daha 
hızlı ve daha doğru yapılmasına imkan 
vermektedir.
ViraPath uygulaması, morfolojik 
incelemelerindeki patolojik tanı ve 
teşhislerde uzmanının işini hafi�eten 
bir uygulamadır. Özgün görüntü işleme 
algoritmalarımız ile subjektif hataları 
asgari düzeye indirgemekteyiz.
ViraPath uygulaması doktorlara, 
kayıtlı slayt numaralarının yardımı 
ile tümörlü alanı tespit etme seçeneği 
sunar. Doktorlar ya da uzmanlar 
tümör alanlarına çeşitli fonksiyonlarla 
ulaşabilir ve ara çıktılarla işlemler 
sırasında gerekli kontrolleri 
sağlayabilirler.
ViraPath uygulaması, zengin ve 
çeşitli uygulamalarıyla analizlerin tek 
bir platform üzerinden yapılmasını 
sağlamaktadır.
İkinci ürünümüz; hastaneler arası vaka 
konsültasyonu, ikinci görüş alma ve 
konsorsiyum içerisinde vaka inceleme 
gibi olanaklar sunan ViraCons isimli 
telepatoloji uygulamasıdır.
Acil vakaların ilgili vakanın cerrahı, 
patoloğu ve eğer varsa ilgili poliklinik 
uzmanı ile birlikte değerlendirilmesini 
sağlar.
ViraCons uygulaması, hastaların 
fiziksel olarak hareket etmesine 
gerek kalmaksızın ilk biyopsi verdiği 
hastanede tanı almasını sağlar.
ViraCons uygulaması, spesifik alanlarda 
uzmanlaşmış hekimlerin bilgi birikimini 
hızlıca aktarabildiği telepatoloji 
sistemini sunmaktadır.
ViraCons uygulaması, hastanelerde 
sevk sürelerini kısaltmakta ve sayısını 
azaltmaktadır.
Firmamızın üçüncü ürünü; TelePath 

isimli mobil mikroskobi uygulamasıdır. 
Bu ürün ile uzmanlar patoloji 
preparatlarını telefonları ile mobil 
olarak dijitalleştirebilir ve telepatoloji 
için kullanabilirler.
TelePath uygulaması, patoloji de 
mobilizasyon sağlayan benzeri ve örneği 
olmayan pratik bir sistemdir. 
Sadece uzman telefonu ile vakasını 
ikinci görüşe sunabilir, dijitalleştirip 
konsülte edebilir ve ayrıca ameliyat 
esnasında frozen denilen acil ve hızlı 
tanı verilmesi gereken durumlarda 
kullanabilir.

• Sektöre yeni giriş yapan birisi 
olarak sektörden beklentileriniz 
ve değerlendirmeniz nelerdir?

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde 
önemsenen ve gerçekten desteklenen 
bir alan olduğunu düşünüyorum. 
Diğer sektörlere oranla obsesif 
çalışmanız gereken bir alan. Hiçbir 
zaman ben yaptım ya da yapıyorum 
diyemeyeceğiniz, sadece ticari faaliyet 
olarak iş yapamayacağınız bir alan. 
Elinizden gelenin fazlasını da yapsanız 
hep daha iyiyi hede�emeli, mükemmele 
ulaşmaya çalışmalısınız. 
Ülkemizde sağlık sektörü ne yazık 
ki ne donanım ne de yazılım olarak 
üretim ve geliştirme faaliyetlerini 
yeterli seviyede tamamlayamamıştır. 
Bunun yeni girişimciler için bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu 
da belirtmek isterim ki en zor girişim 
alanlarından biri, belki de en zoru sağlık 
sektörüdür. Bu sektöre iş yapıyor iseniz 
çok dikkatli, titiz ve sabırlı olmanız 
gerekmektedir. Ayrıca sağlığın evrensel 
olduğu gerçeğiyle hareket edilmeli, asla 
ülke odaklı olunmamalıdır.
Ülkemizde yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi için çok iyi bir ortam 
ve uzman kadronun bulunduğunu 
düşünüyorum. Doktorlarımızın ve sağlık 
uzmanlarımızın uluslararası düzeyde 
kaliteye sahip oldukları bilinciyle en iyi 
işleri ortaya çıkartmaya odaklanmalıyız.

• Genç bir girişimci olarak, tıbbi 
cihaz sektörünün işleyişi, 
uygulamalar ve mevzuat 
konusunda yaşanan en temel 
sorunları ve önerilerinizi 
paylaşabilir misiniz?

Sağlık sektörü için geliştirilen uygulama, 
ilaç ya da tıbbi cihaz faaliyetlerinin 
mevzuat tarafından desteklenmesi 

gerçekten çok önemlidir. Yeni ürün 
geliştirme faaliyetleri için ise durum 
daha vahamet taşıyor; ortak proje 
geliştirme ve mevzuat için danışmanlık 
verilmesi ve biraz daha ihtiyaca 
uygun şekilde ivedi olunması yeni 
teknolojilerin geliştirilmesinin önünü 
açacaktır.
Temel sorunların net bir şekilde ortada 
olduğunu ve gerekli farkındalığın da 
ilgili birim ve bölümlerde olduğunu 
düşünüyorum.
Yerli üretim ve milli ürün geliştirilmesi 
için en iyi teşvikin bürokratik 
süreçlerin önceden tahmin edilebilmesi 
ya da hızlandırılması olacağı 
düşüncesindeyim. Mevzuat ve tebliğler 
ne yazık ki ağır ilerleyen ve yeniliğe 
temkinli süreçler. 
Tüm nefesini kullanarak ürününü 
ortaya koyacak olan bir girişimci ya 
da yerli üretici için, ilgili mevzuatın 
oluşturulması sürecinin son nefesi 
olması işten bile değildir. 
Tıbbi cihaz sektörü ile ilgili değinmek 
istediğim özel bir nokta daha var. 
Ülkemizde benim de destekçisi olduğum 
yerli ve milli üretim hareketinin, 
mevcut bir sistemin ya da cihazın 
yerlileştirilmesinden öteye gidilmediği 
işler gözlemledim. Bu gibi durumlarda 
şu örnek sanırım açıklayıcı olacaktır. 
Eğer turizm sektöründe bir iş 
geliştiriyorsanız, kaliteli bir otel inşa 
etmeniz ve güzel hizmet vermeniz 
gerçekten çok önemlidir. Girişimci 
iseniz, otelleri araştırırsınız en iyi ciro 
yapan ve yaygın olanları da az ciro yapan 
pek yaygın olmayanları da bulursunuz. 
Ayrıca otel odaları satan firmaları da 
turizm şirketlerini de araştırırsınız. İyi 
bir girişimci iseniz Sheraton Otelleri 
gibi bir zinciri hede�ersiniz, akıllı bir 
girişimci iseniz Airbnb’yi yaparsınız. 
Ülkemizde akıllı girişimcilere ihtiyacın 
daha fazla olduğunu düşünüyorum.

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

Genç SEİS projesinin yaratacağı 
etkilerin çok değerli ve önemli 
olduğunu düşünüyorum. Genç SEİS 
ve SEİS üyelerinin karşılıklı olarak 
yaratabilecekleri faydaların özellikle 
ekosistemin ihtiyaçlarını karşılama 
konusunda önemli olduğunu 
düşünüyorum. 
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1 Devlet veya üniversite 
hastanelerinde kullanılan tıbbi 
malzemelere ilişkin mevzuat 
gerekçe gösterilerek bedellerinin 
ödenmemesi

Alım usullerinin yerine getirilmesine 
rağmen firmalardan talep edilen ve 
hastaneye teslim edildikten sonra 
hastaların tedavilerinde de kullanılan 
tıbbi malzemelere ilişkin olarak tanzim 
edilen faturalar, bazen teslim süresi 
geçtiği iddiasıyla teslim alınmamakta 
ve ödeme yapılmamaktadır. Hastaneler 
bu durumda ilgili faturayı SGK’ya 
fatura edemeyeceklerini ve tahsilatının 
mümkün olmadığını gerekçe 
göstermektedirler.
Bu durum medikal firmalar ile devlet 
hastaneleri ve üniversite hastaneleri 
arasında oluşan hukuki ihtila�arın 
önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
Fatura sözleşmenin kurulması aşaması 
ile değil, ifa aşaması ile ilgili bir 
vesikadır.
Fatura akdin şartlarını tespit etmekten 
ziyade, önceden belirlenmiş olan şartları 
gösteren ve bunları tevsik eden bir 
belgedir.
Dolayısıyla fatura; tacirin ticari 
işletmesinin temel işlemlerini 
belgelendiren, kazancının 
vergilendirilmesinde ve işlemlerini 
ispat etmesinde kullanılan temel bir 
belge niteliğindedir. Hekim tarafından 
talep edilen, medikal firmadan temin 
edilen ve ilgili hastaların ameliyatında 
kullanılan tıbbi malzemenin bedelini 
hastane ödemek zorundadır. 
Hastaneler tarafından talep edilen, 
medikal firma tarafından teklif edilen 
fiyatın uygun bulunması sonucunda 
kurulan sözleşme neticesinde, hastane 
satın aldığı tıbbi malzemenin bedelini 
ödemek zorundadır. Sadece acil 
ameliyatlara ilişkin olarak tıbbi malzeme 
bedelinin rayice uygun olup olmadığının 
tespit edilmesi gerekmektedir. 
Hastaneler tarafından medikal 
firmalardan temin edilerek hastaların 
tedavi ve ameliyatlarında kullanılan 
tıbbi malzemelerin, mevzuat gerekçe 
gösterilerek ödenmediği durumlarda 
kullanılan tıbbi malzemelerin bedelinin 
ödenmesi gerektiğine ilişkin emsal yargı 
kararları mevcuttur. 

2 Özel hastane sözleşmelerinde 
SGK tarafından faturalar 
ödenmeyecek olursa veya kesinti 
yapılması durumunda medikal 
firmanın sorumlu olduğuna 
ilişkin düzenlemeler

Özel hastaneler ile medikal �rmalar 
arasında oluşan en önemli ihtilaf, 
sözleşme gereğince SGK tarafından 
fatura bedellerinin ödenmemesi 
ve örnekleme sonucunda yapılan 
kesintilerden kimin sorumlu olduğuna 
ilişkindir.
Öncelikle bu sözleşmeler özel hastane 
tarafından tek tara�ı olarak firmaların 
unvanı ve adresi bölümü boş olarak 
hazırlanmaktadır. Sözleşmeler matbu 
evrak niteliğindedir. Bu sözleşmeler 
özel hastaneler tarafından önceden tek 
tara�ı olarak hazırlandığından ve tüm 
medikal firmalara aynı sözleşmeler 
imzalatıldığından bu maddeler genel 
işlem koşulları niteliğinde olup yok 
hükmündedir.
Özel hastanelerin matbu olarak 
hazırladığı bu sözleşmelerde; “Kullanılan 
malzemelerin ödeme kurumu tarafından 
hastaneye ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi durumunda firma, ödeme 
kurumu tarafından örnekleme sonrası 
yapılan inceleme sonucu hastaneye 
yapılan kesinti tutarını karşılamayı 
kabul ve taahhüt eder. Örnekleme 
dışında kalan malzemenin ödeme 
kurumu tarafından kesintiye uğraması 
durumunda hastane o malzemeler 
ile ilgili ödemeyi, ödeme kurumunun 
yapmış olduğu ödemeyi esas alarak 
yapacaktır.” şeklinde düzenleme 
yapılmaktadır.
Bu tarz düzenlemeler Türk Medeni 
Kanunu (TMK) 2 maddesine, genel 
işlem koşullarına aykırı olup haksız şart 
niteliğindedir.
Öncelikle SGK tarafından yapılan 
kesintinin kimin kusurundan 
kaynaklandığının tespiti zorunludur.  
Kusur yüklenmeyen tarafa, 
sorumluluk yüklemek hukukun genel 
ilkeleri ile bağdaşmaz.
Lehine taahhütte bulunulan taraf kendi 
kusuruyla SGK kesintisine sebep olmuş 
ise bundan faydalanması genel hukuk 
ilkeleri ile bağdaşmaz.
Dayanağını TMK Madde 2’den 
alan tüm özel hukuka şamil genel 
hüküm niteliğindeki ‘Kimse kendi 
kusurundan hak çıkaramaz.’ 
ilkesi gereği, özel hastanenin 
kusuru nedeniyle SGK tarafından 
yapılan kesintinin, medikal firma 
tarafından karşılanması gerektiğine 
ilişkin sözleşme maddesi yok 
hükmündedir.
SGK tarafından yapılan kesintinin 
sebebi malzemeden kaynaklı ise 
elbette sorumluluk medikal firmaya 
ait olacaktır. 

Fakat tedaviden ve SGK 
mevzuatından kaynaklı 
kesintiler özel hastanelerin 
sorumluluğundadır. 
BK 116/3 maddesi “Uzmanlığı 
gerektiren bir hizmet, meslek 
veya sanat, ancak kanun veya yetkili 
makamlara taraf borçlunun yardımcı 
kişilerin fiillerinden sorumlu 
olmayacağına ilişkin anlaşma kesin 
olarak hükümsüzdür.” demektedir.
Tababet ve Şuabatı San’atların Tarzı 
İcrasına dair kanuna göre tedavi 
konusunda tek yetkili ve sorumlu 
olan hekimdir.
Bundan dolayıdır ki endikasyon 
nedeniyle yapılan kesintilerden istihdam 
edenin sorumluluğu ilkesi gereği özel 
hastaneler sorumlu olacaktır. 
SGK ile sözleşmesi bulunan ve 
buna istinaden ödemeleri alan özel 
hastanelerdir. Medikal firmalar ile SGK 
arasında bir sözleşme bulunmamaktadır. 
Hastayı tedavi eden, hasta sicil dosyasını 
tutan yani hastanın kimlik bilgilerine 
sahip olan sadece özel hastanedir. 
Örneğin bir tıbbi malzemenin 45 
yaş üstü bir hastaya kullanılması 
durumunda ödenmeyeceği konusunda 
SUT’ ta bir düzenleme var ise 45 yaş 
üzeri bir hastaya tıbbi malzemenin 
kullanılması durumunda yapılacak 
kesintinin sorumluluğu da özel 
hastaneye ait olacaktır.
SGK mevzuatından kaynaklanan bu 
gibi kesintilerin medikal firmalara 
yansıtılması mümkün değildir.
Yargı kararları da sadece malzemeden 
kaynaklı kesintilerde medikal firmaların 
sorumlu olduğu, diğer tedavi ve 
mevzuattan kaynaklanan kesintilerde 
sorumluluğun özel hastanelere ait 
olduğu yönündedir.

3  2008 yılı öncesi sigortalılara 
satılan ve vekaletnamelere 
istinaden, SGK’dan tahsilatı 
yapılan faturalara ilişkin olarak 
fazla ve yersiz ödeme yapıldığı 
gerekçesiyle ödenen miktarların 
medikal firmalardan geri 
istenmesi

2008 yılı ve öncesinde (5510 sayılı 
yasa öncesi) tıbbi malzemeler 
çoğunlukla hastaneler tarafından 
temin edilmemekteydi. Ameliyatlarda 
kullanılacak tıbbi malzemeler kurum 
sigortalısı hastalar tarafından medikal 
firmalardan satın alınmaktaydı. Kurum 
sigortalısı hastalar, tıbbi malzeme 
bedellerini medikal �rmalara çoğunlukla 
ekonomik durumlarından dolayı 
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ödeyememekteydiler. Bu dönemde 
kurum sigortalıları, tedavilerinde 
kullanılan tıbbi malzemelerle ilgili 
evrakların toplanması, kuruma 
başvuruların yapılması ve çıkacak 
ödemelerin tahsili konusunda medikal 
�rmanın yetkilisi ve çalışanlarını 
vekâletname ile bu işlere özel olarak 
yetkilendirmekteydi.
Medikal firmalar o tarihlerde SGK’ya 
devir öncesi tüzel kişiliğini muhafaza 
eden Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK’ya 
bu vekâletnamelerde tara�arına 
verilen yetkiye istinaden başvurmakta 
ve çıkan ödeme tutarlarını tahsil 
etmekteydi.
Medikal firmalar bu ödemeleri de 
kurum sigortalıların kendilerine 
olan borcuna karşılık mahsup etmek 
suretiyle borçlarından düşüyorlardı. 
Son yıllarda geriye yönelik olarak SGK 
Teftiş Kurulu yaptığı soruşturmalar 
neticesinde hazırlanan raporlarda fazla 
ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 
bu bedellerin tamamının veya kısmi 
olarak geri ödenmesi konusunda 
medikal firmalara karşı icra takibi 
yapılmakta veya dava açılmaktadır.
Medikal firmalardan bu ödenen 
miktarların yersiz ve fazla ödendiği 
gerekçesiyle, SGK tarafından geri 
istenmesinin mümkün olup olmadığı 
ihtilaf konusudur. 
Öncelikle burada medikal �rmalar ile 
SGK’ya devrolan eski sosyal güvenlik 
kurumları arasında bir sözleşme 
olmadığını belirtmek gerekmektedir. 
Medikal firmalar tüm işlemleri kurum 
sigortalılarının verdiği vekâletnamelere 
istinaden vekil sıfatıyla yapmaktadır. 
SGK’nın asıl muhatabı kurum 
sigortalılarıdır. 
Medikal firmalar kurum sigortalısı 
hastalara vekaleten hastanın 
kurumuna başvurarak, sigortalılar 
adına vekaletnamelere istinaden bu 
miktarları tahsil etmekteydiler. 
Medikal firmalar ile kurum 
arasındaki bağlantı sadece kurum 
sigortalılarının vekaletnamelerine 
istinaden işlem yapmış olmasına 
dayanmaktadır. Medikal firmalar, 
kurum sigortalılarına faturadaki 
malzemeleri satmıştır.
Bu nedenle ödemenin gerçekte 
yapıldığı kurum sigortalılarından 
talep edilmesi gerekirken; medikal 
firmalardan sigortalılarla arasındaki 
vekalet ilişkisine istinaden kurum 
tarafından zorlama bir tara�ık 

sıfatı yaratılarak BORÇ BİLDİRİM 
BELGESİ gönderilmesi usulsüzdür.
Vekâlet akdi hükümleri gereğince 
medikal firmalar, kurum sigortalısının 
nam ve hesabına işlem yapmıştır. 
Bu nedenle ödenen paraların 
sigortalı asillerden geri istenmesi 
gerekirken vekalet akdine 
istinaden medikal firmalardan 
istenmesi açıkça hukuka aykırıdır.
Nitekim Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 
28/09/2010 tarihli 2009/18301 E., 
2010/12296 K. sayılı ilamında ‘Bir 
davada taraf olarak gösterilen kişiler, 
tarafa ve dava ehliyetine ve davayı takip 
yetkisine sahip olsalar bile, tara�ardan 
birinin o davada gerçekten davacı 
ve davalı sıfatı yoksa, davanın esası 
hakkında bir karar verilemez; dava 
sıfat yokluğundan reddedilir…Davanın  
yasal dayanağını oluşturan, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
32. Maddesi, hastalık sigortası 
kolundan sigortalıya; sağlık yardımı 
yapılmasını, ayrıca protez araç ve 
gereçlerinin standartlara uygun olarak 
sağlanmasını, takılmasını, onarılmasını 
ve yenilenmesini…Anılan maddelerin 
açık düzenlemesi açık düzenlemesi 
ve içeriği yukarıda açıklanan Hukuk 
Genel Kurulu kararı karşısında 
(Hukuk Genel Kurulu’nun 18.04.2007 
gün 2007/5-233 E., 2007/221 sayılı 
kararı) sigortalılara sağlanan tıbbi 
malzeme bedellerinin tahsilini 
isteme hakkı ve davacı olma sıfatı 
sigortalılara ait olup…anılan 
malzeme bedellerinin davacı şirket 
tarafından dava konusu edilmesi 
mümkün olmayıp açılan davanın 
sıfat yokluğu nedeniyle reddine 
karar verilmesi gerekirken, yazılı 
biçimde kabulüne hükmedilmesi, 
usul ve yasaya aykırı görülmüştür.’ 
demektedir. 
Bu borç bildirim belgelerine istinaden 
açılan davalarda, mahkemeler 
tarafından pasif husumet ehliyeti 
olmadığı gerekçesiyle husumet 
yokluğundan davanın reddine karar 
verilmektedir.
Bazı mahkemeler ise davanın 
esasına girerek hastanın tedavisinde 
malzemenin gereksiz veya fazla 
kullanılıp kullanılmadığının tespitine 
gitmekte eğer böyle bir durum varsa 
medikal firmalara bir sorumluluk 
yüklenemeyeceğine, sorumluluğun 
tedavinin yapıldığı hastaneye ait 
olduğuna karar vermektedir.

4 Özel hastanelere, medikal 
firmalar tarafından 
faturalardaki tıbbi 
malzemelerin teslim edildiğinin 
SGK kayıtları ile ispatı

Medikal firmalar tarafından özel 
hastanelerdeki hastalarda kullanılan 
tıbbi malzemelerin teslimi aşamasında, 
bu tıbbi malzemelerin teslim edildiğine 
ilişkin olarak irsaliye ve teslim tutanağı 
adı altında herhangi bir belgeye 
çoğunlukla imza attırılmamaktadır.
Özel hastaneler tarafından konu 
yargıya intikal ettiğinden, bu 
tıbbi malzemelerin tara�arına 
teslim edilmediği iddiası gündeme 
getirilmektedir. Özel hastaneler, 
tedavi gören hastalarda kullanılan 
tıbbi malzemeler için medikal �rmalar 
tarafından tanzim edilen faturaları 
kendi faturalarına eklemek suretiyle 
SGK’dan tahsilatını yapmaktadır. 
Medikal firmalar tarafından SUT 
hükümlerine uygun olarak fatura 
düzenlenmesi yani tedavi gören 
hastanın adı soyadı ve T.C. kimlik 
numarasının fatura üzerine yazılması 
ispat açısından çok önemlidir.
SGK kayıtlarında evrakların takibi 
ancak hastanın T.C. kimlik numarası 
üzerinden yapılabilmektedir. İrsaliyeli 
fatura ve irsaliyede tıbbi malzemenin 
teslim edildiğine ilişkin imza yok ise ve 
özel hastane tarafından faturalardaki 
tıbbi malzemelerin tara�arına teslim 
edilmediği yönünde bir savunma 
var ise mahkemeden faturaların 
üzerinde adı, soyadı ve T.C. kimlik 
numaraları belirtilen bu SGK’lı 
hastaların tedavilerinde medikal 
firmanın tanzim ettiği faturaların özel 
hastane tarafından kuruma teslim 
edilip edilmediği ve bu faturalara 
ilişkin olarak özel hastaneye ödeme 
yapılıp yapılmadığının bildirilmesinin 
talep edilmesi tek ispat vasıtasıdır. 
SGK tarafından bu yazıya istinaden 
gönderilecek cevabi yazıda kullanılan 
tıbbi malzemelerin UBB kodlarının, 
malzemelerin adedinin ve bedelinin 
birebir aynı olduğu görülecektir. 
Medikal firmadan farklı bir şehirde 
bulanan özel hastanede kullanılan tıbbi 
malzemelere ilişkin olarak irsaliyeler 
ve faturalar çoğunlukla kargo yoluyla 
gönderildiğinden, faturalardaki tıbbi 
malzemelerin teslim edildiğine ve 
hastaların ameliyatında kullanıldığına 
ilişkin bir itiraz olduğunda tek ispat 
vasıtası SGK kayıtları olacaktır.
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n Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Kar Leoparı 
unvanını aldıktan sonra Everest Dağı’na tırmanan 
ilk Türk ve Yedi Zirveler projesini tamamlayan 
dünyanın en genç dağcısı oldunuz. Sizce dağcılığın 
felsefesi nedir?

Dağcılık, aslında insanların yükseklere ama en çok da 
kendisine doğru yaptığı yolculuklardır. Bu yolculukları, 
tamamen dağ ve doğa koşullarıyla birlikte verilen bir 
kişisel mücadele gibi görmeli… Bir dağcının hem kendi 
yeteneklerini, dağları, doğayı çok iyi anlaması hem de 
meteorolojisinden ilkyardımına, lojistiğinden planlamasına, 
takım çalışmasından liderliğe ve risk yönetimine kadar 
birçok konuda bilgili olması, bunları çok iyi yönetmesi 
gerekiyor. Dolayısıyla dağcılık hem fiziksel hem teknik 
hem de psikolojik olarak hazır olmayı gerektiren riskli 
ve tehlikeli bir spor. Bütün sporlar insanı bedenen ve 
zihnen kuvvetlendirir. Dağcılığın içerdiği bu risk ve tehlike, 
bunlarla başa çıkma becerisini gerektirdiği için insanın 
kişiliğini geliştirmenin ötesinde yüceltiyor da bir taraftan. 
Kişinin neyi yapıp neyi yapamayacağı, gücünün ve haddinin 
sınırları, limitleri, kendisini nereye kadar zorlayabileceği, 
nerede devam edip nerede geri dönmesi gerektiği ile ilgili 

NASUH MAHRUKİ  
Milli Sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı olan Mahruki; dağcılık, 
mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet 

sporları yapıyor. Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını 
da tamamlayarak Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından ‘Kar Leoparı’ 

unvanı verilen Mahruki, Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve ‘Yedi Zirveler’ 
projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı oldu. Türkiye, İran, Pakistan, 

Hindistan, Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde motosiklet yolculukları yaptı. 2009 yılında, Himalayalar’da 

Bhutan Krallığı’na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel 
bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlendi; oğulları Barlas ve kızları Bilge 

dünyaya geldi. Halen liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, 
hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon 
konuşmaları yapıyor ve seminerler veriyor. Ayrıca son iki yıldır 8-15 yaş 

arası çocuklara ve yetişkinlere ‘Doğada Liderlik’ kampları düzenliyor.

      
       

  

HAYATTA KEŞKELERİM YOK
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kararları alması gerekiyor. Bunları 
yönetmeyi öğrenen kişinin kendisi ile 
ilgili farkındalığı da gelişiyor haliyle. 
Burada elde ettiği deneyim; kişinin 
özel, sosyal hayatında, iş ve kariyerinde 
çok daha doğru adımlar atmasını ve 
başarılı olmasını sağlıyor. 

n Dağcılık, mağaracılık, yamaç 
paraşütü, aletli dalış, motor 
sporları, yelken ve bisiklet gibi 
sporun birçok dalında görüyoruz 
sizi; aynı zamanda gezgin, 
fotoğrafçı ve yazarsınız. Doğa ve 
insan ilişkisinden bahsedebilir 
misiniz? 

Hepimiz doğanın çocuklarıyız. 
Atalarımız, on binlerce yıldır doğayı çok 
iyi tanıyarak, doğanın koşullarını çok 
iyi öğrenerek ve içselleştirerek varlığını 
sürdürmeyi başardı. Bizlerin de 
doğayla uyumlu bir hayat sürdürmemiz 
gerekiyor. Doğadan ne kadar koparsak 
kendimizden kopuyoruz aslında. Şu 
anda bütün bu etrafımızda gördüğümüz 
ve içinde yaşadığımız beton, çelik, 
cam yapılar bizim doğamıza uygun 
olan şeyler değil! Bunlar bizim son 
birkaç yüzyılda gerçekleştirdiğimiz, 
özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra 
evrildiğimiz bir dönemin sonucu. Kendi 
doğamızdan uzaklaştığımız bir fiiliyatta 
yaşıyoruz hayatımızı, artık bunu 
kabul edelim! İnsanın doğası, doğa 
koşullarında mücadele ederek varlığını 
sürdürmeyi zorunlu kılıyor. Doğanın 
kuralı bu; hayatta kalmak için ya güçlü 
ya hızlı ya da uyumlu olacaksınız. 
Bunların üçü içerisinde en önemlisi 
ise uyum. Çünkü güç ve hız olmazsa 
olmaz; ancak neticede koşullar bazen o 
kadar beklenmedik şekilde değişebilir 
ki ona uyum sağlama becerisi olmazsa 
diğerlerinin de bir anlamı kalmaz. 
Bizlerin de gelişen teknolojiye uyumu, 
doğadan kopmadan sağlamamız 
gerekiyor.

n Türkiye sizi AKUT ile birlikte 
tanıdı. STK’ların gelişimine 
katkınız olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

Evet, Türkiye beni önce Everest Dağı’na 
tırmanan ilk Türk ve geniş anlamda 
da 17 Ağustos depreminde AKUT ile 
birlikte tanıdı. AKUT’un en önemli 
hizmeti, Türkiye’de sivil toplumun 
gücünü göstermek oldu. Ondan önce 
de sivil toplum kuruluşları vardı tabi; 
ancak toplum tarafından bu ölçekte 
kucaklanmış, bu ölçekte bağra basılmış 
ve el üstünde tutulan bir durumda 

değildi. 
Vakıf vakfetmek demek. Yani toplumun 
daha şanslı kesimlerinin, varlıklı 
insanların servetlerinin bir kısmını 
vakfetmesi, bir amaç için kullanması 
demek. Türkler Anadolu’yu yurt 
yapmadan önce bile vakıf kültürüne 
sahiptiler. Hatta Anadolu coğrafyasında 
kurulan en eski vakfın tarihi 1048 
yılıdır. Bugün halen Osmanlı’dan 
kalan dünya kadar vakıf devam diyor. 
Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan 
sonra kurulan otuz tane devlet var. 
Türkiye Cumhuriyeti de bunlardan 
bir tanesi. Otuz devleti, yetmiş iki 
milleti ortak bir paydada barış ve 
huzur içinde birleştirebilmenin 
yolu tabi ki her şeyden önce adalet; 
ancak diğer taraftan da devlet eliyle 
erişemediğiniz yerlere halkın kendi 
kaynaklarıyla, vakfederek erişebilmesi 
için böyle bir model kurulmuş. Ve bu 

bugün de dünyada aslında gelişmiş 
ülkelerin anlamaya öğrenmeye ve 
geliştirmeye çalıştığı bir model bu. 
17 Ağustos depremi bu kültürü bize 
yeniden hatırlattı. Aslında Türk 
kültürünün içinde; güçlü olanın 
toplum içerisinde kendisinden daha 
az şanslı bireylere hizmet etmesi, 
onların mağduriyetlerini gidermek 
için elini taşın altına koyması felsefesi, 
17 Ağustos depreminde AKUT’un 
gösterdiği yararlılıklarla yeniden ortaya 
çıktı. Türk toplumu en az bin yıldır 
içinde olan ve dünyadaki herkesten 
daha iyi bildiği bu bilinci, bu kültürü, 
bu ahlakı enkazın altından çıkarttı. 
Türkiye’de şu anda çok ciddi bir sivil 
toplum hareketliliği var. 21. yüzyıl her 
şeyin devletten beklendiği düzenin 
bitip artık her yurttaşın üzerine düşeni 
yerine getirmesi gereken yeni bir 
dönem. 
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n AKUT bugün bir arama kurtarma 
derneği, bir spor kulübü, 
bir yayınevi, üniversitelerde 
öğrenci toplulukları ve bir vakfı 
var. İlk kurulduğu zamandan 
bugüne baktığınızda AKUT’un 
geldiği yerle ilgili ne söylemek 
istersiniz?

AKUT ilk kurulduğunda, bir dağ 
kazasına müdahale etmek sürecinde 
fikir olarak ortaya çıktı. 1994 yılında 
Bolkar Dağları’nda meydana gelen bir 
kazada kaybolan, sonra da hayatını 
kaybeden iki genci kurtarmak için 
bir operasyon başlattık. Akabinde bu 
konuda Türkiye’de büyük bir eksiklik 
ve boşluk olduğunu fark ederek böyle 
bir örgütlenmeye gitmeye karar verdik. 
İyi ki dediğimiz bu karar, çok ciddi 
bir farkındalık yarattı. Biz dağcılara 
yardımcı olmak için yola çıktık; ancak 
1995 yılında Türkiye’nin bir doğal afet 
ülkesi olduğunu, belirli zamanlarda ve 
belirli bölgelerde çok ciddi yıkımlara yol 
açan seller ya da kitlesel afete dönüşen 
depremler yaşandığını fark ettik. 
Türkiye’nin geri kalanı ise 17 Ağustos 
depremini yaşadığı gün bunu fark etti. 
Ve konuya odaklanınca “Türkiye’de acil 
durum, afet ve arama kurtarma konusu 
nasıldır, kim sorumlu bu işlerden, 
benim başıma dağda bir şey gelse 
kim gelecek beni kurtarmaya?” diye 
sorgulamaya başladık. 1994 yılındaki 
dağ kazası ile bu konuya eğildiğimiz için 
fotoğrafı önceden gördük ve ona göre 

hazırlık yaptık. Özellikle depremlere 
yönelik hazırlığımızı artırdık. Çünkü 
Ahmet Mete Işıkara da 1997 yılında 
Kandilli Rasathanesi’nde verdiği bir 
sunumda bize “Bütün gücünüzle 
İstanbul depremine hazırlanın. 
Çünkü İstanbul depremini 
bekleyen bir şehir!” dedi. Biz de 
bütün tasarımımızı ve hazırlığımızı 
ona göre yaptık. Bu sayede de Adana-
Ceyhan depremi yaşandığında çok 
başarılı sonuçlar aldık. Adana-Ceyhan 
depremi bizim gerçek bir enkazda 
çalıştığımız ilk olay oldu. Eğitim ve 
antrenman yapmak başka bir şey, 
birebir gerçek bir enkazda çalışmak 
çok başka bir şey. Şehirde istediğiniz 
kadar antrenman yapın, dağda başarılı 
olacağınızın garantisi yok! Çünkü dağda 
soğuk hava, ıslaklık, kar gibi çevresel 
stresler ve bata çıka girdiğiniz riskler 
var. Bütün bunların hepsinin, kişinin 
üzerinde yarattığı daha büyük bir 
stres var. Maruz kalmaktan, ekspoze 
olmaktan kaynaklanan daha büyük bir 
yıkım var. Aynı durum deprem arama 
kurtarma konusunda da geçerli. Sizin 
hem dışardaki insanlarla hem yerel 
yönetimle hem de diğer gelen gönüllüler 
ve ekiplerle koordine olarak beraber 
bir sürü şeyi yönetmeniz gerekiyor. 
O yüzden gerçek operasyon deneyimi 
çok başka bir deneyim. Adana-Ceyhan 
depreminde edindiğimiz birikimle, 17 
Ağustos depreminde gerçekten çok 
verimli bir çalışma fırsatı yakaladık. 

n  AKUT doğal afetler ve kazalarda 
herkesin yapamayacağı ya da 
ulaşamayacağı koşullarda arama-
kurtarma ve ilkyardım hizmeti 
veriyor. Bu bağlamda AKUT’un 
tıp dünyası ile ilişkisi hakkında 
neler söylersiniz? 

Bizim bütün gönüllülerimiz belli 
seviyede ilkyardım eğitimi alıyor. 
Aynı zamanda ilkyardım eğitimleri 
veriyoruz. 17 Ağustos ve 12 Kasım 
depremlerinde hepimiz çok iyi öğrendik 
ki özellikle enkaz ve crush sendromu, 
ezilmiş doku, bası altında kalan uzuvlar 
konuları çok ciddi bir tıbbi uzmanlık 
gerektiriyor. Siz kişiyi kurtarıyorsunuz; 
ancak o anda bası altında uzun süre 
kalan ve kangren olan, ölen dokuda 
bulunan kasların aşırı derecede 
yıkılması sonucunda ortaya çıkan ve 
kan dolaşımına karışan maddelerin 
sağlıklı dokulara ulaşmaması gerekiyor. 
Öncesinde serum, gerekli ilaçlar ve tıbbi 
müdahalelerle bası kalktıktan sonra bu 
maddelerin sağlıklı dokuya karışmasını 
engelleyecek bir sistem kurarak 
bu kurtarmayı yapmak gerekiyor. 
Konuşuyorsunuz her şey normal, 
sadece kolu bacağı sıkışmış neticede 
kazazedenin; ancak kurtardığınız kişi 
ambulansta ya da birkaç saat sonra 
hastanede hayatını kaybedebiliyor. 
17 Ağustos ve 12 Kasım’da maalesef 
bu şekilde hayatını kaybeden insanlar 
oldu. Şimdi tabi UMKE’ler var. 
Devlet bu konuda hem doğrudan 

Nasuh Mahruki’nin evindeki müzede; yaptığı tırmanışlardan, dalışlardan, 
motorla dünya gezilerinden, AKUT çalışmalarında kullanılan eşyalardan 
tutun da çektiği fotoğraflara, binden fazla ödül ve plakete kadar bir kişisel 
tarihe tanıklık ediyorsunuz. 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı AFAD’ı hem 
UMKE’leri (Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekiplerini) kurdu. Olağanüstü kaynaklar 
aktarıldı ve para harcandı bu konuya. 
Sonrasında birçok fabrika ve kurumla 
birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi 
ekiplerini oluşturdu. Aslında bu konuda 
epey bir yol kat ettik diyebiliriz. 

n  Nasuh Mahruki ‘Doğada 
Liderlik Okulu’ ile çocukların 
ve yetişkinlerin doğada 
yaşamın içinde olacakları 
kamplar düzenliyorsunuz. 
Bu etkinliklerin katılımcılara 
katkıları nelerdir?

Ailelerin şikayeti bütün çocukların 
teknoloji bağımlısı olması ve iPad, 
telefon vb. cihazlar ile çok ilgileniyor 
olması… Bizim çocuklarımızda da var 
aynı durum. Bunu engellemek doğru 
değil; ancak bunu sınırlandırmak ve 
dengelemek gerekiyor. Zaman koyarak 
sınırlandırmak ve bunun tam karşıtı 
olan doğa ile dengelemek. Bizlerin 
çocukluğunda hayat böyle değildi, 
bizler bahçelerde oynayıp meyveleri 
dalından toplama fırsatına sahiptik. 
Şimdiki nesil ağaca tırmanmayı bile 
bilmiyor. Dolayısıyla bu tarz kampların 
çok faydası var.  Öncelikle doğayı 
tanıyan, doğayı öğrenen çocuklar 
oluyorlar. Biz; tüm çocukların doğayı 
korumayı içselleştiren, doğada var 
olduklarının farkında olan, doğaya 
saygı duyan ve doğada güvenli 
hareket edebilecek insanlar olmalarını 
istiyoruz. ‘Doğada Liderlik Okulu’ 
projemiz ile de bu farkındalığı yaratmak 
için uğraşıyoruz. Türkiye’de bu konuda 
çeşitli kurum ve belediyelerce herhalde 
yılda 10 bine yakın kamp düzenleniyor. 
Yılda 2 milyon öğrencinin bu tür 
kamplara katıldığı söyleniyor. Biz de 
düzenlediğimiz kamplarda 8-15 yaş 
grubundaki çocuklara hitap ediyoruz. 
Bu tür kampların büyük avantajları 
var. Çocukları doğaya götürüp onlara 
doğada birebir deneyimler yaşatıp 
hem kendileriyle ilgili hem doğayla 
ilgili farkındalıklarını artırıyoruz. 
Özgüvenleri de yükseliyor. Normalde 
hiç ağaca çıkmamış, üzerine çamur 
gelse ağlayan çocuk, üç beş günlük 
bir kamptan sonra tabiri caizse doğa 
canavarı oluyor. 

n  Doğada yaptığınız faaliyetlerle 
oluşan kazanımlarınızı ve bakış 
açınızı iş dünyasında kişisel 
gelişim, liderlik, takım çalışması, 
risk yönetimi, motivasyon 

seminerlerine taşıyorsunuz. 
Sizce bu nasıl bir katkı sağlıyor?

Sonuçta dağcılık riskli ve tehlikeli 
bir spor! Bir hedef koyuyorsunuz; o 
hedefe ulaşabilmek için öncesinde 
ciddi bir planlama yapmanız, lojistik 
kurmanız, rota, mevsim, ekip, 
ekipman seçimi gibi bir sürü detayı 
hesaplamanız lazım. Fiziksel, teknik, 
psikolojik antrenmanlarınızı yapmış 
olmanız; dağın koşullarına, dağda 
meydana gelebilecek değişkenlere 
dağda cevap verecek ve doğru kararları 
verip o süreçleri yönetebilecek kadar 
tecrübeli olmanız gerekiyor. Aslında 
içeriği farklı olmakla birlikte, kariyer 
planı olan bir bireyde ya da büyük bir 
hedefi olan bir şirkette de bu konuların 
metadolojisi benzerlik taşıyor. Everest 
Dağı gibi bir tırmanışın planlamasını, 
hazırlığını, ulaşımını, iletişimini, 
oradaki mücadelesini anlattığınızda, 
kurumsal yapı da kendisine oradan 
mesajlar çıkartabiliyor rahatlıkla… 
Çünkü neticede kurumsal hayattaki 
kurallar da tamamen aynı. Dağda 
bir de üstüne üstlük risk ve tehlike 
çok daha yüksek. Şirkette hata 
yaparsanız para kaybedersiniz, 
dağda hata yaparsanız canınızı 
kaybedebilirsiniz. Mesele çok ama çok 
daha ciddi yani… Kurumsal anlamda 
şirketler genelde personellerine bu 
anolojiyi kurdurmak ve bu farkındalığı 
yaratmak için sportif, başarılı kişileri 

davet edip onlardan kendi kariyerleri ile 
ilgili sunumlar, söyleşiler talep ediyorlar. 
Dünyada da çok popüler bir yaklaşım bu. 
Ben de 1995 yılında Everest’e çıktıktan 
sonra ilk konuşmama ‘Zirveye Doğru’ 
adı ile başlamıştım. 1995’den bugüne 
de devam ediyorum. O zaman işi daha 
çok “hedef odaklılık, kendine bir hedef 
koyup o hedefin altından kalkabilmek 
için yapılması gereken hazırlıklar” diye 
değerlendirmiştim. Ama sonradan 
daha iyi anladım ki konu sadece hedef 
odaklılık değil! Konu aslında kişinin 
ya da kurumun  kendi potansiyelinin 
doruğuna ulaşmayı başarabilmesi.
Bunun için de biraz daha farklı bir bakış 
açısı ile bakmak gerekiyor. Çünkü güçlü 
ve geliştirmesi gereken, kuvvetli ve zayıf 
olduğu alanlar var, çevrenin yarattığı 
fırsatlar olduğu kadar tehditler de var. 
Tüm bunlarla beraber değerlendirilmesi 
gereken bir süreç bu.  Ve buna da 
“Kendi Everest’inize Tırmanın” 
adını verdim. Çünkü mesele aslında 
bir kişisel gelişim, kişisel büyüme, 
evrilme ve tekamül etme süreci. Yani 
kendinizi dünden daha iyi kılma süreci 
de diyebiliriz. Şimdi konuşmalarımda 
‘64 Adımda Başarı ve Mutluluğun 
Yol Haritası’ olarak adlandırdığım 
bir süreci anlatıyorum.  İnsan yaşadığı 
müddetçe farkındalığı gelişiyor ve 
bu sayede yenilikler ivme kazanıyor. 
Bundan sonrasında ne mi olacak, 
yaşayıp göreceğiz…
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AFRİKA’NIN GİZEMLİ ÜLKESİ

ANGOLA
Angola’yı bu kadar güzel ve gizemli kılan ne? Afrika’nın 
en büyük hacimli şelalesini içinde barındırması mı? Yoksa 
Cabinda’daki gorilleri mi? Ya da Atlantik kıyılarındaki güzel 
sahilleri? Belki de yüzlerce yıllık yağmur, erozyon ve kum 
fırtınaları nedeni ile şekil değiştirerek bizlere sunduğu göz 
ziyafeti? Daha inanılmaz yollarından ve manzaralarından 
bahsetmeye başlamadık bile…
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GÜLÇİN SÖĞÜT 
n Adana doğumlu, Yıldız Teknik ve Yeditepe Üniversitesi mezunu. Ortaokul yıllarında başlayan dünyayı keşfetme tutkusu, üst düzey 

yöneticilikten istifa edip neyi var neyi yok satarak küçük bir sırt çantası ile onu yollara düşürdü. Dünyayı kendi gözleri ile keşfeden, 
kültürleri yerlerinde öğrenmeye çalışan, kendini ve biraz da olsa hayatı anlama çabasında, göçebe hayatın içinde, kocaman 
gülümsemesi ile mutlu mesut yaşamaya devam ediyor.  5 yılı aşkın süredir yollarda olan nam-ı değer Tatlı Gezgin, Latin Amerika’da 
başladığı tek başına sırt çantalı yolculuğuna Asya’ da devam ederken hiç beklenmedik bir anda hayat karşısına Ferry Schouten’i 
çıkartıyor. Hayat arkadaşı ile yollarına beraber devam etme kararı alıyorlar.  Daha önce hiç motosiklet tecrübesi olmayan bu ikili, 
aldıkları motosikletleri ile dünya turuna devam ediyorlar. Afrika kıtasını boydan boya iki yılda adım adım keşfeden ikili yolculuklarına 
bu sıralar Gülçin’in meme kanseri tedavisi için ara vermiş durumdalar. Ama bu süreç onları eve kapatacak gibi görünmüyor. 
Türkiye’yi karış karış gezerek kanser ile ilgili süreçte yaşadıklarını ve öğrendiklerini paylaşmak için hazırlık yapıyorlar.

Sömürge yönetiminden ve yıllar 
süren savaşlardan dolayı ülke 
turizme henüz kapılarını yeni açıyor. 
Türkiye’de Angola Konsolosluğu da 

yok ve dolayısıyla vize almak çok zor. İşte sırf 
bu yüzden fazla turist ziyareti yapılamıyor 
olsa da vize alıp da ülkenin içine girildiğinde 
doğal güzellikleri ve yaşamı ile insanı bir anda 
sarmalayıveriyor Angola.
Angola Cumhuriyeti, kimi kaynaklara göre 
Güney Afrika ülkelerinden birisi olarak anılsa 
da güneyde Batı Afrika sınırları içerisinde 
kalan, yaklaşık 30.000.000 nüfusa sahip 
ve Afrika kıtasının 7. büyük ülkesi. 
Ayrıca Angola, ana kara parçasına ek olarak 
Kongo Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti ülkeleri arasında bulunan 
Cabinda’dan oluşuyor. Cabinda, Angola için 
önemli limanlardan birisi.  Bu durum nedeniyle 
Angola; kuzeyde Kongo Cumhuriyeti, kuzey 
ve doğuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
doğuda Zambiya ve güneyde Namibya ile komşu 
ve başkenti ise bir liman şehri olan Luanda. 
Eski Portekiz sömürgesi olduğu için konuşulan 
ana dil Portekizce. Halkın yaklaşık %80 kesimi 
Portekizce konuşabiliyor. Portekizce dışında 
ülkede yaklaşık 42 farklı yerli dil konuşuluyor. 
Eski bir Portekiz sömürgesi olan ülke, 14 yıllık 
gerilla savaşlarından sonra 1975 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiş; ancak bundan 
sonra da etnik gruplar arasında savaş 2002 
yılına kadar sürmüş. Şu anda çok partili 
demokrasi ile yönetilen ülkede savaşın etkileri 
halen hissediliyor.
Ülke yeraltı kaynakları bakımından çok 
zengin, bunlardan belli başlıları petrol ve elmas.
Afrika’daki 35 ülke ziyaretimiz sonrasında 
diyebiliriz ki para birimi Kwanza olan 
Angola, Afrika’nın en pahalı ülkesi. 
1 Dolar 80 Kwanza’ya denk. İçinde bulunduğu 
ekonomik kriz nedeni ile artan döviz 
fiyatları sonucu en basit hotel fiyatları bile 
70 USD’dan başlıyor. Eğer ülkeye cebinizde 
dolar ile giriş yaptıysanız, kara borsada 
paranızı 3-4 katı fazlasına bozdurma şansınız 
oluyor, bizden söylemesi. Hayat pahalılığı 
her yerde; market alışverişlerinde, restoran 
faturalarında ödemelerinizi hep kendi ülkenizle 
kıyaslıyorsunuz. 

Yerli halkın en çok tercih ettiği içecek, ev yapımı hazırladıkları 
kapuka (votka) ve kota (viski).  Tabi buna ek olarak alkolsüz 
içeceklerini de unutmamışlar. kissangua, mısırdan üretilen ve aynı 
zamanda şifa niyetine içtikleri alkolsüz bir içecek. Tarihte dünyanın 
en büyük kahve çekirdeği üreticisi olarak bilinen ülkede, alaos 
olarak adlandırdıkları kahvelerini sütle içmeyi seviyorlar. 

YEMEK KÜLTÜRÜ 
Atlantik okyanusu ve nehirleri balık konusunda çok cömert 
davranmış Angola’ya. Yeşillik bakımından zengin oluşu hayvancılığı 
kolaylaştırdığı için ana yemeklerinin başında önce balık sonra 
et geliyor. Tabağınıza, isteğinize bağlı olarak çeşitli sebzeler ve 
haşlanmış pirinç eşlik ediyor. 

Sokak aralarında hazır yiyecek olarak tercih edilen burgerler de 
büyüklüğü ile önce gözünüzü doyuruyor. Burger ziyafeti çekerken 
lezzeti midenizi hoş tuttuğu gibi aynı zamanda cebinizin de dostu. 
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Peninsula Mussulo, Luanda’dan 
kolaylıkla bot ile ulaşılabilen 
yarımada. Her daim bot 
bulmak mümkün. Grup halince 
gidebileceğiniz gibi biraz pazarlıkla 
karşıya hızlıca gitmek için özel bot 
da bulabilirsiniz. Buraya Belas’dan 
araç ile geçmek de mümkün ama 
yolları nedeni ile pek tavsiye 
edilmiyor.

HIMBA KADINLARI
Angola’nın güneyi ve Namibya’nın 
kuzey bölgesinde Himba kabilesine 
mensup insanlar yaşadığı için Lubango 
çevresinde dolaşırken her an karşınıza 
bir Himba kadını çıkabilir… Ya da 
aracınız ile yoldaysanız yerel bir 
seyahat firması ile iletişim kurarsanız 
sizi yakınlardaki Himba köylerinden 
birine götürebilir ve saç boyamaları, 
kıyafetleri ve farklı kokuları ile ünlü 
Himba kadınlarını görme şansını 
yakalayabilirsiniz. 

Angola’da kadınlar, özellikle pazar 
günleri kilisedeki ayine yerel giysileri 
olan bubularını giyerek katılıyorlar. 
Angola’lılar Tanrı’ya ulaşma yolunun iyi 
dans etmekten geçtiğine inanıyorlar.

MUSSULO

CABINDA
Kongo Cumhuriyeti üzerinden 
Angola’ya giriş yaptığımız için ilk 
durağımız Cabinda oldu. İki Kongo 
ülkesi arasında sıkışmış küçük bir 
kara parçası Cabinda. Her ne kadar 
burada yaşayan halk ayrı bir ülke 
olmak istiyor olsa da resmi olarak 
Angola topraklarında bulunan Cabinda 
önemli bir liman şehri. Ne yazık ki 
iki kara parçası arasında başka bir 
ülke olduğundan karadan ulaşım 
yok. Sadece belirli zamanlarda kalkan 
büyük botlar ya da askeri uçaklar iki 
kara parçası arasında ulaşıma imkan 
sağlıyor.

Kumsalları ve gün batımı ayrı bir 
güzel olan Cabinda’da insanlar cana 
yakınlar ve Angola’nın en güvenli 
yerlerden birisi burası. Biraz Portekizce 
biliyorsanız ya da onlar biraz İngilizce 
konuşuyorlarsa size ülkelerini ve 
kültürlerini anlatmaktan inanılmaz 
keyif alıyorlar.

Üstelik Cabinda’nın kuzeydoğusuna 
doğru ilerlediğinizde Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti sınırları etrafında 
goriller ile tanışma şansınız da var. 

Şehir içinde birçok kumsal sizi 
yüzmeye davet ediyor; ancak 
halkın çoğu Luanda’ya biraz daha 
uzakta olan kumsal ve kasabalara 
gitmeyi tercih ediyor. Yeni restore 
edilmiş Fortess os Sao Miguel kalesi 
görülecek tarihi yerler arasında 
bulunuyor.

AY VADİSİ 
(MIRADOR DA LUA)
Luanda’ya yaklaşık 60 km uzakta 
Belas bölgesinde bulunan Ay 
Vadisi, Angola’nın muhteşem 
manzaralarından birisine ev 
sahipliği yapıyor. Yağmur, rüzgâr, 
mevsimlerin aşırı değişimi ve kum 
fırtınaları nedeni ile yüzyıllar 
boyunca zirvelerin aşınması ile 
keskin oyuklar ve uçurumlar 
meydana gelmiş. Bu doğal 
etki sonucu vadinin ay şeklini 
alması ile bölge Ay Vadisi olarak 
adlandırılmış. Özelikle yamaç 
paraşütü yapmayı sevenler için 
Angola’daki en güzel noktalardan 
birisi. 
Bu sarp kayalarda yürüyüş 
yapabileceğiniz gibi okyanus ile 
buluştuğu noktaya kadar arabanız 
ile gidebilir, balık tutabilir, 
manzaranın ve okyanusun tadını 
çıkartabilirsiniz.

LUANDA
Yolculuğunuz bizim yaptığımız 
gibi Fas’tan başlayarak Afrika’nın 
güneyine doğru ilerleyecekse yolda 
motosikletinizi ya da aracınızı sürerken 
aman dikkat! Sorun trafik değil aylarca 
görmeye görmeye unuttuğunuz yüksek 
binalar bir anda karşınızda dikilince 
şaşırıveriyor insan. Sahildeki kordon 
boyunun güzelliği de cabası. Biran 
“Halen Afrika’da mıyım?” diye sizi 
düşündürmeye yetiyor.

İki yüzlü bir şehir burası, orta kesim 
ne yazık ki yok. Şehrin fakir ve zengin 
iki yüzü var. Durum böyle olunca suç 
oranı yüksek olsa da hayat yirmi dört 
saat devam ediyor. Sahil şeridi boyunca 
pek çok gece kulübü ve restoran bulmak 
mümkün. 
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Burası altın rengi kumları, denizi ve 
restoranları ile Luanda’daki hafta 
sonu kaçamaklarının vazgeçilmez 
adreslerinden. Kalacak her türlü 
bütçeye uygun otel bulabilme şansınız 
olduğu gibi kamp yapmayı seviyorsanız 
yarımadada pek çok kamp alanı da 
mevcut.

CABE LEDO
Angola, Afrika’nın tropik iklim 
bölgesinde bulunduğundan dolayı 
her mevsimi ayrı bir güzel. Özellikle 
Mayıs ayı itibari ile sörf tutkunlarını 
kendine çekmeyi başarıyor. Milli 
park çevresinde bulunan Cabe Ledo 
koyu; yeşilliği, bembeyaz kumları 
ve muhteşem deniz mahsulleri 
yemekleri ile harika bir yer. Eğer 
yunus balıklarının geçiş zamanında 
oradaysanız şanslı sayılırsınız. 
Luanda’dan yaklaşık 100 km uzakta 
olduğundan hafta sonları günübirlik 
geziler için de ideal.

QUICAMA MİLLİ PARKI
Hem Luanda’ya yakınlığı hem de 
Cabe Ledo koyunun yanında olması 
nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin 
gezi noktalarından birisi. Ne yazık 
ki vahşi yaşama gereken önemin 
verilmeyişinden kaynaklı olarak çok 
çeşit görme şansınız yok. Kenya, 
Tanzanya ya da Güney Afrika’daki milli 
parklar ile kıyaslayarak beklentileriniz 
aynı olmasın. Zaman içinde 
hayvanların göç etmiş olması nedeni 
ile parkta ağırlıklı zürafa, zebra ve fil 
görme şansınız mevcut. 
Fotoğraf çekmek için durduğunuzda 
veya camınızı açık unuttuğunuzda 
sevimli hırsız maymunlara dikkat 
etmenizi tavsiye ederiz. Siz bir tarafta 
manzaraya dalıp fotoğraf çekmek 
ile meşgulken, onlar diğer tarafta 
eşyalarınızı el çabukluğuyla aşırıyor 
olabilirler.

KALANDULA ŞELALESİ 
Malanje yakınlarında bulunan ve pek 
çoğumuzun ismini bile duymadığı bir 
şelale Kalandula. Afrika denildiğinde ilk 
akla gelenin Victoria Şelaleri olduğunu 
düşündüğümüzde aslında buna çok da 
şaşmamak gerekiyor.
Ama 105 metre yüksekliği ve 405 metre 
genişliği ile olan aynı zamanda su 
hacmi bakımından Afrika’nın en büyük 
şelalelerinden birisi kendisi. Üstelik 
ziyaret etmek, etrafında yürüyüş 
yapmak ve saatlerce manzaranın tadını 
çıkartmak da ücretsiz. İsterseniz etrafta 
bekleyen yerli rehberlere çok küçük 
miktarlarda ücret ödeyerek çevreyi 
onlarla beraber keşfedebilirsiniz.

MUSSELEJI ŞELALESİ
Öyle görünüyor ki bulunması 
en zor ama yerli halk arasında 
en çok bilinen şelale Kalandula 
yakınlarında ki Musseleji… Yol 
gösteren tabelası olsa da GPS’e 
eklediğinizde koordinasyon bilgisi 
size orada bir yol olmadığını 
gösteriyor.  Sora sora doğru dönüşü 
bulduğunuz zaman sizi minicik 
yollar, köylerden geçerek bu saklı 
şelaleye ulaştırıyor. Kesinlikle 4x4 
araç veya motosiklet ile gitmek 
gerek. Ayrıca kamp yapmayı 
seviyorsanız büyük ağaçların altında 
bu güzel manzarayı izleyerek kamp 
kurabilirsiniz. Etrafta alışveriş 
için herhangi bir şey olmadığı için 
ihtiyacınız olan her şeyin yanınızda 
olduğuna dikkat etmelisiniz. 

BLACK ROCK
Yine Malanje yakınlarında 
Pungo Andelo kasabası civarında 
bulunan kara kayalar (Black Rock), 
milyonlarca yıl önce okyanus 
tabanını oluşturan kayalar iken 
zaman içerisinde suların çekilmesi, 
kraterlerden çıkan magmalar, 
mevsimlerin değişmesi ve 
rüzgarların etkisi ile görülmeye 
değer bir coğrafi harika çıkartmış 
ortaya. Sizi biraz ürkütmesinin 
nedeni kayaların rengi mi, ortamın 
sessizliğinde rüzgârın fısıltıları 
mı yoksa hayvan figürlerine 
benzettiğiniz kayalar mı bilinmez 
ama Angola’ya gidip de görmeden 
geçilmeyecek yerlerden biri burası... 
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KUBAL NEHRİ SUMBE KANYON VE 
SASSA MAĞARASI
Angola’nın güney batısında Sumbe 
kasabası etrafında bambaşka bir 
güzellik bekliyor bizleri... Her ne kadar 
Angola’nın yedi doğa harikasından 
birisi olarak adlandırılıyor olsa da ne 
yazık ki bölge hakkında bilgi almak 
mümkün değil.  Mağaraya sabah erken 
saatlerde gittiğinizde içeride yüzlerce 
yarasa ve masmavi bir nehir sizi 
bekliyor olacak. Zemin kaygan olduğu 
için giyeceğiniz ayakkabıları doğru 
seçmeniz gerekiyor.  Hemen az ileride 
bulunan kanyon ise gözlere güzel bir 
şölen sunuyor.  Etraftaki balıkçıların 
manzaraları da bu şölene eşlik ediyor.  

Aracınızı durdurarak kanyon etrafında 
yürüyüş yapabilir, balıkçılardan 
balık alabilirsiniz. Hatta Afrika’yı 
geziyorsanız aracınız ile Sassa Mağarası 
yanında kamp kurabilirsiniz; ancak yine 
yakınlarda alışveriş yapma şansınız 
olmadığı için tüm yiyecek içeceğinizi 
yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

LOBITO VE BENGUELA
Angola’nın en güzel iki sahil kasabası; 
minik barları, lezzetli restoranları 
ve butik hotelleri ile keyi�i bir deniz 
kaçamağı için ideal. Sapsarı kumlarda 
uzanıp günbatımını izlemeniz, tropikal 
iklimin sıcak rüzgarında güneşlenip 
arada kendinizi serin sulara bırakmanız 
için sizi bekliyor.

LUBANGO
Angola’da, Malanje ve çevresinden 
sonra bizi en çok etkileyen yerlerden 
birisiydi Lubango. Pek çok doğal 
güzelliğe ev sahipliği yapıyor ve 
her daim farklı bir manzara ile 
karşılaşmanızı sağlıyor. Günbatımında 
ve gün doğumunda aynı noktada durup 
manzaraya bakıyorsanız ve iki farklı 
yerdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. 
Tabi yükseklik nedeni ile her daim 
değişen hava koşulları ve bulutlar 
konusunda biraz da şanslı olmanız 
gerekiyor. 
Tundavala Gap, Lubango’ya sadede 18 
km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 
2.200 metre yüksekliğinde. Araçla çok 
yakınına gitme şansınız var ama etrafta 
trekking yapmak istiyorsanız ve tek 
başınaysanız dikkatli olmalı; çünkü 
uçurum kenarındasınız ve etrafınızda 
size yardım edecek birilerini her an 
bulamayabilirsiniz.

Serra da Leba, Angola’daki hatta batı 
Afrika’daki en ünlü dağ yollarından bir 
tanesi. Portekiz döneminde yapılmış 
yol Angola’nın en önemli iki şehri 
olan Lubango ve Namibe’yi birbirine 
bağlıyor. 2650 metre yükseklikten 
başlayıp yaklaşık 50 km. olan yolun 
57’den fazla keskin dönüşü olması 
motosikletli gezginler için inanılmaz 
eğlenceli ve keyi�i olsa da özellikle 
geceleri dikkatsiz kamyon sürücüleri 
nedeni ile ne yazık ki Afrika’daki en 
tehlikeli yollardan birisi kabul ediliyor.
 

Hazır yollardan bahsederken Angola’da 
yolların neredeyse tamamı dümdüz. 
Ama bu sizi yanıltmasın çünkü asfalt 
bu ve bütün yolu görüyorum dediğiniz 
anda karşınıza çıkan bir çukur tatilinizi 
kabusa çevirebilir. Unutmayın Afrika 
kıtası bozuk yolları ile meşhur.  Tabi 
bunun yanında bir anda karşınıza çıkan 
manzaralar ya da grafitiler yollara ayrı 
bir keyif katıyor.

Lubango’da Pululukwa size ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk duyacaktır. Çok 
büyük arazi üzerine oturtulmuş bu 
yer, içeresinde minik bir milli park 
barındırıyor ve Lubango’nun muhteşem 
manzarasında keyi�e kahvenizi 
yudumlamanıza ya da konaklamanıza 
olanak sağlıyor.

Uzun lafın kısası Angola eşsiz doğası ve 
kültürü ile sizi bekliyor, davete icabet 
etmek lazım…
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Bir zamanlar aile 
büyüklerimizin dualarının bir 
parçasıydı “Allahım yolumuzu 

hastanelere eczanelere düşürme!” demek. 
İşin içinde olanlar çok daha iyi bilirler; 
çok değil son 20 yılda sağlık sektöründe 
meydana gelen değişimi şöyle bir gözden 
geçirdiğimizde durumun hastalar veya 
müşteri olarak tabir edeceğimiz kitle 
açısından bu duayı edecek kadar vahim 
olmadığını fark etmişsinizdir. 
Temel sağlık sorunlarına ilişkin 
problemlerin yanı sıra estetik cerrahiden 
zayı�amaya, lazer epilasyondan aerobik 
hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet 
veren kurumlar haline gelen hastanelere 
yolunuz, başınıza bir felaket gelmeden 
de düşebiliyor artık. Tabi ki kötü bir 
sebep olmaması en büyük temennimiz; 
ancak günümüzde sağlığınızda birtakım 
aksamaların ve sorunların olması şart 
değil, daha sağlıklı ve daha iyi görünümlü 
bir hayat sürmek için de hastane 
deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Uzun lafın 
kısası kendinize ödül vermek için karar 
verdiğiniz o saç ekimini yaptırmak üzere 
veya eşinizden sonunda sözünü aldığınız 
botoks müdahalesi için büyük bir hevesle 
koşa koşa hastaneye gidebiliyorsunuz 
ya da bir sebeple uğradığınız ve çok 
sevdiğiniz aile eczacınıza “Yeni bakım 
ürünleri neler geldi?” diye sormaktan 
kendinizi alamayabiliyorsunuz zaman 
zaman. Günümüzde sağlık kuruluşları; 
güler yüzlü ve ilgili hizmet aldığımız 
ve farklı deneyimler yaşadığımız için 
güven duyduğumuz, bazen ortamını 
ve ferahlığını sevdiğimiz, bazen işimi 
hallederken restoranında yemeğimi yerim 
ve o arada bilgisayarımdan maillerimi 
atarım dediğimiz farklı bir mekan 
deneyimi sunar oldu.
Sağlık sektöründe pazarlama kavramının 
ilk kullanımı 1970’lerden itibaren 
görülmeye başlansa da profesyonel 
anlamda pazarlama 1980’lerden sonra 
uygulanır oldu. Etik kaygılar, sağlık 
çalışanlarının tutumları ve yasalardan 
kaynaklanan nedenlerle temkinli şekilde 
yaklaşılan pazarlama uygulamaları, 
zamanla sektörde yaşanan rekabete 
paralel şekilde artış göstermiş olsa da 
halen geliştirilmesi gerektiği gerçeği 
yadsınamaz. 

DENEYİM EKONOMİSİ
Kuşkusuz dünyadaki hızlı teknolojik 
ve ekonomik değişimler, günümüz 
işletmelerini temel yeteneklerine birtakım 

eklemeler yapmak külfetinde bırakıyor. 
Kızışan rekabet ve daha iyi olma zarureti 
her ne kadar sağlık sektöründe olsanız 
ve ikameniz olmasa da sizi de zorluyor. 
Daha iyi olabilmek için kadronuzu 
güçlendirebilirsiniz, hizmetlerinizi 
çeşitlendirebilirsiniz, pazarlama 
stratejilerinizi değiştirebilirsiniz, 
hastalarınıza ya da potansiyel 
müşterilerinize güçlü yanlarınızla 
yaklaşabilirsiniz, rakiplerinizin 
zayıf yanlarını kendiniz için fırsata 
çevirebilirsiniz ve daha birçok strateji 
izleyebilirsiniz. Ancak ne yaparsanız 
yapın her geçen gün, bir önceki 
günden iyi olmak durumundasınız. 
Verdiğiniz ürün veya hizmet ne olursa 
olsun ‘deneyim sattığınızı’ unutmayın… 
Eğer ilaç firması iseniz ilacınızın 
uygulanma biçiminden tadına, eğer bir 
hastane iseniz çalışan kadronuzdan 
tesisinizin içeriğine, lokasyonunuzdan 
bekletme sürenize, eğer tıbbi malzeme 
satıyorsanız o malzemenin uygulayıcısının 
yaşadığı olumlu-olumsuz deneyime 
birçok faktör sizin başarınıza veya 
başarısızlığınıza sebep olacaktır. 
1990’lı yıllarda Joseph Pine ve James 
Gilmore tarafından ortaya atılan 
‘deneyim ekonomisi’ kavramına 
değinmek konunun anlaşılması 
bakımından yerinde olacaktır. “Peki 
nedir bu deneyim ekonomisi?” 
dediğimizde konu en güzel şöyle 
bir örnekle anlatılabilir: Bir �ncan 
kahve pişirmek için gerekli miktarda 
kahve, tarladan toplandığında ancak 
birkaç kuruşluk değere sahiptir. ‘Mal’ 
kategorisindeki bu kahve, kavrulup 
öğütülüp paketlendikten sonra piramitte 
bir basamak atlıyor ve ‘ürün’ haline 
geliyor, �yatı 25-30 kuruş oluyor. Sonra 
siz bu kahveyi köşedeki kahvede veya 
kafeteryada, yani piramidin bir basamak 
üstünde ‘hizmet’ satın alarak içtiğinizde 
1-1,5 lira ödüyorsunuz. Piramidin daha 
üstünde yer alan Starbucks’ta veya 
size ‘deneyim sunan’ başka bir yerde 
oturduğunuzda ise aynı miktarda kahve 
için en az 6-7 lira ödüyorsunuz. Üstelik de 
bu parayı öderken “Burası hem çok güzel 
hem de �yatları çok uygun.” demekten 
kendinizi alamıyorsunuz. İşte değişen 
koşullarla diğer sektörlerle birlikte sağlık 
sektörü de bu örneğe uyarlanabilir bir hal 
aldı. Aynı ürün ya da hizmeti sunsanız 
dahi sizin yaşattığınız deneyim sizi 
rakiplerinize göre daha güçlü kılar oldu. 
Rakipleriniz artar, ikameniz de çoğalır 
oldu…
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eklemeler yapmak külfetinde bırakıyor. 
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Esasen sektörel bağlamda çok ayrı 
ve kritik bir rol oynayan “Sağlık 
sektöründe pazarlama olur mu?” 
diyenlerimiz elbette vardır. Tedavinin 
pazarlaması olur mu? Sağlık 
sektöründe talep nasıl karşılanır? 
Sağlıkta potansiyel talepler nasıl 
saptanır? gibi birçok soru günümüz 
ekonomik ve sektörel dinamikleri 
nedeniyle sık sık sorulur oldu. 

SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL PAZARLANIR
Bilimsel açıdan ele alındığında 
sağlık hizmetleri pazarlamasını 
Robinson ve Whittington şöyle 
tanımlamıştır: “Sağlık hizmetlerinde 
tüketicilerinin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin 
bu ihtiyaçlara uygun hale 
getirilmesi ve hastaların bu 
hizmetleri kullanmaya teşvik 
edilmesidir.” Bu tanımdan çıkarılan 
kanı, sağlık sektöründe gerçekleştirilen 
pazarlama faaliyetlerinin temelde diğer 
sektörlerden bir farkı olmadığı; ancak 
sağlık sektörünü diğer sektörlerden 
ayıran kritik noktanın bu sektördeki 
tüketicilerin birer ‘hasta’ olduğudur. 
Bu nedenledir ki sağlık sektöründe 
gerçekleştirilen tüm pazarlama 
faaliyetleri çok daha fazla dikkat ve 
meşakkat gerektirmektedir.
Öte yandan devlet, sağlık kurumlarının 
hangi bölgelerde ve hangi koşullarda 
açılacağı konusu dâhil olmak üzere her 
konuda düzenleme ve denetlemeye 
yetkilidir. Yine sağlık sektöründeki 
en önemli alıcı devlettir. Sadece 
fiyatlar değil, hangi ilaç ve tıbbi cihaza 
ödeme yapılacağı aynı mekanizmanın 
kontrolü altındadır. Diğer sektörlerde 
4 P üzerinde karar alan pazarlama 
yöneticileri, sağlık sektörüne gelince 
serbestçe karar alamaz. Ürün-hizmet 
(product), hizmetin nerede 
verileceği (place), fiyat (price) ve 
iletişim (promotion) sağlık sektörü 
söz konusu olunca devlet tarafından 
denetlenir ve düzenlenir. 
Teknolojinin hızla gelişmesi, 
uzmanlaşmanın artması, artan 
maliyetler, rekabetin yoğunlaşması, 
özellikle ülkemizde devlet tarafından 
uygulanan regülasyonlar, tüketicilerin 
gittikçe daha fazla bilinçlenmesi 
ve değişmesi, sağlık kuruluşlarını 
uyguladıkları pazarlama faaliyetlerini 
yenilemeye ve sürekli güncellemeye 
mecbur bırakmaktadır.

TÜKETİCİLERİ NASIL DAHA FAZLA 
MEMNUN EDEBİLİRİZ
Hayatımızdaki çoğu şeyi tek bir 
tuşa dokunarak, hatta bazen sadece 
sesli komutla dahi halledebildiğimiz 
bir çağdayız. Telefonumuzdaki 
uygulamaların yardımıyla evimizden 
çok uzaktayken elektrikli cihazlarımızı 
yönetebildiğimiz, artık bütün dünyayı 
cebimizde taşıyabildiğimiz bir dönemde 
sağlık sektöründe yer alan aktörler 
de pazarlama faaliyetlerini buna 
göre şekillendirmek zorundadır. Zira 
günümüzde tüketiciler artık eski klasik 
tüketicilerden çok farklı, beklentileri 
gittikçe artan ve deneyimi her şeyin 
üzerinde gören bir pro�le sahip olmaya 
başlıyor. Bu nedenle hedef kitlenin, 
diğer bütün işlerini teknolojik cihazlar 
ile saniyeler içinde yaparken sağlığa 
ilişkin ihtiyaçlarını on yıllar öncesi 
bir metot kullanarak karşılaması 
beklenemez.

GÜNÜMÜZ TÜKETİCİLERİNİ TATMİN 
EDECEK SAĞLIK PAZARLAMASI TRENDLERİ 
NELERDİR?
1. Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM – Customer Relationship 
Management) ‘Doğru Hastaya 
Doğru Hizmet’
Aslında CRM yeni bir yöntem 
değildir; ancak pazarlamanın 
olmazsa olmazlarından biridir. 
Zira müşterileriniz ile ilişkilerinizi 
doğru yönettiğiniz zaman, kendinizi 
benzersiz ve vazgeçilmez kılabilirsiniz. 
Hastalarınız, sizin ürünlerinizi 
kullandıktan ya da kurumunuzu ziyaret 
ettikten sonra tatmin oldukları oran 
sadakatlerini de etkileyecek, dolayısıyla 
çevrelerine de bu ölçüde ve doğrultuda 
geri bildirimde bulunacaklardır. Konu 
ile ilgili bir diğer husus hastalarımızın 
profillerine uygun stratejiler geliştirerek 
onlarla doğru iletişim kurmamız 
gerektiğidir. Örneğin ülkemizde her 
yıl 25 bin yeni meme kanseri teşhisi 
konuyor. Böyle bir ortamda sağlık 
kuruluşları ya da ilaç firmaları, veri 
tabanlarındaki kayıtlı kadın hastalarına 
sosyal medya ya da sms aracılığıyla 
yılda en az bir defa muayenenin 
önemini vurguladığı takdirde, 
muayeneye gitmeyen hastalarında bir 
farkındalık yaratacak ve hizmetlerinin 
kullanılmasını sağlayabileceklerdir.

2. Sosyal Medyanın Gücü
Sosyal medya artık hayatımızın her 
alanında yer almakta ve sağlık sektörü 
de bundan nasibini almaktadır. 
Araştırmalar daha fazla hastanın 
sosyal medyaya yöneldiğini, bu 
yolla hasta yorumlarını okumak, 
sağlık çalışanlarının tavsiyelerini 
araştırmak ve sağlık sorunları 
hakkında araştırma yapmak için çaba 
harcadığını göstermektedir. Hatta 
yeni hastaların %66’sı diğer hastalar 
tarafından yayınlanan çevrimiçi 
yorumlara güvenmektedir. Bu durum 
göz önünde bulundurulduğunda sağlık 
pazarlamacıları, takipçilerinin ilgisini 
çekmek için kullanıcı tarafından 
oluşturulan içeriği sosyal medyada 
kullanabilir. Sosyal medyayı doğru 
yöneterek potansiyel müşterilerin 
şirketinizi tanıması için etkileşimli yollar 
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sağlayabilir, sosyal katılımı artırabilir 
ve sağlık markanızı yükseltebilirsiniz. 
Bunu yaparken �rmaların dikkat etmesi 
gereken en önemli nokta içeriklerini 
zenginleştirmek ve insanların dikkatini 
çekecek kampanyalar düzenlemektir. 
“Peki nasıl içerik zenginleştirilir?” 
dediğimizde cevap basit bir Tweet 
ya da Facebook paylaşımının yanı 
sıra video içeriği de hazırlamaktır. 
Zira sosyal medya kullanıcılarının 
%80’i video içeriği izlemeyi tercih 
etmektedir. Örneğin büyük bir ilaç 
firması 1 Aralık Dünya AIDS günü 
kapsamında gerçekleştirdiği “Kendin 
İçin 1 Ara’lık” adlı bir kampanya 
düzenlemiştir. Kampanya dahilinde 
tüm sosyal medya platformlarında 
hesaplar açılmış, YouTube platformuna 
videolar yüklenmiş ve bir web sitesi 
kurulmuştur. Böylelikle insanların hem 
AIDS ve HIV hakkında daha fazla bilgi 
alması sağlanmış hem de kurumsal 

sosyal sorumluluk kapsamında şirketin 
bilinirliği artırılarak çok geniş kitlelere 
ulaşılmıştır.

3. Kullanıcı Deneyimini 
Optimize Edin
Sağlık hizmetlerinde tasarım; hasta 
için kullanılabilirlik, erişilebilirlik 
ve hasta için daha iyi bir deneyim 
yaratmaktır. Yapılan araştırmalar, 
hastaların sağlık hizmetleri web 
sitelerini en sevdikleri perakende 
web siteleriyle karşılaştırdığını ve 
deneyimin her ikisinde de aynı olmasını 
talep ettiğini desteklemektedir. 
Dolayısıyla hastalar daha fazla 
kullanılabilirlik ve kişiselleştirme 
beklemektedir. Web sitelerinin yanında, 
mobil uygulamalar ile de hastaların 
yaşayacakları deneyimler daha 
kişiselleştirilip hasta memnuniyeti 
artırılabilir. Bunun yanında hastaların, 
hastanelerde yaşayacakları deneyim 

de memnuniyetlerini önemli ölçüde 
etkileyecektir. Örneğin, hasta henüz 
hastaneye giriş yapmadan vereceğiniz 
iyi bir otopark ya da vale hizmeti ile 
hastanızın tedavisine başlamadan 
zihnindeki olumlu imajınızı 
güçlendirebilir; algısı ve tutumunu 
olumlu yönde etkileyebilirsiniz. 

4. Teletıp ve Giyilebilir Teknoloji
Daha önce tüm dünyayı cebimizde 
taşıdığımızdan ve hayatımızı akıllı 
cihazlarımızla yönettiğimizden 
bahsetmiştik. Artık sağlımızı da 
akıllı telefonlarımız ve içindeki 
uygulamalar yardımıyla yönetip takip 
edebilmekteyiz. Nabız, ateş ölçümü 
ve hatta mobil ultrason uygulamaları 
ile kaydettiğiniz verileri doğrudan 
doktorunuzla paylaşıp hastalığınızın 
seyrini takip edebilir ve önleminizi 
alabilirsiniz. Geliştirilen uygulamalarla, 
tüm tedavi ve laboratuvar sonuçlarınıza 
akıllı cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz. 
Bu teknolojiye ayak uyduramayıp 
göz ardı eden sağlık kuruluşları 
rakiplerinin gerisinde kalarak piyasada 
tutunamayacaktır.
Nano teknoloji ile birlikte artık 
teknolojik aletler, kıyafetler veya 
aksesuarlarla bütünleşik hale gelmiştir. 
Örneğin akıllı saatlerle tansiyonunuzu, 
nabzınızı, ateşinizi, hatta şekerinizi 
ölçebilir; uyku düzeninizi ve fiziksel 
aktivitelerinizi takip ederek kayıt 
altına alabilirsiniz. Bu cihazlardan 
elde edilen veriler, tüketici veya hasta 
profilleri ile entegre edildiği takdirde 
sağlık personeline hasta veya tüketiciler 
hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. 
Bu sayede hasta ile karşılıklı iletişim 
sürecine girildiğinde tüketicilere değer 
kazandırmanın, dolayısıyla marka veya 
sağlık kurumlarıyla sosyal katılımı teşvik 
etmenin daha fazla yolunu açacaktır. 
Tüm bu yöntemlerden anlaşılıyor ki 
sağlık sektörü pazarlamacıları, kendi 
hedef kitlesinde bulunan potansiyel 
tüketicileri veya hastaları daha iyi 
anlamaya, onlar için optimize edilmiş 
kampanyalar oluşturmaya ve doğru 
hastayı doğru bir şekilde bulmak, 
yönlendirmek ve tutmak için pazarlama 
hizmetlerini kişiselleştirmeye 
çalışmalıdır. Ayrıca, yüksek değerli 
hizmet sunmak ve hastanın 
yaşam boyu değerini artırmak için 
teknolojiden ve dijital deneyimden 
sonuna kadar yararlanılmalıdır. Bunu 
yapmak artık günümüzde bir ayrıcalık 
değil bir zarurettir. 
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Bilgisayarlar çok faydalı 
cihazlar; evet kabul ama 
onları işlevsel yapan kısım 
içine yüklenen yazılımlar. 

Yazılımlar, aslında bilgisayar – yazılım 
mühendisleri tarafından tasarlanarak 
programcılar ve yine mühendisler 
tarafından bilgisayarın anlayacağı dilde 
yazılan kod bütününden ibarettir. 
Sağlık hizmet sunucuları olarak gerek 
yasal zorunluluklarımız dolayısıyla 
gerekse de işletmemizin stok analizi, 
muhasebe verileri, alımlarımızın 
stoklarımızın planlanması, doğru 
maliyetlendirme, müşteri ilişkileri 
yönetimi gibi birçok amaçla yazılım 
kullanmak olmazsa olmazımız. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖZEL YAZILIM 
GEREKSİNİMİ
Sağlık sektörüne bir şekilde dokunan 
her iş alanı, hastaneler, eczaneler, 
medikaller, optikler; kendine özel 
kuralları ve işleyişi olan, hastalara 
dokunduğu için veri gizliliğinin 
maksimumda olduğu, doğru stoklama, 
planlama ve customer relationship 
management ifadesinin kısaltması olan 
CRM diye bildiğimiz müşteri ilişkileri 
yönetiminin çok önemli olduğu alanlar. 
Mesela bir hastaneyi ele alalım. 
Hastanın ve hastanenin veri 
güvenliğinden tutun, hastane sarf 
malzemeleri ile ilaçlarının stok takibine 
ve planlanmasına, en basit kurumsal 
kaynak planlama yaklaşımlarına 
kadar her şey ama her şey yazılımlar 
yardımıyla yapılmak zorunda kalıyor. 
Bir eczaneyi düşünün. Yine aynı 
şekilde, yasal olarak tutulmak zorunda 
olan reçete kayıt defterlerinden, 7000 

kaleme yakın ürünün stoklarının 
düzenli tutulmasına, karlı ürün 
satın alabilmek için geçmişe dönük 
verilerinin tutulmasından, gerekli 
analizlerin yapılmasına kadar tüm 
işlemlerde yazılımlardan faydalanılıyor. 
Medikal dünyası ise kendine has 
özellikleri ile belki de tüm diğer sağlık 
hizmet sunucularından ayrılıyor. 
Medikal dünyasında ithalat, imalat, 
perakende, depo, ihale gibi farklı saç 
ayakları var. Bu alanda; kurumsal 
kaynak planlama, geçmişe dönük veri 
analizi, satış analizi, sosyal güvenlik 
kurumu bağlantı ayağı ile hasta 
kayıtlarının tutulması ve güvenliği 
olmazsa olmaz sınıfında. 
Peki doğru yazılımı nereden 
bulacağız, ne alalım sorularını duyar 
gibiyim. Gelin size biraz da yazılım 
dünyasından bahsedeyim. Benim de 
eczacılıktan sonra ikinci mesleğim 
olan bilgisayar programcılığı dünyası 
sağlık sektöründen epey farklı bir 
alan. Bilgisayar programcıları ve 
mühendisler sağlık sektörüne oldukça 
uzak kişiler. Tam da bu sebeple işlerin 
akla gelen diğer tüm sektörlerden farklı 
yürüdüğü sağlık sektöründe, sağlık 
hizmet sunucularının amacına özel bir 
yazılım birçok alanda maalesef ki henüz 
yapılmamış durumda! 

ÖZEL YAZILIMIN AVANTAJLARI 
DEZAVANTAJLARI
İdeal bir yazılım deyince; iş 
yapış şeklimizi analiz etmiş, 
en az tıklama ile en verimli 
sonucu aldığımız, istediğimiz 
raporlamaları analizleri önümüze 
çıkaran, tüm hesaplarımızı net 

tutabilen, hazırlamak istediğimiz 
teklif formları vb. evrakları matbu 
şekilde hazırlayabilen, iş yaparken 
işimizi standardize edebilen, bize 
kolaylıklar sunarak işimizi daha 
fazla düşünmemizi sağlayan, bize 
zaman kazandıran bir programcık 
geliyor aslında aklımıza. 
Bilgisayar programcıları-mühendisleri 
ise sektörel olarak kuralları gereği 
çok özel işletmeler olan sağlık hizmet 
sunucuları ile iş birliği içine yeterince 
giremedikleri için aslında tüm 
alanlarda ortak bir ‘ihtiyacımıza 
göre yazılım’ bulamamanın 
sıkıntısı içindeyiz.
Yazılım öyle bir alan ki eğer dev bir 
üretici ya da dev bir perakendeci 
toptancı vs. değilseniz kendinize 
has kapsamlı bir yazılımı 
kendiniz için hazırlatmanız 
hem ilk yatırım maliyeti 
hem de işletme maliyeti 
diyebileceğimiz yazılımın bakım 
maliyeti dikkate alındığında pek tavsiye 
edilmez. Sağlık hizmet sunucuları 
alanında mutlaka bir sektör 
temsilcisi, iş yapış şekilleri 
ile birlikte birebir 
birlikte çalışacakları bir 
yazılımcıya tüm ayrıntıları 
vermeli ve gerekirse bu 
yazılımcı o işletmede belki 1 hafta belki 
10 gün bilfiil işleri takip ederek en 
doğru çözümü sunmak üzere tasarımı 
yapmalıdır. 
Kısa bir araştırma yaptığımızda; 
hastaneler, eczaneler ve optikler için 
amaca yönelik çeşitli paket yazılım 
seçenekleri karşımıza çıksa da 
medikaller açısından amaca yönelik 
özelleşmiş çözümler bulmakta 
zorlanıyoruz.

B

Bilgisayarlar, laptoplar, 
tabletler, mini bilgisayar diyebileceğimiz 

akıllı telefonlar, 2000’lerin dünyasında artık 
elimiz ayağımız oldu. Elimizde sürekli bir 

telefon, işyerimize gittiğimizde önümüzde bir 
bilgisayar… Boş zamanlarda, yolculuklarda, 

taşınabilirlik söz konusu olduğunda ise 
laptoplar… Ne olacak bunun sonu? 

 Ve ne kadar işlevsel kullanabiliyoruz 
bu cihazları? 
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Diyebilirsiniz ki “Microsoft firmasına 
ait excel, word vb. yazılımlar neyimize 
yetmiyor! Yıllık ücreti ile alıyoruz ya da 
ücretsiz muadil çözümleri kullanıyoruz 
işimizi görüyor.” Tabi bu görüşe de 
saygı duymak gerekir; ancak bir yazılım 
öyle çok işe yarar, ona yaptığınız 
yatırımı size öyle güzel geri verebilir 
ve öylesine hatasız işini yapar ki bir 
süre sonra emin olun eliniz ayağınız ve 
vazgeçilmeziniz olacaktır. 
Peki amaca yönelik sektörel bir yazılım 
“Nedir? Ne yapar? Ne işimize yarar?”

AMACA YÖNELİK SEKTÖREL 
YAZILIM SEÇİMİ
Hazır paket çözümler ihtiyaç 
duyduğumuz konuları ya kısmen 
giderilebilir ya da mevcut altyapıya 
uymadığından entegrasyon problemleri 
yaşanabilir. Çünkü her şirketin kendine 
özgü bir iş akışı ve çalışma disiplini 
vardır. 
Amaca yönelik bir yazılım; ya 
bizzat sektörün içinden bir 
kişinin koordinatörlüğünde 
hazırlanmış, iş süreçlerinizi çok 
iyi bilen birinin elinden çıkmış 
olan ya da sendikalar dernekler, 
meslek örgütleri gibi hizmet odaklı 
kurumların bizzat yazılımcılarla 
iş birliği içinde hayata geçirdiği 
yazılımlardır. Bu yazılımlar piyasada 
mevcut stok takip ve muhasebe 
yazılımlarından biraz farklıdır. İdeal 
olanı, sizin iş sürecinizde yaptığınız 
hareketleri taklit ederek size en fazla 
uyum sağlayacak olanı yakalamaktır. 
Yazılımlar, genelde farklı farklı 
modüllerin bir araya gelerek uyumlu 
ve entegre bir şekilde çalışmasıyla 
oluşturulur. Bu süreçte, öncelikle 
yapılacak olan analiz ile işletmenin 
mevcut teknik altyapısı incelenerek 
ihtiyaç ve eksikler tespit edilmelidir. 
Modüller belirlendikten sonra yazılım 
hazırlanır ve onaylanan modüller 
birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde bir 
araya getirilerek özel yazılım ortaya 
çıkarılır. 
Yazılımın sorunsuz kullanımı açısından 
bir test süreci tanımak gerekir. Bu 
süreçte, tasarım aşamasında akla 
gelmemiş olan talepler ve gerekli 
revizyonlar yapılarak yazılım 
geliştirilebilir.
Yazılımın şirketin altyapısına uyması 
gerekir. Yazılımların tüm seviyelerdeki 

kullanıcılara hitap etmesi önemlidir. Bu 
nedenle kullanım kolaylığı da ön plana 
çıkmaktadır. 
Amaca yönelik yazılım için sadece 
sistemi kurmak yeterli değildir. 
Sistemin sürekliliği için eğitim, 
danışmanlık, iş geliştirme ve satış 
sonrası teknik destek de önemlidir. 
Bazı şirketlerin özel yazılımdan önce 
daha köklü teknolojik yeniliklere 
gitmesi gerekebilir. Bununla birlikte 
şirketin özel yazılımı satın aldıktan 
sonra yazılımın bakımı, geliştirilmesi 
gibi gelecekte gerekli olabilecek kaynağı 
planlaması yazılımdan maksimum 
fayda sağlamak için şarttır. 
Bunların yanında en önemli konulardan 
biri de yazılımın güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Hem yazılıma hem de 
şirkete tehdit oluşturabilecek herhangi 
bir güvenlik açığının olmaması için tüm 
önemler alınmalıdır.
İdeal bir yazılım tüm girdi çıktınızı 
takip eder, tüm ürünlerinizin giriş 
maliyetlerinden, çıkış maliyetlerine 
kadar kayıtlarını net tutar. Karlılığınızı 
ve stok miktarınızı anlık olarak 
size söyler, gelecek projeksiyonu 
yapar. Ürünlerinizin nerelere hangi 
fiyatlarla satıldığını raporlar, müşteri 
takibini yapar. Ajandanız olur, tüm 
resmi kayıtlarınızı tutar. Hazırlamak 
istediğiniz teklif formları gibi 
formları hazır şablonlar ile ve küçük 
dokunuşlarla hazırlamanızı sağlar. İade 

süreçlerinizi takip eder. Ve en önemlisi 
de bütün bu işleri yazılımcının kafası 
ile değil, sizin kafanızda kurduğunuz iş 
akış senaryoları ile yapar. 
Sonuç olarak cep telefonundan tablet 
bilgisayarlara hatta akıllı saatlerimize 
kadar gittikçe hayatımıza daha fazla 
dahil olan teknolojinin ana omurgasıdır 
‘yazılımlar’. Gelen müşterilerinizin 
yüzünü mü tanımak istiyorsunuz? Son 
6 aylık satış verilerinize göre 35 yaş 
üstü müşterilerinizin, önümüzdeki 
3 aylık süreçte hangi ürünü ne 
kadar alabileceği ile ilgili bir analiz 
mi istiyorsunuz? Ya da bir firmaya 
fiyat teklifi vereceksiniz ve ürünlerin 
fiyatlarındaki kuruş değişimlerle total 
karlılığınızın anlık olarak ne kadar 
değişeceğini mi merak ediyorsunuz? 
Cep telefonunuzdan ya da tabletten 
sisteminize bağlanarak dünyanın 
neresinde olursanız olun stoklarınızı ve 
tüm verilerinizi anlık olarak görmek mi 
istiyorsunuz? 
Evet, yazılım dünyası istediğiniz her 
şeyi kolayca yapabilmek ve işlerinizi 
kolaylaştırarak daha verimli ve 
karlı çalışmanızı, daha az sürede 
daha fazla iş yaparak zamanınızı 
efektif kullanmanızı sağlamak üzere 
emrinizde. Geliştirmek istediğiniz tüm 
konularda ise sınır sadece ve sadece 
sizin hayal gücünüzde…

Sevgiyle ve teknolojiyle kalın. 
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Aslına bakarsanız bu 
performans değerlendirmesi 
dediğimiz şeyin çalışanlar 
yararına olması gerekir. 

Ve bu yarardan kastım sadece doğru 
düzgün bir zam almak da değil!
Bu fikri ilk bulan zat tabii ki “Bu 
yöntemle kovmak istediklerimize çatır 
çatır düşük puan veririz, iyi çalışanlara 
da ortalama bir şey verip zammı az 
yapabilirsek süper olur.” demedi. 
Ama sağ olsun iş dünyası bunu böyle 
anlamayı başardı! 
Oysa ki asıl amaç; çalışanınızın 
yıl içerisindeki performansını 
değerlendirip ne gibi eksikliklerinin 
olduğunu bulmak, bu doğrultuda 
kendisini geliştirmesini sağlamak, 
iş motivasyonunun ne durumda 
olduğunu ölçmek ve eğer ki gerçekten 
iyi bir performans sergiliyorsa 
bunu takdir ederek motivasyonunu 
yükseltmek olmalı. Bu amaçla yapılan 
bir performans görüşmesi hem çalışanı 
hem de işvereni mutlu edecektir.

PERFORMANS GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK VE 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Performans görüşmesi derken ister 
hedef ister yetkinlik bazlı performans 
sistemi olsun, aslında yıl boyunca 
yapılması gereken bir değerlendirme 
sürecinden bahsediyoruz. Yılda bir 
kez yapılması ise bu görüşmeleri daha 
da önemli hale getiriyor, özellikle de 
çalışan açısından. Bazı şirketlerde bu 
sayı artabiliyor; ayda bir kez, 3 ayda 
ya da 6 ayda bir kez tekrarlanabiliyor 
ve gelişim hede�eriyle ilerleniyor. 
Performans sistemi olmayan şirketlerde 
ise bu görüşmeler geri bildirim 
görüşmeleri olarak adlandırılabiliyor. 
Ancak söz uçar yazı kalır! Sayısı ve 
adı ne olursa olsun dikkat edilmesi ve 
özenle hazırlanması ve yazılı olarak 
yapılması gereken görüşmelerdir 
bunlar...
İlk aşama hangi yöntemi 
kullanacağınıza karar 
vermek olacaktır. Performans 
değerlendirilirken kullanılan birçok 
yöntem olmasına rağmen bu aralar 
360 derece değerlendirme yöntemi 
biraz daha umut vadediyor. 360 derece 
geri bildirim; çalışanın üstleri, astları, 
çalışma arkadaşları ve müşterileri 
tarafından değerlendirilmesi anlamına 
geliyor. Küçük işletmelerde ise en basit 
haliyle yönetici ve çalışan ile birebir 
görüşme şeklinde planlanabilir.
İkinci aşamada, performans 

kriterlerinizi işyerinizin 
hede�erine ve değerlerine 
uygun olarak belirlemelisiniz. 
Değerlendirme kriterlerinizde, hem 
ölçülebilen (örneğin satış kotaları/
hede�ere ulaşım) hem de ölçülemeyen 
(örneğin müşteri ilişkileri yönetimi/
işletme kurallarına uyumu) kriterlerin 
bulunması gerekir. Seçilen yöntemler 
ve kriterler doğrultusunda performans 
formu oluşturulmalıdır. Değerlendirme 
mülakatlarının yapılması sırasında en 
basit yöntemle çalışanlardan, belirlenen 
bu kriterleri içeren bir puanlama 
sistemiyle 1’den 5’e kadar kendilerine 
puan vermelerini ve gerekçelerini 
açıklamalarını isteyebilirsiniz. 
Sistem, değerlendirilen bireye 
performansına ilişkin bir geri-besleme 
sağlanması açısından görüşmeyi 
yapan yöneticisinin de puan vermesi 
esasına dayanır. En önemli konu; bireye 
sağlanan geri-besleme doğrultusunda 
performansın geliştirilmesi için çalışan 
yönlendirilmeli ve gelişim hede�eri 
verilmelidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
YAPARKEN DİKKAT
Çalışanların bütün sene heyecanla 
hatta biraz da endişeyle bekledikleri 
performans görüşmelerini, objektif bir 
test yaptığınızı iddia edip tamamen 
öznel yaparak ve çoğu zaman kişisel 
duygularınızın karıştığı bir sistemle 
mahvedebilirsiniz. Bir de çalışanı 
geliştirmesi için tasarlanan bu 
değerlendirmenin sonuçlarına göre 
zam veriyorsanız objekti�iğinizi 
kaybedebilirsiniz. Tabii ki işini bilen 
işverenler, değerlendirmeleri olduğu 
gibi değil de olmasını istedikleri gibi 
yapıyorlar. Çalışana en alakasız yerden 
sor soruları ve kır çatır çatır puanları… 
Aman dikkat diyelim!
Bu arada, kriterlerinizin sayısı fazla 
olmasın ki 150 dakikalık TUS sınavına 
dönmesin görüşmeler! 
Bir diğer konu da performans 
görüşmesini bir şeye bağlamak 
gerektiğidir. Performans değerlendirme 
sonuçlarının, çalışana ilişkin kararların 
alınmasında temel oluşturması şarttır. 
Performans yönteminin başarısı, 
performans ölçüm sisteminin 
doğru kullanımına dayanmaktadır. 
Performans ölçümü, sadece işletmede 
çalışanları ya da yöneticileri ilgilendiren 
bir konu değildir. Bu ölçüm; etkili bir 
insan kaynakları yönetimi stratejisinin 
en önemli bileşeni olmasının yanında, 

örgütsel performansı geliştirmek 
amacıyla organizasyon yönetiminin 
hede�erine ulaşabilmesini sağlayan 
temel unsurlardan biridir. Hata 
kaldırmaz!
n Teknik hatalar: Performans 

ölçütlerinin iyi belirlenmemesinden 
kaynaklanır.

n Aşırı olumluluk ya da olumsuzluk 
eğilimi: Bazı değerlendiriciler ya çok 
düşük ya da çok yüksek puan verme 
eğiliminde olabilir.

n Ortalama puan verme eğilimi: 
Bütün çalışanları orta seviyede 
başarılı görme gibi bir yanılgı ve 
tepkilerden çekinilmesidir.

n En son davranış etkisi: Personelin 
değerlendirme dönemindeki olumlu 
ya da olumsuz davranışının etkisinde 
kalma eğilimidir.

n Hale etkisi: Personelin belli 
alandaki başarı ya da başarısızlığının 
etkisinde kalınması ile diğer alanlara 
da buna göre puan verilmesidir.

n Kişisel önyargılar: Personel ile 
ilgili subjektif yargının önüne 
geçilememesidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN 
KULLANILACAĞI ALANLAR
Performans değerlendirmeleri; 
performans problemlerinin 
çözümlenmesi, hede�erin belirlenmesi, 
ödüllerin ve disiplin yaptırımlarının 
uygulanması ve işten çıkarılmaların 
da yer aldığı birçok fonksiyona/amaca 
yardımcı olurlar. 
Stratejik planlama: Stratejik 
planlama, bir kurumda görev alan 
her kademedeki kişinin katılımını ve 
kurum yöneticisinin tam desteğini 
içeren sonuç almaya yönelik çabaların 
bütününü teşkil eder. Bu anlamda; 
paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin, 
kurumun yani paydaşlar ve 
politika yapıcıların misyonu ve 
hede�erinin performans ölçümünün 
belirlenmesinde aktif rol oynamasını 
ifade eder.
Personel planlama: Bütün 
işletmelerin devamlılıklarını 
sürdürebilmeleri için verimlilik 
önemlidir. İşletmeler, hede�erine etkin 
olarak ulaşabilmeleri için ihtiyaçları 
olan insan kaynağı ve niteliklerinin 
önceden belirlenmesine ve bu 
ihtiyaçların ne şekilde ve ne düzeyde 
karşılanabileceği konusunda personel 
planlama faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar.
Ücret yönetimi: Ücretler, işveren 
için önemli bir maliyet unsuru olduğu 

A
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için dikkatle planlanması gerekir. 
Bir işletmenin ücretlendirmede 
izlediği yaklaşım; personelin işe 
alınması, kariyerinin planlanması ve 
geliştirilmesi, tatmin edilmesi ve motive 
edilmesi üzerinde derin bir etkiye 
sahiptir. 
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi: 
Eğitim ihtiyacı en basit anlamda işin 
gerekleri ile çalışanın şu anki yeterliliği 
arasındaki fark olarak tanımlanabilir. 
Eğitim ihtiyaçları; organizasyon 
bazında, pozisyonlar bazında ve kişisel 
bazda ele alınabilir.
Kariyer yönetimi: Çalışanın yetenek 
ve ilgi alanları kapsamında kariyer 
ilerletme faaliyetlerinin planlamasıdır. 
Kariyer yönetimi; işe başlama, atama, 
terfi, transfer, iş- alan değişikliklerini 
kapsar. Sağlıklı şekilde gerçekleştirilen 
kariyer yönetimi çalışmaları çalışan 
memnuniyetini artırarak kişinin 
kurumda daha kalıcı olmasını sağlar. 
Rotasyon, iş genişletme ve iş 
zenginleştirme: Çalışanın yerine 
getirdiği değişik işlerin sayısını 
artırmak ve motivasyonu sağlamak 
amacıyla sistematik olarak çalışanı 
bir işten başka bir işe (bir görevden 
diğer bir göreve) geçirmek rotasyon 
ile mümkündür. İş genişletme; bir 
dizi görevi yeni, daha kapsamlı ve 
daha ilginç bir iş haline getirmek için 
birleştirmek ve bir çalışana birden 
fazla işin sorumluluğunu vermektir. 
İş zenginleştirme ise sorumluluk 
alma, fark edilme, takdir edilme, 
kişisel gelişim ve büyüme, öğrenme, 
başarma duyguları gibi yüksek düzeyde 

motivasyon sağlayan faktörleri işin 
yapısı içinde bir araya getirmeyi 
amaçlayan iş tasarımı sürecidir.
Sözleşme yenileme ve işten 
çıkarma: Performans değerlendirme 
sonuçlarının kullanıldığı alanlardan 
birisi de sözleşme yenileme ve 
işten çıkarma kararlarıdır. Burada 
dikkat edilmesi gereken konu, 
sadece performans değerlendirme 
sonuçlarına bakılarak personelin işten 
çıkarılmaması ya da sözleşmesinin 
yenilenmemesidir. Bunlar gibi 
önemli kararları verirken performans 
değerlendirme sonuçlarının yanı sıra, 
daha başka pek çok kriter de göz önüne 
alınmalıdır.

PERFORMANS GÖRÜŞMESİ 
KURUMA NE SAĞLAR
l Hizmet birimlerine örgüt hede�erini 

anlatmaya imkan verir.
l Değerlendirme sonucu, düzeltici 

önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
l Çalışan tutumlarına ilişkin daha 

geçerli bilgi kaynağıdır.
l Örgütün karlılığının ve verimliliğin 

artmasını sağlar.
l Hizmet kalitesinin yükselmesine yol 

açar.
l Ücret skalalarını planlamakta ve 

gerçeğe uyumlu kılmaktadır.
l Yükselme ve başka işe geçme için 

yetkin çalışanları belirler.
l Sözleşme yenileme ve işten 

çıkarmalarda yol gösterir.
l Çalışanın eğitim gereksinimlerini 

saptar.

l Çalışanlar arasındaki ilişkilerin 
gözden geçirilmesine ve 
düzeltilmesine katkıda bulunur.

l Yönetici ile çalışan arasındaki 
iletişimi arttırarak anlayış düzeyini 
yükseltir.

l Çalışanın iş hakkında ilgi duyduğu 
konuların saptamasını sağlar.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 
çalışanların işteki başarı oranlarının 
zaman içinde değişiklik gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Kişisel, organizasyon 
ve çevresel faktörlerdeki bu değişimler, 
zamanla çalışanlar üzerinde olumsuz 
etkiler yaratmakla birlikte çalışanların 
performansına önemli ölçüde 
yansımaktadır.
Bu nedenle değerlendirme süreçleri 
düzenli olarak yapılmalı ve belirli 
periyodlarla tekrarlanarak kayıt altına 
alınmalıdır. Böylelikle birçok faktörü 
önceden fark ederek gerekli önlemleri 
alabilir, çalışanların performansını ve 
gelişimini izleyebilirsiniz. 
Fransız şair yazar ve düşünür Paul 
Valery “Sadece istiridyeler ve 
ahmaklar yapışıp kalırlar.” demiştir. 
Farklı sonuçlar için farklı düşünmek 
ve farklı davranmak zorundayız. 
Performans görüşmesi ile gelen geri 
bildirimler bir saldırı değil, gelişim 
ve değişim olarak düşünüldüğünde 
bu süreç geleceği iyileştirmek için 
bir fırsattır. Başarıları daha yükseğe 
taşımak, başarısızlıkların önündeki 
engelleri tespit ederek yeni olasılık ve 
kaynaklarla harekete geçebileceğiniz 
yepyeni bir dönem sizi beklemektedir.
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n VR yani açık adı ile Virtual Reality, Türkçeye çevirirsek sanal 
gerçeklik. Son zamanlarda birçok yerde gördüğümüz VR yaklaşımı, 
duyu organlarına özellikle gözlere, kişinin görmesini istediğimiz 
görüntüleri aktararak beyni bir çeşit kandırma ve uyarma yöntemi. 
Normal monitörlerden farkı ise sağ ve sol gözün bakış açılarındaki 
farklılığı ortadan kaldırarak kişinin gözlerine tam bir çevre algısı 
yaratmak ve beynini kandırarak kişiye istenen etkiyi yaşatabilmek. 
Bir çoğumuz Matrix filmine aşinadır. Filmde, yazılımlar yardımıyla 
beyin sapından girilen bir prob yardımı ile omurilik ve beyin 
üzerine sinyaller gönderilerek duyu organlarının tamamı by-
pass ediliyor ve kişiye apayrı bir gerçeklik gösteriliyordu. VR da 
aslında bakarsanız bunun masum bir şekli. Cedars Sinai New York 
Hastanesi’nde yatan hastaların ağrılarını azaltmak için opioid 
kullanımı yerine VR gözlükler kullanılmış ve hastaların ağrılarını 
daha az hissetmelerini sağlayan çeşitli görüntüler VR gözlükler 
yardımıyla hastalara gösterilmiş. Bunun sonucunda hastaların daha 

düşük dozlarda opioid ağrı kesici ihtiyacı duydukları saptanmış. 
Görüntüler, üst düzey bir kulaklıkla desteklenerek gerçeklik 

hissi daha da artırılmış. Özellikle çocuklarda anksiyetenin 
azaltılmasında da çok faydalı olduğunu belirten hekimlere 

göre, bu uygulama çok kısa sürede birçok ülkede 
yaygınlaşacak gibi görülüyor. 

DiJiTAL SAĞLIKHAYATI KOLAYLAŞTIRIYORHAYATI KOLAYLAŞTIRIYORHAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

AĞRI HİSSİNİN 
AZALTILMASINDA YENİ 

YAKLAŞIM



SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

O -Ş -M  20190

n Her ürünün ‘smart’ yani akıllı 
versiyonu olur da inhaler cihazların 
olmaz mı? Tabi ki var. Her geçen 
gün inhaler cihazların hastalar 
tarafından doğru kullanımı için yeni 
cihazlar yeni yaklaşımlar gündeme 
geliyor. Bu alandaki son gelişme 
ise smart inhaler; yani bluetooth 
ile akıllı telefonunuza bağlanan 
ve inhaleri doğru uygulayıp 
uygulamadığınız konusunda sizi 
yönlendiren, kaydınızı tutan bir 
cihaz geliştirilmiş durumda. İnhaler 
cihazınızı her kullandığınızda; 
günü saati, GPS’ten aldığı bilgi 
ile kullandığınız yeri, ne kadar 
doz aldığınızı ve doğru alıp 
almadığınız konusunda sizi akıllı 
telefonunuz aracılığı ile uyarıyor. 
En güzel tarafı ise aldığınız ve size 
verilen doza bağlı olarak ilacınızı 
kullanmanız gereken zamanda size 
uyarı veriyor. Sistemi tam doğru 
şekilde, en yüksek verimlilikte 
kullanmanızı sağlıyor. Geliştirici 
firma tarafından ürünün, 12 aylık 
kullanım raporları web sayfalarında 
yayınlamış durumda. Kullanan 

hastaların, ilaçtan aldığı verimliliğin 
arttığını bilimsel bir çalışmayla da 
kanıtlamışlar. Inhaler cihaz, üstüne 
takılan küçük bir parça ile akıllı 
telefonunuz ile eşleşiyor. Cihazın 
2018 sonuna kadar piyasaya 
verileceği belirtilmiş. Şu an birçok 
noktada stoklarda bulunmuyor 
şeklinde bir uyarı olsa da yüksek 
satış adetlerine kısa sürede ulaşarak 
stoklarının bitmiş olma ihtimalini 
de hiç yabana atmamak lazım. 

STERİL BİR LAPTOP
n Laptoplar, tabletler normal hayat ve 
iş dünyasında olduğu kadar kliniklerde 
de hekimlerin vazgeçilmezi durumunda. 
Bir tablet ya da laptop ile steril bir 
ortama girmek ise gerek cihazların 
steril edilmesinin zorluğu gerekse de 
eldivenlerle kullanımının imkansızlaşması, 
taşımasındaki ve kullanımındaki 
zorluklar gibi sebeplerle birçok açıdan 
oldukça verimsiz durumda. Bu durumu 
gören ve çözüm geliştiren lider teknoloji 
şirketlerinden biri, tam da bu problemleri 
ortadan kaldıran bir tasarımla piyasaya 
çıkıyor. Bu ürün gamındaki laptoplar; 
ekran kısmında hem önde hem arkada 
bir ekran barındırması, gerektiğinde 
bu ekranın çıkarılarak tablet gibi 
kullanılabilmesi, laptopu kolay taşımak 
için kullanılabilen ve sterile edilmeye 
imkan veren kulp kısmı, eldivenle 
dokunmayı algılayan touchpad ve tablet 
ekranı gibi özellikleriyle bu alanda 
hakimiyet kuracağa benziyor. Askeri 
alanda kullanım amaçlı laptoplar da 
geliştiren firma bu modeli ile medikal 
ve tıp camiasına oldukça güzel bir eser 
sunmuş gibi. Normal laptoplara göre 
karşılaştırılamayacak kadar yüksek bir 
pil kapasitesi, suya dayanıklılık, düşük 
sıcaklıklarda problemsiz çalışma, yere 
düşmede hasar görmemesi ve bu alanda 
kullanım için gerekli tüm testlerin tam 
yapılmış olması; bu ürünün neredeyse 
steril ortamlarda kullanım konusunda 
rakipsiz olmasını sağlamış. Ürün 
ülkemizde henüz satışta değil fakat kısa 
sürede resmi ithalatçıları tarafından 
ülkemize uygun klavye ve donanım ile 
satışa sunulacağı kesin. 

BLUETOOTH BAĞLANTILI INHALER CİHAZLARI

VIRTUAL REALITY SPOR SALONU
n VR gözlükler ve yüksek kalitede 
kulaklıklar ile oyun oynanıyor, 
film izleniyor, hatta çeşitli terapi 
seanslarında tercih edilmeye 
başlandı bile… Bu kez iki kafadar 
girişimci, VR gözlükler neden 
spor salonları ve body building 
için de kullanılmasın demiş ve 
kolları sıvamış. Sanal gerçeklik 
gözlüklerinin ve kulaklıklarının 
kullanımı yoluyla kişiyi bir body 
sehpasına yatırarak kişi üzerinde 
sanal gerçeklik üreten, pasif 
jimnastikle desteklenen bir sistem 
tasarlamış. Sehpaya uzanıyorsunuz, 
kaslarınız üzerine pasif egzersiz 
pedleri yapıştırılıyor, sanal gerçeklik 
gözlüklerinizi ve kulaklığınızı 
takıyor ve sistemi başlatıyorsunuz. 
Beyninizi gerçekten bir body 

building seansında olduğunuza 
dair kandırmayı ve spordan 
aldığınız faydayı biraz da olsa 
görmenizi amaçlayan bu ilginç 
girişim gerçekten incelemeye değer. 
Standart bir 30 dakika egzersizi 
simule eden sistem 2019’un ilk 
günlerinde San Fransisco’da birkaç 
yerde halkın kullanımına sunulacak. 
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

1

n “Cep telefonlarına daha ne ilave 
edilebilir?” diye düşünürken cevap 
bir teknoloji firmasından geldi. EKG 
cihazı eklentileri, şeker ölçüm cihazları 
eklentileri derken parmaktan oldukça 
da doğru ölçüm yaptığını iddia eden 
cep telefonu kılıfı eklentisi türü bir 
ürün üretildiği duyuruldu. Bir akıllı cep 
telefonu markası ile çalışan bu ürün 
aslına bakarsanız bir çeşit telefon kılıfı 
gibi duruyor. Parmağınızı, parmak 
ölçüm sensörü içinden geçiriyorsunuz 
ve start tuşuna basıyorsunuz. Cep 
telefonunuzda tansiyon değerinizi, 
bir oksimetre hassaslığında kan 
oksijen değerinizi, kalp atım hızınızı 
ve sıcaklığınızı görebiliyorsunuz. 
Cihaza ait yazılım, size özel bu verileri 
saat tarih ve GPS lokasyon damgaları 

ile daha sonra analiz etmek üzere 
saklıyor. Tansiyon veya kalp rahatsızlığı 
olanların, oksimetre ile oksijen takibi 
yapmak zorunda olan hastaların 
kocaman tansiyon cihazlarını yanlarında 
taşımalarının ne denli zor olduğunu 
fark ederek güzel bir tasarımla işi çok 
basitleştiren iki Çin teknoloji devi 
firmanın girdiği anlaşma firmalara 
ciddi fayda sağlayacak gibi görünüyor. 
Henüz kısıtlı sayıda üretimi yapılan 
cihaz, sağlık teknolojileri fuarında son 
hız görücüye çıkıyor. Ülkemizde satışı 
olmayan ürünün ABD satış fiyatı 395 
dolar olarak görülüyor. Ürünün fiyat / 
fayda dengesi şu an düşük gibi görünse 
de birçok hastanın gelecekte bu gibi 
ürünleri sürekli elinin altında tutacağı 
kesin gibi. 

n Yapay zeka yaklaşımı maalesef 
hiç alakası olmayan alanlarda çokça 
belki de bazen gereksizce kullanılıyor. 
Tam da doğru kullanımı işte böyle bir 
üründe olabilir diyebileceğimiz bir alan 
ise Tip-1 şeker hastalığı farmasotik 
bakım, hastalık yönetimi alanı. Bir 
süre önce piyasaya çıkan ve çokça 
kişide ve özellikle Tip-1 diyabet hastası 
çocuklarda kullanılan insülin pompaları, 
continious denilen sürekli glikoz 
ölçüm cihazları ile işi bir tık daha ileri 
taşıdı. Iot dediğimiz internet of things 
yaklaşımı sayesinde glikoz ölçüm cihazı, 
insülin pompası ile iletişime geçmeye 
başladı ve ona gönderdiği glikoz 
seviyeleri ile pompanın çalışmasını 
sağlayabildi. Bir sonraki aşama ise 

öğrenen ve vücudun sirkadyen ritmine 
göre, kişiye özel spesifik değerlerle 
insüline olan yanıtın ölçümü, bunların 
yapay zeka ile zenginleştirilmiş bir 
yazılımla değerlendirilmesi ve insülin 
pompasının ölçüm cihazından gelen 
verilerin analiz edilmiş haline göre 
kişiye özel uygun doz kullanımının 
sağlanması. İşte FDA’den de cihaz olarak 
onay almış olan bu yaklaşıma, özellikle 
insülin bağımlısı Tip-1 diyabet hastası 
çocuklara uygun tam doz kullanımını 
sağlamak üzere ‘Artificial Pancreas’ adı 
verilmiş. Özellikle FDA onayı sonrası 
çalışmaların daha da hızlanacağını 
ve önümüze çeşitli sağlık teknolojisi 
firmalarından farklı seçenekler geleceği 
kesin gibi.  

PANKREAS – ŞEKER 
HASTALARINA FARKLI 

YAKLAŞIM

TANSİYON ÖLÇEN CEP TELEFONU EKLENTİSİ
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Bir zamanlar Meksika’da 
İnka tapınaklarına ulaşmak 
isteyen batılı arkeologlar, 

beraberlerindeki eşya ve yüklerini 
yerlilerin yardımı ile taşıyarak uzun 
bir yolculuğa çıkarlar. Kafile; zor 
tabiat koşullarında, balta girmemiş 
ormanların içinde ilerleyerek nehirleri, 
çağlayanları geçerek yolculuğa günlerce 
devam eder. Fakat günlerden bir gün 
yerlilerin bir kısmı birden dururlar. 
Taşıdıkları yükleri yere indirir ve hiç 
konuşmadan beklemeye başlarlar. 
Ulaşmak istedikleri yere bir an 
önce varmak isteyen arkeologlar bu 
duruma bir anlam veremez, zaman 
kaybettiklerini, bir an önce yola devam 
etmeleri gerektiğini anlatarak yerlilerin 
neden durduklarını öğrenmek isterler. 
Fakat yerliler büyük bir suskunluk 
içinde sadece bekler. Bu anlaşılmaz 
durumu yerlilerin dilinden anlayan 
rehber, onlarla bir süre konuştuktan 
sonra şu şekilde ifade eder: “Derler 
ki çok hızlı gidiyoruz, ruhlarımız 
geride kalıyor.” 
Hepimizin ruhu biraz geride kaldı değil 
mi? Hatta belki bazılarımız onu nerede 
unuttuğunu bile hatırlamıyor olabilir… 
Hayat mücadelesini her zaman güçlü ve 
hızlı olan kazanmaz; tıpkı kaplumbağa 
ve tavşan hikayesindeki gibi. 
Ruhlarınızın size yetişmesini beklemek 
için yavaşlamak lazım bazen…

HAYATIN ZİHNİNİN YANSIMASINDAN 
İBARET 
Bunu kabul etmek zaman zaman 

hepimize zor gelse de yaşadığımız 
hayatlar zihnimizin bir yansımasından 
ibaret… Dünyayı algılayış biçimimiz; 
zihnimizdeki geçmiş anılar, travmalar, 
duyguların süzgecinden geçerek 
şekilleniyor. Aynı sahneye bakan 
iki kişinin sahnedeki oyunu farklı 
yorumlaması gibi hayata bakan 
her farklı göz de farklı sahneleri 
görüyor.  Kimisi sahilde yürürken 
denizin huzurunu, kuşların cıvıltısını, 
çiçeklerin güzelliğini görürken 
kimisi de aynı sahildeki kalabalıktan 
şikayet ediyor. Siz neyi görmeyi 
seçiyorsanız hayatınızda onu 
deneyimliyor, o deneyimin 
yarattığı duygu ile doluyor ve o 
duygunun yarattığı davranışları 
sergiliyorsunuz. Bu duygu ve 
davranışlar ise sizin anılarınız 
olarak zihninizde izler bırakıyor. 
Bir sonraki sefer benzer ya da aynı 
durumlar ile karşılaştığınızda aynı 
duygu ve davranış kalıpları ile 
karşılık veriyorsunuz. Eğer müdahale 
etmezseniz ve bir şeyler yapmazsanız 
bu kısır döngü içinde yaşam devam 
ediyor. 

FARKINDALIĞIN GÜCÜ
Farkındalık, şimdiki ana 
odaklanmak üzere zihni 
odaklamaktan ibaret… Zihin, 
genelde analiz etme ve yargılama 
üzerine çalışıyor. Analiz ederken ve 
yargılarken geçmiş deneyimlere ve 
gelecek beklentilere odaklanıyor. Bu 
durumda da sürekli olarak ya geçmişte 
ya gelecekte kalınıyor. İşte bu noktada, 

farkında 
olarak yapılan 
eylemlerde ne geçmişte 
ne gelecekte olunur; tam da o anda 
şimdide ve o eylemin içindesindir 
artık… Farkındalık ile şimdide 
olduğunda ise yavaşlamayı ve içsel 
huzuru deneyimlemek kaçınılmazdır…

FARKINDALIKLA YAVAŞLAMANIN 
7 YOLU
1. Tüm Duyular Üzerinde 

Farkındalık 
Genelde bilinçsizce yapılan 
tüm eylemlerinizi yaparken 
odaklanın. Tüm duyuları 
kullanarak farkındalıkla o 
eyleminizi geçekleştirin. Örneğin 
yemek yiyorsunuz ve yerken aynı 
zamanda televizyon izliyor, bir 
şeyler okuyorsunuz veya eliniz 
telefonunuzda acil gelen e-mail ve 
mesajlara cevap veriyorsunuz. Bu 
durumda ne yediğinizin farkında 
değilsiniz ve sadece çiğneyip hatta 
bazen yeterince çiğnemeden öylece 
yutuyorsunuz. Oysa ki olması 
gereken tüm duyularınızla o yemeği 
algılamaktır. Bakarak yemeğin 
rengini, dokusunu, biçimini fark 
etmek; yemekten burnunuza gelen 
kokuları tam olarak algılamak; 
yemeği ağzınıza götürdüğünüzde 
çiğnemeden önce ve çiğnerken 
değişik tatları hissetmek ve ayırt 

AH KİMSELERİN VAKTİ YOK DURUP 
İNCE ŞEYLERİ ANLAMAYA
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etmek; yuttuktan sonra içinizde 
olanların farkına bütünüyle 
varmak. Bu farkındalık içerisinde 
yemek yediğinizde belki de eskisi 
kadar çok yemek yemeyecek ya da 
bedeninize zararı olan yiyecekleri 
ayırt edebileceksiniz. Hayatın diğer 
alanlarında da bu farkındalığı 
geliştirmek için bilinçsiz bir şekilde 
yaptığınız günlük eylemlerinizin 
bir listesini yapın. Her gün 
mutlaka bir küçük eyleminizi 
bu yemek yeme eylemindekine 
benzer şekilde farkındalıklı olarak 
gerçekleştirin. Yani yaptığınız 
eyleme iyice odaklanın ve 
eylemi gerçekleştirirken tüm 
duyularınızı kullanın. 

2. Beden Taraması ile Farkındalık 
Sessiz sakin bir yerde rahat bir 
şekilde oturup burundan rahat 
derin nefesler alıp verin. Nefesle 
birlikte aşağı ayak ucundan başlayıp 
başın tepesine kadar bedenin hem 
arka hem ön tarafının üzerinden 
geçerek sanki bir röntgen cihazı 
kullanıyormuş gibi bedeninizi 
tarayın ve bedeninizdeki her 
noktayı hissedin. Bu tarama 
çok yavaş ve vücutta olan her şeyi 
gözlemlemeye çalışarak yapılmalı. 
Duyular, vücut şekli, ılıklık, serinlik, 
vücudun içi, dışı, ağrı, rahatsızlık 
hissi, hepsini tek tek gözlemleyin. 
Başın tepesine geldiğinizde orada bir 
süre kalarak zihninizi gözlemleyin. 
Düşüncelerin gelip geçmesine izin 
verin. Bir süre sonra aynı yavaşlıkla 
yukarıdan aşağıya ayak tabanına 
doğru yavaş yavaş inin. Ayak 
tabanında da bir süre kalıp yine 
zihninizi gözlemleyin. Çalışmanız 
bittiğinde gözlemlerinizi not edin. 

3. Nefese Odaklanma ile Farkındalık 
Sessiz sakin bir yerde rahat bir 
şekilde oturup burundan rahat 
derin nefesler alıp verin. Kısa bir 
beden taramasından sonra nefesin 
burun deliklerinden geçişini hissedin. 
Burun ucuna odaklanın. Zihninize 
gelen düşünceleri gök yüzünden 
bulutların geçişi gibi gözlemleyin ve 
geçip gitmesine izin verin. Zihniniz 
düşüncelerinize doğru yönelirse 
tekrar nefesinize dönün. Bu egzersiz 
sırasında bedeninizde ve zihninizde 
olan durumları gözlemleyip 
çalışmanız bittiğinde bunları not 
edin. 

4. Günü Gözden Geçirme 
Farkındalığı 
Sessiz sakin bir yerde rahat bir 
şekilde oturup burundan rahat derin 
nefesler alıp verin. Kısa bir beden 
taraması ve nefese odaklanmadan 
sonra bu çalışmaya başlayabilirsiniz. 
Zihindeki negati�eri poziti�er 
ile değiştirmek için her akşam 
gününüzü film şeridi gibi gözden 
geçirmek için kendinize zaman 
ayırın. Gün içinde istenmeyen 
duygu ve durumlar yaratan anları 
yeniden yaşayıp daha sonra bu anları 
kendi bireysel tepki davranış ve 
duygularınızı değiştirerek zihninizde 
olumlu bir şekilde gözünüzde 
canlandırıp sonlandırın. Bu çalışma, 
zaman içerisinde zihindeki negatif 
izleri silerek tekrar tekrar yaşanan 
benzer olaylar ile ilgili kısır döngüyü 
kırmanıza yardımcı olacaktır. 
Çalışmanız bittiğinde yaşadığınız 
önemli farkındalıklarınızı not edin. 

5. Yargılamayan Zihin Farkındalığı 
Sessiz sakin bir yerde rahat bir 
şekilde oturup burundan rahat derin 
nefesler alıp verin. Kısa bir beden 
taraması ve nefese odaklanmadan 
sonra bu çalışmaya başlayabilirsiniz. 
Dost olan, hoşlanmadığınız ve 
yabancı olarak tanımladığınız üç ayrı 
kişiyi düşünün. Dost olan kişinin 
sizi rahatsız edici bir davranışı 
olduğunda, hoşlanmadığınız kişinin 
sizi memnun edecek bir davranışı 
olduğunda ya da yabancı birini 
hem dost hem hoşlanılmayan 
konumunda düşündüğünüzde 
bu kişiler hakkındaki duygu ve 
düşüncelerinizin nasıl anında 
pozitif ya da negatife döndüğünü 
gözlemleyin. Bunların sizin 
verdiğiniz etiketler olduğunu 
ve bu etiketlerin de merkeze 
kendinizi yerleştirerek yaptığınız 
yargılamalardan ibaret olduğunu 
fark edin. Bu farkındalık size 
zaman içerisinde yargılamayan bir 
zihin haline ulaşmak için yardımcı 
olacaktır. Çalışmanız bittiğinde 
yaşadığınız önemli farkındalıklarınızı 
not edin. 

6. Farkındalıkla Bedensel Egzersiz 
ve Gevşeme 
Bedeni uyku ile dinlendirmek 
kolaydır; ancak çoğunlukla gergin bir 
şekilde uykuya dalmak gerginliğin 
uyku süresince devam etmesine 

ve yeterince dinlenmemeye sebep 
olur. Bilinçli şekilde ve nefesi 
kullanarak bedeni gevşetmek 
ve beyin dalgalarını düşürmek 
sağlıklı bir beden ve zihin hali 
için çok faydalıdır. Günlük yaşamda 
dikkatimizi vermemiz gereken 
aktiviteler sırasında beta beyin 
dalgaları ile yaşamımızı sürdürürüz. 
Uyanıkken beta beyin dalgalarının 
aşırı aktivasyonu genellikle strese 
sebep olur. Bu da hem zihinsel hem 
bedensel gerginlikleri getirir. Stres 
altında salgılanan hormonlar savaş-
kaç moduna bizi hazırlar. Bir ceylanın 
kaplandan kaçışını düşünün… Stres 
altında kaçması için gerekli adrenalin 
ve hormonlar ile dolarken tehlike 
bittiğinde ceylan normal bedensel 
durumuna geri dönecektir. Hatta 
normal duruma dönerken bedeninde 
bu durumun yarattığı travmayı, 
titreme ya da bir beden hareketi 
ile hayvan dışarıya atar. İnsan ise 
modern dünyada stres halinde 
uzun süre kalarak ve bu nedenle 
bedeninde depolanan gerilim ve 
stresi boşaltamayarak hem bedensel 
hem zihinsel olarak sağlığına aşırı 
miktarda zarar vermektedir. Buradaki 
birikim de belli bir vade sonunda 
çeşitli fiziksel ya da psikolojik 
hastalıklar olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenle bedensel egzersizler 
sonrasında nefes yardımı ile bilinçli 
gevşeme çalışmaları yapmak çok 
faydalıdır.

7. Meditasyon 
Tüm bu ilk 6 maddede bahsettiğimiz 
farkındalıklar meditasyona hazırlayıcı 
teknikler ve meditasyon becerileridir. 
Zaman içerisinde bu becerileri 
geliştirdikçe meditatif hale 
ulaşmak, orada kalmak ve zihinde 
iki düşünce arasındaki boşluk 
anını uzatarak gerçek huzuru, 
farkındalığı ve yavaşlamayı 
keşfetmek mümkün olabilecektir. 

Modern dünyanın getirdiklerinden 
biri de insanlığın algı ve duyularının 
çok daha fazla dışarıya yönelmesi oldu. 
Hem sosyal ağlar hem iş dünyasının 
sorumlulukları derken yavaşlamak artık 
bir hayal ve bunu sağlamak için özel bir 
çaba göstermek gerekiyor. İşte aslında 
yavaşlamanın sırrı, içe dönmekten ve 
tüm bu farkındalıklardan geçiyor.

Sağlıkla kalın… 
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