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Geride bıraktığımız 2018 yılı, birçok açıdan zor bir yıl olarak tarih sayfalarındaki yerini 
Bir fuar sayısında daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Ülkemizde tıbbi 
cihaz endüstrisinin yegâne buluşma ve paylaşım platformu olan Expomed Eurasia, 
yıllardır sektör temsilcilerini buluşturan en önemli organizasyon olma özelliğini 
korumaya devam ediyor. Bizler tıbbi cihaz sektörünün tedarikçi paydaşları olarak Tüyap 

Fuarı’na misafir olurken Tüyap Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz Bülent Ünal 
da bu sayıda dergimize konuk oldu. Bu vesileyle kendisine kıymetli görüşlerini sektörümüzle 
paylaştığı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Son dönemde çok yorgun düşen sektörümüzün, iç pazar dinamiklerini harekete geçirmesi, ihracat 
kapılarını zorlaması ve yeni pazarlara doğru açılması için önemli fırsatlardan birisi olan Expomed 
Fuarı’nı endüstrimizin bugünü ve geleceği için desteklemeye devam ediyoruz.

Sektörümüzün genel durumuna baktığımızda, yaklaşan yerel seçimlerin de olağan etkisiyle git 
gide tedirginleşen piyasalar, ekonomik yönden doğal olarak kendini korumayı ve aşırı risk almadan 
güvenli alanda kalmayı tercih ediyor. Makro ekonomik verilerin çok iyi görünmediği bu dönemde, 
çeşitli teşvik ve desteklerle dönem geçiştirilecek gibi görünürken bu duruma paralel olarak iç 
pazarda yaşanan durgunluk, geciken kamu ödemeleri, Sağlık Bakanlığı’nın kısıtlı bütçesi ve 
yatırımlardaki yavaşlama sektörün işini daha da zorlaştırıyor.

Bu ve benzeri sorunlar, reel sektörün hızını önemli ölçüde kestiğinden resesyon artıyor ve 
piyasada sıkıntılar büyüyor. Bu zorlu dönemde devlet bankaları da dahil olmak üzere banka ve 
finans kuruluşlarının tıbbi cihaz sektörüne ve firmalarımıza karşı asimetrik tutumu, devletten 
alacaklarımıza bile riskli bakmaları sektör dinamiklerine ve tedarik zincirine ağır bir darbe vuruyor. 
Bu durum ülkemizde bizim sektörümüz dahil birçok farklı sektörde yılların deneyimine sahip, 
gelecek vadeden, üretime yatkın, köklü firmaların dahi geleceğe yönelik heyecanını kaybetmesine 
sebep oluyor. 

Bunca sorunun yanı sıra Mayıs 2020’de tamamen değişecek olan tıbbi cihaz mevzuatlarının özellikle 
yerli üreticilerimiz üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir. Bu konunun tamamen bir ülke menfaati olarak 
görülerek kamunun mutlak suretle sektörle birlikte tam bir uyumla çalışması gerekir. Burada 
kast ettiğim bir uyum sürecinin başlatılması ve birlikte çalışmanın ötesinde, ülkemizde her türlü 
üretim potansiyelinin ortaya çıkarılması, projelerin özel olarak desteklenmesidir. Özellikle üretici 
firmalarımızın hazırlıklı olması ve kamunun kolektif bir yaklaşım göstermesi gerekmektedir. 

Yaklaşan yerel seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, bu vesileyle başarılı ve kazançlı 
bir fuar geçmesini dilerim.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

G
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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 
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TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

YIL: 2019 • SAYI: 10

ÖRGÜTLÜ BİRLİKTELİĞİN GÜCÜ
n Sivil toplum kuruluşları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 

için de önemli bir ihtiyaçtır. Sektörel açıdan bakıldığında 
ise yegâne mesleki temsil platformlarıdır. Tıbbi cihaz 
sektöründe geçtiğimiz 15 yılda önemli mesafeler 
kaydeden sivil toplum kuruluşlarımız, birkaç ay içerisinde 
genel kurullarını yaparak gelecek projeksiyonlarını 
belirleyecekler.

04»
TÜRK FUARCILIK SEKTÖRÜNÜN 
KİLOMETRE TAŞI TÜYAP
n  Türkiye’de fuar denilince akla ilk gelen kurum, elbette 

Tüyap. Tüyap denilince akla ilk gelen isim ise hiç kuşkusuz 
Bülent Ünal. Kuruluşundan bugüne Tüyap Fuarcılık A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Bülent Ünal’dan 
bu 40 yıllık serüveni dinliyoruz.

08»
SEKTÖRDEN HABERLER
n TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE SEKTÖREL 

EKONOMİ ŞÛRASI TOPLANDI

n AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HASTANESİ AÇILDI

n ARAB HEALTH FUARI DüNYAYI BULUŞTURDU

n SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DİJİTAL ANLAŞMA

n TIBBİ TEDARİK KONGRESİ YAPILDI

n TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE E-İHALE DÖNEMİ 

n SAĞLIK MARKET UYGULAMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

12»

ANKARA KALKINMA AJANSI
FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ PROJE
n  Türkiye’de fuar denilince akla ilk gelen kurum, elbette 

Tüyap. Tüyap denilince akla ilk gelen isim ise hiç kuşkusuz 
Bülent Ünal. Kuruluşundan bugüne Tüyap Fuarcılık A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Bülent Ünal’dan 
bu 40 yıllık serüveni dinliyoruz.

20»

MUCİZELERE İNANALIM VE 
KENDİMİZE GÜVENELİM
n Hem başarılı bir cerrah hem de hastane yöneticisi 

olarak uzun yıllar sektörümüzdeki deneyimleri ile 
duayenlerimizden Prof. Dr. M. Melih Bulut ile sektörün 
dinamiklerini, bugününü ve geleceğini konuştuk.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE 
YATIRIM AXOLOTL BIOSYSTEMS
n Özellikle sağlık sektörüne büyük kolaylık sağlayan üç 

boyutlu yazıcıların kullanım alanları artmaya devam 
ediyor. Ürünleri Türkiye’de olduğu kadar ABD’de Stanford 
Üniversitesi, Penn State Üniversitesi gibi üniversitelerde 
tercih edilen ve 3D biyoyazıcılar ile organ üretimi 
gerçekleştiren Axolotl Biosystems’in çalışmaları gelecek 
için umut veriyor.

İNOVASYON İÇİN İNOVATİF EYLEMLER
n Belki de insanların en muhteşem yeteneği engelleri aşmak 

ve dünyayı değiştirmek amacıyla sahip olduğu yenilik ve 
yaratma yeteneğidir... Dünyanın en değerli markalarının 
aynı zamanda dünyanın en inovatif şirketleri olmaları 
tesadüf olmasa gerek...

22»

26»

30»
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VERİLERİNİZ GÜVENDE Mİ
n Maslow’un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde fiziksel 

ihtiyaçlar olan yiyecek, içecek barınma ihtiyacından sonra 
piramidin alttan ikinci basamağı güvenlik ihtiyacı. Veriler 
için bir ihtiyaç hiyerarşisi yazmak istersek emin olun birinci 
ihtiyaç güvenlik ihtiyacı olurdu.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
n CE BELGESi ALAN  KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ROBOT

n AKILLI TELEFONLAR GELECEKTE SAĞLIK ASİSTANIMIZ MI OLACAK

n BİR MOODY’S UYARISI: BU KEZ EKONOMİ DEĞİL SİBER GÜVENLİK 
ALANINDA

n İÇ KANAMAYI TESPİT EDEBİLEN BİR CİHAZ BEYİN

n SİNYALLERİNİ YAZIYA DÖKMEK

36»
39»

KONKORDATOYA GİDEN YOL
n Konkordato, son 1,5 yıldır sermaye piyasalarında oluşan 

nakit sıkışıklığı ve faizlerin artmasıyla borçlu şirketlerin 
ağır yük altına girmesinden dolayı, vadesi gelmiş borçlarını 
ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlunun, 
kanunda öngörülen şartlarla mahkeme denetim ve 
gözetiminde, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını 
tasfiye etmesine imkân veren hukuki bir müessesedir.

42»
KADINLAR MANTIKSIZ MI
ERKEKLER DUYGUSUZ MU
n Kadınlarla erkeklerin farklı şekillerde iletişim kurdukları 

konusunda birçok farklı tez var. ‘Kadınlar Venüs’ten 
Erkekler Mars’tan’ kitabının yazarı John Gray, kadın-erkek 
ilişkilerinde yaşanan sorunların en büyük nedeninin çiftlerin 
iletişim kurmayı başaramadıkları için sürekli birbirini 
yanlış anlaması olduğunu söylüyor.  Prof. Dr. Ebru Özgen ile 
kadın ve erkek ilişkisinde fark yaratan ‘iletişim’ sorunsalını 
konuştuk.

46»

BUZ VE ATEŞ ÜLKESİ İZLANDA
n İzlanda’nın buz gibi soğuğunda, yükselen sıcak su kaynakları 

nedeniyle havada oluşan buhar ve sis bulutu ortama 
mistik bir hava katıyor. Bu muhteşem manzara eşliğinde 
kendinizi soğuktan üşümek yerine, sis bulutlarının arasında 
yükselmiş, hafiflemiş ve kaybolmuş hissedeceksiniz. Devasa 
şelaleleri izleyip büyük buzulların arasında dolaşırken ise 
kendi mevcudiyetinizin, doğanın ihtişamı karşısında ne kadar 
da narin ve mütevazi kaldığı gerçeğiyle yüzleşeceksiniz.

SOSYAL STİLLER İLE İLETİŞİM
n Neden bazı insanlarla çok iyi anlaşıyor bazılarıyla ise 

anlaşamıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Elbette, enerjilerden ve 
şu elektrik meselesinden bahsetmiyorum… 

52»

58»
NEFES İLE NEFSE YOLCULUK
n Nefs, ego, nefes ve varoluş derin bir ilişki içerisindedir.  

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta yatağında söylediği bilinen 
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi…” sözü tek bir nefesin bile 
değerine ve önemine vurgu yapıyor. 

62»
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Bir çiftçinin üç oğlu 
varmış. Babaları her ne 
kadar “Birbirinizi sevin ve 

birbirinizle yardımlaşın!” diye nasihat 
etse de onlar, birbirleriyle geçinemez, 
hep kavga ederlermiş. Bir gün baba, 
çocuklarını çağırmış ve: “Bana on çubuk 
getirin.” demiş. Çubukları birbirine 
bağlayıp oğullarına veren baba: “Hadi 
kırın!” diyerek beklemiş. Kardeşler, 
çubuk demetini kırmaya çalışmışlar 
ama başaramamışlar. Baba demeti alıp 
çözmüş ve çocuklara çubukları bu kez 
birer birer vermiş. Üçü de çubukları 
kolayca kırmış tabii. Baba şöyle demiş: 
“Görüyorsunuz işte; tek olunca çabucak 
parçalanan çubuklar, bir araya gelince 
kırılamıyor. Siz de bir araya gelmez, 
tek durursanız kırılırsınız. Birleşmek 
sizi güçlendirecek ve dayanıklılığınızı 
artıracaktır. Birbirinizle anlaşıp 
birleşiniz. Birçok güçlüğü bu sayede 
kolayca yenersiniz.” İşte tam da bu 
hikayedeki gibi bizler de bir olmaya, 
birlikte güçlü olmaya çalışıyoruz.

Bir yandan kanunla kurulan ve Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na 
bağlı çalışan sendikamız (SEİS), diğer 
yandan bölgesel derneklerimizin 
çatısını oluşturan federasyonumuz 
(TÜMDEF) ve diğer mesleki ihtisas 
derneklerimiz sektörümüzün 
menfaatlerini korumak, kamuyla sektör 
arasında köprü olmak misyonuyla 
hareket ederken yönetim kurullarında 
görev yapan değerli yöneticilerimiz de 
bu kuruluşlarımızı ayakta tutabilmek 
için büyük bir özveriyle çalışıyorlar.
Sektörel sivil toplum kuruluşlarımızın 
çoğunun önümüzdeki birkaç ay 
içerisinde genel kurullarını yapacak 
olması, benim bu sayıdaki yazımın 
konusuna ilham kaynağı oldu. 
Hatırlarsanız bulunduğum görevler 
icabı, bugüne kadar müteaddit 
defalar sektörümüzdeki sivil toplum 
yapılanmaları ile ilgili görüşlerimi 
bu sayfalardan okuyucularımla 
paylaşmıştım.

DAĞ DAĞA KÜSMÜŞ DAĞIN HABERİ YOK
Sektörel sivil toplum kuruluşlarımızın 
en temel sorunları olarak üye 
sayısının beklenen seviyede 
olmaması ve dolayısıyla yeni yönetici 
adaylarının yetişmemesi, sektörü 
tanıyan donanımlı profesyonellerle 

çalışılamıyor olması, yurtdışında 
benzer kuruluşlarla ortak çalışmaların 
halen başlatılamamış olması gibi 
maddeleri sayabilirim. Sivil toplum 
kuruluşlarımıza henüz üye olmayan 
meslektaşlarımız, ciddi bir ön yargıyla 
adeta bu kuruluşlarımıza sırtını 
dönmüşken sivil kuruluşlarımız da 
dışarıda kalan bu meslektaşlar özelinde 
yeterli bir çalışma içerisine girmiyor. 
Bölgesel ve ihtisas derneklerimizin 
birçoğu temsil ettiği alanın ancak 
%10-15’lik yüzdesel dilimini temsil 
etmekten öteye geçemiyor. Bunları 
anlatırken bir sitem veya bir suçlama 
duygusu içerisinde asla değilim. Tek 
bir derdim var; o da sektörde kolektif 
bilincin oluşması ve kendini buraya 
ait hisseden tüm bileşenlerin bu 
birlikteliğe güç vermesidir. 

Bugün gelinen noktada, tüm sivil 
toplum kuruluşlarımızın kendi temsil 
alanlarındaki mesleki önderlikleri, 
kamu kurumları nezdinde gördükleri 
değer ve birlikte çalışma gayretleri 
ülkemizde sağlık sektörüne ve 
mesleğimize değer katıyor. Elbette 
yapılacak çok işimiz olduğu kesin, 
ancak bazı meslek gruplarının 
henüz başlayamadığı, bazı meslek 
gruplarının ise 40-50 yılda alabildiği 
mesafeleri, tıbbi cihaz sektörünün 
kendi örgütlenmesinde bu kadar kısa 
sürede gerçekleştirmesini de takdire 
değer görüyorum. Bu yapılanmalar 
içerisine henüz katılmamış olan 
meslektaşlarımızın da bir an önce 
derneklerimizde yerlerini alması 
gerekiyor.

ÜRETİCİ BİRLİKTELİĞİ ŞART
Göreve yeni gelecek olan STK 
yöneticilerimizin, elbette yukarıda 
sıraladığım bu ve benzeri konuları 
dikkate alacağını ümit ediyorum. 
Ancak hepsinden daha önemli olan 
bir başka sorunumuz, ülkemizde 
tıbbi cihaz sektörünün lokomotifi 
olacak bir üretici birlikteliğinin halen 
kurulamamış olmasıdır. Bu satırları 
yazarken “Ama derneklerimizin 
içerisinde üreticilerimiz var, medikal 
kümeler var.” diyenleri duyar gibiyim. 
Ancak benim kast ettiğim bunlar değil. 
Benim beklentim ve olması gerektiğini 
düşündüğüm birliktelik modeli, ulusal 
ve uluslararası boyutta çalışmalar 
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yapabilecek nitelikte bir yapılanma. 
Bu yenilikçi yapılanma ihtiyacı, 
sektörün amaç ve beklentisine 
uygun bir dernek çatısı altında 
şekillenebileceği gibi ihracatçılar meclisi 
çatısı altında kurulacak ilaç ve tıbbi 
cihaz birliği ile de karşılanabilir. 
Bunun için bugüne kadar yapılan dar 
kapsamlı çalışmalar genişletilerek 
tüm kesimlerin katkı vereceği bir 
içerikle ilerlenmesi gerekiyor. Tüm 
üreticilerimizi bir araya getirebilen, 
kendi yarattığı değer üzerinden 
bütçesini oluşturabilen, istatistiklerini 
tutabilen, farklı meslek birliklerinin alt 
kategori başlığı olmaktan kurtulabilen 
bir meslek birliğinin sektörümüze 
katacağı değeri lütfen bir düşünün... 

EDİLGEN DEĞİL ETKEN OLMAK 
İhtiyaçların her geçen gün yeniden 
şekillendiği ve farklı iş modellerine 
gereksinim duyulan bu dönemde, 
kamu kadar işletmelerin ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın da daha 
hızlı düşünmesi ve yenilikçi olması 
gerekiyor. Bu düşünceden hareketle 

meslektaşlarımızın gelecek ile ilgili 
beklentilerine cevap verebilecek, yeni 
bir gelecek projeksiyonunu kamuya 
ve sektöre sunacak bir vizyona ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. Sadece kamu 
kurumlarını ve çıkacak yönetmelikleri 
takip ederek sektör politikalarını 
belirlemek mümkün değil. Bu 
yaklaşım son derece eski bir model 
olarak sektörü edilgenliğe mahkûm 
ediyor. Tabii ki politika üretemedikçe, 
seçenek sunamadıkça olan bitene razı 
oluyorsunuz. Düşünün ki bir fuarımıza 
veya kongremize kamudan yöneticilerin 
gelmemesi sektörde nasıl yıkıcı bir 
etki bırakıyor, hatta etkinliğin başarısı 
kaç tane kamu yöneticisinin geldiği ile 
ölçülüyor. Oysa politikaları, içeriği ve 
yenilikleri sektör tarafından belirlenmiş 
etkinliklere kamu kurumlarının, yetkili 
otoritenin ve resmi muhatapların 
davet beklemeksizin icabet etmesi 
sektörün daha etken olması için itici 
güç olacaktır. 
Artık bakış açılarımızı değiştirmenin ve 
yeni bir paradigmayla hareket etmenin 
zamanı geldi.

Sektör stratejilerinin belirlenmesi, 
ulusal sağlık politikalarına yön 
verilmesi, üretim ve ihracat 
hedefleriyle sektörün yeni pazarlara 
açılması gibi birçok konuda sektör 
ve kamunun kolektif akılla yapacağı 
ortak çalışmaların, endüstrimizi 
geliştireceğini ve bu vizyonumuzun 
genç nesillere önemli bir armağan 
olacağını düşünüyorum.
Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet 
gösteren tüm kişi ve kurumların 
önümüzdeki dönemi geleceğe yönelik 
yenilikçi bir yaklaşımla düşünmeleri, 
farkındalık ve sorumlulukla hareket 
etmeleri kaçınılmaz görünüyor. 

Bir sonraki sayımızda  
görüşmek dileğiyle,
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Türkiye’de fuar denilince 
akla ilk gelen kurum, 
elbette Tüyap. Tüyap 
denilince akla ilk gelen 
isim ise hiç kuşkusuz 
Bülent Ünal. Kuruluşundan 
bugüne Tüyap Fuarcılık 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini 
sürdüren Bülent Ünal’dan 
bu 40 yıllık serüveni 
dinliyoruz. 

TüRK FUARCILIK
SEKTÖRÜNÜN
KiLOMETRE TAŞI
TüYAP 
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n Sayın Ünal, sizi daha yakından 
tanımak isteyen okuyucularımız 
için bize biraz kendinizden 
bahsedermisiniz?

İşletme ekonomisi eğitiminin ardından 
ilaç endüstrisinde üretim planlaması, 
stok kontrol, iş ve zaman etüdleri, 
iş değerlemesi konularında çalışıp 
zaman zaman aynı konularda serbest 
danışmanlık yaparak iş hayatına atıldım.
1975 yılında arkadaşlarımla 
kurduğumuz Türkiye’nin ilk pazar 
araştırma merkezi PİAR’a dayanan 
araştırmacı kökenim beni fuarcılık 
konusunda da neler yapılabileceğini 
araştırmaya sevketti. 1970’li yılların 
sonunda Almanya’ya sıkça yaptığım 
seyahatler esnasında orada hazırlanan 
görkemli fuarlarla tanışıp bunların 
Türkiye’ye uygulanabilirliğini merak 
ettim ve konuyu irdelemeye başladım. 
Tabi o zaman ekonomi sınırlı kalıplar 
içinde ve dışa açık olmadığından, ne bu 
kadar farklı konuyu Türkiye’de bulmak 
mümkündü ne de fuar yapıyor olmak… 
Ama kafaya koymuştuk bir kere, 
araştırmalarımız fuarların Türkiye’de 
henüz daha iyisi keşfolunmamış 
bir pazarlama aleti olduğuna işaret 
ediyordu. Fuarların ülke ekonomisine 
katkılarının önemli olduğunu 

görebiliyorduk. Türkiye’nin serbest bir 
ekonomiyi benimsemeye başlamasıyla, 
ihtisasa dönük ticari fuarların da 
hazırlanması mümkün olacaktı. Tüyap 
doğru zamanda, doğru adımlarla 
bunları başlattı ve metal işleme 
makineleri, plastik endüstrisi, ambalaj, 
seramik, tıp gibi akla gelen onlarca 
konu ile ilgili çok etkili ihtisas fuarları 
yapabilir hale geldik.
‘1 numaralı yetki belgesi’ ile mesleğe 
başlayıp bugün dünyada ve Avrasya 
coğrafyasında ilk beşe giren uluslararası 
fuarlar hazırlayarak dünya fuar 
takvimlerinde yer almak, her yıl 
14.000 dolayında firmaya ve 160 
ülkeden gelen dört milyonu aşkın 
fuar ziyaretçisine hizmet vermek 
doğrusu beni onurlandırıyor. Bugün 
730 çalışanımız ile ülkemizde dokuz 
şehirde bulunan fuar merkezinin yanı 
sıra komşu ülkelerde Rusya’da, İran’da, 
Gürcistan’da, Ürdün’de, Mısır’da, 
Makedonya’da ve Bulgaristan’da 
devamlı çalışanları, kendi ofisleri olan 
güçlü bir yapımız var.
Mesele ülkenizi, insanınızı, yaptığınız 
işi sevmek. Doğru zamanda doğru 
hamleleri yapmaktan kaçınmamak 
gerek. Dünya hızla değişiyor, ayakta 
kalmak için bu değişime uyum 

sağlamayı becerebilmek lazım. 
Bütün bunları yaparken tabii ki en 
önemlisi çalışmak, üretmek, yeni 
şeyler geliştirmek. Ben de çalışma 
arkadaşlarımla 40 yıldır elimden 
gelenin en iyisini yapmaya gayret 
ediyorum. Fuarcılık serüvenimizin 
40. yılında, Türkiye’de fuarcılık 
mesleğini kurumsal yapıya getiren, bir 
ticari faaliyet olarak uygulanmasını 
sağlayan ilk kurumda çalışmanın ve 
kurulduğumuz ilk günden bu yana 
görevimin başında bulunmanın 
mutluluğunu ve haklı gururunu 
yaşıyorum.

n Fuarcılık alanında uzun yıllardır 
faaliyet gösteren TÜYAP A.Ş.’nin 
kurucusu olarak kuruluş 
hikayesinden bahsedermisiniz?

TÜYAP 1979 yılı Haziran ayında 
kuruldu. 2019 yılında ise 40.yılını 
kutlayacak. Ben şanslı idim ve bu kırk 
yılın hepsini yaşayabildim. Amacı, 
fuarcılık mesleğini düzenli bir faaliyet 
olarak sürdürmek, gelişmiş batı 
ülkelerinde örnekleri olan bir kurum 
olmaktı ve sanırım bunu başardık. 
Bizim öncülüğümüzde başlayan sektör 
gelişimini sürdürdü, bugün ülkemizde 
241 fuar kuruluşu var. 
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Dört ayrı gelişme dönemimiz oldu. 
İlk olarak İstanbul’da bugünkü 
adı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi 
olan binada başladık. O zaman adı 
İstanbul Spor ve Sergi Sarayı idi. Yaz 
aylarında seyirci tribünlerini söker 
fuar yapardık ve bu çok meşakkatli 
bir işti. Bina belediyeden Turizm 
Bakanlığı’na devredildi. Ardından 
kendimize Taksim’de bugünkü adı 
The Marmara olan otelin altındaki 
küçük çarşıyı yıkarak bir fuar yeri 
yaptık. Hepsi 625 m2 idi ve 324,5 m2 
fuar hazırlanabiliyordu. O hali ile 
kendimize temsilci bulmak için tüm 
Avrupa’yı dolaştık ve bir süre Berlin 
fuar şirketi, Almanya ve Almanca 
konuşulan ülkelerde temsilcimiz oldu. 
Üçüncü aşamada Taksim’den yürüme 
mesafesiyle 10 - 15 dakika uzaklıkta 
olan Tepebaşı’na, Tüyap İstanbul Sergi 
Sarayı’na geçtik. Taksim’e çok uzak 
diye büyük itirazlar ile karşılaştık. 
Dünya hızla değişiyordu. Türkiye’nin 
Gümrük Birliği’ne gireceği 1996 
yılı, aynı zamanda Doğu Bloğunun 
parçalanıp Sovyetler’in dağılması 
dönemi idi. Türkiye fuar mesleği 
için büyük imkanlar taşıyordu. Bu 
imkanları öngörerek 1995 yılı Aralık 
ayında Beylikdüzü’ndeki fuar alanının 
inşaatını başlattık. 1996 yılı 21 
Eylül’ünde Matbaa ve Kağıt Endüstrisi 

Fuarı ile açılışını gerçekleştirdiğimizde, 
9 ayda 36.000 m2 inşaat yapmıştık 
ve bu bir rekordu. Bir diğer rekor 
ise inandırıcı gibi değil ama yapım 
için kullandığımız 9 milyon dolar 
kredinin, krizler nedeniyle geri ödeme 
maliyetinin 33 buçuk milyon dolar 
olması idi. 
Bugün İstanbul’da 120.000 m2 
fuar merkezinin yanı sıra Bursa, 
Konya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, 
Samsun, Eskişehir ve yapımı devam 
eden Kayseri fuar merkezlerini 
işletiyor, Anadolu’nun bu önemli 
merkezlerini fuarlar ile buluştururken 
ilgili bölgelerin ekonomik ve sosyal 
gelişimine de çok ciddi katkılar 
sağlıyoruz.

n Reed Tüyap ortaklığı ve 
Expomed’in pilot ortak fuar 
seçilmesi sürecinden bahseder 
misiniz? Neden Expomed 
ortaklıkta öncelik buldu?

REED dünyanın en büyük fuarcılık 
kuruluşu, 36 ülkede 500’e yakın fuar 
hazırlıyor ve özellikle ABD, Almanya, 
Fransa, İngiltere ve Çin’de de dünyanın 
önde gelen fuarlarına ev sahipliği 
yapıyor. Türkiye’de ‘tıp’ konusu iniş 
çıkışları bir hayli fazla olan bir konu. 
Gün oluyor serbest pazar ekonomisi 
şekillendiriyor, gün oluyor korumacı ve 

tekelci bir görüntüye bürünüyor.
Bu bağlamda REED’in birikimleri ve 
dünyadan ülkemize taşıyabileceği 
katılımcı firmalar çok önemli idi. Bu işi 
tek başımıza yapamazdık, zira bizim 
işimiz tamamen karşılıklı güvene 
dayalı. Doğru bir karar olduğunu 
düşünüyorum. Bugün EXPOMED 
Fuarı’nın 26. ve REED ile ortaklığımızın 
ise 7. yılında başarılı bir şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

n Tüyap Fuarlarının Türk iş 
dünyasında yarattığı katma 
değer, ülkeye olan katkısı, 
toplam işlem hacmi ve diğer 
rakamsal istatistikleri de bizimle 
paylaşabilirmisiniz? 

TÜYAP kuruluşundan bugüne 1.700 
adet yurt içi, 39 ülkede ülkemiz 
ürünlerini tanıtan 189 adet yurt dışı 
olmak üzere toplam 1.889 adet fuar 
hazırladı. Yurt içi fuarlarda 125 ülkeden 
316. 315 kuruluşa ve 211 ülkeden 60 
milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptık.
Bugün ülkemizde 71 bin civarında 
ihracatçı kuruluş var. Bunların ilk 
beşyüzü toplam ihracatın % 60’ına 
yakınını yapıyor. Geri kalan çok büyük 
bir kesim, ihracat kavramını TÜYAP 
fuarlarında veya diğer önemli fuarlarda 
yaşayarak öğrendi. 
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Fuarlar açıldığı şehri, ülkeyi 
zenginleştiren faaliyetlerdir. 
Milyonlarca insanın geçimini sağlayan 
yeni pazarlar yarattık. Aklınıza gelen 
hemen hemen her iş koluna alışık 
olduklarının dışında ek gelirler sağlayan 
bir yapı oluşturduk. Sonuç olarak iyi bir 
iş yaptığımızı düşünüyorum.

n Sizce 2019 yılında ekonomik 
ve sosyal olarak ülkemizi neler 
bekliyor?

2019 yılı tüm dünyada oldukça sıkıntılı, 
ülkemizde ise daha da sıkıntılı geçiyor. 
Dünyada serbest pazar ekonomisinden, 
globalleşme kavramından geri dönüş 
başladı. Başı Amerika’nın çektiği 
korumacı bir ekonomik politika 
oluşmakta, diğer bir ifade ile ticaret 
savaşları… Avrupa 2008 yılı krizinden 
bugüne toparlanamıyor. Nüfusu 
yaşlanıyor ve ekonomisi büyüyemiyor. 
Bu bizler için büyük bir tehdit. 
Türkiye, bu tablo içinde dış destekli 
iç savaşlarla yok edilen komşularının 
yarattığı problemler nedeniyle daha da 

sıkıntılı bir dönem yaşıyor ve bir süre 
daha da yaşamaya devam edecek gibi 
görünüyor. Bu sıkıntılı dönem tabii 
ki sosyal olarak da önemli olumsuz 
etkiler yaratıyor. Artan işsizlik, niteliği 
düşen eğitim, sanayi için ihtiyaç 
duyulan ancak yetiştirilemeyen ara 
eleman gücü… Hepsi çözüm bekleyen 
problemler. 

n Expomed fuarları uzun 
yıllardır gelişerek davam 
ediyor. Expomed’in gelişimini 
sizden dinlemek ve bu vesileyle 
tıbbi cihaz sektörüne vermek 
istediğiniz mesajlarınız varsa 
öğrenmek isteriz?

Ülke tıbbi cihaz sektörü, büyük ölçüde 
dışa bağımlı ve her nedense yerli yapım 
cihazlar sağlık yatırımcıları tarafından 
pek kabul görmüyor. Türkiye hastane 
donanımından, sarf malzemelerine 
özellikle ortopedide ciddi mesafeler 
kaydetti ve bunları koruma gayreti 
içinde. Bu fotoğraf elbette ki fuarların 
gelişmesine de olanak sağlıyor. 

Geçmiş için pişmanlık duymak yerine 
yapabildiklerimiz üzerine odaklanmak, 
onlar için destekler, teşvikler 
oluşturmak ve o ürünler ile dünya 
pazarlarında iddialı olmak hedefimiz 
olmalı. Her şeyi yapabileceğimizi 
söylemek sanırım çok gerçekçi olmuyor.

n Bu röportajımız vesilesiyle 
Seis Aktüel dergimizle 
ilgili düşüncelerinizi de 
öğrenebilirmiyiz?

Toplumlar kendilerini doğru ifade 
edebilen ve doğru temsil edebilen sivil 
toplum örgütleri ile büyürler, gelişirler. 
Demokrasi anlayışı, bu kurumlar 
ile toplumlarda hakim unsur olur. 
Onların iletişimini sağlayan basın 
yayın organlarının ise bu gelişmede 
büyük rol oynadığı inancındayım. ‘SEİS 
AKTÜEL’ Dergisi, kendi kulvarında 
bu görevi başarı ile sürdürüyor. Sağlık 
endüstrimizin ortak sesi olan bir yayın 
olarak üstlendiği görevi, her geçen gün 
kendini daha da geliştirerek başarı ile 
sürdürdüğüne inanıyorum.
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) 
TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞÛRASI TOPLANDI
Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB 
İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. SEİS Başkanı Metin Demir, TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi 
Şûrası’nda yaptığı konuşmada, bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılmasını talebini “Artık ayak 
çarığa sığmıyor.” sözleriyle vurguladı.

Şûraya; Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, 
Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
diğer bakanlıkların bakan yardımcıları 
katıldı. Ayrıca Şûraya bine yakın iş 
insanı katıldı. Toplantıda 61 sektör 
meclisi temsilcisi söz alarak sektör 
sorunlarını ve çözüm önerilerini sundu.
Şûra’nın açılışında konuşan TOBB 
Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, sektör 
meclislerinin kendi alanlarında öne 
çıkan sorunları ve çözüm önerilerini 
bir araya getirdiğini belirterek “Bu 
çalışmalar kamu-özel sektör iş birliğine 
çok önemli bir ivme kazandıracak.” 
dedi. Son dönemde ekonomide 
istihdam maliyetlerini düşüren ve 
piyasayı hareketlendirecek çok önemli 
adımlar atıldığına dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, son 2-3 ayda kurda ve 
faizde olumlu gelişmeler yaşandığını 
hatırlattı. TOBB Başkanı, Bakanların 

icracı ve reformcu çalışma tarzlarının 
sonuç almada etkili olacağını anlattı.

Metin Demir’in Konuşması
Sendikamız Başkanı Metin Demir 
de yaptığı konuşmada Türk sağlık 
sektörünün bölgedeki önemine 
dikkat çekerek “Özellikle sağlık 
yatırımlarımızla, tıbbi cihazdaki 
ve ilaç sektöründeki biyoteknolojik 
gelişimle yıldız gibi parlıyoruz.” 
dedi. Tıbbi cihaz sektörünün 2003 
yılında sadece 14 milyon dolar 
ihracatı olduğunu hatırlatan Demir, 
sektörün 2018 yılında 600 milyon 
dolar seviyesine geldiğini bildirdi. 
Tıbbi cihaz sektörünün katma 
değeri teknolojik olarak en yüksek 
sektörlerden biri olduğuna dikkati 
çeken Demir, “Türkiye’de GSMH 2,5 
milyar dolar, ABD’de bir firma satışı 
25 milyar dolardır. Bu sektör toplam 
sağlık harcamalarının içinde yüzde 8’lik 
bir paya sahip, ama biz bir çiçek gibi 
beslenirsek çok verimli olabiliriz.” diye 
konuştu. 
Demir, sektörün son 5-6 yıldır finansal 
sıkıntıları olduğunu vurgulayarak 
“Bütçeden sağlığa ayrılan payın 

gerçekten artırılması lazım. Artık ayak 
çarığa sığmıyor. Kıt kaynaklarla bölgede 
gerçekten çok büyük sağlık hizmetleri 
ürettik, ancak sürdürülebilirlik 
gerçekten sıkıntılı. Kamudan 
alacaklarımıza karşılık olarak kamuya 
olan vergi ve SGK borçlarımızı mahsup 
etmeyi umuyoruz.” dedi.
Metin Demir konuşmasında sağlık 
sektörünün finansal sürdürülebilirliği 
için şu önerilerde bulundu: 
n Kamudan olan alacaklar; kurumlar 
vergisi, KDV, gelir vergisi, stopaj, SGK 
primi gibi kamuya olan borçlardan 
mahsup edilmeli
n Ham maddedeki KDV ile mamul 
üründeki KDV tek oranda birleştirilmeli 
n SUT fiyatları güncellenmeli ve 
sürdürülebilir dinamik bir yapıya 
kavuşturulmalı
n Tıbbi cihaz sektörünün gelişimi için 
stratejik bir yol haritası belirlenmeli
n SEYK öncelikle sektör paydaşlarıyla 
stratejik hedeflerini ve eylem planlarını 
hazırlayarak çalışmalarına başlamalı 
n Üretimde atıl kapasitelerimizi 
kullanmak için kamu garantili satın 
alma yöntemiyle üretim kapasitemiz 
arttırılmalı.

Ş
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
HASTANESİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. Yozgat, Mersin, 
Isparta, Adana, Kayseri, Elâzığ, 
Eskişehir ve Manisa’dan sonra hizmete 
giren 9. şehir hastanesi olan Ankara 
Bilkent Şehir Hastanesi günde 30 bine 
yakın hasta kabul edebilecek.

Açılış konuşmasında, 
tamamı nitelikli 12 bin 100 
yatak, 2 bin 831 poliklinik, 
bin 999 yoğun bakım 

yatağı ve 410 ameliyathane sayısına 
ulaştıklarını bildiren Erdoğan, ayrıca 
sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı da kutlayarak “Canımızı 
emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı 
yılın bir günü değil, her günü baş tacı 
etsek yeridir. Her meslek önemlidir ve 
hürmeti hak eder ama, sağlık konusu 
herhalde bu listenin en tepesinde yer 
alır. Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza 
yönelik zaman zaman duyduğumuz 
saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir 
tarafı yoktur.” ifadelerini kullandı. 
Şehir hastanelerinin yüzde 90’ları 
bulan doluluk ve memnuniyet oranıyla 
millet tarafından benimsendiğine işaret 
eden Erdoğan “Bu hastanelerimizin 
bir başka önemli özelliği de çağımızın 
en yaygın ve ölümcül hastalığı haline 
gelen kanser tedavisinde açtığı çığırdır. 
Kanser tedavileri bu hastanelerimizde 
yerli ve milli çözümler sayesinde hem 
en ileri yöntemlerle hem de en uygun 
maliyetle gerçekleştiriliyor. Yine bu 
hastanelerimizi işletme modeliyle 
diğerlerinden ayıran bir özellik de 
teknolojisini sürekli güncel tutacak 
olmasıdır.” dedi. Tesis edilecek bölgede 
elektronikten makinaya, biyomedikal 
mühendisliğinden fiziğe, kimyaya ve 
genetiğe kadar tüm bilim dallarının 
birlikte çalışma yapabileceklerini ifade 
eden Erdoğan, “Tıbbi ürünlerin fikir 
aşamasından üretime kadar geçecek 
tüm süreçlerini de inşallah bu bölgede 
yürütebileceğiz. Ürünlerin geliştirildiği 
ve kullanıldığı yerlerin birbiriyle iç içe 
olması hem yetişmiş personelin verimli 
kullanımını temin edecek hem de 
maliyetleri düşürecektir.” dedi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘hayalim’ diye nitelendirdiği 
şehir hastaneleri zincirinin başkent 
halkasını milletin hizmetine sunmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği 
hedef doğrultusunda sağlıkta 
Türkiye’nin çağ atladığı bir dönemin 
yaşandığını ifade eden Koca, bu dönemi 
vatandaşların layık olduğu hizmete en 
üst düzeyde kavuşmasını sağlayarak 
taçlandırmak istediklerini vurguladı. 
Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’nin 
vatandaşların hizmetine sunulmasının 
ikinci bir bayram olduğunu söyleyen 
Koca, bölgeyi bir Sağlık Teknolojileri 
Vadisi’ne dönüştürmek istediklerini 
vurguladı. Ankara Şehir Hastanesi’nin, 
Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi sayılı 
büyük üniversitelerin kavşak noktasında 
bulunduğunu belirten Koca sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu bölge bir eğitim ve 
bilim kenti olduğu kadar artık bir sağlık 
kentidir. İhtiyacımız olan, eğitimin, 
bilimin, araştırmanın sağlık hizmeti ile 
kucaklaşması ve yenilikçi teknolojilere 
dönüşmesidir. Bu kucaklaşmayı 
tensibinizle başarmak ve bu bölgeyi 
bir ‘Sağlık Teknolojileri Vadisi’ne’ 
dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Sağlık 
Enstitüleri’nin, üniversitelerimizin ve 
girişimcilerimizin, devletimizin desteği 

ile büyük bir sinerji yakalaması ve 
sağlık teknolojilerinde yerlileştirme 
ve millileştirme adına büyük bir adım 
atması mümkündür.”

Günlük 30 Bin Hasta Kapasitesi
Hasta kabulüne 7 Şubat’ta başlayan 
hastane bünyesinde, ilk olarak Kalp 
ve Damar Cerrahisi, Genel Hastane, 
Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji kuleleri 
hizmete açıldı. Sağlık kampüsü tam 
kapasiteyle hizmete girdiğinde ise 
günlük 30 bine yakın hasta kabulü 
öngörülüyor ve acil servise de günlük 
ortalama 8 bin giriş olacağı tahmin 
ediliyor. Toplam yatak kapasitesi 3 bin 
633 olan hastanede; Genel Hastane 
586, Kalp ve Damar Hastanesi 470, 
Nöroloji Ortopedi Hastanesi 506, çocuk 
hastanesi 555, Kadın-Doğum Hastanesi 
518, Onkoloji Hastanesi 598, Yüksek 
Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) 
100 ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi ise 300 yatakla hizmet 
verecek. Hastanede, hasta 
parametrelerinin en yüksek seviyede 
takip ve ölçümüne olanak sağlayan 
674 yatak kapasitesine sahip yoğun 
bakım ünitesi de yer alıyor. Hastane 
ayrıca, kemoterapi ünitesinde 127 
koltuk, diyaliz merkezinde 38 yatak, 
iyot tedavi servisinde 10 yatak ve yanık 
tedavi ünitesinde ise 24 yatağa sahip. 
Ankara Şehir Hastanesinde, içerisinde 
tuvalet ve banyosu yer alan 2 bin 117 
nitelikli hasta odası ve Türkiye’nin en 
özellikli ameliyatlarının yapılacağı, 
yüksek hijyen seviyesinde hazırlanmış, 
uluslararası standartlarda donanıma 
sahip 131 ameliyathane yer alıyor. 
Türkiye’nin en büyük laboratuvarını da 
barındıran hastanede, tüm hizmetler 
dijital ortamda yürütülecek. Ayrıca 
kampüste, ambulans helikopterler için 2 
ayrı heliport bulunuyor. 
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ARAB HEALTH
FUARI DÜNYAYI 

BULUŞTURDU
Sağlık sektöründe dünyanın 

en önemli buluşma 
merkezlerinden biri olan 

Arab Health Fuarı, 28-31 
Ocak 2019 tarihlerinde 

Dubai World Trade 
Center’da yapıldı.

Arab Health Fuarı’na sektörü 
temsilen Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı 
Recep Uslu, Denetim Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı Fatih Tan, Destek Hizmetleri 
ve Bilgi Yönetimi Başkan yardımcısı Eray 
Kaplan, SEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, Başkan Yardımcısı L. Mete 
Özgürbüz, Yönetim Kurulu Üyesi  
İ. Cem Türker, TÜMDEF Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Yaz, Yönetim Kurulu 
Üyesi Onur Akgün katıldı.
Dünyanın her yerinden büyük ilgi 
gösterilen Arab Health Fuarı’nda Türk 
şirketleri de yerini alarak ürünlerini 

tanıtma fırsatı buldu. Türk heyeti fuara 
katılan Türk firmalarının stantlarını 
ziyaret ederek fuar ve ürünleri hakkında 
bilgi aldı. 
Ortadoğu bölgesinin en büyük sağlık 
ve tıp fuarı olan Arab Health Fuarı’nda 
dünya çapındaki sağlık, iş ve tıp çevreleri 
buluştu. Türk firmalarının ürünlerini 
dünya genelindeki alıcılara ulaştırma 
imkânı bulduğu fuarda, elektro medikal 
gereçler-medikal teknoloji, laboratuvar 
ekipmanları, tanılama, fizyoterapi-
ortopedi teknolojileri, ameliyatlar ve 
hastaneler için eşya ve tüketim ürünleri 
gibi geniş bir yelpazedeki ürünler 
sektörün beğenisine sunuldu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN
DİJİTAL ANLAŞMA 
Sağlık Bakanlığı, ‘dijital’ 
ve ‘kağıtsız’ hastane 
kavramını oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak amacıyla 
hastanelerde IT kullanımı 
hakkında uluslararası 
ölçekte akreditasyon 
sağlayan HIMSS 
(Healthcare Information 
and Management 
Systems Society) Avrupa 
Organizasyonu ile beş yıllık 
yeni bir iş birliğine imza attı.

Anlaşma, Sağlık Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci 
ile HIMSS CEO’su Harold 

Wolf III arasında imzalandı. İmza 
törenine Sağlık Bakanlığı’ndan ve HIMSS 
Organizasyonu’ndan yetkililer de katıldı.

Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli 
(EMRAM)
HIMSS Avrupa, dünya üzerindeki 
hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve 
hastaların daha iyi hizmet almasını 
sağlamak için geliştirdiği yöntem ve 
akış modellerini, HIMSS Analitik adı 
altında uluslararası bir standardizasyon 
mekanizması haline getirerek EMRAM’ı 
geliştirdi. Bu model, hastanelerin 
elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini 
en temel hizmetlerden, kağıtsız tıbbi 
kayıt ortamına kadar genişleyen bir 
aralıkta ele alıyor. HIMSS Avrupa, bu 
model ile hastanelerin dijital süreçlerini 
değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi 
tespit etmek için uluslararası düzeyde 
kabul gören bir derecelendirme 
yapıyor. 6. ve 7. seviyeye gelmiş 
olan hastaneleri uluslararası HIMSS 
organizasyonlarında ilan ederek onlara 
akreditasyon belgesi veriyor. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Orlando şehrinde 
11-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 
HIMSS’19 Organizasyonu’nda yapılan 
protokol kapsamında, hastanelerde 
tüm işlemlerin dijital ortama taşınarak 
hastanelerin kâğıttan arındırılması, 

verilere zaman ve mekândan bağımsız 
erişim sağlanabilmesi, tanı ve tedavi 
hizmetlerine hız ve kalite kazandırılması 
amaçlanıyor. 
2013 yılında HIMSS EMRAM Seviye 
6 olarak sertifika alan bir hastane ile 
başlayan projede, 2018 yılı itibariyle 
Türkiye’de toplam 169 hastane HIMSS 
EMRAM Seviye 6 sertifikası aldı. 
İptallerle birlikte 162 rakamına erişen 
Türkiye, Avrupa’da en fazla Seviye 
6 hastanesine sahip olan ülke 
konumuna geldi. Şöyle ki Avrupa’da 31 
hastane Seviye 6’ya ulaşmışken ülkemizin 
sahip olduğu hastane sayısı Avrupa’nın 
yaklaşık 5 katına ulaşmış oldu. Seviye 6 
sürecini benimsemiş ve dijitalleşmeyi tüm 
hastanesinde gerçekleştirebilmiş Seviye 7 
sertifikasına, ülkemizin de dahil olduğu 
Avrupa bölgesinde 7 hastane sahip ve 
bunların ikisi ülkemizde bulunuyor. Tire 
Devlet Hastanesi 2016 yılında, Yozgat 
Şehir Hastanesi ise 2018 yılında 
Seviye 7 olarak derecelendirildi.
Organizasyonda ayrıca Sağlık Bakanlığı 
projeleri, dijital dönüşüm kapsamında 
Sağlık Bakanlığı hastanelerinin EMRAM 
Seviye 6 ve Seviye 7 almasının önemi ve 
bu başarıların hikayeleri katılımcılara 
aktarıldı. E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, 
Teletıp Sistemi, hastanelerin dijitalleşme 
süreci gibi konularda sunumlar yapılırken 
katılımcı Türk şirketler, yapılan 
toplantılarla sağlık bilişimi alanında 
sistemlerini tanıtma imkânı buldu.
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TIBBİ TEDARİK KONGRESİ YAPILDI
Tıbbi Tedarik Kongresi 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde Sağlık 
Bakanlığı’nın, üniversitelerin, özel sağlık kuruluşlarının ve tıbbi 
tedarik sektörünün önemli sivil toplum kurumlarının destek ve 
katılımlarıyla dördüncü kez Antalya’da gerçekleşti. 

Kongre, tıbbi tedarik 
yönetimiyle ilgili 
sorunları tartışmak, yeni 
teknolojileri takip etmek 

ve başarılı uygulamaları paylaşmak 
amacıyla Sağlık Sektör Platformu ev 
sahipliğinde yeniden yapılandırıldı. 
Kongrenin açılışını, T. C. Sağlık 
Bakanı Strateji Geliştirme Başkanı 
Dr. Abdulvahit Sözüer ve Kamu 
İhale Kurulu (KİK) 2. Başkanı Şinasi 
Candan’ın katılımı ile gerçekleştirdi. 
Açılışta Özel Hastaneler ve Sağlık 
Kuruluşları Derneği (OHSAD) 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan 
Arslan, Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası (SEİS) 
Başkanı Metin Demir ve Üniversite 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Haluk Özsarı birer 
konuşma yaptı.
Tedarik zinciri yönetiminde 
halkaların güçlendirilmesi, tedarik 
zinciri yönetiminde  iş birliği 
ve sağlık hizmetlerinde birlikte 
kullanım (afiliasyon) kültürü, 
sağlık hizmetlerinde etkin varlık 
yönetimi (finans ve mali konular), 
tedarik sektörü sorunları ve 
çözüm önerileri (konuları sektör 
gözüyle değerlendirmek), sağlık 
market (uygulamanın sağlayacağı 
avantajlar, yenilikler, uyum ve 
uygulama sürecinin geliştirilmesi), 
tıbbi tedarik yönetiminde lojistik 
iş birlikleri, şehir hastanelerinde 
tıbbi tedarik zinciri yönetimi, geri 
ödeme yöntemleri ve fiyatlandırma 
politikaları, tıbbi tedarikte yerli 
ve milli üretimin geliştirilmesi 
(teşvikler, sanayi  iş birliği, Ar-Ge ve 
girişim ekosistemi), tıbbi cihazların 
izlenebilirliği ve politika belirleme 
başlıkları kongre konularını 
oluşturdu.
Kongrenin birinci günü ‘Tedarik 
Zinciri Yönetiminde Halkaların 
Güçlendirilmesi’ başlıklı ilk 
oturumda ‘Tedarik Zincirinde 
Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Rolü 
ve Önemi’ konulu bir sunum 
yapan sendikamız Başkanı 

Metin Demir, tıbbi tedarikçiler 
olarak finansal sürdürülebilirlik 
konusunda zorluklar yaşadıklarını 
ifade ederek “Son 7-8 yıldır ciddi 
sıkıntılarla, birbirimize destek 
olarak finansal sürdürülebilirliği 
sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu 
çok kolay olmuyor.” dedi. Sağlık 
sektörünün paydaşları olarak 
birlikte hareket etme kültürü 
oluşturmak gerektiğini söyleyen 
Demir, “Finansal sürdürülebilirlik 
dediğimiz zaman da bu doğru 
satın almadan başlıyor. Eğer satın 
almayı, tedariki doğru yapmazsak 
finansal sürdürülebilirliği sağlamak 
mümkün değil.” diye konuştu. 
Sağlık Bakanlığı’nın amacının 
herkese kolay ulaşılabilir, kaliteli 
sağlık hizmeti sunumu olduğunu 
hatırlatan Demir, “Özeli, devleti, 
üniversiteleri, ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörü olarak hepimizin amacı 
kaliteli sağlık hizmeti sunumu…” 
dedi. SGK’nın da bütün bu 
sistemi finanse etmeye çalıştığını 
ifade eden Demir, “Kaynaklar 
kıt gibi görünüyor. Ama biz 
bu kıt kaynaklar kullanılırken 
tercihlerin doğru kullanılmadığını 
düşünüyoruz.” diye konuştu. 
İhtiyaçların fazla, kaynağın sınırlı 
olduğuna dikkati çeken Demir, 
“Üniversitelerden 2013 -2014 yılı 
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ödemelerini Haziran ayı itibarıyla aldık. 
Geçtiğimiz aylarda büyük ıskontolar ile 
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 
uyulması. Sağlık Bakanlığı’ndan 
da ödemeleri 7-8 ay ortalamasında 
alabiliyoruz.” dedi.

Sağlık Market Uygulaması
Konuşmasında Sağlık Market 
Uygulamasına da değinen Seis 
Başkanı Demir, uygulamanın geç 
ödeme sorunlarına çözüm olmasının 
beklendiğini ifade ederek konuşmasına 
şöyle devam etti: “DMO 90 gün içinde 
ödeme öngörüyor. Bayii konumundaki 
firmalar, üretici ve ithalatçılarla 
rekabet edemeyecekleri için sektörde 
faaliyetlerini sürdüremeyecekler. Açık 
eksiltme ihaleleri tedarikçi firmaları 
zora sokacaktır. 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 
da sahada hizmetlerin aksayabileceği 
endişesini yaşıyoruz. Burada açık 
eksiltme yöntemiyle ihale yapılacak. 
Açık eksiltmede kontrolsüz indirimler 
olabilir. Firmalar yine orada da mağdur 
olabilir. Sağlık marketle ilgili olarak 
şimdi basit sarf malzemeleri alacağız 
derken kalp pilleri, beyin pilleri, bazı 
implantlar da bunların arasına girdi. 
Biz bir zincirin halkalarıyız. Birlikte 
hareket edersek daha doğruya ulaşırız.”
Devlet Malzeme Ofisi tarafından tıbbi 
cihaz ihalelerinin tek bir merkezden 
yapılmasıyla ihalelerin hızlı, ekonomik 
olmasının hedeflendiği ve bunun 
geç ödeme sorununa çözüm olarak 
sunulduğunu tekrarlayan Demir, 
“Önümüzdeki 6 aylık süreçte de KİK 
kapsamındaki alımların %90’ının bu 
yöntemle yapılması amaçlanmakta. 
Kamu hizmetlerinin sadeleştirilmesi, 
bürokrasinin azaltılması ve tüm 
ihalelere ulaşılabilir olması sektör 

açısından olumlu, ancak açık eksiltme 
usulü daha önceki tecrübelerimizden 
gördüğümüz üzere olumsuz bir satın 
alma yöntemi!” değerlendirmesinde 
bulundu.

Şehir Hastaneleri
Şehir hastanelerini yerelleşmede 
fırsata çevirmekte zorlandıklarını 
söyleyen Demir, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Şehir hastaneleri o kadar 
hızlı ilerliyor ki biz bu hıza oranla 
bir tıbbi cihaz üretemiyoruz. Şehir 
hastanelerinin alım gücünün yerli 
ürün almak için kullanılamadığını 
görüyoruz. %20 yerli ürün kotası, ürün 
bazında tanımlanmalı, aksi takdirde 
tıbbi cihaz dışında başka kalemlerden 
karşılanması engellenemiyor. Küresel 
ürünleri çok ucuz ve büyük miktarda 
almak, avantajlı bir satın alma olarak 
görülse de mevcut yerli üretim pazarını 
uzun süre bloke ettiği için öldürücü 
olabilmekte. SİP tamu alım gücü 
kullanılarak teknoloji transferi yoluyla 
beş ürünün üretilmesi amaçlandı. 
Mevcut teknolojiyi burada üretmek 
yerine, yeni nesil ürünler üretmek asıl 
katma değeri sağlayacaktır. Katma 
değeri yüksek ürünler üretip 
satabilirsek dışarıdan satın almak 
zorunda kaldığımız ürünlerin 
yaratacağı cari açığı azaltabiliriz.”
Demir konuşmasının sonunda, 
tedarik zincirinin önemli bir 
halkası olan üniversitelerin finansal 
sürdürülebilirliğini sağlayacak olan 
2016 EKK kararlarının uygulamaya 
geçirilmesinin son derece önemli 
olduğunu, SUT fiyatlarının 
sürdürülebilir dinamik bir yapıya 
kavuşturulması gerektiğini, katma 
değeri yüksek, stratejik ürünler için 
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TÜBİTAK, STK’ların ihracat 
hedefi olan üretimi desteklemelerinin 
önemini vurgulayarak “İhracat 
rakamlarımızın görünürlüğünün 
sağlanması için farklı ihracatçı birlikleri 
altında yer alan üreticilerimizi, 2019 
yılında Sağlık Endüstrileri İhracatçı 
Birliği’ni kurarak tek çatı altında 
toplanmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeniliğin ve Kalitelinin 
Milliyeti Olmaz
Sendikamızın Başkan Yardımcısı 
Levent Mete Özgürbüz de kongrenin 
6. oturumunda “Ar-Ge ve girişim 
ekosisteminin geliştirilmesi” konulu 

bir sunum yaptı. Özgürbüz, daha çok 
üretmeliyiz diye başladığı konuşmasına 
şöyle devam etti: “Tüketmek yerine 
üretmeliyiz. Niye üretmeliyiz? çünkü 
kavramları da çok çabuk tüketiyoruz. 
Tükettiğimiz bu kavramlardan biri 
de yerli ve milli kavramı. Her şeyi 
tüketip atıyoruz. Üretmek önemli 
değil... Üretmek taşere edilebilir bir 
fonksiyon. Yerli üretim kavramını da 
bu kadar büyütmemek gerekir. Bugün 
dünyanın en büyük şirketlerinin 
fabrikası yok, üretimde bir tek adam 
bile çalıştırmıyor. Üretmek ulaşmak 
istediğimiz sonuç değil. Yani satmak 
için, doğru ekosistemi kuramazsanız 
üretmenin bir faydası yok. Eskiden bilgi 
odaklı bir dünya vardı, artık yetenek 
odaklı bir dünya var. Artık yetenek 
satmak zorundasınız.” dedi.
Dünyada önemli olanın ürün değil 
pazar inovasyonu olduğuna dikkati 
çeken Özgürbüz, “Yerli üretimi Çin 
ve Hindistan yapabilir. Çünkü 1,3 
milyar nüfusları var. Bu ülkeler bir şey 
ürettikleri zaman zaten kendi içlerinde 
tatminkâr bir pazara sahipler. Bunun 
tam tersi 8 milyonluk İsrail örneği, 
her ürettiğini dışarı satmak zorunda, 
onun da iç pazarı yok. Biz de 80 milyon 
nüfusumuzla tam arada bir yerdeyiz. 
Herkes ürettiğini satabileceğini 
düşünüyor, ancak ürettikten sonra 
boğuluyor.” dedi. Ürünü değil 
pazarı anlamanın, dolayısıyla pazar 
inovasyonunun önemli olduğuna 
dikkati çeken Özgürbüz, indirekt değil 
direkt finansal destekler sunmanın 
öneminin altını çizdi. Özgürbüz, 
ekosistemi düzeltmenin sorunları 
çözeceğini kaydederek sözlerini 
şöyle tamamladı: “Yeniliğin ve 
kalitenin milliyeti olmaz. Yerli 
ve milliye bu kadar odaklanmamak 
gerekir. Önemli olan yenilikçi ve 
kaliteli ürünleri getirebilmektir. 
Bizi TUBİTAK, KOSGEB gibi kamu 
destekleri değil, doğru tedarik 
yöntemleri küresel yapacak. Bizim 
uluslararası rekabeti sağlayabilmemiz 
için doğru tedariğe ihtiyacımız var. 
Burada doğru satın alma yaparsak 
doğru ürünü de satacağız. Dolayısıyla 
hedefi küresel olan yerli firmalara, 
sözde değil özde destek istiyoruz.” 
Kongre, tedarik zincirindeki tüm 
sorunlu alanların derinlemesine 
konuşulup görüşülmesinden, kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin görüşlerini 
paylaşmasından sonra sona erdi.
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TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜNDE 
E-İHALE 
DÖNEMİ 

Kamu İhale Kurumu, SEİS, 
TÜMDEF iş birliği ve Ankara 
Ticaret Odası desteği ile 
gerçekleştirilen etkinlikte; 

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi 
Güleç, SEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir ve TÜMDEF yönetim 
kurulu üyesi Erkin Delikanlı açılış 
konuşmalarını yaptı.
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir yaptığı açılış 
konuşmasında, bilişim alanında son 
10-15 yılda büyük değişim olduğunu, 
bunların da e-ihaleler için gerekli 
altyapının oluşmasını sağladığını 
söyledi. İhale süreçlerini iyileştirecek 
yöntemlerin sağlıklı yürümesi 
noktasında ellerinden gelen katkıyı 
yapacaklarını vurgulayan Demir, 
“İş süreçlerinin basitleştirilmesi, 
iyileştirilmesi ve maliyetlerin 
azaltılması, kamu ve sektörümüz için 
son derece önemli. Kamu menfaatinin 
optimum noktada oluşabilmesi için 
doğru bilgilenmemiz gerekiyor. E-İhale 
ile ilgili hep birlikte bir eğitim süreci 
başlatabilirsek bu yolculuğumuz 
daha sağlıklı ilerler diye umuyoruz.” 
dedi. Metin Demir, düzenlenen 
toplantıyla yeni döneme bir tuğla 
daha koyduklarını ifade ederek şöyle 
devam etti: “SEİS, TÜMDEF ve Sağlık 
Platformu olarak AB değişim ve 
dönüşüm sürecinde ne teslimiyetçi 
bir yaklaşımda ne de reddeden bir 
yaklaşımda olmadık. Hep ortak 
hattı kullanan pozitif bir yaklaşımla 
ülkemizin ve sektörün lehine olan 

bütün değişimlerden pozitif katkı 
çıkarmaya çalıştık. Bundan sonraki 
süreçte hep birlikte kamu, satın alma 
tarafı ve sektör tarafı olarak sürecin 
sağlıklı yürümesi için sektör olarak, 
platform olarak elimizden gelen bütün 
katkıları vermeye devam edeceğiz.” 
dedi.
TÜMDEF Yönetim kurulu üyesi Erkin 
Delikanlı da açılış konuşmasında, 
yorgun bir sektör olduklarını ifade 
ederek, “Alacaklarını alamayan, 10 
yıldan beri fiyatları güncellenmeyen, 
kur baskısı altında mücadele veren 
bir sektörüz. Bu kadar yorgunluğa 
rağmen, bu kadar paydaş hep beraber 
olmaya, birlikte paylaşmaya ve üstüne 
düşeni yapmaya hazır. Teknolojinin 
önüne geçemiyoruz hızla ilerliyor. 
Dolayısıyla teknolojinin sağlayacağı 
avantajlarla bürokratik işlemlerin 
geri planda kalacağı bir sürece katkı 
sağlayacağımızdan eminiz.” dedi. 

Tıbbi Cihaz Sektöründe ‘e-ihale’ 
Dönüşümü
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi 
Güleç de yaptığı konuşmada tıbbi 
cihaz sektörünün, katma değeri 
yüksek olan ileri teknolojili ürünlerin 
artırılması ve yerli üreticilerin 
desteklenmesi hedefinde stratejik 
alanlardan biri olduğunu söyledi. 
Kamu ihalelerinde yerli malına fiyat 
avantajı uygulamasından yararlanan 
sektörlerin başında tıbbi cihaz 
sektörünün geldiğini belirtti. Geçen yıl 
kamu kuruluşları tarafından yapılan 
tıbbi cihaz alımlarının büyüklüğünün 

5,3 milyar liraya ulaştığını, 
kamuda dijitalleşmenin sağlanarak 
vatandaşların kamu hizmetlerine 
erişiminin kolaylaştırılmasının ve 
bürokrasinin azaltılarak işlemlerin 
basitleştirilmesinin önem taşıdığını 
vurguladı. 
Güleç, geçen yıl Kamu İhale Kurumu 
tarafından atılan adımlar sonucu 
e-ihale, e-eksiltme, e-teklif, e-tebligat 
gibi uygulamalarla EKAP’ın kamu 
alımlarına erişimi kolaylaştıran, 
işlem maliyetlerini azaltan bir yapıya 
dönüşmeye başladığını ifade ederek 
“Bu dönüşüm, kamu ihalelerinde 
benimsenen temel ilkeleri daha da 
güçlendirecek, ihalelere elektronik 
ortamda erişim sağlanmasına, 
alımların daha rekabetçi bir ortamda 
yapılmasına zemin hazırlayacak, 
tasarrufu ve verimliliği artıran, 
gizlilik ve güvenilirliği ön plana 
çıkaran bir sonuç doğuracaktır.” diye 
konuştu. Yılbaşından itibaren, 90 bin 
ihalede kullanımı sağlanan e-ihale 
uygulamasıyla sadece isteklilerin teklif 
hazırlama maliyetlerinde 5 bin lira 
civarında bir azalma gerçekleştiğini 
belirten Güleç, kamunun satın alma 
maliyetlerinde de yüzde 15’e varan 
tasarruf elde edildiğini dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından, 
Kamu İhale Kurumu uzmanlarından 
Celal Şahbudak ve Murat Yüksek 
Tıbbi Cihaz İhalelerinde Elektronik 
İhale Uygulamaları, Eksiltme 
ihaleleri konusunda sunumlarını 
gerçekleştirerek dinleyicilerin sorularını 
yanıtladılar. 

K

Tıbbi Cihaz Alımlarında 
Elektronik İhale ve 
Elektronik Eksiltme 
İhaleleri Uygulamaları 
Genel Değerlendirme 
Toplantısı 1 Şubat 
2019 tarihinde 
Ankara ATO Meclis 
Salonu’nda yapıldı.
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SAĞLIK MARKET UYGULAMASI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

Toplantı Sağlık Market 
Çerçeve Anlaşması hakkında 
Başkan Turhan Öz’ün 
bilgi vermesiyle başladı. 
Toplantıda; DMO’nun 

1.faz uygulamasına yönelik olarak 
çerçeve anlaşma metni ve 113 kalem 
ürün için şartnamelerini hazırlayıp 
yayınladıklarını, ancak yeterli 
sayıda çerçeve anlaşma başvurusu 
gelmediği, bunun firmaların Çerçeve 
Anlaşma hakkında eksik bilgiye 
sahip olmalarından kaynaklandığını 
gördüklerini, şu an sözleşme imzalayan 
2-3 firmanın olduğu DMO yetkilileri 
tarafından belirtildi. 
Öz, firmaların SM için teknik uygunluk 
değerlendirme başvuru işlemlerinin 
DMO web sitesindeki (www.dmo.
gov.tr) SM Modülü üzerinden 
gerçekleştirileceğini, firmaların ÜTS 
Firma Tanımlayıcı Numaralarına 
kayıtlı olan e-posta adresine SM 
Modülü tarafından gönderilecek 
şifre aracılığıyla yürütüleceğini 
belirtti. Firmaların, teknik uygunluk 
değerlendirme başvurusunu yaptıktan 
sonra SM Modülü üzerinden kendilerine 
gönderilen numune teslim davetini 
müteakip, 5 iş günü içerisinde teklif 
etmiş oldukları her bir ürün barkodu için 
100 TL olmak üzere başvuru bedelinin 
DMO’nun banka hesaplarına ödendiğini 
gösteren dekontla birlikte numunelerini 
DMO’ya sunmaları gerektiğini, bu süre 
içerisinde numunelerin sunulmaması 
halinde SM Modülündeki teknik 
uygunluk değerlendirme başvurusunun 
dikkate alınmayacağını vurguladı. DMO 
laboratuvarında yapılan muayeneler 
için firmadan herhangi bir ücret 
alınmayacağını, bunların dışındaki 
analizlere ait ücretlerin firma tarafından 
karşılanacağını, teknik uygunluk 
değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 

bir marka ve modele ait ürün için tüm 
firmaların, bayilerin doğrudan Çerçeve 
Anlaşma imzalamak yoluyla başvuruda 
bulunabileceğini aktardı. Yani bayiiler 
tarafından tedarik edilmesi halinde 
tekrar teknik uygunluk değerlendirmesi 
yapılmayacağını belirtti.
Çerçeve Anlaşma başvuru aşamalarına 
değinen Öz, Sağlık Market Tıbbi 
Malzeme Çerçeve Anlaşması’na sadece 
teknik uygunluk değerlendirme işlemleri 
sonucunda uygun bulunan ürünlerin 
teklif edilebileceğini, firmaların 
‘Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve 
Anlaşması’ imzalamak veya mevcut 
anlaşmaların kapsamına malzeme ilave 
etmek için SM Modülü üzerinden her 
zaman başvuruda bulunabileceklerini 
belirtti ve konuşmasına şu şekilde 
devam etti: “Sağlık Markette yer 
almak üzere başvuruda bulunacak 
olan firmalar, satış yetkileri bulunmak 
kaydıyla ürünlerini, kendilerinin 
belirleyeceği iller için teklif edebilecektir. 
Firmaların satış yetkileri, ÜTS üzerinden 
sorgulanacak ve işlemleri bu bilgiler 
doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 
Çerçeve Anlaşma imzalandıktan sonra, 
satış yetkisinin iptal edilmesi halinde, 
üretici veya ithalatçı tarafından 
yetkilendirilmiş bayinin yetkisinin 
mutabakat ile kaldırıldığı durumlar hariç 
bu ürünlerle SM’de yer alan mevcut 
yetkilendirilmiş bayiler satış yapmaya 
devam edebilecek, ancak aynı takvim 
yılı içerisinde üreticisi veya ithalatçısı 
dışında söz konusu il için o ürünlerle 
ilgili olarak yapılan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yerli 
malı belgesi bulunan ürünler ile teklifte 
bulunarak anlaşma imzalanan firmalar 
lehine söz konusu belgenin geçerliliği 
devam ettiği süre içerisinde, yerli malı 
belgesi olmayan ürünlerle birlikte 
yapılacak ihalelerde %15 fiyat avantajı 

sağlanacaktır. Ürünlerin yerli malı 
belgesinin bulunup bulunmadığı husus,u 
ÜTS üzerinden sorgulanacak olup ÜTS 
üzerinden kayıt yapılması gerekir, aksi 
takdirde ürünlerin fiyat avantajından 
yararlandırılmayacaktır. Çerçeve 
Anlaşma imzalanması kararlaştırılan 
ve bu amaçla davet edilen firma, 
kendisine DMO tarafından KEP adresine 
gönderilen davet yazısının elektronik 
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 
günün sonundaki bildirim tarihinden 
itibaren gerekli işlemleri tamamlayarak 
10 gün içerisinde anlaşmayı imzalamak 
zorundadır. Toplamda 15 gün olan bu 
süre, zaruret nedeniyle sona ermeden 
önce isteklinin talep etmesi ve DMO 
tarafından kabulü halinde uzatılabilir. 
Aksi takdirde firmanın başvurusu 
reddedilecek olup davet tarihinden 
itibaren 3 ay boyunca yapacak olduğu 
başvurular da kabul edilmeyecektir.”
Öz konuşmasına “İhale açıldığında 
elektronik olarak ilan ediliyor. Sözleşme 
yapan firmalara davet gidiyor. İhale 
tarihi açıklanıyor. İki gün içinde iki 
tur fiyat teklifi isteniyor. En düşük 
fiyat teklifi veren de ihale kalıyor. İki 
firmanın verdiği teklif eşitse bu iki firma 
arasında bir tur daha yapılıyor.” diyerek 
devam etti. 
Yönetim Kurulu Üyemiz Uğur Mumay, 
tavan fiyatın DMO’nun işleyişini 
engellediğini ve bu ürünlerin fiyatlarının 
güncellenmesi gerektiğini belirtti. 
Öz ise bu konuda tavan fiyatların 
düşük olduğunu ve bu konuyu Sağlık 
Bakanlığı’na aktardıklarını en kısa 
zamanda düzeltileceğini vurguladı. 
Aynı zaman da tıbbi cihaz sektörü 
yetkilileri tarafından yaklaşık fiyatın 
baştan belirlenmesi ve tavan fiyatın 
kaldırılmasının daha iyi olacağı aktarıldı. 
Toplantı STK temsilcilerinin sorularının 
cevaplanmasıyla sona erdi.

T

Sağlık Market Uygulaması Bilgilendirme 
Toplantısı DMO Katalog Daire Başkanı 
Turhan Öz, SEİS Yönetim Kurulu Üyesi 
Uğur Mumay, SEİS Genel Sekreteri Av. 
Refika Eser, STK temsilcileri ve DMO 
Sağlık Market yetkililerinin katılımıyla 
01.03.2019 tarihinde gerçekleşti.
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ANKARA KALKINMA AJANSI 
FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI 
KAPSAMINDAKİ PROJE
SEİS’in başvurusu ile “Ankara’daki tıbbi cihaz endüstrisinin 
değer zincirindeki konumuna dair fizibilite çalışması” adlı 
projenin sözleşmesi imzalandı.

Ankara Kalkınma 
Ajansının 2018 
Yılı Fizibilite 

Desteği Programı kapsamında 
desteklenmesi uygun bulunan 
projenin sözleşmesi, Ankara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Arif Şayık, SEİS Başkanı Metin 
Demir, proje ortağı olan Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Haberal’ın katılımıyla 23 Ocak 
2019 tarihinde imzalandı.
Ankara Kalkınma Ajansı 
Fizibilite Desteği; Ankara’nın 
kalkınması ve rekabet gücü 
açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılması, ekonomiye 
yönelik tehdit ve risklerin 
önlenmesi, bölgenin yenilik 
ve girişimcilik kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik 
projelerin fizibilite 
çalışmalarını desteklemek 
amacıyla 2014-2023 
Ankara Bölge Planı vizyonu 
doğrultusunda verilen 
destektir. 
Bu program kapsamında, SEİS’in 
başvuru sahibi olduğu ve bir 
yıl sürecek olan “Ankara’daki 
Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer 
Zincirindeki Konumuna Dair 
Fizibilite Çalışması” ile de tıbbi 
cihaz sektör firmalarının değer 

zinciri analizi yapılıp teknolojik 
kapasiteleri belirlenerek rekabet 
edebilirliği ortaya çıkarılacak. 
İnsan kaynağına yönelik 
analizlerin de yer alacağı çalışma 
ile tıbbi cihaz üreticilerinin 
finansal, kurumsal ve teknik 
ihtiyaçları analiz edilecek. 
Ayrıca, tıbbi cihaz üretimi yapan 
firmaların üretim süreçlerindeki 
eksiklikler ile değişen 
Avrupa Birliği direktiflerinin 
gereklerinden olan ve 2019 
yılında ülkemizde de yürürlüğe 
girmesi beklenen ürünün piyasaya 
arzı sonrası preklinik/klinik 
araştırma ve eğitim ihtiyaçları 
tespit edilecek ve laboratuvarların 
akreditasyon gereklilikleri 
belirlenecek.  
Ankara ili için tıbbi cihaz 
sektöründe yapılacak olan bölgesel 
bu çalışmanın ulusal ölçekte de 
kamu kurumları ve STK’lar için yol 
gösterici olacağı ve sektöre ilişkin 
makro politikalar geliştirilirken 
dayanak niteliğinde bir belge 
hazırlanacağı öngörülmektedir.
Başkent Üniversitesi’nin de 
ortak olarak yer aldığı proje, 
Ankara’da tıbbi cihaz endüstrisini 
geliştirmenin yanı sıra sektörde 
üniversite-sanayi iş birliklerine de 
katkı sağlayacaktır.

A
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Hem başarılı bir cerrah hem de 
hastane yöneticisi olarak uzun yıllar 

sektörümüzdeki deneyimleri ile 
duayenlerimizden Prof. Dr. M. Melih Bulut 
ile sektörün dinamiklerini, bugününü ve 

geleceğini konuştuk.

MUCiZELERE iNANALIM 
VE KENDiMiZE  
GüVENELiM 
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n Türkiye’deki sağlık uygulamaları 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
hakkındaki görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz? 

Öncelikle Türkiye tüm vatandaşlarını 
genel sağlık sigortası kapsamına 
dâhil ederek çok önemli bir iş başardı. 
Dünyada çok az ülkenin başarabildiği 
bu durumu takdir etmek gerekiyor. 
Geçmiş birikimlerimiz üzerine, mevcut 
hükümetin kararlılığı ile bu konuda 
yol alındı. Ancak bu uygulamayı 
hayata geçirmek için “Milli gelirimizin 
artması gerekir miydi?” “Milli gelirden 
sağlığa ayrılan payın %4,5’lardan %8-9 
seviyesine çıkması gerekir miydi?” 
bunlar tartışılabilir elbette. Sağlıkta 
dönüşüm programı uygulanırken Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun hastaneleri 
Sağlık Bakanlığı’na devroldu ve SGK 
tamamen finansmandan sorumlu bir 
kurum haline getirildi. Hastanelerin 
yönetimi ve işletilmesinin Sağlık 
Bakanlığı’na bırakılmasının temel bir 
hata olduğunu düşünüyorum. SGK’nın 
ciddi bir hastane işletim ve yönetim 
tecrübesi vardı. Bu görev SGK’da 
kalmalıydı. Sağlık Bakanlığı’nın bütün 
özel ya da kamu kurumları için sağlıkta 
düzenleyici, denetleyici rol alması 
gerekiyordu. Halbuki şu anda sektörün 
içinde bir işletmeci olarak biz bunun 
yarattığı büyük problemlerle baş etmek 
zorunda kalıyoruz. Üstüne üstlük 
SGK’nın rutin olarak kâğıt üzerinde 
denetim dışında fazla bir fonksiyonu da 
bulunmuyor. Ne bütçe ne harcamalar 
konusunda bir fonksiyonu var ve bu da 
büyük bir eksiklik. Bu nedenle sistem 
baştan yanlış kurgulandı ve yanlış bir 
şekilde devam ediyoruz. Biraz da şu 
anda yaşadığımız sıkıntıların temelinde 
bu var. 

n Sağlık sistemimizin çağa 
ayak uydurabilmesi ve 
sürdürülebilirliği için öncelikle 
neye odaklanılmalı? 

Burada vurgulanması gereken 
konulardan biri finansman konusu. 
Sağlık, gün geçtikçe daha pahalı 
hale gelen bir hizmet ve sağlıkta 
finansmanın nasıl karşılandığı, 
sürdürülebilirliği ciddi bir sorun 

olarak karşımıza çıkıyor. Bizim sağlık 
sistemimiz kırkın adedin üzerinde 
tanımlanmış sağlık mesleği ile çağdaş 
bir sistem ve bütün bu mesleklerde 
nitelikli iş gücü yetiştirebiliyoruz. 
Sağlığı hizmet, eğitim ve araştırma 
olarak değerlendirdiğimizde eğitim 
tarafında çok uzun yıllardır iyi hekim, 
hemşire, fizyoterapist vb. bütün sağlık 
personellerini yetiştirebiliyoruz. 
Hatta şu anda tam tersine bir işsizlik 
problemimiz var ve oranda yeni mezun 
sağlık personelleri %80-90’lara varan 
iş bulamıyor. Ancak genel olarak sağlık 
sistemimiz, geri ödeme sistemi ile 
aktörlerin belirlenmiş pozisyonları ile 
ve sivil toplum kuruluşları ile çağdaş 
bir sistem. Bu nedenle bir takım 
temel hatalarımızı düzeltebilirsek 
ve yeniliklere, toplumdaki, 
ekonomideki, dünyada değişimlere 
ayak uydurabilirsek sürdürülebilirliği 
sağlayabiliriz. Sağlığın, hizmet 
açısından baktığımızda ise bebek 
ölüm hızı gibi, yaşam süresi gibi belli 
göstergeleri var. Bu konularda da 
geçmişten bugüne ülke olarak çok yol 
aldık. Sisteminiz nasıl olursa olsun 
idealizmden sapmayan, özveri ile 
çalışan sağlık personellerine sahip 
olmak çok önemli. Bu sadece hekim, 
hemşire açısından değil, tüm sektör 
paydaşları açısından böyle. Örneğin 
birkaç ay önce yaşanan döviz krizi 
ile çok akut bir durum oluştu ve 

hastaneler malzeme bulamadı. Ama 
tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün 
firmaları bütün bu eksikliği giderdi, 
hastaneleri malzemesiz bırakmadı. 
Halen de ücretlerini alamamalarına 
ya da gecikmeli almalarına rağmen bu 
hizmeti sürdürüyorlar. Türkiye’nin 
böyle sağlıkçılara sahip olması büyük 
bir kazançtır. 

n Sağlık giderlerinin milli gelir 
artışından veya standart 
enflasyondan daha fazla arttığı 
gerçeğiyle karşı karşıyayız. 
Kamu ve özel sektörde sizce 
alınması gereken önlemler 
nelerdir? 

Bütün dünyada tehlikeli boyutlara 
ulaşan ve kolay bir çözümü 
bulunmayan bu duruma medikal 
enflasyon diyoruz. Örneğin Amerika’da 
yapılan çok iyi istatistiklere göre 
hastanelerde uygulanan tedavilerinin 
%30’u yani yaklaşık üçte biri israf, 
verimsiz ya da yanlış! Bu çok yüksek bir 
oran. Medikal enflasyon ile mücadele 
sektörde tek bir aktörün, tek bir 
oyuncunun yapabileceği bir şey değil 
ve burada herkese görev düşüyor. 
Tıbbi cihaz malzeme üreticilerinin 
ücretlerinin zamanında ödenmemesi, 
özel ya da kamu hastanelerinin 
verimsiz yönetilmesi ve bunun gibi çok 
fazla sebebi var. Medikal enflasyon, 
genellikle çok yanlış bir şekilde 

Prof. Dr. M. Melih BULUT, 1953 doğumlu, Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede çocuk cerrahisi ihtisası yaptı. 1986’da doçent oldu. Daha sonra Şişli Etfal Hastanesi’nde 
çocuk cerrahisi kliniğini kurdu. International Hospital Yeşilköy’de Türkiye’nin gerçek anlamda ilk tam teşekküllü özel hastanesinin kuruluşunda bulundu. Uzun yıllar o hastanenin 
çocuk cerrahisi şefliğini, 10 yıla yakın da başhekimliğini yürüttü. Daha sonra Anadolu Sağlık Merkezi’nin ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin kurucu başhekimliğini yaptı. Başkent 
Üniversitesi’nde Marmara Bölgesi Koordinatörü olarak kısa bir süre çalıştı. Medicana International Beylikdüzü Hastanesi’nin kuruluşunda genel koordinatörlük yaptı. Sağlık ve 
Sigorta Yöneticileri Derneği – Eski Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlıkta İş Birliği Platformu kurucusu ve İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesidir.
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vatandaşa ve özellikle özel sektörden, 
özel sağlık sigortalarından hizmet 
alan tarafta vatandaşa yükleniyor. 
Bu konuyu artık bir problem olarak 
görmeli ve medikal enflasyonun 
nedenlerini bütün sektör paydaşları 
ciddi bir biçimde bir araya gelerek 
konuşmalıyız. Şimdiye kadar bütün 
dünyada tekstil, otomobil sanayi gibi 
tüm sektörlerde sektöre teknoloji 
girdiği zaman o ürün ucuzladı. Bir tek 
sağlıkta teknoloji girdiğinde hizmet 
pahalandı. Bu pahalılık nedeniyle 
bir inovasyon yapıldığında, yeni bir 
teknoloji geldiğinde bu ürünün gücü 
ve kalitesinden ziyade ucuz olması öne 
çıkıyor. Ve maalesef medikal enflasyon 
o kadar taşınamaz boyutlara geliyor ki 
kalite birinci kriter olması gerekirken 
ucuzluk birinci kriter haline geliyor. 
Sağlığa çok ciddi paralar harcanıyor 
ancak insanlar memnuniyetsiz, o 
yüzden medikal enflasyon çok önemli 
bir problem ve herkesin üzerine düşeni 
yapması, daha verimli çalışmanın 
yollarını bulması gerekiyor.

n Küresel eğilimlere baktığımızda 
sağlık sektörünün, dünyadaki 
en büyük sektör olan gıda ve 
tarımdan hemen sonra geldiğini 
görüyoruz. Hizmet ve finansman 
sağlayıcı olarak önümüzdeki 
dönemde devletin sağlıktaki 
rolünü nasıl değerlendirirsiniz? 

Tabii ki devlet sağlıkta özellikle 
regülasyonlar ve düzenlemeler 
konusunda mutlaka yer alması gereken 

bir aktör ve devletsiz bir sağlık sektörü 
düşünülemez. Ülkemizde sağlıkta 
hem kamu hem de özel sektörün 
bulunması önemli bir avantaj sağlıyor. 
Özel sektörün esnekliğinden, kolay 
adapte olmasından yararlanmak 
gerekiyor. Örneğin hayatınızın son üç 
ayında yaptığınız sağlık harcamaları, 
bütün hayatınız boyunca yaptığınız 
harcamalara eşit. Artı katastrofik 
harcama dediğimiz kanser, kalça kırığı 
veya bazı ağır durumlarda çok yüksek 
faturalar çıkıyor. Bunu bireylerin, 
özel sağlık sigortalarının karşılaması 
mümkün değil. Burada devletin de 
devrede olması lazım. Bu nedenle 
bizim sistemimiz, hem kamuyu hem 
özeli içeren hibrit bir sistem ve bunun 
sağlıklı olarak sürmesi için hepimiz 
gereken gayreti göstermeliyiz. Burada 
özel sektörün yüzdesel payı konusu 
siyasi iktidarların vereceği kararlar, 
ancak netice olarak devletin varlığı 
ile birlikte özel sektörün varlığı çok 
destekleyici, gerekli ve yararlı.

n Tıbbi teknolojinin kullanımını 
fırsat ve tehditler açısından 
değerlendirmenizi rica edebilir 
miyiz? 

Tıbbi teknoloji aslında yüksek katma 
değer üretebileceğiniz bir teknoloji. 
Bu nedenle sağlık çok kritik ve birinci 
öncelikli alan olarak görülüyor. Tıbbi 
teknoloji sadece hasta iyileştirmek 
değil, her anlamda topluma çok büyük 
faydalarla geri dönüyor. Türkiye 
girişimciler ülkesi ve sağlıkta inovasyon 

son yıllarda çok popülerite kazandı. 
Çok çeşitli sağlık mesleklerinden 
inovasyon yapan gençlerimiz var. 
Sadece hekimler ve sağlık yazılımcıları 
değil, öğrenciler, hemşireler dâhil 
birçok sağlıkçı bugün inovasyon 
yapıyor. Yüksek katma değerli ürünleri 
iyi değerlendirerek ihracata yönelmek 
gerekiyor. Bunu yaparken de bir ülkeye 
girildiği zaman tek tek bireyler ya da 
firmalar olarak değil, Türkiye sağlık 
sektörü olarak hareket etmek gerekiyor. 
Bunun için ihracatçılar Birliği’nin yeni 
genel sekreteri Prof. Kerem Alkin’e 
de öneri götüreceğiz. Yani hastaneler 
dahil sağlık endüstrisinin bütün 
olarak ihracatçılar birliği altında 
örgütlenmesini istiyoruz. Böyle bir 
örgütlenme olduğu takdirde orada 
müthiş bir sinerji ortaya çıkacaktır. Şu 
an Kimya İhracatçılar Birliği altında 
birçok cihaz ve teknoloji firması var, 
ancak orda sadece cihazcılar ya da 
teknoloji üretenler var. Oysa ki ilaç ve 
hastane başta olmak üzere sektörün 
birçok paydaşının birlikte hareket 
etmesi gerekiyor. Burada bizim en 
önemli fırsatımız etrafımızda 2 ila 3 
milyar bir nüfus ile ciddi bir potansiyel 
var ve bu nüfus bizim sağlıkta etki 
alanımızı oluşturuyor. Komşu ülkeler 
4-5 saatlik uçuş mesafesinde tek 
uçakla ülkemize gelebiliyorlar. Ağır 
kalp ameliyatları, kanser tedavileri, 
saç ekimi, nadir hastalıklar vb. çok 
ağır hastaları bile biz ülkemizde tedavi 
edebiliyoruz ve bu komşu ülkeler 
nüfusuna sağlık turizmi yapıyoruz. 
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İhracat için Turkuality markasının 
başına tıp anlamına gelen medikal ya 
da medicine kelimelerinden türetme 
Med ifadesini getirerek MedTurkuality 
markası adı altında sağlık endüstrisi 
ihracatçılar birliğini oluşturabilir ve 
hep beraber bu ihracat hamlesini 
gerçekleştirebiliriz. Diğer taraftan 
en önemli tehdit, şu anda içinden 
geçmekte olduğumuz zorlu dönem; 
bu dönemde gerek devlet tarafında 
gerek özel sektörde sıkıntılar fazla. 
Sağlık sektöründe eğitim, hizmet ve 
hatta araştırma gibi sağlığın bütün 
alanlarında çok ciddi bir birikimimiz 
oluştu ve bu sıkıntılar nedeniyle 
birikimlerin boşa gitme ihtimali biraz 
endişe uyandırıyor. Bu sıkıntılı günleri 
eğer birbirimizle iş birliği yaparak 
dayanışma içinde güçlenerek aşabilirsek 
geleceğe çok daha büyük bir ümitle 
bakabiliriz. Özellikle tıbbi cihaz, 
malzeme, teknoloji bakımından hızla 
artan bir yerlileşme hamlesi var, ancak 
sadece yerli ve millî olmaz mutlaka 
globale de açılmamız ve ihracatı 
hedeflememiz lazım. Yani süratle dışa 
açılmak çok önemli… 

n Sektörün insan kaynakları 
hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

Sağlık sektöründe şanslıyız ki çok 
idealist bir insan kaynağımız var. 
İhracat dışında bir şansımız olmadığı 
için çok hızlı bir şekilde sağlıkçıların 
yabancı dil öğrenmesi gerekiyor. 
Hekimlerde yabancı dil sorunu olmasa 
da hemşirelerde ve bütün diğer sağlık 
mesleklerinde bu ciddi bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. İkinci bir sorun ise, 
genç nüfusun ağır bir işsizlik problemi 
yaşıyor olması. YÖK tarafından birçok 
bölüme eğitim açısından yeterli 
altyapıya sahip olmamasına rağmen 
yanlış biçimde çok fazla sayıda öğrenci 
alınıyor ve bu durumun yarattığı 
sıkıntılar var. Bunlar dışında idealist ve 
vicdanlı sağlık çalışanlarımızın varlığı 
nedeniyle genel olarak bakıldığında çok 
aşılmaz bir problemimiz bulunmuyor. 

n Sağlık alanında faaliyet gösteren 
STK’ların bugünkü durumu ve 
yapılması gerekenler hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Biraz vizyon eksikliği biraz da iş birliği 
kültürü eksikliği var. Onun dışında bir 
sürü olumsuzluğa rağmen çok başarılı 
bir şekilde görev yapıyorlar. Buradaki 

temel problem, STK’lara üye olması 
gereken insanların yeterince sürece 
dahil olmamasından kaynaklanıyor. 
En son Tıbbi Tedarik Kongresi’nde 
“Herhangi bir STK üyesi olmayan 
kimler var?” diye soruldu. Aşağı 
yukarı salonun dörtte biri el kaldırdı. 
Sektör açısından çok ağır sorunların 
yaşandığı bir dönemden geçerken bu 
durum gerçekten çok üzücü! Burada 
örgütlü olmak, örgütüne sahip çıkmak, 
örgütlü mücadele etmek çok önemli. 
Bu nedenle ilgili herkesin en yakın 
STK’ya gidip üye olması, onların verimli 
şekilde çalışması için gayret göstermesi 
gerekiyor. Yapılması gereken sektörün 
tüm paydaşları ile iş birliğinin 
geliştirilmesi. Ayrıca tüm STK’lar 
özellikle ihracat vizyonuyla, sağlıkta 
önder ülke Türkiye vizyonuyla iş birliği 
ve dayanışma içerisinde birlikte hareket 
etmeli… 

n Tıbbi cihaz sektörüne genel 
bakışınız nedir? 

Çok uzun yıllar cerrahi ardından da 
çok uzun yıllar hastane yöneticiliği 
yaptığım her iki dönemde sektör 
paydaşları ile çok uyumlu çalıştım ve 
sektörle ilgili çok olumlu görüşlerim 
oldu. Bugüne kadar bir mesafe alındı, 
gelinen çok önemli bir nokta var 
ve bunu geri değil ileri götürmemiz 
önemli. Bunun ilerlemesi için de 
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 
devletin sağlık sektörüne liderlik 
etmesi gerekiyor. Ve bu sadece 
regülasyon anlamında değil vizyon 
anlamında, sürüklemek anlamında, 
heyecan ve heveslendirmek, motive 
etmek anlamında bir liderlik olmalı. 
Ümit ediyorum ki bu akut problemler 
geçtikten ve akut dönem atlatıldıktan 
sonra devlet bu görevi üstlenecektir. 
En son Tıbbi Tedarik Kongresi de çok 
başarılı bir kongreydi ve orada sektörün 
her bakımdan olumlu bir çizgide 
olduğunu görmek sevindirici idi. Biraz 
daha global bir vizyon ve motivasyon 
ile daha da iyiye gideceği şimdiden 
görünüyor.

n Son olarak sektöre vermek 
istediğiniz mesajlarınızı alabilir 
miyiz?

Dünyada ve sağlık sektöründe çok 
hızlı değişimlerin yaşandığı bir 
dönemdeyiz. Şimdi doğan çocuklar 
ileride hiç bilmediğimiz meslekleri 
yapacaklar. Yani beş senedir aynı işi 

yapıyorsanız, bu işi bir beş sene daha 
sürdürmeniz mümkün değil! İşler 
değişiyor, iş yapma biçimleri değişiyor, 
iş dünyası, ticaret her şey değişiyor. 
Blok zincir diye bir teknoloji geliyor, 
aracıları ortadan kaldırıyor. Yıkıcı 
teknolojiler çağındayız. Tıbbi cihazlar, 
tıbbi teknoloji süratle değişmeye 
devam ediyor. Geçmişte anatomi 
dersini kadavra üzerinde görüyorken 
şimdi bu artık tarihe karışıyor. 
Öğrenciler gözlüğü takıp artık sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik ile 
evlerinde formal kokusu ve kadavranın 
soğukluğu olmadan en mükemmel 
şekilde anatomi öğrenecekler. Yakın 
zamanda stetoskop, mikroskop tarihe 
karışabilir. O kadar büyük ve hızlı 
değişimler geliyor. Sevindirici olan şu; 
Türkiye ve Türk sanayisi, inovasyon 
ve teknoloji anlamında bunların 
gerisinde değil. İnternette gördüğünüz 
bütün yeni gelişmeleri, tıp ve sağlık 
alanındaki yeni gelişmelerin hepsini 
Türkiye’de yapan genç yenilikçi sağlık 
profesyonelleri var. Burada ayakta 
durabilmemiz için bir kere sağlığa 
bütünsel bakmamız ve bir araya gelerek 
teşvik ederek iş birliği kültürüne 
çok önem vermemiz gerekiyor. Biz 
girişimciyiz, girişimcileri ve risk almayı 
seviyoruz, krizlerle baş edebiliyoruz. 
Bizim eksiğimiz, iş birliği kültüründe 
ve bunu geliştirirsek önümüz aydınlık 
olacaktır. Artık devletten çok fazla bir 
şey beklenmemesi gerekiyor. Çünkü 
devlet için de önümüzdeki zamanlar 
zor zamanlar. Bu nedenle biz sağlıkçılar 
daha çok bir araya gelerek iş birliği 
yaparak hep birlikte olarak “Nasıl 
ihracat yapabiliriz?” “Nasıl ihracatı 
artırabiliriz ve yüksek kaliteli mal ve 
hizmet üretmeye devam edebiliriz?” 
bunlara bakmamız lazım ve eğer bunu 
yaparsak gelecek bizim için çok aydınlık 
olacak. Çünkü sadece 80-85 milyonluk 
bir nüfusa değil etrafımızdaki en az 
2-3 milyarlık nüfusa da hitap ediyoruz. 
Gözümüzü, özellikle inovasyon 
tarafından baktığımızda, pazar 
olarak Amerika’ya bile dikebiliriz. 
Çünkü bizim sağlıkta ürettiğimiz 
değerlere birikimlere Amerika sahip 
değil. Amerika bugün daha yeni yeni 
keşfediyor birinci basamağın, bütünsel 
sağlık anlayışının önemini. Biz onun 
için gözümüzü yükseklere dikmeliyiz. 
Devletimizin de desteği ile dünyaya 
öğretebileceğimiz çok şey var. 
Kendimize güvenelim. 
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n Bize kendinizden ve sektöre giriş 
hikayenizden bahseder misiniz?
2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. Aynı yıl sınıf arkadaşım 
ile birlikte Sanayi Bakanlığı desteği 
ile Printek Mekatronik Ltd. isimli bir 
firma kurduk ve talepler doğrultusunda 
sipariş üzerine cihazlar üretmeye 
başladık. Bu kapsamda mikro akışkanlar 
uygulamaları için litografi cihazları, 
moleküler biyoloji uygulamaları için 
PCR, elektroforez, tanssilluminator 
ve santrifüj, şeffaf plak uygulamaları 
için 3 boyutlu yazıcılar ve sanal cerrahi 
planlama için 3 boyutlu yazıcılar 
ürettik. Bu süreç zarfında sipariş 
üzerine cihaz üretmenin yanında, 
temel ürün grupları ile işimizi 
büyütme kararı aldık ve bu kapsamda 
Axolotl Biosystem markası ile MENA 
coğrafyasında ilk kez geliştirilmiş 
olan 3 boyutlu biyoyazıcının ilk 
prototipini çıkardık. 2016 yılı sonunda 
talep toplamak amacıyla, rejeneratif 
tıp ve doku mühendisliği üzerine 
çalışmakta olan akademisyenlerin 
katıldığı bir kongreye katılım gösterdik. 
Kongrede karşılaştığımız yüksek talep 
doğrultusunda bu amaca uygun yeni bir 
şirket kurma kararı aldık.

n Çiçeği burnunda tabir 
edilebilecek bir firmanız var o 
halde. Peki firmanızın ortaklık 
yapısı, kuruluş amacı ve faaliyet 
alanları nelerdir?
Evet, sektörde ikinci yılımızı doldurmak 
üzereyiz. Axolotl Biyosistemler Ltd. 
Mayıs 2017 yılında KOSGEB Ar-Ge 
İnovasyon Desteği ile hayata geçirildi. 
Şirketin kuruluş amacı biyofabrikasyon 
sektörünün ihtiyaç duyduğu cihazları 
sunabilmekti. Zamanla hitap ettiğimiz 
sektör, biyofabrikasyonun bir üst 
kümesi olarak tanımlanabilecek doku 
mühendisliği cihazlarına doğru evrildi. 
Şirketi iki ortak olarak kurduk, ancak 
şu anda şirket üzerinde İTÜ Teknokent, 
Diffusion Capital Partners ve Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın hisse 
opsiyon hakları bulunmaktadır. Bu 
kurumlardan aldığımız fonlarla hızlı 
bir şekilde büyümeyi sağladığımızı 
söyleyebilirim.

n Sektör hakkında beklentileriniz 
ve değerlendirmeleriniz nelerdir?
İlk olarak yurtiçi pazarda 
faaliyetlerimizi sürdürmekteydik, 
bununla birlikte önümüze çıkan 
fırsatlar doğrultusunda Amerika 

Özellikle sağlık sektörüne 
büyük kolaylık sağlayan üç 

boyutlu yazıcıların kullanım 
alanları artmaya devam 

ediyor. Ürünleri Türkiye’de 
olduğu kadar ABD’de 
Stanford Üniversitesi, 

Penn State Üniversitesi 
gibi üniversitelerde tercih 
edilen ve 3D biyoyazıcılar 

ile organ üretimi 
gerçekleştiren Axolotl 

Biosystems’in çalışmaları 
gelecek için umut veriyor. 

Onur Samet YILDIRIM
Axolotl Biosystems CEO
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Birleşik Devletleri’ne cihaz satışları 
gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında 
ise Avrupa, Çin ve Hindistan’da 
distribütörlük ağı kurduk. Son 1 yılda ise 
üretimimizin %25’ini ABD’de bulunan 
üniversitelere gerçekleştirmekteyiz. Bu 
anlamda firmamızın büyümesinin hız 
kaybetmemesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ihracat yapmamız ile 
mümkün oldu.
Yurtiçi pazarda ana müşteri grubumuzu 
üniversiteler oluşturmaktadır. 
Üniversitelerin cihaz satın alabilmesi 
için TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve 
Ajansları, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Fonları ve Avrupa Birliği Fonları 
kullanılmaktadır. Maalesef Avrupa 
Birliği dışında fonlanan diğer projelerde 
ürünün tesliminden sonra oldukça uzun 
süreler boyunca ödeme alma imkânı 
bulunmamaktadır. Ek olarak kimse 
vadeleri öngörememektedir. Bu da bizim 
gibi sektöre yeni giriş yapmış şirketlerin 
nakit akışı süreçlerini yeri geldiğinde 
oldukça zorlamaktadır. Çıkardığımız 
dersler doğrultusunda, yurtiçinde 
üretim yapmanın düşük maliyetlerini 
kullanıp yurtdışına satış yapmayı 
temel hedef olarak benimsediğimizi 
söyleyebilirim.

n Bize ürünlerinizden ve 
projelerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Ürünlerimizi dört ana başlığa 
ayırabiliriz: 
l Bioprinting Sistemleri
l Electrospinning Sistemleri
l Biomaterial Testing Sistemleri 

l Kaplama Sistemleri. 
Amiral gemisi olarak tabir 
edebileceğimiz ürün grubumuz ise 
Bioprinting Sistemleridir ve ihracatımız 
tamamen bu gruptan oluşmaktadır. 
Toplamda yirmi farklı ürünümüzün 
kurulumları çeşitli üniversitelere 
gerçekleştirilmiştir.
Şu anda TÜBİTAK 1507 destek 
programı kapsamında fonlanmakta 
olan iki farklı biyofabrikasyon cihazı 
projemiz de bulunmaktadır. Bu 
projelerin temel hedefi, biyofabriaksyon 
teknolojilerini araştırma odağından 
uzaklaştırıp bir imalat teknolojisi haline 
getirebilmektir.

n Yenilikçi tıbbi cihazlarına ait 
birçok ödülünüz var, bunu nasıl 
başardınız?
Bu noktada temel faktör, disiplinler 
arası çalışma yetkinliğine sahip bir 
ekibe sahip olmamızdır. Bu anlamda 
mekatronik sistem tasarımı, gömülü 
sistem tasarımı, ara yüz tasarımı, kök 
hücre ve doku mühendisliği bilgilerinin 
bütünleşik bir şekilde uygulanması ile 
ürünlerimiz geliştirildi.
Rejeneratif tıp ve doku cihazları üzerine 
konuşmamız gerekirse, kullandıkları 
teknolojiler aslında oldukça eski. Şirket 
içerisinde geliştirdiğimiz sistemler 
ile birlikte maliyetleri dramatik bir 
şekilde düşürmeyi başardık ve sektörü 
demokratize etmek anlamında önemli 
adımlar attığımızı düşünüyorum. 
Sentetik biyoloji cihazlarında sektörün 
oturması gerçekleşmiş ve konu ile ilgili 
en ileri teknoloji ne ise o kullanılmakta. 

Bulunduğumuz sektörde ise bu durum 
çok farklıydı; bizimle birlikte değişmeye 
başladı da diyebilirim.

n Genç bir girişimci olarak, 
tıbbi cihaz sektörünün işleyişi, 
uygulamalar ve mevzuatlar 
konusunda yaşanan en temel 
sorunların ne olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Bizler gibi girişimci olarak bu sektörde 
faaliyet gösteren ve klinik amaçlı 
ürünler üreten firmalar adına en büyük 
zorluğun sertifikasyon sürecindeki 
tecrübe eksikliği ve finansal yetersizlik 
olduğunu  belirtebilirim. Bu anlamda 
SEİS’in gerçekleştirmekte olduğu 
mentorluğun ve Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı’nın fonlarının daha 
aktif bir şekilde kullanılmasıyla 
sektörün belirli dikeylerde 
hızla büyümesini sağlayacağına 
inanmaktayım.

n Genç SEİS projesinin ilk 
üyelerinden birisi olarak, bu 
platform konusunda neler 
düşünüyorsunuz?
Platform içerisinde oldukça yüksek 
bir enerji olduğunu belirtmek 
isterim. Üyeler arasında her anlamda 
sürekli bir yardımlaşma ve birbirini 
gerektiği hususlarda doğru bir şekilde 
yönlendirme mevcut. Bu bağlamda 
üyelerin birbirine destek olduğu 
ve işlerini büyütmeleri konusunda 
birbirine yardımcı olduğu bir 
topluluk içinde bulunmaktan dolayı 
memnuniyetimi dile getirmek isterim.
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BİR KADINBİR ERKEK

Belki de insanların en 
muhteşem yeteneği 

engelleri aşmak ve dünyayı 
değiştirmek amacıyla sahip 
olduğu yenilik ve yaratma 
yeteneğidir… Dünyanın en 
değerli markalarının aynı 

zamanda dünyanın en inovatif 
şirketleri olmaları tesadüf 

olmasa gerek... 

iNOVASYON iÇiN 
iNOVATiF EYLEMLER
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Ürün hizmet 
standartlarından, örgütsel 
ve yönetimsel yeniliklere 

inovasyonun hakkını vermenin 
sonucu marka değerine direk olarak 
yansıyor. Bu, inovasyon kavramının 
çağımızdaki önemini ve firmaların 
marka değerlerine nasıl bir katkıda 
bulunduğunu gözler önüne seriyor.
Sıkça duyduğumuz gerek ekonomiler 
gerekse iş dünyası için ekseriyetle 
sohbetlere konu olan inovasyon 
kavramı, günden güne daha da önemli 
bir role bürünüyor. İşletmeler için 
vazgeçilmez bir dinamizm ve rekabet 
kaynağı, dahası bir başarı mottosu 
olarak karşımızda duruyor. Peki, “Nedir 
bu inovasyon kavramı? Neyi ifade eder 
ve neleri kapsar? Ne kazandırır ne 
kaybettirir? Her yenilik bir inovasyon 
mudur? Her icat inovatif bir eylem 
midir?”

İNOVASYON İLE ÇAĞA UYUM SAĞLAMAK 
Yaşadığımız dünyanın bugünkü haline 
bürünmesi, ilkel çağlardan bugüne 
yapay zekâlardan bahsedebildiğimiz 
bir çağa gelebilmemiz şüphesiz inovatif 
düşüncelerin eserleridir. Bazılarımız 
içinde bulunduğumuz teknolojik 
çağı ve doğallıktan günden güne 
uzaklaştığımız bu dünyayı sevmese 
de dünyadaki kıt kaynakları idare ve 
sevk için birtakım inovatif fikirlere her 
zaman muhtaç olacağımız çok açık. 
İnovasyon kavramı, ekonomiler için 
sürdürülebilirliğin sağlanması, 
toplumlar için refah düzeyinin 
yükseltilmesi anlamına gelirken 
firmalar için rekabet gücünün 
temel yapıtaşı olarak karşımıza 
çıkıyor.
Her ne kadar Türkçeye ‘yenilik’ olarak 
geçse de yenilikten çok daha fazlasını 
ifade eden bu kavram, OECD’ye göre; 
bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da 
hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir 
imalat ya da dağıtım yöntemine ya da 
yeni bir toplumsal hizmet yöntemine 
dönüştürmeyi ifade ediyor. Bir başka 
ifadeyle elimizdeki bütün kaynakları, 
yeniden yorumlayarak çağa uygun hale 
getirip fark yaratma sanatı olarak da 
düşünebiliriz. Bu yönüyle birçok kurum 
ve işletme için rekabet üstünlüğü 
elde etmenin, büyümenin ve gücünü 

artırmanın bir yolu olarak görmek 
ve hatta firmalar için muhtaç olunan 
kudret olarak tanımlamak yanlış 
olmayacaktır. 

HER ALANDA İNOVASYON
Artık rekabet avantajının tek 
belirleyicisi maliyetler olmaktan çıktı. 
Bunun yerine firmalar için birçok 
faktör, rekabet avantajı kazanmak veya 
mevcut pazar payını koruyabilmek için 
hayati önem taşır hale geldi. Müşteri 
ve pazar ihtiyaçlarına cevap verme 
hızından, ürün veya hizmet tasarım 
ve dizaynına, ürün kalitesinden ürün 
yaşam süresine birçok faktör; pazara 
girmek, pazar payını artırmak ve hatta 
mevcut pazar payını korumak için 
ayrı ayrı önem teşkil ediyor. Bütün 
global değişimler, firmaları mevcut 
olanı sürdürmekten çok, elindeki 
her türlü kaynağı çağın gereklerine 
daha uygun hale getirebilmeye ve 
inovatif düşünüp inovasyon yapabilme 
becerisini kazanmaya zorluyor. 
Bu bağlamda düşünüldüğünde ise 
günümüz firmaları, sadece ürün veya 
hizmet üzerinde inovasyondan ziyade, 
işletmenin bütün fonksiyonlarında 
inovatif bir paradigmaya muhtaç 
kalıyor. Ürünün bileşenlerinden teknik 
özellik ve kullanım kolaylığına, üretim 
süreçlerindeki ekipmanlardan teslimat 
yöntemlerine, ürün veya hizmetin 
pazarlanmasında kullanılan pazarlama 
araçlarından örgütün yönetim ve 
organizasyon yapısına kadar birçok 
faktör oldukça önemli hale geliyor. 
İnovasyon türleri dediğimizde konuyu 
dört başlık altında incelememiz 
mümkün (OECD).

1. Ürün inovasyonu: Yeni veya 
önemli ölçüde geliştirilmiş mal 
veya hizmeti ifade eder. Ürünün 
teknik özellikleri, bileşenleri, 
malzemeler, üründe kullanılan 
yazılım, kullanım kolaylığı veya 
diğer fonksiyonel özelliklerdeki 
önemli geliştirmeleri içerir.

2. Süreç inovasyonu: Yeni veya 
önemli ölçüde geliştirilmiş bir 
üretim veya teslimat yöntemini 
ifade eder. Teknikler, ekipman 
ve/veya yazılımdaki önemli 
değişiklikleri içerir. 

3. Pazarlama inovasyonu: Ürün 
tasarımı veya ambalaj, ürün 
konumlandırma, ürün tanıtımı 
veya fiyatlandırmada önemli 
değişiklikleri içeren yeni bir 
pazarlama yöntemini ifade eder.

4. Örgütsel inovasyon: Ticari 
uygulamalardan yönetim biçimine, 
örgütsel yapıdan dış ilişkilere yeni 
bir organizasyonel yöntemi içerir. 

İNNOVATİF MARKALAR
Google firmasını diğer şirketlerden 
ayırarak dünyanın en değerli ve 
en inovatif markalarından biri 
olmasını sağlayan temel özelliği 
neydi? Birçok yönetim bilimciye göre 
Google’ın başarısı yenilikçi ve yaratıcı 
yönetim anlayışıyla birlikte inovatif 
bir organizasyonel yapıya sahip olması 
ile de ilişkilendiriliyor. Çalışanlarına 
verdiği değer ve onların mutlu ve 
huzurlu olması için getirmiş olduğu 
uygulamalar, sunduğu rahat ve konforlu 
çalışma ortamı gibi inovatif yenilikler 
onu bir dünya devi haline getirdi. 
Örgütsel yapınızda yaptığınız her türlü 
inovatif değişim ya da işletmedeki açık 
sistem anlayışının benimsenmesine 
dair her bir çaba, inovasyon adına 
atacağınız diğer adımlara zemin 
hazırlayacaktır. Bir başka deyişle 
“İşiniz A ürününü veya B hizmetini 
satmak ise sizi başarılı yapacak olan 
tek şey doğrudan bunlara yönelik 
inovasyonlar olmayabilir.” Çünkü 
buzdağının görünmeyen yüzünde 
yapacağınız ufak bir inovasyon kelebek 
etkisi ile bütün sonucu değiştirebilme 
yeteneğine sahiptir. Örneğin örgütsel 
yapınızdaki veya liderlik tarzınızdaki 
bir değişim yaratıcılığı artırabilir 
ya da çalışan güçlendirme yöntemi 
ile çalışanların etkilerini veya 
yaratıcılıklarını artırmanız mümkün 
olabilir. Böylelikle bir anda kurum 
olarak sizin hesabınıza düşünen 
birçok beyin haline gelebilirsiniz. Son 
zamanların en inovatif şirketi olarak 
değerlendirilen ve tahtını kaptırmaya 
hiç de niyeti olmayan Apple firmasının 
kurucusu Steve Jobs’un “Hedefim 
sadece muhteşem ürünler üretmek 
değildi, muhteşem şirketler kurmak 
oldu hep.” sözü konuyu oldukça güzel 
özetliyor. 

ü
NİLÜFER KIRAÇLI LEBLEBİCİOĞLU
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İNOVASYON LİDERLE TAKİPÇİYİ 
BİRBİRİNDEN AYIRIR
21. yüzyılın inovasyon gurusu 
Steve Jobs’a ait başlıktaki bu sözler 
inovasyonun ne kadar önemli bir 
kavram olduğunu çok net bir şekilde 
özetliyor. Boston Consulting Group’un 
her yıl gerçekleştirdiği global inovasyon 
araştırmasının sonuçları ışığında 
hazırlanan ‘En İnovatif Şirketler 2018’ 
raporu açıklandı. Buna göre Apple yine 
zirveyi bırakmayarak birinci sıradaki 

yerini koruyor. Aslında bu listeyi 
tek başına değerlendirmek yetersiz 
kalabileceğinden 2018 yılının en değerli 
markalarına da bakmak gerekiyor. 
Her iki listede görüldüğü üzere Apple, 
hem inovasyonda hem de toplam marka 
değerinde dünya birincisi olarak yer 
alıyor. Bu sonuçlar Steve Jobs’un 
“İnovasyon, liderle takipçiyi 
birbirinden ayırır.” sözünün 
ne kadar yerinde olduğunu bir 
kez daha gösteriyor. Zira Apple 
yıllardır 1. sıradaki yerini muhafaza 

ederek ve her zaman lider olarak 
takipçilerinin bir adım önünde yer 
alıyor. 

2003 yılında, Martin Eberhard 
tarafından kurulmuş elektrikli araç 
ve elektrikli araç motor parçaları 
tasarlayan, üreten ve satan bir Amerikan 
şirketi olan Tesla, 2008 yılında 
şirketin başına Elon Musk’ın 
gelmesi ile birlikte büyük bir ivme 
kazandı ve 2018 yılının en inovatif 
altıncı markası oldu. Peki, ne oldu da 

HER YENİLİK BİR İNOVASYON MUDUR
Türkçe ’ye yenilik olarak yerleşen 
inovasyon kavramı, aslında yenilikten 
çok daha fazlasını kapsıyor ve yenilik 
kavramı inovasyonu tanımlamakta 
yetersiz ve eksik kalıyor. Zira ünlü 
yönetim Profesörü Peter F. Drucker, 
inovasyonun yenilikten (novelty) daha 
kapsamlı bir kavram olduğunu ve 
yenilikten farklı olarak inovasyonun 
bir değer yarattığını belirtiyor. Bu 
durumda gerçekleştirilen her yeniliği 
bir inovasyon olarak kabul etmek 
doğru olmayacaktır. Ayrıca yine 
inovasyonun sıkça karıştırıldığı bir 

diğer kavram yaratıcılık (creativity) 
yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ile 
ilişkiliyken inovasyon ise bu fikirleri 
bir ürün ya da hizmete dönüştürme 
süreci ile ilişkilidir. İnovasyon denince 
akla gelen bir diğer kavram olan icat 
(invention), yeni fikirler yaratmak 
ve bunları işler hale getirmek için 
ortaya konulan tüm çabaları ifade 
ederken inovasyon, bu icatların 
kullanım süreçlerini de kapsıyor. 
Kullanım süreci, ticari geliştirme, 
uygulama ve transferi kapsar; 
belli hedeflere yönelik fikirlere ve 
icatlara odaklanmayı, bu hedefleri 
değerlendirmeyi, araştırma ve/veya 

geliştirme sonuçlarının transferini ve 
teknolojiye dayalı sonuçların geniş 
bir alanda kullanımını, yayılmasını 
ve yaygınlaştırılmasını da içine alır. 
Yani icat, yeni eğilim ve süreçlerin 
yaratılması iken inovasyon, 
yeni şeyler vasıtasıyla değişimin 
başlaması olarak ifade edilebilir. 
Bu noktada inovasyon için çok 
büyük bir öneme sahip olan süreç 
kavramı karşımıza çıkmaktadır. Yani 
inovasyon, yeni bir fikir, teknoloji, 
ürün ya da hizmet fikrinin üretilip 
toplumun ve pazarın ihtiyacına 
göre şekillendirilerek tüketicilere 
ulaştırılması sürecidir.

İnovasyon Süreci Modeli 
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bu firma bu kadar kısa bir süre içerisinde 
dünyanın en başarılı şirketlerinin 
arasında yer aldı? Az önce inovasyonun 
icat ve yaratıcılıktan farkından 
bahsetmiştik. Belki de Tesla, bu farkı 
anlatabilmek için gösterilebilecek en 
uygun örneklerden biridir. Tesla, ne 

otomobili icat etti ne de elektriği. 
Onun yaptığı, icat edilmiş mevcut 
teknoloji ve yenilikleri bir araya 
getirip toplum, çevre, dünya ve 
hatta evren için yeni ve çığır 
açan kullanım alanları yaratarak 
inovasyon gerçekleştirmekten başka 

bir şey değildi. Tesla, birbirileriyle 
uyumlu inovatif parçalar yaratarak 
otomotiv sektörünü değiştirmeyi 
amaçlamaktaydı. Öyle ki Tesla’nın tüm 
pazarlama, üretim, satış ve teknoloji 
stratejileri, rakiplerinden belirgin bir 
şekilde farklılık gösteriyor. 

Tablo
2018 yılının 
en inovatif 
şirketleri

Tablo
 2018 yılının 
en değerli 
markaları

Kaynak
Boston  
Consulting Group

Kaynak 
Interbrand
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SAĞLIKTA İNOVASYON
Sağlık hizmetlerinde inovasyon, 
sosyal sorunları çözmeyi amaçlayan 
sosyal inovasyonlar kapsamında 
yer alır. Sosyal inovasyon ise sistem 
düzeyinde değişiklikler yaparak 
yoksulluk, eğitim, sağlık ve diğer 
insani gelişme sorunlarına gelebilecek 
yeni yaklaşımları teşvik eder. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘sağlık 
inovasyonunun’ sağlık hizmetlerinin 
verimliliğini, etkinliğini, kalitesini, 
sürdürülebilirliğini ve güvenliğini 
geliştirdiğini açıklar. Bu tanım, 
iyileştirilmiş sağlık hizmetleriyle 
sonuçlanan yeni veya gelişmiş sağlık 
politikaları, uygulamaları, sistemleri, 
ürünleri, teknolojileri, hizmetleri ve 
dağıtım yöntemlerini içerir. 

Sağlık kuruluşları kaliteyi, erişimi ve 
verimliliği artırmak, israfı ortadan 
kaldırmak ve maliyetleri düşürmek 
için bugünlerde hiç olmadığı kadar 
zor zamanlardan geçtiğinden sağlık 
sektöründe inovasyon önemli bir odak 
noktası haline gelmektedir. Sağlık 
işletmeleri, mevcut sistemlerinde 
sadece ellerinden gelenin en iyisini 
yaparak ya da daha çok çalışarak 
sektörde sürdürülebilirliklerini 
sağlayamazlar. Zira sağlık sektörü 
sürekli gelişiyor ve büyük bir değişimin 
içinde yer alıyor. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNAOVASYON 
YAPMANIN ZORLUKLARI 
Diğer sektörlere kıyasla sağlık 

sektöründe inovatif düşünceler 
geliştirmek göreceli olarak daha zordur. 
Sektörde değişimi teşvik etmeyi 
zorlaştıran devlet tarafından getirilen 
regülasyonlar, etik standartlar, çevresel 
faktörler, bürokrasi, politik tartışmalar 
gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bu 
sorunları aşmak her ne kadar zor olsa 
da bunları minimize ederek sağlıkta 
inovasyonun önünü açıp toplum 
refahı ve yaşam kalitesinin artırılması 
hedeflenmelidir. 

Özet olarak, sağlıkta inovasyonun 
nihai amacı, sağlık sisteminin 
performansını optimize ederek 
kamu ve kişisel sağlık ihtiyaçları 
ve taleplerini karşılama yeteneğini 
artırmaktır. 
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VERİLERİNİZ 
GüVENDE Mi
Maslow’un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde 
fiziksel ihtiyaçlar olan yiyecek, içecek barınma 
ihtiyacından sonra piramidin alttan ikinci 
basamağı güvenlik ihtiyacı. Veriler için bir 
ihtiyaç hiyerarşisi yazmak istersek emin olun 
birinci ihtiyaç güvenlik ihtiyacı olurdu. 
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Veri depoladığımız üniteler, 
elektrik varlığında bir 
kez yazıldıktan ve fiziksel 

güvenliği sağlandıktan sonra elektrik 
olmasa da o veriyi uzun yıllar, hatta 
fiziksel koşulları uygun tutabilirseniz 
sonsuza dek saklayabiliyorlar. Bu 
sebeple onlar için yiyecek içecek yani 
elektrik değil, güvenlik birinci ihtiyaç. 
Peki nedir bu veri güvenliği ve onu 
nasıl sağlarız? Verilerimizi hem offline 
ortamda yani elektriksiz ortamda hem 
de kaba tabirle elektrikli yani online 
ortamda nasıl güvenli şekilde tutarız? 
Günümüzde her sensor her klavye 
basışı her gezdiğimiz web sayfası 
ve kişisel olarak ürettiğimiz her 
veri bir şekilde uygun bir ortamda 
saklanmak zorunda. Artık her şey 
verilerle yürüyor. Big data diye tabir 
edilen büyük veri analizleri, gelecek 
analizi, yorumlama, hatta bir ürün 
satın alırken geçmişe dönük satış 
adedimiz, mevsimsel analizler, 
müşteri kayıtlarımız gibi tüm bilgiler 
ürettiğimiz, sakladığımız veriler ve 
analizler sayesinde toplanıyor ve 
anlam kazanıyor. Bu kadar işimizi 
gören, bize geleceği gösteren, analiz 
etmemizi sağlayan bir yığın veriyi nasıl 
güvenli şekilde tutabiliriz? Günümüzde 
bu veriler ya bilgisayarımızın hard 
disklerinde ya yedek aldığımız 
yedekleme ünitelerinde ya da bulut 
ortamı olarak isimlendirdiğimiz 
internet ortamındaki sürücülerde veya 
hepsinde birden saklanıyor. 

VERİ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR
Fiziki olarak ortam koşullarından 
etkilenebilen veri saklama 
ortamlarımız, online ortamda da 
kötü niyetli kişilerin saldırılarından 
korunmak zorunda. Dilerseniz önce 
fiziki olarak bu verileri nasıl güvende 
tutabiliriz onu inceleyelim birlikte. 
Öncelikle ilk dikkat etmemiz gereken 
ve veri saklamanın altın kuralı olan 
husus, asla verilerinizi tek bir sepette 
saklamamak. Mutlaka yedeklerimizi 
fiziki olarak farklı ortamlarda tutmak, 
mümkünse bir yedeği offline tutmak 
yani bilgisayara veya internete bağlı 
herhangi bir ortamda tutmamak birinci 
kuralımız olmalı. Yedekleme amacıyla 
kullandığımız takılabilir hard diskler 
ve USB diskler, önemli verilerin uygun 
birkaç formatta yedeği alındıktan 
sonra online bağlantıdan çıkarılmalı 

ve nem almayan, statik elektrikten 
korunabilen, ısı altında kalmayan ve 
fiziki güvenliği sağlanmış ortamlarda 
saklanmalıdır. Kişisel bilgisayarlarınızın 
hard diskleri, hatta USB bellekler, 
diskler aslına bakarsanız o kadar zayıf 
ürünler ki hiçbir problem olmadan 
tıkır tıkır çalışan hard diskiniz bir gün 
bir anda çalışmayı bırakabilir veya 
erişilemez hale gelebilir. Sebebini dahi 
anlayamazken bu durumun yarattığı 
etki eğer verilerinizin bir yedeği yoksa 
tam anlamıyla şirkette bir facia ile 
sonuçlanabilir. Her ne kadar hard 
disk kurtarma şirketleri nispeten 
çözüm sunsa da çok basit şekilde 
yedekleyebileceğiniz ve güvenliğini 
sağlayabileceğiniz verileriniz için neden 
bu kadar strese giresiniz ki!
Fiziksel veri güvenliği deyince bir 
başka çözüm ise NAS adı verilen 
genellikle birden fazla hard diski 
içinde barındırabilen networkünüze 
bağlanan cihazlarla sağlanabilecek 
çözümdür. Raid adı verilen bir teknoloji 
ile verilerinizi aynı anda 2-3 hard diske 
birden yazan, birinde fiziksel bir sorun 
olursa anında diğerinden yedeklemeyi 
sağlayan bu çözümler, fiziki olarak NAS 
cihazınızı çaldırmadıkça size çözüm 
sunabilir. Tabi hemen “Ne kadar güzel 
bir çözüm, hemen uygulayalım.” diye 
düşünmemelisiniz. NAS cihazlarının 
birden çok bilgisayardan aynı noktaya 
veri depolama ve güvenlik hizmeti 
sağladığı gerçeği ve kolaylığı bir yana, 
gerek fiziki olarak ulaşımının kolay 
olması gerekse de networke bağlı 
olması dolayısıyla aynı zamanda bir 
güvenlik açığı oluşturduğunu da göz 
ardı etmemeniz gerekmektedir. 
Veri güvenliğinde altın kural şudur: 
Hard disk veya USB ile depolanan 
bir veri ortamına birden fazla kişi 
ulaşabiliyorsa ona başkaları da 
ulaşabilir. İşte tam da bu sebeple bir 
veri güvenliği ancak ve ancak offline 
yani fişten çıkarılmış bir cihazdaki 
verilerin fiziki olarak uygun ortamlarda 
saklanması ile sağlanabilir.  
Bu tarih öncesi bir çözümmüş gibi 
görünse de emin olun, bildiğimiz 
büyük dev çelik kasalarda şifreleme 
yöntemleriyle verileri kriptolanmış 
şekilde saklanan offline bir hard 
diskten daha güvenli değildir. “Offline 
mı çalışacağız, başka bir yöntem yok 
mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Tabi ki 
var olmaz olur mu? 

ONLİNE VERİ GÜVENLİĞİ
Online veri güvenliği konusu, veri 
dünyasının en önemli problemi 
olarak karşımıza çıkıyor. Öylesine 
önemli ki dünyada bu alanda bir 
bilgisayar mühendisliği alt uzmanlık 
alanı dahi var ve bu alanda uzman 
bilim adamları sürekli çalışıyorlar. 
Blockchain teknolojisi dahi veri 
güvenliği amacıyla çıkarılmış bir 
teknoloji aslına bakarsanız. Birden 
çok kişiye verinin dağıtılması ve bu 
verilerin değiştirilmesinin bu sayede 
imkansızlaştırılması amaçlanmış. 
Tabi bu konu, online veri güvenliği 
konusundan biraz farklı ve daha çok 
verinin değiştirilmemesinden emin 
olmak için geliştirilmiş bir yaklaşım. 
Günümüzde online veri güvenliği için 
olmazsa olmaz olan şey personelin 
eğitimidir. “Ne ilgisi var?” demeyin! 
Dünyada yaşanan veri hırsızlığı 
vakalarının nerdeyse tamamı personel 
hataları ve toplum mühendisliği 
yöntemleri ile oluşuyor. Kötü niyetli 
saldırgan önce şirketinizin işleyişini 
öğreniyor; sorumlu kişiler, bu kişilerin 
ilgi alanları, istekleri gibi konularda 
derin araştırmalar yapıyor ve belki 
onunla online ortamda dost oluyor. 
Bir şekilde onun bilgisayara bir yazılım 
kurmasını, bir yere tıklamasını, bir 
şeyi kabul etmesini sağlıyor. Ardından 
bilgisayarına trojan adı verilen 
Truva atını yerleştirerek verilerinizi 
tereyağından kıl çeker gibi alıyor, 
şifreliyor ve sizi bu verilerle ya tehdit 
ediyor ya da ticari veya legal zarar 
verecek şekilde bu verileri size karşı 
kullanıyor. İşte bunları engellemenin 
kesinlikle birinci yolu veriye, bilgisayara 
fiziki olarak erişimi olan her personeli 
eğitmekten geçiyor. 
Bu arada verilerinizi, online bir 
bulut depolama hizmeti ile de 
yedekleyebilirsiniz. “Bu durumda 
verilerim güvende olur mu?” derseniz, 
bu sistemleri veri güvenliği için 
değil sadece yedek alma maksadıyla 
kullanmanızı öneririm. Zira sadece 
kullanıcı adı ve parolanızla bu 
sistemlere erişim çok kolay. 
Kullanıcı adı parolanızı bir internet 
kafede, bir başka kişinin bilgisayarında 
bir şekilde girmek zorunda kalırsanız 
ve o kişinin bilgisayarına bir trojan ya 
da klavye kaydedici yazılım yüklendiyse 
kullanıcı adı ve parolanızı kolaylıkla 
çaldırdınız demektir. 

V
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Bu kullanıcı adı ve parola ile kötü 
niyetli bir kişi çok rahatlıkla online 
bulut alanındaki verilerinize erişebilir. 
Bu yüzden hiçbir önemli verinin 
buluta yedeklenmesi önerilmez. En 
basitinden buluta yüklediğiniz yerde 
fiziki bir bilgisayarın başında görevli bir 
personel bekliyor. O personel isterse 
tüm verilerinize istediği gibi erişebilir, 
istediği gibi de değiştirebilir, bunu 
unutmamanız gerekiyor. 

TEHLİKELERDEN KORUNUN
Peki “Bu bilgisayarları kullanıcı 
hataları olsa dahi korumanın bir yolu 
var mı?” derseniz, gerçekten işin 
uzmanı olup dünyada isim yapmış belli 
hacker grupları ile karşılaşmadıysanız 
aslına bakarsanız bu Truva atlarını 
engellemenin yolları mevcut. Bu alanda 
alınabilecek öncelikli önlemlerin, 
Microsoft Windows teknolojilerini 
kullanan bir bilgisayarınız varsa 
güncellemeleri düzenli yapmak ve 
kesinlikle bilgi işlem personelinizin 
veya bilgisayarlarınızla ilgilenen 
firmanın önerilerine uymak olduğunu 
söyleyebiliriz. “Herkes sürekli bunu 
söylüyor, bunun ne faydası var, nedir 
bu?” derseniz de her yazılım gibi işletim 
sistemleri de bilgisayara yazılmış bir 
yazılım olarak eksik parçalar, gözden 
kaçan güvenlik açıkları ile dolu. Büyük 
firmalar bu açıkları keşfettiği anda, 
bu açıkları düzeltecek güncellemeleri 

merkezden bilgisayarınıza göndererek 
artık o açığı kullanıp bilgisayarınıza 
saldırabilecek saldırganlardan 
korunmanızı sağlıyor. O yüzden 
güncellemeler olmazsa olmazımız. 
Tabi bir başka altın kural da açık 
kaynak kodlu yazılımlar kullanmak 
gerektiği... Kaynak kodlarını 
göremediğiniz hiçbir uygulamanın, 
eğer yazılımı yapan firmaya bir güven 
probleminiz varsa sizi tam olarak 
koruduğunu söyleme imkânımız yok. 
Onun için veri güvenliğine ekstra önem 
veren firmalar, dışarıdan bir yazılım 
desteği satın almak yerine, kendi bilgi 
işlem birimlerinde yazılımcı veya 
yazılımcılar istihdam ederek ihtiyaçları 
olan yazılımı açık kaynak kodlu şekilde, 
yine açık kaynak sistemleri kullanarak 
yazdırıyor ve bu alanda da ekstra bir 
koruma sağlayabiliyorlar. Tabi bu kadar 
ciddi bir veri güvenliği sağlama ihtiyacı 
genelde bankalar, devlet teşkilatları ve 
askeri alanlarda oluyor. 
Bir diğer koruma yöntemi ise koruyucu 
yazılımlar. Bunlar da herkesin sık 
sık duyduğu Antivirus, Firewall, 
Anti Malware gibi isimlerle piyasada 
bulunan koruyucu yazılımlar. 
Mcafee, Norton, Eset vb. firmaların 
ürettiği bu yazılımları satın alarak 
bilinçli bir bilgi işlem personeli 
tarafından doğru konfigüre edilmesini 
sağlarsanız birçok veri hırsızlığından 
korunabileceğinizi söyleyebiliriz. Tabi 

iş bu kadarla kalmıyor, yazılımsal 
olarak bu yazılımların dahi açığı 
olabiliyor ve işin uzmanı kötü niyetli 
bir kişiyle karşılaşırsanız buralardan 
dahi verilerinize ulaşılıp verilerinizin 
çalınması söz konusu olabiliyor.
“Peki daha başka ne yapacağız, başka 
çözümler de var mı?” derseniz, evet 
var. En üst düzey koruma fiziki 
firewall adını verdiğimiz sistemlerle 
yapılabiliyor. Ekstranın üstü ekstra 
veri güvenliği sağlamak isterseniz de 
dışarıdan bilgisayarınıza yapılacak 
neredeyse tüm saldırıları bertaraf 
edebilecek fiziki firewall cihazları 
mevcut. Zyxel, Sonic, Fortigate, 
Mikrotik gibi firmaların ürettiği bu 
cihazlar ağınızın dışarıya açılan kısmına 
fiziki olarak monte edilerek bir çeşit 
modem gibi tüm ağınızı dinliyor, 
doğru konfigüre edilmesi ile dışarıdan 
yaşanacak toplu saldırıları çok çok 
yüksek bir yüzdeyle engelleyebiliyor. 

EĞİTİM ŞART
Veri güvenliği konusunda daha çok 
şey yazılabilir ama aslına bakarsanız 
her şeyin başı eğitim sözü kesinlikle 
veri güvenliğinde de başucu cümlemiz 
olmalı. Verilere erişimi olan personelin 
doğru eğitimi, hiçbir güvenlik 
sisteminden daha etkin değil. Bir 
örnek vermek gerekirse, alt düzey 
bir personeliniz dahili hattan biri 
tarafından aranıyor: “Ben kurumsal 
kaynak planlama uzmanıyım. Genel 
Müdür Bora Bey tarafından göreve 
getirildim. Siz Feyza Hanımsınız 
galiba doğru mu aradım? Ben şu an 
intranetten bir bilgi araştırıyorum. Şu 
satışla ilgili verilerde bir problem var 
sanırım. Bana yardımcı olabilir misiniz? 
Murat Bey sizden yardım alabileceğimi 
söyledi.” dediğini farzedelim. 
Bu isimlerin tamamı da şirket 
hiyerarşisinde önemli bir mevkide ve bu 
kişinin de çok fazla görüşemeyeceği bir 
konumda. Sizce o personeliniz bu kişiye 
yardımcı olur mu olmaz mı? 
İşte veri güvenliği deyince ilk yapmamız 
gereken şey, sosyal mühendislik 
uygulamaları konusunda personeli 
eğitmek, ekranda gördüğü bilmediği 
şeylere kesinlikle iş yerindeki bilgisayarı 
ile girmemesini sağlamak ve olası 
tüm senaryolar konusunda onları 
bilinçlendirmek olmalı. 
Verilerinize iyi bakın, sizin sevgi ve 
ilginize tahmininizden çok ihtiyaçları 
var. 
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n Kardiyovasküler cerrahi alanı, gerek cerrahi 
yetenek gerekse de kullanılan medikal cihazlar, 
robotlar, ürünler açısından en kritik alanlardan biri. 
Cerrahi alanın ciddiyeti, hata kaldırmaz yapısı, çok 
iyi yardımcılara da ihtiyaç duyuyor. Kardiyovasküler 
robotik cerrahi ürün üreticisi bir firma, bu alanda 
ürettikleri R-One adını verdikleri kardiyovasküler 
cerrahi yardımcı robotları için başvurdukları CE 
belgesinden olumlu sonuç aldı ve bu alanda CE 
belgesi alan ilk firma oldu. Robot asistan R-One stent, 
anjioplasti operasyonlarında hekimleri tam anlamıyla 
asiste ederek müthiş bir iş başarmış. Bu başarı, 
cerrahi alanda robotların yeteneklerini, geleceğimizde 
olacakları bize tekrar düşündürüyor. Firmanın CEO’su 
Philippe Bencteux yaptığı açıklamada R-One adını 
verdikleri kardiyovasküler cerrahi asistan robot 
çözümlerinin, 3 bin civarı operasyon odasında hali 
hazırda kullanıldığını, aldıkları CE belgesi ile çok daha 
hızlı, çok daha güven dolu şekilde büyüyeceklerini ifade 
etmiş. Gelişmeler gerçekten heyecan verici. 

Dünya Sağlık Örgütü sağlık teknolojisini “bir 
sağlık sorununu çözmek ve yaşam kalitesini 
iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, 
aşılar, prosedürler ve sistemler” şeklinde 
örgütlü bilgi ve becerilerin uygulanması 

olarak tanımlar. Buna sağlık alanında 
kullanılan farmasötik, cihaz, prosedür ve 

organizasyon sistemleri de dahildir. Bununla 
birlikte sağlık teknolojisi denilince ilk akla 
gelenin teknolojik cihazlar olduğu da bir 

gerçektir.

CE BELGESi ALAN  KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ROBOT
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AKILLI TELEFONLAR 
GELECEKTE SAĞLIK 
ASİSTANIMIZ MI 
OLACAK
n Akıllı telefonlar gerçekten bu kadar 
yetenekli olabilir mi? Aslına bakarsanız 
elimizin altında çok güçlü bir cihaz 
var. Elimizde tuttuğumuz telefonlar 
hatta beğenmeyip değiştirdiğimiz 
bir çok model Ay’a iniş yapan Apollo 
görevlerinde kullanılan bilgisayar 
donanımından gerek hız gerekse 
de yetenek olarak belki binlerce kat 
daha üstün. Bu açıdan baktığımızda, 
elimizdeki cihaz neden kişisel sağlık 
asistanımız olamasın ki diye düşünüyor 
insan. Evet neden olmasın ki? Bir 
kamerası var, akselerometreleri var, 
çok güçlü işlemcileri var, yüksek hızlı 
bir internet bağlantısı ile milyarlarca 
sayfa bilgiye ulaşabiliyorlar. Yapay 
zeka yaklaşımı ile ne kadar çok işe 
yarayabileceklerini tekrar düşünmek 
lazım. 
Bağımsız araştırmacılardan oluşan 
bir grup, akıllı telefonlarını gerekli 
eklemelerle bir mikroskopa, kalp 
monitörüne, tremor dedektörüne ve 
çeşit çeşit medikal cihaza çevirmiş ve bu 

alanda büyük gelişmeler olabileceğini 
bize kanıtlamışlar. En etkileyici sonuç 
dünyanın en büyük dertlerinden 
biri olan HIV alanında görülmüş. 
University Collage London’dan bir grup 
araştırmacının geliştirdiği SmartPhone 
yani Android ve IOS akıllı telefonlara 
takılarak kullanılabilen tek kullanımlık 
bir sensör, yalnızca 10 saniyede kişinin 
HIV enfekte olup olmadığı tam bir 
doğrulukla gösterilebilmiş. Özellikle 
HIV gibi erken teşhisin hayat kurtardığı, 
yaşam beklentisini yükselttiği bir 
rahatsızlıkta böyle bir sonuç gerçekten 
çok etkileyici ve tam anlamıyla müthiş 
bir gelişme. Benzer şekilde (artık 

gelişmiş ülkelerde görülmese de) sıtma 
hastalığının teşhisi için geliştirilen 
aslında çok basit ama müthiş efektif 
bir çözüm de var. Yine akıllı telefonlar 
yardımıyla ama bu kez tamamen manuel 
şekilde, telefonun kamera lensine 
yerleştirilmiş bir cam küre sayesinde 
telefonun kamerası bir mikroskopa 
çevrilmiş ve geliştirilmiş zoom 
özellikleriyle kandaki kırmızı hücreleri 
çok kolaylıkla izleyebilmişler. Sıtma, 
bir uzmanın bakışı ile çok kolaylıkla bu 
sayede tespit edilebilir hale gelmiş. Akıllı 
telefonlar daha o kadar değişik alanda 
kullanılıyor ki neden gelecekte sağlık 
asistanımız da olmasın? 

n Gerek basından gerekse de internet 
üzerinden sıkça ismini duyduğumuz 
Moody’s bu kez çok farklı bir alanda 
uyarı yapmış. Kredi derecelendirme 
kuruluşu olarak bilsek de Moody’s 
incelediği birçok sektöre, birçok yönden 
yapıcı öneriler sunan bir kuruluş aynı 
zamanda. Moody’s bir süredir siber 
saldırılara kafayı takmış durumda. 
Bu kez de medikal teknoloji alanını, 
siber saldırılara karşı çok sert bir 
dille uyarmış. Medikal cihazlar her ne 
kadar hayatı kolaylaştırsa da dünyaya 
müthiş bir masumiyetle ve hayat 
kurtarma bilinciyle bakan biz sağlıkla 
ilişkili kişiler, kötü niyetli kişilerin 
yapabileceklerini göremeyebiliyoruz. 
Moody’s işte tam da bu noktaya dikkat 
çekmiş ve medikal cihaz endüstrisinin 
siber saldırılara, ataklara çok açık 
olduğunu ifade ederek bu konuda çok 

ciddi çalışmalar yapılması gerektiği 
konusunda uyarılar sıralamış. Şirketin 
uyarı yaptığı ürünler aslına bakarsanız 
öyle hayati ürünler ki örneğin internete 
bağlanabilen bir insülin pompası. 
Kulağa çok masum geliyor, internet 
üzerinden insülin dozlamalarını ve şeker 
ölçümlerini gönderiyor gibi görünüyor 
ama kötü niyetli kişilerin saldırılarıyla 
gerçek bir saldırı cihazına dönüşebilir, 
kişinin yüksek dozla ölümüne dahi 

sebep olabilir. Moody’s tüm medikal 
teknoloji firmalarına, üretilen cihazları 
siber saldırılara karşı profesyonellerden 
destek alarak koruma konusunda 
uyarıda bulunmuş. 
Moody’s e göre sağlık teknoloji alanı 
siber saldırılara karşı en yüksek risk 
altında bulunan üç sektörden biri. 
Unutmayalım Moody’s gibi kuruluşların 
araştırmaları her zaman ciddiyet içerir 
ve mutlaka dikkatle incelenmesi gerekir. 

BİR MOODY’S UYARISI: BU KEZ EKONOMİ DEĞİL SİBER GÜVENLİK ALANINDA
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n Houston merkezli bir şirket, şubat ayının 
sonlarında endovasküler işlemler sırasında iç 
kanamayı edebilen cihazına, FDA’in De Novo 
onayını alarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. 
Şirketin verdiği bilgilere göre Texas Amerika kalp 
merkezinde geliştirilen cihaz, gömülü sensörleri ile 
damar hasarlarını kompleks perkütanöz işlemlerde 
dahi yüksek bir hassasiyetle tespit edebiliyor. Gerçek 
zamanlı (real-time detection) tespit anlamında 
marketteki ilk ürün olan bu cihazı geliştiren 
şirketin şu anki CEO’su, St. Jude Medikal Merkezi 
Boston’da daha önceleri bilim insanı olarak görev 
yapan Zaffer Syed yaptığı basın açıklamasında; 
endovasküler cerrahi ve transkateter aort kapak 
değişim (tavr) operasyonlarında bu alanda büyük bir 
eksik bulunduğunu, yaşanan gelişimin heyecan verici 
olduğunu belirtmiş. Cihaz yapılan hayvan deneyi 
ölçümlerde %100 yani tam hassasiyetle kanamayı 
tespit etmiş. Tabi bu çalışmalar FDA başvurusunda 
da oldukça dikkat çekmiş olacak ki FDA hiç tereddüt 
etmeden ilk başvurularında De Novo yeterlilik 
programı onayını vermiş. Yazılım dünyasının ve nano 
teknolojik gelişmelerin git gide kendini her alanda 
gösterdiği günümüzde, medikal cihaz alanında yeni 
geliştirilen sensörler; insanlığın gelişimi, geleceğimiz 
ve sağlıklı bir dünya açısından kesinlikle çok önemli.

n Beyin sinyallerini yazıya dökmek 
ütopya gibi görünse de son dönemdeki 
gelişmeler bu işe oldukça yaklaştığımızı 
gösteriyor. Şubat ayında yayımlanan bir 
çalışma, nörobilimcilerin bu işi yapay 
zeka alanındaki üstün gelişmelerle artık 
başarabildiklerini gösterdi. Özellikle 
konuşma problemi veya sorunları 
olan, felç vb. rahatsızlıkları bulunan 
hastalarda iletişimi sağlayan bu 
yöntem kesinlikle bir çığır niteliğinde. 
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ve ALS 

hastalığından dolayı konuşamayan, 
yalnızca gözlerinin hareketi ile bir 
sensör yardımıyla iletişim kurmaya 
çalışan büyük bilim insanı, meşhur 
Stephan Hawking maalesef bu 
gelişmeye yetişemese de bu yazılanın 
gerçek olacağını bir röportajında 
söylüyordu. Bu tekniğin fikir babası 
bile olabilir, kim bilir? Bu tekniği 
geliştirirken insanların konuşmadan 
önce düşündüğünü, bunu da 
beyindeki aktivite değişiklikleri ile 

tespit edebileceklerini öngörmüşler. 
Vocoder adını verdikleri bir cihazla, bir 
algoritma yardımıyla ve yapay zekanın 
desteğiyle düşünceler yazıya, hatta 
konuşmaya çevrilmiş. Geliştiriciler 
bunu deneysel olarak bırakmamakta 
oldukça kararlı. Planları ise nano 
teknolojinin gelişimi ile cihazın beyne 
yakın bir yere implante edilmesi ve 
kişinin düşüncelerini bir hoparlör 
yardımıyla istediği zaman karşıdaki 
kişiye aktararak iletişim kurabilmesi… 

İÇ KANAMAYI TESPİT EDEBİLEN BİR CİHAZ

BEYİN
SİNYALLERİNİ 
YAZIYA DÖKMEK
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KONKORDATOYA 
GiDEN YOL

İcra İflas Kanunu (İİK) İflas 
Erteleme Hükümleri›nin 
28.02.2018 tarihli 7101 

sayılı kanunla yürürlükten kaldırılması 
sonucunda, alacaklıların daha çok 
söz sahibi olduğu ve borçlunun daha 
iyi denetlenmesini hedefleyen bir 
konkordato sistemi düzenlenmiştir.

1- Konkordato
Konkordato, bir borçlunun ticari 
durumunun sarsılmış olmasıyla 
alacaklıların, alacaklarını belli bir 
plana göre almaları konusunda kendi 
aralarında vardıkları ve mahkemece 
onaylanan anlaşma şeklinde 
tanımlanmaktadır.

2. Konkordato Talebinde 
Bulunabilecek Kişiler
Vadesi geldiği halde borçlarını 
ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe 
tehlikesi altında bulunan herhangi 
bir borçlu, vade verilmek veya 
tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını 
ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan 
kurtulmak için konkordato talep 
edebilir.
Aynı şekilde, iflâs talebinde 
bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir 
dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato 

işlemlerinin başlatılmasını talep edebilir.

3. Yetki ve Görev
Konkordato yargılamasında görevli 
mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri 
olup iflasa tabi borçlularda, faaliyet 
merkezinin bulunduğu yerdeki, 
iflasa tabi olmayan borçlularda ise 
yerleşim yerindeki Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nden talep edilir. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nin bulunmadığı 
yerlerde yargılama Asliye Hukuk 
Mahkemeleri tarafından yerine 
getirilmektedir.

4. Konkordato Talebinde Bulunması 
Gereken Belgeler 
Konkordato başvurusuna aşağıda 
sayılan belgeler eklenmelidir:
a) Borçlunun borçlarını hangi oranda 
veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda 
alacaklıların alacaklarından hangi 
oranda vazgeçmiş olacaklarını, 
ödemelerin yapılması için borçlunun 
mevcut mallarını satıp satmayacağını, 
borçlunun faaliyetine devam edebilmesi 

ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi 
için gerekli malî kaynağın hangi 
yöntemle sağlanacağını gösteren 
konkordato ön projesi 
b) Borçlunun malvarlığını ve mali 
durumunu, tüm alacak ve borçlarını 
vadeleri ile birlikte gösteren liste ve 
belgeler (bilanço, gelir tablosu, nakit 
akım tablosu vb.)
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve 
alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren 
liste
d) Konkordato teklifine göre 
alacaklıların eline geçmesi öngörülen 
miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde 
alacaklıların eline geçebilecek muhtemel 
miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren 
tablo
e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumunca 
yetkilendirilen bağımsız denetim 
kuruluşu tarafından Türkiye Denetim 
Standartları’na göre yapılacak 
denetim kapsamında hazırlanan ve 
konkordato ön projesinde yer alan 
teklifin gerçekleşeceği hususunda makul 
güvence veren denetim raporu
Ayrıca yukarıda sayılan bulunması 
zorunlu belgeler haricinde başvuru 
dilekçesine; şirketler için yönetim kurulu 
tarafından konkordato başvurusu 
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Konkordato, son 1,5 yıldır sermaye piyasalarında 
oluşan nakit sıkışıklığı ve faizlerin artmasıyla borçlu 
şirketlerin ağır yük altına girmesinden dolayı, vadesi 
gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe 
tehlikesi bulunan borçlunun, kanunda öngörülen şartlarla 
mahkeme denetim ve gözetiminde, alacaklıları ile 
anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine imkân 
veren hukuki bir müessesedir.
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yapılması kararı, devam eden işlere 
ilişkin sözleşmeler, tapu fotokopileri, 
araç ve/veya ticaret sicile kayıtlı 
makinalara ait ruhsatlar eklenirken 
şahıslar için, tacir olmadıklarına ilişkin 
ticaret sicil müdürlüğünden alınacak 
belgelerin eklenmesi yerinde olacaktır.

5. Geçici Mühlet Verilmesi 
(İİK M. 287)
Konkordato talebi üzerine mahkeme 
öncelikle belgelerin eksiksiz sunulup 
sunulmadığını inceler ve belgelerin 
eksiksiz mevcut olduğunu tespit 
ettiğinde, başka herhangi bir detaylı 
inceleme ve değerlendirme yapmaksızın 
borçlu hakkında üç aylık ‘geçici mühlet’ 
kararı verir. 
Bu aşamada mahkemelerce detaylı 
inceleme yapılmamasının başlıca nedeni, 
ekonomik olarak zor durumda olan 
borçlunun malvarlığının komiser veya 
komiserlik heyeti tarafından ivedi bir 
şekilde koruma altına alınmasıdır.
Geçici mühlet kararı, Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde, Basın İlan Kurumu’nun 
resmi ilan portalında yayınlanır 
ve Tapu Müdürlükleri’ne, Türkiye 
Bankalar Birliği’ne, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği’ne, vergi dairlerine, 
gümrük idarelerine, Menkul Kıymetler 
Borsalarına, SPK’ya ve mahkeme 
tarafından lüzumlu görülen diğer tüm 
kurumlara bildirilir.
Alacaklılar, ilândan itibaren yedi günlük 
kesin süre içinde dilekçeyle itiraz 
ederek konkordato mühleti verilmesini 
gerektiren bir hâl bulunmadığını, 
delilleriyle birlikte mahkemeye ileri 
sürebilirler.
Geçici mühlet, borçlunun ve/veya geçici 
komiser/komiserler heyetinin talebi 
üzerine bir defaya mahsus olmak üzere 
en fazla iki ay uzatılabilir.

6. Kesin Mühlet Verilmesi  
(İİK M. 289)
Mahkeme geçici mühlet içinde, borçluyu 
ve varsa konkordato talep eden 
alacaklıyı, gerekli görürse geçici komiseri 
duruşmaya davet eder. Dosyaya sunulan 
belgeleri, geçici komiserin raporunu 
ve geçici mühlet kararından itibaren 
7 günlük süre içerisinde mahkemeye 
usulüne uygun itiraz eden alacaklıların 
dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz 
sebeplerini de dikkate alarak yapacağı 
değerlendirmede konkordatonun 
başarıya ulaşmasının mümkün 

olduğuna kanaat getirilirse borçluya 
1 yıllık kesin mühlet verilir.
Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir 
görevlendirme gereği görmezse geçici 
komiserin görevine devam etmesine 
karar verir ve dosyayı komisere 
tevdi eder. Mahkeme yedi alacaklıyı 
geçmemek kaydıyla bir alacaklılar kurulu 
oluşturulabilir. 
Kesin mühlet, komiserin veya borçlunun 
talebi üzerine, komiser ve varsa 
alacaklılar kurulunun görüşü alınarak 
mahkeme tarafından altı aya kadar 
uzatılabilir. Konkordatonun tasdikine 
ilişkin karar kesin mühlet içerisinde 
verilmelidir. Bu süre kesin mühletin 
uzatılmış altı aylık dönemi içerisinde 
de olabilir. Şayet uzatılmış dönem 
içerisinde de konkordatonun tasdikine 
ilişkin bir karar verilemeyecek ise 
mahkeme, komiser ve/veya komiserlik 
heyetinin vereceği raporla altı ay daha 
bu süreyi uzatabilir. Sonuç olarak 
konkordatonun azami süresi 
3+2+12+6+6 ay olmak üzere toplam 
29 aydır.

7. Geçici Ve Kesin Mühletin 
Sonuçları
n Mühlet içinde borçlu aleyhine 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre yapılan takipler de dahil 
olmak üzere hiçbir takip yapılamaz 
ve evvelce başlamış takipler durur. 
İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren 
müddetler işlemez. Bu maddenin 
istisnası yine İİK 206’ncı maddenin 
birinci sırasında yazılan imtiyazlı 
alacaklardır (işçi alacakları, nafaka 
alacakları).
n Tasdik edilen konkordato projesi 
aksine hüküm içermediği takdirde, 
kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle 
temin edilmemiş alacağa (adi alacak) her 
türlü faiz işlemesi durur.
n Konkordato mühletinin 
verilmesinden önce, müstakbel bir 
alacağın devri sözleşmesi yapılmış 
ve devredilen alacak konkordato 
mühletinin verilmesinden sonra 
doğmuş ise bu devir hükümsüzdür.
n Mühlet sırasında rehinle temin 
edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan 
takiplere devam edilebilir; ancak bu 
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri 

alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez.
n Sözleşmenin karşı tarafının 
konkordato projesinden etkilenip 
etkilenmediğine bakılmaksızın, 
borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin 
faaliyetinin devamı için önem arz eden 
sözleşmelerde yer alıp da borçlunun 
konkordato talebinde bulunmasının 
sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, 
haklı fesih sebebi sayılacağına yahut 
borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin 
hükümler, borçlunun konkordato yoluna 
başvurması durumunda uygulanmaz. 
Sözleşmede bu yönde bir hüküm 
bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun 
konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle 
sona erdirilemez.
n Borçlu, komiserin nezareti altında 
işlerine devam edebilir. Borçlu şirket 
yönetim kurulu kararları ise komiserlik 
onayına tabidir. 
n Borçlu, mahkemenin izni dışında 
mühlet kararından itibaren rehin tesis 
edemez, kefil olamaz, taşınmaz ya da 
işletmenin devamlı tesisatını kısmen 
dahi olsa devredemez, takyit edemez 
ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. 
Aksi hâlde yapılan işlemler 
hükümsüzdür.

8. Mühletin Kaldırılma Sebepleri
a) Konkordatoda amaçlanan 
iyileşme, kesin mühlet sona ermeden 
gerçekleşirse
b) Borçlunun malvarlığının korunması 
için iflâsın açılması gerekiyorsa
c) Konkordatonun başarıya 
ulaşamayacağı anlaşılıyorsa
d) Borçlu, malları üzerine rehin tesis 
etmek veya mallarını devretmek gibi 
yapmaması gereken işlemleri yaparsa 
veya komiserin talimatlarına uymazsa
e) Borca batık olduğu anlaşılan bir 
sermaye şirketi veya kooperatif, 
konkordato talebinden feragat ederse 
mahkemece kesin mühlet kaldırılarak 
konkordato talebi reddedilir.

9. Alacaklılar Toplantısı Yapılması
Komiser, bir ilânla alacaklıları 
konkordato projesini müzakere etmek 
üzere toplanmaya davet eder. İlânın 
birer sureti adresi belli olan alacaklılara 
posta ile gönderilir.
Konkordato projesi;
a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve 
alacakların yarısını veya
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b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte 
birini ve alacakların üçte ikisini aşan 
bir çoğunluk tarafından imza edilirse 
kabul edilmiş sayılır. Bu iki alternatiften 
birinin gerçekleşmesi konkordato 
projesinin tasdiki için yeterlidir.
Toplantının bitimini takip eden yedi gün 
içinde alacaklılar, kullandıkları oyları 
değiştirebilir, toplantıya hiç katılmamış 
olanlar ise beyan ile oy kullanabilirler. 
Bu iltihak süresinin tamamlanmasından 
sonra komiser tarafından tasdik 
nisapları hesaplanacaktır.
Komiser, konkordatoya ilişkin bütün 
belgeleri, konkordato projesinin kabul 
edilip edilmediğine ve tasdikinin 
uygun olup olmadığına dair raporunu 
mahkemeye sunar.

10. Konkordatonun Mahkeme 
Tarafından Tasdik Edilmesi
Konkordato projesi;
a) Konkordato kapsamında teklif 
edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde 
alacaklıların eline geçebilecek miktardan 
fazla olacağının anlaşılması
b) Teklif edilen tutarın borçlunun 
kaynakları ile orantılı olması
c) Konkordato projesinin karar 
nisaplarından biriyle kabul edilmesi
d) İİK madde 206 birinci sıradaki 
imtiyazlı alacakların tam olarak 
ödenmesi ve mühlet içinde komiserin 
izniyle akdedilmiş borçların ifa edilmesi
e) Borçlunun konkordato tasdikinin 
görüşüleceği duruşmadan önce, 
konkordatonun tasdikinin gerektirdiği 
yargılama giderleri ile alacakları 
ödenmesi kararlaştırılan bedel 
üzerinden alınacak harcın, mahkeme 
veznesine yatırılması şartlarının varlığı 
halinde mahkeme tarafından tasdik 
edilir.
Tasdik kararı mahkemece ilân olunur ve 
ilgili yerlere bildirilir.

11. Konkordatonun Tasdik 
Edilmesinin ve Edilmemesinin 
Etkileri
Konkordato, tasdikle birlikte bağlayıcı 
hale gelir;
a) İmtiyazlı alacaklar (işçi alacakları, 
nafaka alacakları)
b) Rehinli alacaklıların rehinin kıymetini 
karşılayan miktardaki alacakları
c) Bir malın aynından doğan amme 
alacakları

d) Mühlet içinde komiserin izniyle 
akdedilmiş sözleşmelerden doğan 
alacaklar dışındaki tüm alacaklar için 
mecburidir. 
Yani, konkordato teklifini kabul etmiş 
olsun olmasın yukarıdaki istisnalar 
dışında kalan alacaklılar, alacaklarını 
konkordato teklifindeki miktarda ve 
vadelerde tahsil edebilirler.
Konkordato tasdik edilmezse mahkeme 
konkordato talebinin reddine karar verir 
ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere 
bildirilir. Bu durumda, borçlunun iflâsa 
tabi borçlulardan olması ve doğrudan 
doğruya iflâs sebeplerinden birinin 
mevcut olması hâlinde mahkeme, 
borçlunun iflâsına resen karar verir.

12. Konkordato Kapsamında Alacağı 
Ödenmeyen Alacaklının Fesih Hakkı
Teklif ettiği konkordato kabul edilen 
borçlu, borçlarını konkordato şartlarına 
göre ödemek zorundadır. Kendisine 
karşı konkordato projesi uyarınca 
ifada bulunulmayan her alacaklı, 
konkordatoyu tasdik eden mahkemeye 
başvurarak kendisi hakkında 
konkordatonun feshini talep edebilir.

13. Konkordatonun Rehinli 
Alacaklılar Yönünden Etkileri
Konkordato talep eden borçlu, rehinli 
alacakların da yapılandırılmasını talep 
edebilir. Rehinli alacaklılar için komiser 
tarafından kesin mühlet içinde ayrı 
bir toplantı yapılır. Bu toplantıda 
konkordato teklifi, rehinli alacaklıların 
üçte ikisi tarafından kabul edilirse 
mahkeme tarafından konkordato 
kapsamına rehinli alacaklılar da alınır.

ÖZETLE;
Konkordatonun Borçlu 
Bakımından Yararları
Rehinli alacaklar ve işçi alacakları 
dışında, konkordato süreci (geçici ve 
kesin mühlet süresi) boyunca, kamu 
borçları için yapılan icra takipleri de 
dahil olmak üzere borçlu şirkete karşı 
herhangi bir icra takibi başlatılamaz. 
Önceden başlatılmış icra takipleri durur. 
Hacizler uygulanmaz.
Konkordato kararından önce haciz 
uygulanmış ve borçlu işletmenin 
faaliyetine devam etmesi için 
gerekli makine, teçhizat ve araçlar 
haczedilmişse mahkeme söz konusu 
makine, teçhizat ve araçlarının 

üzerlerindeki hacizler baki kalmak 
kaydıyla yediemin olarak borçlu şirkete 
teslimine karar verebilir.
Borçlu şirket hakkında verilen ihtiyatî 
tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 
konkordato süreci (geçici ve kesin 
mühlet süresi) boyunca uygulanmaz.
Borçlunun tüm alacaklılar ile tek 
tek anlaşmasına gerek yoktur. Belli 
çoğunlukta alacaklının borçlunun 
teklifine onay vermesi halinde 
borçlunun teklifi tüm alacaklılar 
(borçlunun teklifine onay vermeyen 
alacaklılar dahil) için uygulanır. 
Konkordato süreci sonunda konkordato 
anlaşması mahkeme tarafından tasdik 
edilirse tüm hacizler düşer. İşçilere olan 
borçlar, vergi borçları gibi kamu borçları, 
rehinle teminat altına alınmış borçlar ve 
konkordato süresince üstlenilen borçlar 
için olan hacizler istisnadır.
Konkordato talep eden borçlu firmanın 
ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten 
önceki (geçici mühlet kararının verildiği 
tarih) en fazla üç aylık çalışanlarına 
olan ücret borçları, (emekli statüsünde 
çalışan personel, konkordato talep eden 
borçlunun alt yüklenici sözleşmesi ile 
yaptığı işlerde çalışan personeller ve 
yönetmelikte sayılan diğer istisnalar 
hariç) Ücret Garanti Fonu tarafından 
ödenmektedir. 

Konkordatonun Alacaklı 
Bakımından Yararları
Borçlu işletme yaşatılarak alacaklının, 
indirimli ve/veya daha uzun vadede de 
olsa alacağını tahsil etmesi sağlanır. Eğer 
borçlunun mali durumu konkordato 
teklifini yerine getiremeyecek kadar 
kötüyse veya borçlu konkordato 
anlaşmasını yerine getirmeyerek 
konkordato sonucunda yapılandırılan 
borçlarını ödemezse, mahkeme 
borçlu şirketin iflasına karar verir. 
İflas kararıyla birlikte borçlu şirketin 
malvarlığı tasfiye edilerek borçlu şirketin 
alacaklılara olan borçlarının (kısmen de 
olsa) ödenmesi amaçlanır.
Konkordato süreci boyunca borçlu 
şirketin malvarlığı korunur. Borçlu, 
mahkemeden izin almadan malvarlığı 
üzerinde rehin tesis edemez, kefil 
olamaz, taşınmaz ve işletme için önemli 
malvarlığını devredemez ve bağışta 
bulunamaz.
*Konkordato komiseri Avukat Ender 
Ölçücüoğlu’na katkılarından dolayı 
teşekkürlerimle…
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Kadınlarla erkeklerin farklı şekillerde iletişim kurdukları konusunda 
birçok farklı tez var. ‘Kadınlar Venüs’ten Erkekler Mars’tan’ kitabının 

yazarı John Gray, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sorunların en büyük 
nedeninin çiftlerin iletişim kurmayı başaramadıkları için sürekli birbirini 

yanlış anlaması olduğunu söylüyor.  Prof. Dr. Ebru Özgen ile kadın ve 
erkek ilişkisinde fark yaratan ‘iletişim’ sorunsalını konuştuk. 

KADINLAR MANTIKSIZ 
ERKEKLER DUYGUSUZ 

MI
MU?
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n İnsanın insanla en çabuk, en 
doğal, en gerekli ilişkisi, kadınla 
erkek ilişkisi mi?

Bu sorunun en doğru cevabı aslında 
kişinin kendisiyle ilişkisi. Kendi içsel 
iletişiminde engelleri olan, farkındalığı 
olmayan kısaca kendisiyle iletişim 
kuramayan insan, bu içsel dengesizliği 
doğal olarak etrafına da yansıtıyor. 
Böylece sağlıklı iletişim gelişmiyor. 
Kadın ve erkeğin yapısal farklılıkları 
zaten iletişimde ekstra anlamayı 
gerektirirken kendisiyle iletişime 
geçemeyen insan, bir başkasıyla ve 
özellikle karşı cinsle de sağlıklı iletişime 
geçemiyor. En çok yatırım yapmamız 
gereken iletişim biçimi, kendimizle 
özümüzle kurmamız gereken doğal, 
kendiliğinden ve farkındalıklı 
iletişimdir.

n Kadın ve erkek nasıl iletişim 
kuruyor? Kadın ve erkeğin 
iletişim kurması çok mu zor? 

Kadın ve erkek arasında pek çok 
farklılık var, ancak iletişimsel açıdan en 
temel fark hayata ve olaylara bakışlarını 
etkileyen beynin farklı alanlarını daha 
etkin kullanıyor olmalarıyla ilgili. 
Kadınlar beynin sağ tarafını daha etkin 
kullanırlarken erkekler beynin daha 
çok sol tarafını etkin kullanıyorlar. 
Kadın beyninin her iki tarafında da 

konuşma merkezi var, erkek beyninin 
ise sadece sol tarafında konuşma 
merkezi bulunmakta. Bu durum kadını 
daha detaycı ve daha çok konuşan 
hale getirebiliyor. Diğer yandan kadın 
sorunları paylaşmak isterken erkek 
sorunları daha çok kendine saklamayı 
tercih ediyor. Kadın sorunları anlamaya 
çalışırken erkek sorunları çözmeye 
odaklanıyor. Kadın empati ve sempati 
kurarken erkek analiz ediyor ve öğüt 
verme eğilimini gösteriyor. Bunun gibi 
pek çok farklılıktan bahsedebiliriz. 
Yani iletişim genelde erkekler için 
daha işlevsel ve problem çözme 
ya da bilgi aktarma aracı olarak 
kullanılırken kadınlar için bir ilişki ve 
bağ kurma yöntemi. Erkek iletişiminde 
kullandıkları kelimelerin ilk anlamları 
önemliyken kadın iletişiminde 
asıl anlamın altında yatan birkaç 
anlam olabilmekte. Örneğin erkek 
‘yoruldum’ diyorsa nettir, gerçekten 
yorulmuştur. Bununla birlikte kadın 
‘yoruldum’ diyorsa altında yatan 
diğer anlamlara da bakmak gerekir. 
Aslında bu “Ben de senin gibi çalışıyor 
ve yoruluyorum, bana ev işlerinde 
hiç yardım etmiyorsun.” anlamına da 
gelebilir. Sadece bu kadarına bakarak 
bile diyebiliriz ki kadın ve erkek aynı 
konuda farklı odaklara sahipler, haliyle 
bu durum iletişime ilişkin sorunları da 
beraberinde getiriyor. 

n Nedir bizi ayıran? Temelde 
fark yaratan sadece biyolojik 
farklılıklarımız ve beynimiz 
mi? Yoksa psikolojimiz ve 
hormonlarımız mı? 

Hepsi diyebiliriz. Son yıllarda yapılan 
nörobilimsel, hormonal ve genetik 
araştırmalar iki cins arasındaki 
beyin farklılıklarının; anatomik, 
fizyolojik, hormonsal ve işlevsel 
durumlardan kaynaklandığı düşüncesini 
desteklemekte. Biyolojik olarak farklıyız. 
Beynimiz de beynimizi kullanma 
biçimimiz de farklı. Bu durum psikolojik 
olarak da farklılaşmamıza sebep oluyor. 
Çünkü zihinsel farklılıklar oluşuyor. 
Hormonlarımız da başlı başına farklı. 
Örneğin beynin duygu merkezi 
olan limbik sistem, kadınlarda 
daha büyük. Uzmanlar bu yüzden 
kadınların duygusal sinyallere daha 
duyarlı olduklarını ve daha kolay 
bağ kurduklarını belirtiyor. Limbik 
sistemdeki hipotalamusun erkeklerde 
daha büyük olması, onların sekse ve 
şiddete daha duyarlı olmalarına neden 
oluyor. 
Başka bir örnek vermek gerekirse 
testosteron erkek beyninin nesnelere, 
eylemlere ve rekabete daha meraklı 
olmasını ve yön duygusu, üç boyutlu 
görme yeteneği ve matematik 
konusunda daha iyi olmasını sağlıyor. 
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Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden mezun olan 
Ebru Özgen, aynı yıl fakültede 
araştırma görevlisi olarak göreve 
başladı ve halkla ilişkiler alanında 
yüksek lisans ve doktorasını 
tamamladı. 2012 yılında doçent ve 
ardından profesör olan Özgen’in, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projeleri, Çalışanım Sen Çok 
Yaşa, Sosyal Medya Akademi, 
Ağdaki Şüphe Bir Sosyal Medya 
Eleştirisi ve Halkla İlişkiler İdeali 
isimli beş kitabı yayınlanmıştır. 
Halen Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim 
üyesi olan Özgen, yazmaya 
ve üretmeye devam ediyor. 
Halkla ilişkiler çalışmalarının 
yanında ‘çocuk gelinler’ üzerine 
sosyal sorumluluk çalışmalarını 
sürdürüyor.
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n Her kadın ve erkeğin içinde 
hem eril hem de dişil enerji 
mevcut olduğunu biliyoruz. 
İlişki yönetiminde bu önemli mi? 
Eril ve dişil enerji dengesi nasıl 
sağlanır? 

Dünya başlı başına bu dualitenin 
üzerine kurulu. Her şey karşıtıyla 
mevcut ve bu karşıtlığın içinde önemli 
olan tek şey dengeyi sağlayabilmek, 
eril ve dişil enerjinin dengesi de bu 
anlamda çok önemli. Eril dendiğinde 
erkek, dişil dendiğinde kadın olarak 
anlaşılacak bir konu değil bu. Burada 
bahsettiğimiz bir enerji tasviri. 
Dolayısıyla her birimizin içinde eril 
ve dişil enerji zaten mevcut. Örneğin; 
analitik düşünme, başlama, rekabet 
etme, lineer üretim, ilerleme, dışa 
dönük olma, sol beyin, organizasyon, 
mantık, üretme, zorluk, savaşma, 
sabırsızlık, organizasyon, somut 
şeyler eril enerjinin alanı. Güvenilirlik, 
tahmin etme, destekleme, olma, 
durgunluk, alma, sağ beyin, uyum 
sağlama, kavrama, içgüdüsellik, 
hissetme, sabırlı olma, besleme ve 
benzeri kavramlar da dişil enerjinin 
alanı. Dolayısıyla tek bir enerjiden 
beslenerek ilerlemek eksiklik anlamına 
gelir. Kadın erkek ilişkisinde karşılıklı 
olarak hem kadının hem de erkeğin 
bu enerjilerin dengesinde olması son 
derece önemlidir.

n Kadın ve erkek ilişkisinde nasıl 
seçim yapıyoruz? Karar verme 
noktasında bizi en çok etkileyen 
unsurlar ne?

Dünya üzerindeki insan sayısı kadar 
karar verme şekli var. Ancak kabaca 
temelde bazı seçim biçimleri olabilir. 
Bunda kişinin hayata bakışı, hayattan 
beklentileri, dünyayı kavrayışı, neyin 
önüne neyi koyduğu ve bir ilişkiye 
neden ihtiyaç duyduğu gibi pek çok 
etken var. İnsanı duygusal mı mantıklı 
mı, yoksa bu ikisinin dengesinde 
mi diye gruplara ya da kategorilere 
ayırırsak o zaman seçimleri ile ilgili 
temel bazı noktaları söylemek daha 
mümkün olabilir. Kişiler üzerinde 
hayatın dinamikleri o kadar farklı 
seyrediyor ki bu sorunun cevabını 
belli dinamikler ortaya net konabilirse 
vermek mümkün olabilir.

n Dünya teknolojik olarak hızlı 
bir gelişimle içerisinde. İletişim 
yöntemlerimiz de değişiyor 
haliyle… Kadın ve erkeğin bu 
değişime adaptasyonunu nasıl 
değerlendirirsiniz?

Dünya büyük bir hızla değişiyor; 
dolayısıyla teknoloji, çevre, insan ve 
ilişkiler de değişiyor ve evriliyor. İletişim 
yönetimlerimiz değişiyor, çünkü insanın 
özne olmaktan nesne olmaya geçtiği bir 
süreci yaşıyoruz. Kendinden uzaklaşan 

insanın bunu fark etmeye başladığı 
bir içsel süreç yaşandığında, elbette 
bu durum tersine dönecek ve insan 
tekrar kendine yaklaşacaktır. Ancak o 
sürece kadar kadın da erkek de hep bir 
adaptasyon savaşı veriyor olacak.

n Yaşadığımız hayat şartları 
iletişim yöntemimizi belirliyor ya 
da değiştiriyor mu?

Hayat şartları elbette iletişim 
yönetimimizi etkiliyor. İçinde 
bulunduğumuz pazarlama çağı da bizi 
yönetiyor ve iletişim biçimlerimize 
yön veriyor. Bize nasıl yaşamamız 
gerektiğini, nasıl iletişim kurmamız 
gerektiğini, hangi platformlarda ne 
şekilde bulunmamız gerektiğini, 
ne satın almamız gerektiğini, nasıl 
yaşamamız gerektiğini söylüyor ve 
biz de aynen öyle yaşıyoruz. Aslında 
kapitalist sistem bizi özgür ve rahat 
bırakmıyor. Özgür ve rahatmışız 
hissini yaratıyor, ancak bu tamamıyla 
bir simülasyondan ibaret. Yavaş yavaş 
gerçeklik önemini kaybediyor ve biz, 
bize sunulan sözde gerçekler üzerinden 
hayatlarımızı yaşıyoruz. Böyle bir 
ortamda iletişimin gerçekliği de gerçek 
bir soru işareti olarak karşımıza 
çıkıyor. Peki “Bu durumda ne yapmalı?” 
gibi bir soru varsa bunun tek cevabı 
kendi gerçeğine yaklaşmak, onu iyice 
kavramak ve ona sarılmak olabilir.
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n Tarih öncesi toplumlarda 
kadını, dişiliği yücelten ve bunu 
yeryüzüne atfeden anaerkil 
düzen yerini ataerkil düzene 
bıraktı inanışı hâkim. Kadın 
ve erkek arasındaki temel 
iletişim farkı bize atalarımızdan 
miras kalan bu genetik kodlar 
yüzünden mi? 

Tarih öncesi kabilelerin, anaerkil 
bir sisteme adapte oldukları uzun 
zaman boyunca düşünülmüştü. 
Oysa o zamanda hayat koşulları öyle 
zorluydu ki bütün insan kaynakları 
kullanılmalıydı. Bu durum, bireyler 
arasında cinsiyete dayalı bir güç 
ilişkisinin yerine, iş birliğini teşvik 
ediyordu diye düşünüyoruz şimdilerde. 
Tarih öncesi döneme ait yapılan 
çalışmalar, kadınının pek çok modern 
tarım aletlerinden ya da günümüz 
sporcularından çok daha güçlü 
olduğuna ait bilimsel verilerle dolu. 
İnsanların avcı-toplayıcı olarak yaşadığı 
dönemlerde de kadın ve erkeğin 
arasında güç ve çeviklik açısından 
büyük farklılıklar olmadığı bilgisi 
mevcut. O zamanlarda kadın, erkekle 
aynı oranda hayata katılım gösteriyor. 
Bugün geldiğimiz noktada ise büyük 
farkların oluştuğu açıkça ortada. 

Bunun pek çok nedeni konuşulabilir. 
Ancak bana sorarsanız bu fark ‘cadı 
avları’ adı altında Ortaçağda kadının 
sindirilmesiyle başladı. O zamandan 
beri kadın bastırılması, sindirilmesi, 
arka planda kalması gereken, sadece 
kendisine izin verildiği ölçüde ortaya 
çıkabilen şekilde tanımlanan bir genetik 
kodla da mücadele ediyor.
Bu farkın genetik mi öğrenilmiş 
mi olduğu tartışma konusu olmaya 
devam ediyor. Bazıları farkların, 
daha çok sosyalleşme ve yetiştirilme 
sonucu; bazıları ise genetik yapı 
sonucu olduğunu iddia ediyor. 
Aslında sosyalleşme başlamadan 
önce bile, erkek ve kadın arasında 
doğuştan gelen bir fark var. Öncelikle 
insanlığın evrimsel sürecini anlamak 
gerekiyor. Çünkü milyon yıl süren 
bu süreç, şimdiki davranışlarımızı da 
şekillendiriyor. Kadın, erkekte fiziksel 
ve kaynaksal güç istiyor.  Avcılık 
dönemlerinde, fiziksel güç daha çok 
hayatta kalma ihtimali ve aynı zamanda 
doğuracağı çocukları için en ideal 
partnere sahip olmak demek. Erkek ise 
fiziksel ve kaynaksal gücünü göstermek 
istiyor. Daha büyük hayvanları avlıyor, 
vücut geliştiriyor, cesaret gösteriyor. Bu 
aynı zamanda en güzel kadın tarafından 

seçilme şansına sahip olabilmek 
ve tohumlarını daha çok hayata 
karıştırmak demek… 

n Kadın ve erkek iletişiminde en 
büyük sorun ne? 

Anlamak ve anlaşılmak.
Burada anlamaktan kasıt yüzde yüz 
uzlaşmak demek değil. Ya da tam 
anlamıyla karşıdakine hak vermek de 
değil. Sadece anlamak ve anlayabilmek 
için dinlemek. Gerçekten aktif bir 
şekilde dinlemek, dünya üzerinde pek 
çok iletişim aksaklığının çözümü ve 
gerçek bir iletişim olasılığının başlangıcı 
aslında.
Ve kadına yüklenen toplumsal değer 
üzerinden şekillenen bir kadın 
erkek iletişimi var. Bu ilişki, başka 
kültürlerde farklı ele alınabilirken 
bizim kültürümüzde toplumun 
genetiğine kodlanan kodlar kadının 
değersizleştirilmesi üzerinden 
şekilleniyor. Ve günün sonunda ilişki 
kadının ‘hizmet etme’ ödevinden, evde 
kalan olarak ‘arka planda olma’ ya da 
‘yuvayı kurma’ görevleri üzerinden 
‘toplumsal kapatılma’ haline kadar 
uzanıyor. Bu şartlar altında nasıl 
sağlıklı bir iletişimden söz edebiliriz ki?
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n Karl Marx “Özel mülkiyetin 
egemen olduğu yerde, insanların 
ilişkisi ve kadın erkek ilişkisi bir 
ticarete dönüşür.” demiş. Doğru 
mu bu gerçekten? 

Ben doğru olduğunu düşünüyorum. 
Özel mülkiyet sahipliktir. Sahiplik 
duygusunun olduğu yerde, eşitlik 
meselesi zamanla aşınmaya başlar. 
Sahiplik duygusu, zamanla kurumsal 
bir sistemin devamlılığı için mekanik 
ve stratejik bir sürece ihtiyaç duyar. 
Tüm bu sistematik durum, kadın 
erkek ilişkisini doğalından uzaklaştırıp 
mekanikliğe, ticarete dönüştürebilir. Ve 
gerçek anlamda ticarete dönüşebildiğine 
dair çok örnek var önümüzde. Böyle 
bir ilişkiyi yönetmek bir işletmeyi 
yönetmekten farklı değildir. O noktada 
kadın erkek ilişkisi, içinden duygusu 
çekilmiş mekanik bir ilişki yönetimidir. 
Marx’ın bakışından şunu da eklemek 
gerekir; kadın ve erkeğin eşit bir ilişki 
yaşaması için ikisinin de sermaye 
tarafında sömürülmesinin ortadan 
kalkması gereklidir. Özel mülkiyet 
zamanla karşılıklı sömürüyü getirir. 
Nerdeyse konu sahiplik ve kölelik 
ilişkisine kadar uzanır.

n Sizin sosyal sorumluluk 
çalışmalarınızı biliyoruz. 
Türkiye’de kadın olmak zor mu? 
Peki ya erkek olmak?

Türkiye’de kadın olmak zor değil 
çok zor. Çünkü, eşitlik mücadelesi 
vermeye çalıştıkça dibe çekiliyor. Kadın 
daha çok şiddet görmeye, daha çok 
suistimal edilmeye, taciz edilmeye, 
değer görmemeye ve iş yerinde aynı 
işte erkeğe göre farklı muamelelerle 
karşılaşmaya devam ediyor. Kadın 
olduğu için yetenekleri görmezden 
geliniyor. Yönetim kadrolarında 
sadece kadın olduğu için tercih 
edilmeyen birçok yönetici adayı 
kadın var. Kadının görünürlüğü de 
yok. Çünkü kadına atfedilen kimlik, 
ikincil bir kimlik. Ancak tüm bunlara 
rağmen ben bu toplumda kadının 
gücünü hissettirdiğini, bu gücü içsel 
dinamiklerinden alarak kendine ve 
etrafına yansıttığını görüyorum ya da 
buna inanıyorum diyelim. İnançla yol 
almaya devam ettikçe, eğitim ve bilinç 
düzeyi yükseldikçe daha fazla yol kat 
edileceğine, kadının daha güçlü ve 
giderek daha fazla görünür olacağına 
inancımı koruyorum. Erkek olmak bu 

toplumda kadına göre daha konforlu. 
Daha çok değer ve kabul görüyor. Bu 
toplumda insan olarak yaşamanın 
zorluklarını ayrıca konuşabiliriz. 
Ancak erkek olmanın zorluğunu 
konuşabilmemiz için kadının erkek ile 
eşit sayılabilecek konuma yaklaşması 
gerekli. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları 
kadın ve erkeğin eşit olduğu 
varsayımına dayanıyor. Toplumun 
cinsiyete yüklediği anlam ve beklentiler 
değiştiğinde, farklılıklar da ortadan 
kalkacaktır diye düşünüyorum.

n Hayatta anlam arayışımız hep 
vardı ve var olacak gibi. Peki 
kadın ve erkeğin birbirini çok 
iyi anlayacağı bir dönem gelecek 
mi?

Ne zaman ki sadece kendimizi 
anlatmaktan, haklı çıkma çabamızdan 
vazgeçeceğiz, karşımızdakini 
anlamaya karar vereceğiz ve bu anlamı 
paylaşmaya başlayacağız işte o gün 
her şey değişecek. Belki çok yakındır 
o dönem. Bu değişimi insan ancak 
kendinden başlatabilir. 





Nisan-Mayıs-Haziran 201952

SEYAHAT

iZLANDA
BUZ VE ATEŞ üLKESi



Nisan-Mayıs-Haziran 2019

SEYAHAT

53

103 bin km2 olan bu küçük 
ülke, Türkiye’nin 1/8’i kadar 
yer kaplıyor. 64 derece 

kuzey enlemleri ile kutup kuşağının 
aydınlanma çemberine yakın bir yerde 
yer alıyor. Kuzey Atlantik Kıstağı 
dediğimiz büyük fay hattı, ülkenin 
güneyinden kuzeyine doğru adeta 
ülkeyi ikiye bölüyor. Gerçekten de bu 
jeolojik kırığın batısındaki topraklar 
Kuzey Amerika, doğusunda kalan 
topraklar ise Avrasya topraklarının 
jeolojik özelliklerini taşıyor. Ülkenin 
nüfusu hepi topu 330 bin ve nüfusun 
yarısından fazlası Başkent Reyjkavik’te 
yaşıyor.
Başkent Rejkavik semalarına 
ulaştığımızda, bu büyüleyici ülkenin 
doğal güzelliklerinden küçük bir 
bukle bize kendini gösterdi. Uçak 
yolcularını almaya gelen otobüslerin dış 
cephelerini kaplayan kocaman buzullar, 
volkanik patlamalar, şelaleler, kuşlar, 
balina ve bilumum coğrafi güzelliklerin 
fotoğrafları daha o anda sıra dışı bir 
coğrafyada olduğumuz konusunda bizi 
ikna etmeye yetti. 

BLUE LAGON
Jeotermal bir sıcak su havzası olan Blue 
Lagon, yer altından çıkan jeotermal 
sular içindeki minerallerden dolayı 
buz mavisi rengine bürünmüş olan 
ülkenin doğa harikalarından biri. 
Burada dışarıda sıcaklık 5-6 derece 
iken açık alanda olmasına rağmen, 
yüzlerce insan üzerlerine yağan hafif 
yağmura aldırış etmeden sıcacık suların 
keyfini çıkarıyor. Diğer taraftan 37-
40 derece arasındaki sıcak su soğuk 
havada aniden buhar ve dumana neden 
olduğu için fotoğraf makinelerini sudan 
ve yağmurdan korumak gerekiyor. 
Bazalt taşlarıyla çevrili havuzun bir 
tarafında, bu taşlara yapışmış olarak 
kalan kükürtler ise gençleşmek için yüz 
maskesi olarak kullanılmak üzere en 
çok kadınların ilgisini çekiyor. 

KUZEY İZLANDA
Hafif yağmurlu bir havada ülkenin 
kuzeyinde bulunan en büyük şehir 
Akureyri’ye doğru giderken bol 
miktarda coğrafi olay ve sıra dışı yer 
şekillerine rastlamak mümkün. Yol 
üzerinde öncesinde büyük bir yer altı 
tünelinden geçip adını balinalardan 
alan Hvalfyord’u geçerek (Whalefyord) 
Hraunfossar şelalesine ulaşabilirsiniz. 
Buzulların içindeki volkanik alanlardan 
çıkan lavların suları eriterek dere 
yatağına taşıdığı ve buradaki bazalt 
taşlarının arasından akan Hraunfossar 
Şelalesi tam bir doğa harikası. 
Deildarthung ise İzlanda’nın en büyük 
sıcak su kaynaklarının bulunduğu 
bölge. Burada sıra sıra bir hat boyunca 
sıcak su kaynakları yer alıyor. Tabiat 
öylesine büyüleyici ki hafif kırmızı 
renge bürünmüş bitkilerle dolu 
vadilerden geçerken dört bir taraftan 
dumanlar yükseliyor. Bu dumanlar, 
yer altında çıkan sıcak suların soğuk 
havayla temas etmesi sonucu göğe doru 
yükseliyor ve adeta görsel bir şölen 
sunuyor. 
Moğolistan’dan başka hiçbir ülkede 
bulunmayacak kadar çok sayıda atların 
yol boyunca görülmesi de cabası… Atlar 
bu ülkeye özgü olarak biraz daha kısa 
boyda ama oldukça güçlü oldukları 
belli ve sürüler halinde vadi boyunca 
otluyorlar. Buradaki atlar özellikle 
kendilerine has yürüme şekilleriyle 
dünyadaki diğer tüm atlardan farklı bir 
nitelik taşıyorlar.beş değişik yürüme 
stillerinden özellikle bir tanesi çok 
ilginç. Hayvan önce sol arka ayağını, 
sonra sol ön ayağını, sonra sağ ön 
ayağını ve son olarak sağ arka adımını 
atıyor. Böylece dikey hareketliliği 
hemen hemen sıfıra indirip at üstünde 
gidenlerin içtikleri çayı veya kahveyi hiç 
dökmedikleri biliniyor. Ülkede her üç 
kişiye bir at düşüyor. Bu küçücük ülkede 
100 binden fazla at bulunuyor. Hem eti 
yeniyor hem de ihraç ediliyor. 

1İzlanda’nın buz gibi 
soğuğunda, yükselen sıcak 

su kaynakları nedeniyle 
havada oluşan buhar 
ve sis bulutu ortama 

mistik bir hava katıyor. 
Bu muhteşem manzara 

eşliğinde kendinizi 
soğuktan üşümek 

yerine, sis bulutlarının 
arasında yükselmiş, 

hafiflemiş ve kaybolmuş 
hissedeceksiniz. Devasa 

şelaleleri izleyip büyük 
buzulların arasında 

dolaşırken ise kendi 
mevcudiyetinizin, doğanın 

ihtişamı karşısında ne 
kadar da narin ve mütevazi 

kaldığı gerçeğiyle 
yüzleşeceksiniz.

Mustafa Andıç
Seyahat tutkusu ve farklı coğrafyalara olan merakı, üniversitede coğrafya okumasına neden oldu. Önce 
7 yılda 7 coğrafi bölgeyi gezip öğrencilerine Türkiye Coğrafyasını anlattı. Lakin, bir de Ülkeler Coğrafyası 
vardı. Hal böyle olunca küçük bir sırt çantasıyla dünya turlarına çıktı. Kimi zaman karayoluyla Tibet’e 
gitti, kimi zaman Asya’nın en uzak coğrafyalarına… Kimi zaman Afrika’nın geleneksel kabilelerinin izini 
sürerken, kimi zaman Patagonya’nın en ücra köşelerinden Güney ve Orta Amerika’ya…Bu seyahatlerden 
sırt çantasına 5 kıtada, 100’den fazla ülkeden doldurduğu coğrafi bilgi ve belgelerle döndü, fotoğraf 
sergileri açtı, dia gösterileri yaptı, seyahat kitaplarını imzaladı.
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İZLANDA’DA BİR MÜZE
Glaumbaer bölgesinde 9. yüzyıldan 
kalma tarihi çim evlerinde, insanların 
bir milenyum önce nasıl yerlerde 
barındıkları ve nasıl hayatta 
kaldıklarıyla ilgili ipuçları veren güzel 
bir müze bulunuyor. Bu müzedeki 
kucağında çocuk olan heykel, Amerika 
kıtasında doğan ilk Avrupalı beyaz 
çocuğun doğumunu simgeliyor. Yani 
aslında Vikingler, İspanyollardan 500 
yıl önce Amerika’yı çoktan keşfetmişler. 
İki küçük köyün (Aku ve Reyri) zamanla 
birleşmesiyle oluşan kuzeyin en büyük 
şehrine ulaşmak için 18.000 nüfuslu 
başkentten buraya 450 km yol kat 
etmek gerekiyor, ancak görsel şölen 
eşliğinde geçen bu yolculuğun nasıl 
bittiğini fark etmiyorsunuz bile. 
1944 yılında İzlanda, Danimarka 

krallığından ayrılıp bağımsız olunca 
ABD’nin koruması altına girmiş ve 
Akureyri’de Amerikan üssü ve ABD 
askerleri 2006 yılına kadar buradaki 
varlığını sürdürmüş. Silindirik, kırmızı 
çatılı, geniş hangar şeklindeki yapılar 
da o askerlerden İzlandalılara miras 
kalmış. 

KUZEY IŞIKLARI İLE GÖRSEL ŞÖLEN
Geçen yıl bu mevsimde Lapland turu 
sırasında kuzey ışıklarını görmek 
mümkün olmamıştı. Bu dönemde 
kuzey ışıklarının görülebileceği 
konusunda pek de umutlu değilken 176 
gün sonra kuzey ışıklarının yeniden 
döndüğü söylendi. Gerçekten de gece 
yarısına doğru pırıl pırıl olan havada 
yavaş yavaş Kuzey Işıkları (Aurora 
Borealis) görünmeye başladı. Önce 

gri bir hat olarak uzun ve geniş lazer 
ışıkları şeklinde belirdi, ardından ufuk 
çizgisi üzerinde gri ile yeşil karışımı 
renkler görülmeye başladı. Kutuplarda 
yer çekimi daha fazla olduğu için yerin 
magnetik alanı ile güneşten kopan 
parçacıkların etkileşimi yoluyla oluşan 
bu coğrafi olaya denk gelmek çok büyük 
bir şanstı. Bu arada bu görsel şöleni 
canlı izleyince videolarda görünen 
kuzey ışıkları hareketlerinin çoğunun 
da hızlı çekimle renk armonisine 
dönüştüğü anlaşılıyordu. Fotoğraf için 
gece boyu bekleyenler çok daha zengin 
şekilde (pembe olanlar dahil) ışıkların 
birçok rengini daha görebildiler.

ÇOĞRAFYA KİTAPLARINDAN 
REALİTEYE
Tanrıların şelalesi anlamına gelen 
Godafoss Şelalesi Akureyri’ni 
çevresinde bulunuyor. Çok çeşitli kuş 
türleriyle ünlü olan Myvatn Gölü 
kıyısında çeşitli kuş, ördek ve yaban 
kazlarını görme imkânı var. Dağlık 
bölgelerdeki buzullardan inen, gümüş 
renkli berrak sularda yabanıl somon 
balığı avlamanın bedeli 2000 euro. 
İzlanda’da öylesine güzel ve temiz 
dereler var ki bunların hepsinden 
kana kana su içebilirsiniz. Şehirdeki 
şebekeler dahil tüm sular içilebiliyor. 
Bir başka durakta, adeta bir labirenti 
andıran ve daha çok ilginç bir film 
platosuna benzeyen Dimmuborgir lav 
atıklarıyla oluşmuş kaya yığıntıları ile 
karşılaşıyorsunuz. Günün en keyifli 
anları ise hiç şüphesiz çok soğuk ve 
yağmurlu havada Namskard bölgesine 
gidip sıcak su tesislerinde açık hava 
havuzlarına girmek oluyor. Öyle ya 
üşümemek için soyunup açık havada 
sulara dalınabilecek kaç tane yer var 
dünyada?
Yer altından çıkan sıcak buharlar ve 
çökelen kükürtlü coğrafi oluşumlar 
görsel bir şölen sunuyor. Soğuk ve 
yağmurlu havaların bir başka keyifli 
tarafı ise sıcacık bir mola yerine varıp 
doğal çimenlerle beslenen kuzuların 
etinden yapılmış “Islandic Lamb Soup” 
dedikleri sebze karışımlı çorbadan 
içmek oluyor. Yine bu bölgede bulunan 
geniş bir volkan çukurunun sularla 
dolmasıyla oluşan yeşil renkli Kaldera 
Gölü de oldukça görkemli. Bu bölge, 
ülkeyi jeolojik olarak ikiye ayıran bir fay 
hattı üzerinde olduğu için yer altından 
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çıkan onlarca sıcak su kaynaklarından 
enerji elde etmek amacıyla birçok 
jeotermal santral yer alıyor. Fay 
kırıklarının, devasa kaya bloklarını uzun 
bir hat boyunca nasıl ikiye ayırdığını net 
bir şekilde görmek mümkün. Dünya’nın 
en yeni volkanik hareketleri, dünyanın 
bu en yeni adasında vuku buluyor. 
Adadaki çoğu yeryüzü şekli sadece son 
bin yılda oluşmuş. Coğrafya dersinde 
jeoloji ile ilgili öğrendiğiniz tüm teorik 
bilgilerin adeta uygulama sahası, tanık 
olabileceğiniz bu görseller… 

BALİNA TURU 
Normal şartlarda biraz daha kuzeyde 
bulunan Husavik Avrupa’nın belki de 
en meşhur balina turu yeri, ancak kötü 
hava koşulları nedeniyle hiçbir tekne 
buradan denize açılamadığından, rotayı 
değiştirerek başka bir yerde bu turu 
yapma şansımız oldu. Balina turunda, 
çok özel su geçirmez ve soğuğa dayanıklı 
kıyafetler giyiyorsunuz. Deniz yağmurlu, 
dalgalı ve soğuk olmasına rağmen birçok 
balinanın görülebileceği çok keyifli 
bir tur oluyor. Özellikle kuyruğunu 
havaya dikip dalış yapmasının “Beni 
bir beş on dakika beklemeyin.” demek 
olduğunu öğreniyoruz. Bu balinalar, yıl 
içerisinde Meksika Körfezi’nden yola 
çıkıp Gulfstream sıcak su akıntılarıyla 
gelen küçük balık kolonilerini takip 
ederek buraya kadar geliyorlar ve iyice 
beslenip kilo aldıktan sonra tekrar geri 
dönüp yavrularına kavuşuyorlarmış. 
Gulfstream’dan gelen sıcak sularla 
Grönland’ın kuzey doğusundan gelen 
soğuk suların karşılaştığı yerlerde bol 
miktarda deniz canlısı bulunduğu için 
İzlanda kıyıları dünyanın en zengin balık 
çeşitlerini barındırıyor. Bu deniz ürünleri, 
aynı zamanda adayı birçok balıkçıl 
kuşlarının da önemli duraklarından biri 
haline getiriyor. Bu kuşların en önemlisi 
‘Puffin’ denilen, gagaları siyah ve turuncu 
renkli olan kuşlar. Ada’nın kuzeyinde 
ve güneyinde bulunan adalarda 
milyonlarcası koloni halinde yaşarken 
son baharda yetişkinlerin tamamı kıta 
Avrupa’sının kuzey batı kıyılarına göç 
ediyorlar. O nedenle bu kuşları görme 
imkânı kış ortasında mümkün olmuyor. 
Bunun için ayrıca Husavik’in kuzeyinde 
40 km uzakta bir adaya gitmek gerekiyor. 
Aynı zamanda üniversite kenti olan 
Akureyri’den ayrılarak adanın doğu 
kıyılarına doğru ilerlerken yol üzerinde 
ülkenin en güzel şelalelerinden biri 
olan Dettifoss şelalelerini görmek için 

yağmurda 800 metre yürümek gerekse de 
buna değer. Victoria ve Iguazu’dan sonra 
burası dünyada görebileceğiniz en güzel 
şelale… 44 metre yüksekliğinde ve 100 
metre genişliğindeki şelaleden saniyede 2 
bin metreküp suyun aktığı biliniyor.

DOĞU SAHİLLERİ
Doğu sahillerinde Norveç kadar dik 
olmasa da çok fazla kara içlerine kadar 
giren fiyord kıyıları yer alıyor. Bir yüz yıl 
önce burada kurulan bir Fransız kasabası 
halen varlığını sürdürüyor. Geçmişte 
burada balıkçılık yapan Fransızlar, kötü 
avlanma koşulları nedeniyle toplamda 
5 bine yakın kayıp vermişler. Doğu 
kıyılarında bulunan Fransız kökenlilerin 
oluşturduğu Reydarfjordur Kasabası  
aynı zamanda önemli bir alüminyum 
tesisi ve jeotermal santrali ile meşhur bir 
yer. Ülke, dünya alüminyum üretiminin 
yarısını karşılıyor. Bu bölgede yapımı 
planlanan bazı projeler ise 2008 de 
yaşanan ve birçok bankanın iflas ettiği 
büyük ekonomik kriz nedeniyle askıya 
alınmış. Bu krizde insanlar gelirinin 

yarısını kaybetmiş; ancak durum o kadar 
da üzülmeyin! Kişi başına düşen milli 
gelir sadece 78 bin dolardan 50 bin dolara 
düşmüş. Neyse ki sonradan durumlarını 
toparlayıp gelirlerini yeniden kişi başına 
yıllık 70 bin doların üzerine çıkarmışlar. 
İnsani gelişim raporlarına göre dünyanın 
en müreffeh ülkesi olma özelliğini 
yeniden yakalamışlar. Yine de o krizde 
5-6 bin insan işini gücünü kaybedip 
adadan göç etmek zorunda kalmış. 
Keskin ve sarp yamaçlı, üzerleri 
yosunlarla dolu, yemyeşil dağ 
manzaraları arasından geçip doğunun 
en önemli deniz fenerini görerek 
ıstakozlarıyla ünlü Hofn kentine 
ulaşabilirsiniz. İzlandalılar her şeyden 
optimum derecede yararlanmayı 
biliyorlar. Yaz mevsiminde okullar 
kapandığında turizm sezonu açıldığı için, 
okulları hemen otellere dönüştürüyorlar. 
Eylül sonlarına doğru turizm sezonu 
bitince okullar tekrar kendi işlevlerine 
dönüyor ve geriye birkaç guest house 
kalıyor. 

BUZULLARIN BÜYÜSÜ
Güney kıyıları boyunca batıya doğru bir 
süre gittikten sonra nihayet dünyadaki 
son buzul çağının son büyük kütlesinin 
bulunduğu Vatnajokul Buzuluna 
ulaşabilirsiniz. Avrupa’nın en büyük 
buzulu Vatnajokul, Skaftafel Ulusal 
Parkı’nın içinde bulunuyor. Bu buzul ülke 
yüzölçümünün %8’ini barındırıyor. Son 
10 bin yılda dünyada buzul çağı sona 
ererken tıpkı İskandinavya’nın kuzeyinde 
olduğu gibi günümüzde İzlanda’da 
buzul çağını yaşayan en büyük mekan 
burası. Bu buzulların arasından akan 
Morenler’den birinin önünde oluşmuş 
Jökülsarlon Buzul Gölünden, hem karada 
hem suda gidebilen özel araçlara binip 
bölgeyi seyre dalabilirsiniz. Kütlelerinin 
çoğunluğu suların içine gömülmüş olan 
buz parçalarının arasında ilerlerken 
nefesiniz kesiliyor. Zira Patangonya’nın 
en büyük ve güzel buzulu olan Perito 
Moreno gibi çok ihtişamlı ve apartman 
büyüklüğündeki bu hareketli buzulların 
arasında dolaşmak sıra dışı bir deneyim. 
Batıya doğru dört beş saat yol alsanız 
da buzulun değişik kollarıyla hep 
karşılaşmaya devam ediyorsunuz. Bu 
devasa buzulun dışında ülkede iki tane 
daha buzul bulunuyor. Buradan 2014 
yılında milyonlarca ton lav akıntılarının 
kıyı düzlüklerine bıraktığı kül tabakaları, 
bazalt örtüleri arasından devam ederek 
Vik kenti yakınlarına ulaşıyorsunuz.
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GÜNEY KIYILARI
Güney kıyılarındaki dalga 
aşındırmalarıyla oluşmuş korunaklı 
doğal plajlar, dünya miras listesine 
girmeye hak kazanmış. Ancak bu 
kıyılar bildiğimiz anlamda kullanılan 
plajlar değil. Bu kıyılar, aynı zamanda 
milyonlarca göçmen kuşun kuluçka 
ve üreme yerleri. Fakat şimdilerde 
havalar soğumaya başladığı için 
Kuzey Avrupa’nın yollarını tutmuş 
durumdalar. 
Skogar Müzesi yerel halk ve İzlanda 
tarihi ile ilgili detaylı bilgiler içeren ve 
aynı zamanda bir telekomünikasyon 
müzesi. Burada ülke içindeki ilk iletişim 
araçları ve onun ötesinde son yüz 
yılda kullanılan teknolojik ürünler, 
insan yaşamının gereksinimleriyle 
doğal afetlerden kurtarma gereçleri 
sergileniyor. Okullarda acil arama 
kurtarmayla ilgili müfredatlar 
uygulanıyor. Ülkede askeri birlikler 
olmadığı için, yerel yönetimler herkesi 
bir kurtarma timine kaydetmişler. 
Bu müfredatlar ile kısa sürede 
organize olma, olay mahalline gitme 
yöntemleri ve bununla ilgili daha 
önce yaşanmış hadiselerden örnekler 
veriliyor. Nitekim ülkedeki en büyük 
doğal felaketlerden biri, Mayıs 2010 
yılında ülkenin güneyinde meydana 
gelen büyük volkanik patlama ile 
gerçekleşmiş. Buzulların altından 
çıkan volkanik küller etrafa yayılmış. 
Sıcakla soğuk birleşmesinin de etkisiyle 
milyonlarca metreküp tüf ve duman 
güney yönlü rüzgarların etkisiyle bütün 
Avrupa’nın hava trafiğini alt üst etmiş, 
bir hafta boyunca toplam 96 bin uçuş 
iptal edilmek zorunda kalınmıştı. Uçuş 
şirketleri milyonlarca dolar zarar etmiş. 

İşin ilginç tarafı ise bu doğal felaket, 
İzlanda’nın kendisini hiç etkilememiş, 
tüm dumanlar rüzgârın etkisiyle 
Avrupa’ya gelmiş. Hemen Skogar 
Müzesi’nin yanında bir de balıkçı 
müzesi bulunuyor. Ülke ekonomisinin 
%40’ı balıkçılıktan karşılandığı için, 
balıkçılıkla ilgili çok çeşitli etkinlikler, 
yarışmalar ve festivaller düzenleniyor. 
Ülkenin güney kıyıları, teknelerin 
yanaşması için uygun olmadığı için 
bu kesimlerde balıkçılık çok zor 
şartlarda gerçekleştiriliyor. Balıkçılar 
teknelerini kıyıya yanaştıramadıkları 
için suyun içine girip teknelerini kıyıya 
çekmek zorunda kalıyorlar. Bu durum 
işlerini bir hayli zorlaştırıyor. Ülkenin 
kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de X. 
yüzyılda İrlanda’nın kuzeyinden gelen 
ilk yerleşimcilerin yaptığı çimden evler 
bulunuyor. 

SKOGARFOSS VE GULLFOSS 
ŞELALESİ
Skogarfoss Şelalesi, ülke bitki 
örtüsünün büyük bir bölümünü 
oluşturan yosun dolu tepenin dar bir 
havzasından 80 metreden düşüyor ve 
en yüksek şelaleyi oluşturuyor. Debisi 
düşük olduğu için diğer birçok devasa 
şelaleye göre daha az ihtişamlı. Bütün 
İzlanda turunun en güzel şelalesi hiç 
kuşkusuz Gullfoss Şelalesi idi. Derin 
bir kanyon içinde gizlenmiş, eriyen 
buzulların ve yağmur sularının etkisiyle 
oluşmuş ülkedeki debisi en yüksek 
şelale, ‘Tanrı Şelalesi’ anlamına geliyor. 

GAYZERLERİN BÜYÜSÜ
Bu seyahatin en güzel anlarından 
biri, hiç kuşkusuz ülkenin simgesel 

coğrafi niteliklerinden birini oluşturan 
gayzerler olacaktır. Yer altındaki kırıklı 
kütlelerin arasından basıncın etkisiyle 
sıkışan suların, her 5-6 dakikada 
bir şiddetli basıncın etkisiyle 15-20 
metre yükseğe fışkırmasıyla oluşan 
su ve buhar kütlesi izleyenleri hayran 
bırakıyor. Yağmura ve soğuğa aldırış 
bile etmeden, dünyada çok nadir 
yerlerde görülebilen bu sıra dışı coğrafi 
olaya tekrar tekrar tanıklık etmek 
isteyeceksiniz. 

THINGVELLIR MİLLİ PARKI
Kuzey Atlantik Fay hattının tam 
ortasında bulunan Thingvellir Milli 
Parkı’nda fay hattı öylesine belirgin 
hale gelmiş ki duvarları volkanik bazalt 
taşlarıyla dolu derin bir kanyonla 
karşılaşıyorsunuz. Ortada oluşan doğal 
yol, resmen Amerika ve Avrupa kıtasını 
birbirinden ayıran fay çukuru ve siz 
de o çukurun içinde oluşmuş doğal 
yolda yürüyorsunuz. Bu yolun sonunda 
dünyanın ilk parlamentosu toplanırmış. 
Özellikle Fransız ihtilalinden önce 
bu parlamento, yaz mevsiminde yılda 
iki hafta bu bölgede toplanır ve ülke 
için gelecekle ilgili önemli kararlar 
alınırmış. Mahkemeleri de çok ilginç. 
Örneğin bir evli kadın kocasını aldatırsa 
mahkemede yargılanır ve hemen 
yan taraftaki nehirde boğdurularak 
öldürülürmüş. Aynı suçu erkek işlerse 
kellesi kesilirmiş. Nehir kenarında 
bulunan kilisenin arkasında iki ünlü 
şairin mezarı bulunuyor. Bu şairler, 
ülkedeki milli bilincin oluşmasında 
ve nihayet 1944 yılında Danimarka 
Krallığı’ndan ayrılıp ülkenin bağımsız 
olmasında çok önemli bir rol oynamış. 
İzlanda’nın hava durumuyla ilgili 
güzel bir benzetme var. “İzlanda’nın 
havasını mı beğenmediniz, durun! 
Sinirlenip homurdanmayın, beş dakika 
sakince bekleyin hava kendiliğinden 
düzelecektir.” sözünü kıyı kesimlerinde 
koca bir daire çizerek gezdiğimiz bir 
hafta boyunca gerçekten de doğruladık. 
Her 10 dakikada bir tüm mevsimleri 
yaşama imkânınız oluyor. Hava bir sıcak 
bir soğuk bir yağmurlu bir rüzgârlı. 
Burayı gördükten sonra “İstanbul’un 
havasına güven olmaz!” sözümü geri 
almaya karar verdim. 
Kısacası İzlanda dünyada eşi benzeri 
olmayan tüm yeryüzü güzelliklerinin 
hepsinden birer örnek sunan 
muhteşem bir zenginlik…
Daha ne duruyorsunuz, valiz ve sırt 
çantanızı hazırlamaya başlayın….
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Neden bazı insanlarla çok 
iyi anlaşıyor bazılarıyla 

ise anlaşamıyoruz? 
Hiç düşündünüz mü? 

Elbette, enerjilerden ve 
şu elektrik meselesinden 

bahsetmiyorum…

SOSYAL 
STiLLER iLE 
iLETiŞiM
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Şurası kesin ki her insanın 
aynı kalıba sokulması, 
benzer davranış ve tepkileri 
göstermesi, aynı şekilde 

düşünüp aynı şekilde hareket etmesi 
mümkün değil… Birlikte çalıştığımız 
insanlarla olan ilişkilerimize 
baktığımızda, her birinin farklı 
iletişim yöntemlerini daha etkili olarak 
kullandığını görebiliriz. Bazılarımız bir 
projenin hızlı ilerlemesi için kararların 
hızlıca verilmesi ve doğrudan aksiyona 
geçilmesini isterken bazılarımız 
verilerin daha detaylı incelenmesi ve 
tüm görüşlerin alınması gerektiğini 
düşünebilir. Bunun temel nedeni, 
her insanın hem özel hem de iş 
hayatında farklı davranış tercihlerinde 
bulunmalarıdır. İşte bu davranış tercih 
ve kalıpları Sosyal Stil (Social Style) 
olarak adlandırılır. İlk kez 1960’larda 
ortaya çıkan Sosyal Stiller modelini Dr. 
David W. Merrill ve Roger Reid ortaya 
koymuştur. 

Sosyal stiller gibi daha birçok kişilik 
analiz testi vardır. Aslında karakter 
ya da kişilik testleri, sadece sizin 
sosyal davranışlarınızın altında yatan 
nedenleri anlayabilmemizi sağlayacak 
bir harita sunar. Tabii ki hiçbir test 
kişiliğinizin yapısını %100 veremez. 
O testin misyonunda bu yoktur, 
test sadece gerçek ile ilgili bir ipucu 
yakalamamıza yardım eder. 

NEDEN SOSYAL STİLLER
İletişim çok kolay gibi görünen 
ama oldukça zorlu bir süreçtir. Kim 
olursak olalım, işimiz ne olursa olsun, 
yaşamak için iletişim kurmak, daha 
iyi yaşamak için daha iyi iletişim 
kurmak gerekir. Temelde bizi başarılı 
kılan, diğer insanlara kendi stilimizi 
dayatarak kabul ettirebilmemiz değil, 
başta kendimizi tanımak, farklı stillere 
yönelik farkındalığımızı geliştirmek ve 
kendi esneklik seviyemizi arttırmaktır. 
Yani, sağlıklı iletişim ve başarılı bir 
liderlik kariyerinin yolu, kendimizi 
ve insanları tanımaktan, kendimizi 
onlara adapte etmekten geçer.
Peki sosyal stiller değiştirilebilir mi? 
Hayır. Yani sahip olduğunuz sosyal 
stil sizin kişiliğinizin bir parçasıdır 
ve değiştirilemez. Bununla birlikte 
bir insan tamamen bir sosyal stilin 
davranış biçimlerini gösterecek diye 
bir şey yoktur. Her insan belli oranda 
diğer stillerin davranış özelliklerini 
gösterebilir, söz konusu olan baskın 
sosyal stilin hangisi olduğudur.

Sosyal stiller ile iletişim yönetimi, 
bireylerin kurum içi ve kurum dışı 
tüm ilişkilerinde daha etkin ilişkiler 
kurabilmesini ve başka insanlara 
kendilerini daha doğru aktarabilmesini 
hedefler. 

STİLLER VE TARZLARI 
Araştırmacılar, genel olarak kişiler 
arasındaki davranışın temel iki 
boyutu olduğunu belirtirler. Bunlar 
müdahale eden ve tepki veren 
boyutlardır. Müdahale etme, bireyin 
davranışlarının zorlayıcılığının 
ve yönlendiriciliğinin başkaları 
tarafından görünüş derecesidir. Tepki 
verme ise davranışların duygusal 
olarak ifade veya kontrol edilişinin 
görünüş derecesidir. Bu boyutlarda 
dostane, analitik, destekleyici ve 
anlatımcı olmak üzere dört temel 
sosyal davranış tarzı bulunmaktadır. 
l Yönlendiren ya da sürücü (Driving)
l Analitik (Analytical)
l Dışa vuran ya da ifadeci 

(Expressive)
l Cana yakın ya da candan (Amiable)

Yönlendiren  
Aktif, etkili ve kararlı insanlardır. 
Genellikle iletişimlerinde doğrudan, 
isteklerini net belirten, ‘söyleyen’ 
bir tarzı tercih ederler. İş bitiricilik 
ve sonuç odaklı olma konusunda 
oldukça yüksek özelliklere sahip 
bu stildeki insanlar, aynı zamanda 
insanların beklenti ve duygularına 
uzak kalabilmektedir. Bu gruptakilerin 
temel özellikleri şunlardır:
• Hızlı hareket eder ve konuşurlar.
• İşlerin belirli zaman sınırlarında, 

takvime bağlı ilerlemesini tercih 
ederler.

• Kişisel ilişkilerden ziyade işe ve 
sonuca odaklanırlar.

• Geçmişten ve gelecekten ziyade 
günümüze odaklıdırlar.

• Sorumluluk alır ve diğerlerini 
sorumluluğa iterler.

• Süreci kontrol etmeye çalışırlar.
• Disiplinli ve düzenlidirler.
• Kararlı, etkili ve iş bitiricilerdir.
• Gecikmeye ve hataya 

tahammülleri azdır.
• Eleştiride sert, kırıcı olabilirler.
• Yeterince dinlemeye açık 

değillerdir.

Analitik 
Sessiz, mantıklı ve içe kapanık 
olarak nitelendirilirler. İnsanlarla 
gerekmedikçe doğrudan ilişkiye 
girmemeyi tercih ederler. Bu nedenle 
kimi zaman, soğuk ya da coşkudan 
yoksun olarak nitelendirilirler. 
Karar vermede zorlanırlar; ancak 
mükemmeliyetçi yapıda olduklarından 
aldıkları kararlar uzun, dikkatli ve 
kapsamlı bir sürecin sonucudur.  Veri 
odaklı, detaylı, çok yönlü ve mantığa 
dayalıdırlar. Bu gruptakilerin temel 
özellikleri şunlardır:
• Yavaş hareket etmeyi ve konuşmayı 

tercih ederler.
• Son derece düzenli ve 

planlayıcılardır.
• Geçmiş veri ve süreçlere 

odaklıdırlar.
• Sistematik çalışıp problem 

çözücülerdir.
• Kapsamlı veri üretirler.
• Süreç ve prosedür odaklıdırlar.
• Fikirlerini beyan etmede 

çekingendirler.
• Çok dikkatli adım atarlar.
• Değişimi zor kabul ederler.
• Yüksek enerji ve coşku 

göstermezler.
• Yalnız çalışmayı severler.

İfadeci 
Genellikle diğerleri tarafından coşkulu, 
konuşkan, yaratıcı ve fikir sahibi 
olarak nitelendirilirler. Her konuda 
olumlu ya da olumsuz fikirlerini 
ortaya koymaktan çekinmezler. 
Bu gruptakilerin temel özellikleri 
şunlardır:
• Hızlı hareket etmeyi ve konuşmayı 

tercih ederler. 
• Yüksek sesli ve coşkulu 

konuşmalarıyla bilinirler.
• Geleceğe odaklı hareket ederler.
• Sosyal ve girişken insanlardır.
• Vizyoner ve yaratıcılardır.
• Olumlu ya da olumsuz görüşlerini 

açıkça paylaşırlar.
• Duygusal ve içgüdülerine dayalı 

karar verirler.
• Ani kararlar vermeleri nedeniyle 

sıklıkla hata yapabilirler.
• Çabuk sıkılırlar, sıklıkla yön 

değiştirebilirler.
• Dağınık ve disiplinsiz olabilirler.
• Verileri yeterince kullanmayabilirler.

Ş
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Candan 
Cana yakın, kolay iletişim kurulabilen, 
anlaşması kolay, ‘dinleyen’ insanlardır. 
İnsan ilişkilerine çok düşkündürler ve 
başkalarının duygularını incitmemeye 
azami özen gösterirler. Bu yüzden 
hayır demekte zorlanırlar. Bu 
gruptakilerin temel özellikleri 
şunlardır:
• Yavaş hareket etmeyi ve konuşmayı 

tercih ederler.
• İnsan ilişkilerine düşkündürler.
• İşleri başkalarıyla yürütmeyi 

severler.
• Diğer insanları desteklerler.
• Güven duygusu hayatlarında çok 

önemlidir. 
• Başkalarını iyi dinler ve görüşlerine 

önem verirler.
• İyi birer takım oyuncusu olurlar.
• Konfor alanlarından dışarı çıkmayı 

sevmezler.
• Değişimi yavaş kabul ederler.
• Disiplinsiz olabilirler.
• Kişisel ilişkilere aşırı odaklanarak 

kararsız olabilirler.

KAÇIŞ DAVRANIŞLARI 
Dört sosyal stilin baskı altında 
sergilediği ‘savaş’ ve ‘kaç’ davranışları 
farklıdır. Baskı altındaki davranışları 
fırsata dönüştürebilmek için yönetme 
becerisi kazanmak gerekmektedir.
Bu stillerin temel kaçış davranışları şu 
şekilde tanımlanabilir:

l Yönlendiren stilde olanların kaçış 
davranışı otokratiktir. Sürecin 
istediği şekilde yürümemesi 
durumunda, yönlendiren stildekiler 
genelde devreye girerek insanlara 
neyin nasıl, olması gerektiği 
konusunda komut vermeyi tercih 
ederler. Özellikle yöneticilerde sık 
görülen bir kaçış davranışıdır.

l Analitik stilde olanların kaçış 
davranışı görmezden gelme 
şeklindedir. Bu stildekiler 
olaylar istemedikleri bir noktaya 
ulaştığında ortamdan kaçma ve 
herhangi bir görüş belirtmeden 

sessizce ayrılma ya da kimi zaman 
pasif agresif davranış biçimini 
tercih ederler.

l Dışa vuran stilde olanların 
davranış şekli saldırgan tavırdadır. 
İstemedikleri bir sonuçta 
sinirlenebilir, daha yüksek tondan 
konuşarak diğerlerine sözlü 
saldırıda bulunabilir.

l Cana yakın stilde olanların baskı 
altında kaçış davranışı suyuna 
gitme şeklindedir. Genellikle 
tansiyonun arttığı durumlarda, 
tansiyonu düşürmek adına geri 
adım atmayı ve karşısındakinin 
suyuna gitmeyi tercih ederler.

Bu stillerin hiçbiri diğerinden üstün 
değildir, yalnızca farklıdır. Hiçbir 
stil, sizi daha iyi ya da daha kötü bir 
yönetici ya da çalışan yapmaz. Ancak 
farklı davranış tarzına sahip bireyleri 
tanımaya ve geliştirmeye istekli olmak, 
çok yönlülüğü geliştirecek, uyumlu 
iletişim becerisi sağlayacak ve liderin 
bütün tarzlarla empati kurmasına 
imkan sağlayacaktır. 
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Nefs, ego, nefes ve varoluş derin bir 
ilişki içerisindedir.  

Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta 
yatağında söylediği bilinen “Halk 

içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes 

sıhhat gibi…” sözü tek bir nefesin 
bile değerine ve önemine vurgu 

yapıyor. 

NEFES iLE NEFSE 
YOLCULUKM

EH
TA
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AK

AK
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Dünyaya ilk geldiğimiz 
zaman ‘nefes alış’ ile 
başlayan bu bedendeki 
yolculuk, ölüm anında 

‘nefes vererek’ tamamlanıyor. Doğum 
ve ölüm anında alınan ve verilen 
nefesin önemi yanında, doğum ve ölüm 
arasındaki yaşam süresi içerisinde 
nefesin nefs üzerindeki etkisi ise 
tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızda 
duruyor. Yani nefs ve nefes kavramları 
arasındaki ilişki sadece kelimelerin 
senkronizasyonundan ibaret değil… 
Altında çok derin bir felsefe ve çok 
derin anlamlar barındırıyor. Nefesini 
tanımak ve farkında olmak, nefsi yani 
kendini tanımak ve farkında olmakla 
eşdeğer... 

EGO VE NEFS 
Tasavvuf insanın hakikatini nefs ile 
tanımlarken modern psikoloji ego ile 
tanımlar. Ego ve nefs çoğu zaman eş 
anlamlı olarak tanımlanır. İç içe girmiş 
iki kavram gibi görünsede; aslında ego, 
nefsin içinden bir parça, nefsi kapsayan 
bir kavram olabilir. 
Nefs, insanın varlığını özünü 
oluşturan şeylerin bütünü olarak 
değerlendirilebilir ve kelime anlamı 
‘kendilik’ demektir. Peki, insanın 
varlığını oluşturan şeyler nelerden 
ibarettir? Bu geniş bakış açısı 
ile bütün duygu, zihin, içgüdü, 
ahlak, yargı, şuur mekanizmasını 
kapsayan bir olgudur NEFS… 
İnsanın arzu ve isteklerinin de 
kaynağını oluşturur ve arzulayan, 
isteyen, harekete geçirendir. Yani 
nefsini tanımak, kendi gerçekliğini 
idrak etmekle eşdeğerdir. 
ID (alt benlik) hazza ulaşmak için 
dürtülerin tatmin edilmesine yönelik 
baskı yaparken süper ego (üst benlik); 
frenler, yasaklar, yargılar. Ego (benlik) 
ise dış dünyanın gerçekleri ve iç 
dünyanın haz arayışı arasında denge 
kurmaya çalışır, dış dünya ile uyum 
içerisinde yaşamayı sağlar ve bunu 
yaparken savunma mekanizmalarını 
kullanır. 
İnsanoğlu her zaman istek, arzu ve 
dürtülerini gerçekleştirmek üzere 
harekete geçemez. Dış dünyadaki 
gerçekler, tüm istek ve arzuların 
gerçekleşmesini engelleyip insana 
kendini kısıtlanmış hissettirebilir. 
Bu da insanda içsel çatışmalar 
yaratır. İnsan psikolojisinde savunma 
mekanizmaları ile sağlanmaya 

çalışılan bu denge, mistisizmde nefsin 
aşamaları söz konusu olduğunda nefes, 
meditasyon gibi çok özel teknikler 
kullanılarak ruhsal düzeyde ele alınır. 

NEFESİNİ GÖZLEMLE
Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz 
sessiz bir yerde, en rahat olduğunuz 
pozisyonda sırtınız, omurganız ve 
başınız dik duracak şekilde oturun. 
Gözlerinizi kapatıp 5-10 dakika 
boyunca derin nefesler alıp verin. 
Nefesiniz bedeninizde hangi bölgeye 
gidiyor? Nefesinizi hangi bölgeden 
alıp hangi bölgeden veriyorsunuz? 
Nefesinizi tutuyor ve durduruyor 
musunuz? Nefes alış-veriş süreleriniz 
eşit mi? Nefesinizi ağızdan mı, 
burundan mı alıp veriyorsunuz? Nefes 
alıp verirken yüzünüzde, gövdenizde, 
tüm bedeninizde hissettiğiniz gergin 
ve ağrıyan bölgeler var mı? Nefesinize 
odaklandığınızda zihninizden geçen 
duygu ve düşünceleriniz nefesinizi 
nasıl etkiliyor? Gözlemleyin ve 
gözlemlerinizi bu yazının tamamını 
okuduktan sonra analiz etmek üzere 
not edin.
Bir bebeğin nefes alışverişi gibi 
diyafram nefesi ile karnı şişirerek nefes 
alıp karnı içe çekerek nefes verirken 
karından göğse doğru burundan 
nefes alıp verme tekniği, doğru nefesi 
tanımlıyor. Nefes alırken soğuk 
havayı içinize çeker, nefes verirken 
sıcak havayı dışarı verirsiniz. Nefesin 
etkisi soğutucudur. Nefes, nefse 
sakinleştirici rahatlatan bir etki 
yapar. 
Nefes alıp verme süresi, şekli, bedenin 
hangi bölümüne nefes alındığı gibi 
birçok işaret kişinin duygu, düşünce, 
davranış, zihin durumu yani bütünsel 
olarak bakıldığında nefsi hakkında 
ipuçları sunar. Ayrıca nefesin 
rahat ve serbestçe akışı; bedensel, 
duygusal, zihinsel düzeyde rahatlığı ve 
parasempatik sinir sisteminin devrede 
olduğunu gösteriyor. Hızlı, sert, sığ 
nefes alıp vermek ise tedirginlik, 
huzursuzluk hali ve sempatik sinir 
sisteminin aktive olduğunu gösteriyor. 
Endişe, kaygı, öfke, korku gibi çeşitli 
olumsuz duygular ile tetiklenen bu 
nefes şekli kişinin kısır bir döngü 
içerisine girmesine neden oluyor. 
Azalan akciğer kapasitesi ile alınan 
oksijen, verilen karbondioksit 
miktarının azalması hem yaşam 
enerjisini düşürüyor hem de bu 

sinirsel aktivasyon durumu sürekli 
hale geldiğinde bedensel, zihinsel ve 
duygusal anlamda kronik rahatsızlıklar 
oluşmaya başlıyor. Bu noktada doğru 
nefes alıp vermeyi öğrenmek çok ama 
çok önemli!
Nefesi, bilinçli olarak 
gözlemlediğimizde tüm duygu ve 
düşüncelerin nefese yansıdığını 
görüyoruz. Aynı şekilde nefes alış veriş 
şeklimizin ve alışkanlıklarımızın da 
duygu ve düşüncelerimizi etkilemesi 
kaçınılmaz. Yani burada karşılıklı bir 
etkileşim söz konusu… 

NEFESİN MUCİZESİ
Plato’nun öğrencisi, Büyük İskender’in 
öğretmeni Yunan filozof ve bilim adamı 
Aristo nefsi bitkisel, hayvani ve 
insani olmak üzere üç katmanda 
inceler: Birinci mertebe bitkisel 
nefs, ikinci mertebe hayvani nefs, 
üçüncü mertebe insani nefstir. Birinci 
mertebe olan bitkisel nefs; beslenme, 
büyüme, üreme yetileri ile canlı 
bir varlığı cansızdan ayıran birinci 
derecedir. İkinci mertebe olan hayvani 
nefs; görme, işitme, koklama, tatma, 
dokunma duyumları ile harekete sebep 
olur. Bu duyumlar ile hayvan bitkiden 
ayrılır. Üçüncü mertebe olan insani 
nefs; düşünme yetileri ile insanı bitki 
ve hayvandan ayırır. İnsanı insan 
yapan akıl nefsin en son yetkinliğidir. 
Tıp ve felsefe alanındaki çalışmaları 
ile kendi yaşadığı alan ve dönemin 
ötesinde derin izler bırakan doktor ve 
filozof bilim adamı İbni Sina da (Batı 
dünyasındaki adıyla Avicenna) nefs 
tanımında Aristo’dan esinlenmiştir. 
Bitkisel, hayvani ve insani nefsteki 
bütün eylemler, nefesle birebir 
bağlantılıdır ve nefes ile karşılıklı 
etkileşim içindedir. 
İnsanın nefsini etkilemek üzere 
bilinçli olarak nefes egzersizleri yapıp 
doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek 
ve akciğer kapasitesini artırmak bir 
başlangıç olabilir; ancak bilinçsiz olarak 
doğru nefesi uygulayabilmek için özel 
çalışmalara ihtiyaç olabilir ve nefesi 
kullanarak yapılan farklı çalışmalar 
ile bu konuda belli açılımlar sağlamak 
mümkün olabilir. 

NEFES İLE GELEN SAĞLIK
Doğru nefes alıp vermek, akciğer 
kapasitesini artırıp bedenin bağışıklık 
sistemini güçlendirerek sağlık 
sorunlarının giderilmesine destek 
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olabilir. Psikolojik olarak ise nefes 
çalışmaları insanın tüm duyu, istek, 
arzu ve dürtülerini dış dünyadan 
iç dünyasına yöneltmesini, kendini 
daha iyi tanıyarak keşfetmesini, 
içsel dünyasının ve bilinçaltının 
derinliklerine ulaşmasını, bu sayede 
dış dünyasını da daha mutlu ve tatmin 
olarak yaşamasını sağlamak üzere 
kullanılabilir. 
Daha derinden incelersek, olumsuz 
duygulara sebep olan stres ve travma 
anlarında kişide savaş/kaç/don tepkisi 
tetikleniyor. Stres ve travma sonrası 
sinir sistemi savaş/kaç tepkisini 
gerçekleştiremez, donma tepkisi 
ile mevcut duruma cevap verirse 
bu bastırılmış ve ifade edilememiş 
tepki ve duygular bedende sıkışmış 
olarak kalıyor. Bu durum da bedenin 
şekillenmesinden sağlığına, karakter 
yapısından duygu ve davranış 
kalıplarına kadar birçok katmanda 
kişiyi etkileyerek mevcut ve gelecek 
hayatının, yaşamına çektiği kişi, olay 
ve durumların şekillenmesinde önemli 
rol oynuyor. Yani hayatımızı inşa 
ederken bizi fazlasıyla etkiliyor.
Başta nefes olmak üzere çeşitli 
teknikleri kullanarak sağlanan 

sinirsel aktivasyon durumu kontrollü 
bir şekilde gerçekleştiğinde, stres 
ve travma nedeniyle sıkışmış 
bedensel tepki ve duyguların açığa 
çıkartılması mümkün olabiliyor. 
Bu da kişide bedensel, zihinsel ve 
duygusal olarak derin bir değişim 
ve dönüşümü beraberinde getiriyor. 
Örneğin doğada sakince gezinen bir 
geyik, aniden bir kaplan nedeniyle 
hayatının tehlike altında olduğunu 
fark ederse salgıladığı adrenalin, 
noradrenalin, kortizol vb. hormonlar 
sayesinde parasempatik sistemi, 
bağışıklık ve sindirim sistemi 
baskılanıyor, sempatik sistemi 
uyarılıyor ve bu sayede daha hızla 
harekete geçip tehlikeden hızla kaçarak 
uzaklaşabiliyor. Tehlike geçtiğinde ise 
tepkileri normale dönerek aynı sakinlik 
ile yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 
İnsanda ise çeşitli stres ve travmalar 
altında ilkel beyin hayatının tehlikede 
olduğuna karar veriyor; ancak 
salgılanan tüm bu hormonlar sonrası 
kişi harekete geçemez ve kendini ifade 
edemezse yaşanan donma tepkisi ile 
kronik bir durum ortaya çıkıyor. Bu 
durumun yaşam boyu tekrarı ile kişi 
artık herhangi bir uyarıcı olmasa dahi 

sürekli bir sinirsel uyarılma halinde 
ve stres altında yaşamını sürdürüyor. 
Bunun insan sağlığına ne kadar zarar 
verici olduğunu tahmin edersiniz 
sanırım!..
İnsanın nefsini oluşturan tüm 
kavramları holistik bir bakış açısı yani 
birbiri ile ilişki, iletişim ve etkileşim 
içerisinde incelemek gerekir. Nefesin 
nefs üzerindeki etkisi de bu etkileşimin 
sonucu olarak ortaya çıkar. Özetle 
nefesin gücü ve mucizesi, insanın 
kendisi, özü yani nefsi üzerindeki 
etkisi muazzamdır. Nefesin farkında 
olmak, kendini tanımak, kendinin ve 
nefsinin farkında olmak demektir. 
Farkındalıkla yaşamak ise hem hayatta 
kalmanın hem anı yaşamanın hem 
de mutluluğun anahtarıdır. Nefsin 
nefesle farkında olduğunuz bir hayatı 
yaşamanın yerini, dış dünyadan 
gelen hiçbir maddi veya manevi geçici 
tatmin duygusu dolduramaz! Kim 
bilir belki de bu nedenle çoğu zaman 
insanoğlu, istediği her şeyi elde etse 
dahi bir yetersizlik, bir tatminsizlik ve 
mutsuzluk duygusuna kapılıyor.
Oysa ki tatmin ve mutlu bir hayatın 
kapısını, nefes ile nefsinin farkında 
olarak aralamak mümkün...
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