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Geride bıraktığımız yerel seçimler ülke gündemini bir hayli meşgul 
etti. Bu meşguliyetin yarattığı negatif atmosferin sosyal hayatta 
belirsizliği de beraberinde getirdiğini, reel sektörde ciddi bir 
yavaşlamaya neden olduğunu hep birlikte yaşayarak deneyimledik. 
Nihayet seçim süreci tamamlandı ve artık normal gündemimize, 

özellikle de ekonomiye odaklanmanın zamanı geldi.

2019 yılının ilk altı ayında ihracatımız 88.2 milyar Amerikan Doları olarak 
gerçekleşirken, yıllık toplam ihracatımızla ilgili geçtiğimiz yılın sonunda 
gerçekleşen 168.1 milyar Amerikan Doları hedefine bu yıl da ulaşılabileceği 
yönünde bir öngörü yapılabilir. Bizler tüm reel sektör temsilcileri olarak ihracat 
hedeflerine ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız; ancak ülkemiz 
ekonomisinin yeniden canlanması için makro ekonomik tedbirlerin hayata 
geçirilmesi, siyasi istikrarın korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi 
ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Ekonominin canlanması ve ticari hedeflerimizin gerçekleşmesi bir yana, 
konuşmamız gereken diğer konu da yarattığımız değerin karşılığını zamanında 
alabilmek. Bu anlamda yüksek katma değerli endüstrilerin başında gelen ‘Tıbbi 
Cihaz’ sektörü kamuda stratejik bir alan olarak değerlendirilmesine ve kamunun 
odağında olmasına rağmen sektörün büyümesine yönelik adımlar atılamamakta, 
sektörümüz finansman sıkıntısı içinde varlığını sürdürmeye çalışmakta. Vadesi 
gecikmiş alacaklarımızın ödenebilmesi için ek bütçenin Maliye Bakanlığı’nca 
Temmuz ayında onaylanmasını bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bu 
konuyu takip etmekte ve geç ödemeler sorununun kalıcı ve sürdürülebilir bir 
çözüme kavuşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sağlığa ayrılan 
bütçenin artırılması, SUT fiyatlarında iyileştirme yapılması, SGK’nın firmalara 
doğrudan ödeme yapabilmesinin yolunun açılması gibi politika önerilerimizi ve 
sektörün finansman sorununu her mecrada aktarmaya devam etmekteyiz…

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

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

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

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

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

meslek ilkelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 
İŞVERENLERİ SENDİKASI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ ÜCRETSİZ YAYINIDIR.
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MDR GEÇİŞİ İÇİN HAZIR MIYIZ?
n Yakında yürürlüğe girmesi beklenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin 

onaylanmış kuruluşlara ve üreticilere getirdiği zorunluluklar, 
değişen risk algısı, klinik araştırmalar ve denetim süreçlerindeki 
zaruretler, tüm paydaşların insan kaynağına, ham maddeye ve 
makine teçhizata yatırım yapmasını zorunlu hale getirirken, tıbbi 
cihazların fiyatlarının artmasını da kaçınılmaz hale getiriyor.

04»
ANKARA BAŞKENT 
OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE
n  ‘4 bine yakın ihracatçıya ev sahipliği yapan Ankara’nın üretim 

kültürü, anlayışı, vizyonu farklıdır. Üretiminin %40’ı yüksek 
ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankaralı sanayiciler, bu 
vizyonları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaktadır.’ diyen ASO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir medikal sektör için Ankara’nın 
önemini vurguluyor.

08»
SEİS HABERLER
n SEİS 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

n TİSK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ

n ANKARA TIBBİ CİHAZ ENDÜSTRİSİ DEĞERİNİ BULUYOR

n TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE İLK MESLEK STANDARTLARI YAYIMLANDI

n BMT GRUP TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ‘BİYOKOMPOZİT 
VİDA’ NIN LANSMANI YAPILDI 

n SEİS’TE GENEL SEKRETER DEĞİŞİKLİĞİ

n ASTOP VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

n BOME TRIVITRON 30. YILINI KUTLUYOR

SEKTÖRDEN HABERLER
n SAĞLIK SEKTÖRÜ EXPOMED 2019’DA BULUŞTU

n TÜMDEF GENEL KURULU YAPILDI 

n EOS HİJYEN SAĞLIK TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ ARASINDA

n E-TİCARET İLE TIBBİ CİHAZ SATIŞI KONFERANSI

n SAĞLIK SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI 10. OHSAD KURULTAYI’NDA BULUŞTU

n MEDCON’19 SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ 

n HACETTEPE TEKNOKENT YENİLİKÇİ FİKİRLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

n TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ BASIN AÇIKLAMASI 

n TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI GERÇEKLEŞTİ 

n GÜÇLÜ BİR BİYOEKONOMİYE DOĞRU: BİYOTEKNOLOJİDE ÖNCELİKLER VE 
İŞ BİRLİKLERİ

n TIBBİ CİHAZ ENDÜSTRİSİ İFTARDA BULUŞTU

n IVD ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK ÜTS TOPLANTISI

ÖZEL DOSYA & MDR 3
n YAZILIM VALİDASYONU 

n MDR’ IN SEKTÖRE ETKİLERİ

n KLİNİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ 

10»

14»

20»
CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ
n Durmuş Çalışkan, Cezeri’nin çalışmalarını tarihin tozlu raflarından 

indirip tekrar hayata geçirme aşkıyla araştırmalar yapan bir 
isimdi; yıllarını verdiği araştırmalarını kitaplaştırdı da. Bir de 
bu şahane eserleri daha iyi tanıtabilmek için bir müze kurma 
hayalindeydi; lakin ömrü vefa etmedi. Serginin aynı zamanda 
küratörü olan oğullarından Mehmed Ali Çalışkan, babalarının 
hayalini hayata geçirdi ve Anadolu’nun en büyük mucitleri 
arasında yer alan Cezeri’nin tasarladığı eserler, ‘Cezeri’nin 
Olağanüstü Makineleri’ sergisinde bir araya getirildi. İşte Mehmed 
Ali Çalışkan’ın ağzından Cezeri… 

BALİ & ORTA JAVA
n Sanskrit dilindeki anlamı ‘huzur ve barış’ olan Bali, Endonezya’nın 

17 bin adasından sadece biri…Adadaki her evin kendine ait bir 
tapınağı bulunduğundan bu adaya ‘Tanrılar Adası’ deniliyor ya da 
bana kalırsa ‘Tanrılar Bahçesi’…

26»

32»
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
KANUNU KAPSAMINDA UETS VE 
E-TEBLİGAT UYGULAMALARI
n Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. 

maddesinde “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 
Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.” denilmek suretiyle kişisel 
verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır. 
Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı temel bir hak 
olarak düzenlenmiştir.

GLOBAL DÜŞÜN LOKAL DAVRAN 
n Değişen teknolojiler ulaşım ve iletişim modelleri ile sınırlar 

her geçen gün daha da belirsizleşirken, içinde bulunduğunuz 
yerel pazarın yetersiz kalması, ekonomik buhranlar, kültürel 
ve teknolojik değişimler bulunduğunuz akvaryumdan 
çıkmanızı ve farklı sularda da yüzmenizi zorunlu kılıyor. 
Peki, bununla bitiyor mu? Günümüzde maalesef hayır. Eğer o 
akvaryumdan çıktıysanız girdiğiniz suya uyum sağlamak da 
şart! Önce “Global olup büyük düşünmek” sonra da “Roma’da 
Romalı gibi davranmak (When in Rome do as the Romans 
do)” gerekiyor… 

42»

38»

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME
n Deloitte Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre, dijitalleşme ile birlikte eğitim ve gelişim 
faaliyetlerinin çok yüksek önem taşıdığını düşünen şirketlerin 
oranı hızla artıyor. Bu iyi haberdi, kötü olansa şirketlerin 
sadece yüzde 40’ı bu eğitim çalışmalarına hazır durumda! 

46»
YAKINLARINIZIN SAĞLIĞINI TAKİP EDİN:
PINGBIT
n  Yakınlarımızın sağlık durumu ile ilgili endişe duymak çok 

normal bir durum değil midir? “Başına bir şey geldi mi, 
yardıma ihtiyacı var mı? Düştü mü, evden çıktı mı? İlaçlarını 
aldı mı? Yemeğini yedi mi? Uykusunu aldı mı? Yaşam şeklinde 
değişiklik var mı?” gibi sorular gün içerisinde hepimizin 
cevabını merak ettiği sorular değil midir? Her an onların 
yanında olamadığımız için bu endişelerimiz daha da artmaz 
mı? İşte bu noktada Biyomod firması: “Sevdiklerinize 
her an daha yakın olduğunuz, birlikte sağlıklı bir hayat 
yaşayabilirsiniz.” diyor.

NEDEN SAĞLIKLI YAŞAM
n  Sağlıklı yaşamak konusunda motivasyon kaynaklarını 

belirlemek için soracağınız ‘neden’ sorusunun cevabı bu 
konuda harekete geçmenizi sağlayacak ve sizi güdüleyecek 
olan şeydir. Bu nedeni bilmek bu amaca dört elle sarılmayı, 
canla başla yapılması gerekenleri yapmayı, kendini tam 
olarak bu konuya adamayı ve bu yolculuktan keyif alarak 
eğlenerek ilerlemeyi sağlarken bu neden olmadan yola 
çıkmak ise yoldan kolaylıkla sapmanıza sebep olacaktır.

İMPLANT TEKNOLOJİLERİ
n İmplant denince tüketicinin aklına (genel olarak diş hekimliği 

alanında sıkça kullanılan bir terim olduğu için)implant diş 
geliyor şüphesiz. Oysa implant sadece diş hekimliği alanında 
kullanılan teknolojik bir terim değil; ilaç ve tıbbi cihaz 
alanında da geniş kullanım olanakları sağlayan bir teknoloji.

50»

54»

58»
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
n Kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın 

erken tanısı ve tedavisi ile birlikte sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi açısından oldukça önem arz eden sağlık 
teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da 
önemli fırsatlar içeriyor. 

62»
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“Değişmeyen tek şey, 
değişimin kendisidir.” 
demiş Heraclitus. 

Dergimizi takip eden okurlarımızın 
çok iyi hatırlayacağı gibi, özellikle 
son sayılarımızda biz de değişimi 
takip ediyor; yeni MDR olarak 
adlandırdığımız ‘Tıbbi Cihaz 
Yönetmelikleri ’ne özel dosya açıyor 
ve farklı kurum temsilcilerinin bakış 
açılarına yer vermeye çalışıyoruz. 
Yaşadığımız küreselleşme çağı; 
bilgi işlem, iletişim ve üretim 
örgütlenmesindeki büyük değişim 
ile bağlantılı görünüyor. Yeni 

yönetmelik de bu bakış açısıyla 
sadece bizi değil, tüm dünyayı 
etkiliyor ya da küreselleşmenin 
etkisiyle aslında tam tersini de 
düşünmeyi mümkün kılıyor. 
Başta Avrupa’daki tıbbi cihaz 
üreticileri olmak üzere birçok küçük 
üreticinin; yönetmeliğin getirdiği 
yeni zorunluluklar karşısında 
türbülansa girdiğini, bazılarının 

D
Yakında yürürlüğe girmesi beklenen 
tıbbi cihaz yönetmeliklerinin 
onaylanmış kuruluşlara ve üreticilere 
getirdiği zorunluluklar, değişen risk 
algısı, klinik araştırmalar ve denetim 
süreçlerindeki zaruretler; tüm 
paydaşların insan kaynağına, ham 
maddeye ve makine teçhizata yatırım 
yapmasını zorunlu hale getirirken, 
tıbbi cihazların fiyatlarının artması da 
kaçınılmaz görünüyor... 

MDR GEÇİŞİ İÇİN

HAZIR
MIYIZ?
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yüksek maliyetlere katlanmamak 
ve cezalara muhatap olmamak 
adına şirketlerini satmak zorunda 
kaldıklarını gözlemliyoruz. Elbette 
yüksek risk sınıfında bulunan cihaz 
ve malzemeleri üretmekten vazgeçen 
birçok şirket de bulunuyor.
Diğer yandan özellikle Uzak Doğu’da 
birçok üreticinin risk sınıflandırmasını 
ve yeni yaklaşımları yerine 

getirememesinden dolayı 
CE belgelerinin iptal olduğu, 

bazılarının denetimlerden 
kaçındığı gibi farklı duyumlar da 

alıyoruz. İthal ürünlerde iptal olan 
belgelerle ilgili olarak bugünlerde 
özellikle ÜTS üzerinde piyasaya 
arz konularında bazı karmaşalar 
yaşanabileceğini düşünebiliriz. Yine 
Brexit sürecinin tıbbi cihazlar ve 
üreticiler üzerinde nasıl olumsuz 
bir etki bıraktığını da hep birlikte 
yaşayarak göreceğiz. 
Hal böyleyken, yönetmeliğin 
önümüzdeki dönemde ülkemizde de 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel 
üreticilerimizi zor günlerin beklediğini 
söylemek için kâhin olmaya gerek 
yok. Aynı zamanda kuralları koyan, 
denetleyen ve yetkilendiren tek 
merci Avrupa Mevzuatı olunca Euro 
bölgesine ihracat yapmayı düşünen 
üreticilerimizin işi de bir hayli 
zorlaşacak görünüyor. 

TIBBİ CİHAZ VE MALZEME FİYATLARI ARTACAK
Yeni yönetmeliğin onaylanmış 
kuruluşlara ve üreticilere getirdiği 
zorunluluklar, değişen risk algısı, 
klinik araştırmalar ve kalite denetim 
süreçlerindeki zaruretler, tüm 
paydaşların insan kaynağına, ham 

maddeye ve 
makine teçhizata 
yatırım yapmasını 
kaçınılmaz hale 
getiriyor. Konuya bu 
açıdan bakıldığında hem 
onaylanmış kuruluşların 
hem de tıbbi cihaz 
üreticilerinin artan bu 
maliyetlere katlanması 
ve bu maliyet kalemlerini 
tıbbi cihaz ve malzeme 
fiyatlarına yansıtması gerekecek. 
Yeni yönetmelikten kaynaklanan 
yukarıda saydığım gerekçelere, 
ithal ikameli sektörümüzü oldukça 
etkileyen son bir yıldaki döviz artışı 
da eklenince, tıbbi cihaz ve malzeme 
fiyatlarında artış beklentisi de misliyle 
yükseliyor. Sağlık Bakanlığı’nın tedavi 
hizmetleri içinde verdiği tıbbi malzeme 
maliyetlerinin de artacağı göz önüne 
alındığında, geri ödeme kuruluşu 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
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da SUT fiyatları konusunda yeni 
bir projeksiyon ve akılcı politikalar 
geliştirmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.    
Geçtiğimiz günlerde sektör platformu 
temsilcilerimizin Sosyal Güvenlik 
Kurumu binası önünde yaptığı basın 
açıklamasında da görüleceği üzere hem 
Sağlık Bakanlığı’nın geciken ödemeleri 
hem Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
son 10 yıldır tıbbi malzeme fiyatlarını 
artırmaması gibi kronikleşen sorunlar 
artık sektör için bir tehdit halini 
almıştır. Hal böyleyken ülkemiz sağlık 
hizmetlerinin kesintisiz devamı 
için her türlü fedakarlığı gösteren 
sektörümüze yeni dönemde daha fazla 
kulak verilmesi ve can suyu katılması 
gerekmektedir.
Sair sebeplerle geride bıraktığımız 
Haziran ayına yetişmese de tıbbi cihaz 
endüstrisi üzerinde çok önemli etkileri 
olan yeni yönetmeliğin Bakanlık 
tarafından en kısa sürede yayınlanacağı 
beklentisi içerisindeyiz. 

TIBBİ CİHAZ KURUMUNA DESTEK ARTMALI
Yönetmeliğin dilimize doğru ve net 
bir şekilde çevrilmesi ve ülkemizin 
AB platformunda temsil edilmesi 
konularında çok ciddi çalışmalar 
içerisinde olan Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 
bu başarısıyla ilgili hakkını teslim 

etmek gerekir. Bu kadar teknik ve 
kompleks bir konuda gösterilen 
gayretin şüphesiz ki AB temsilcileri de 
farkında. Bununla birlikte yönetmeliğin 
AB tarafından Türkçe olarak 
yayınlanamaması, Türkiye’nin topluluğa 
tam üye olmamasından kaynaklanan 
bazı politik gerçeklere dayanıyor. Tam 
da bu noktada siyasi iradenin ve AB 
Bakanlığımızın etki alanını genişletmesi 
ve konuyla ilgili Tıbbi Cihaz Kurumu’na 
daha fazla destek verilmesi gerektiği 
kanaatindeyim. 
Diğer yandan sivil toplum 
kuruluşlarımızın, özellikle de yerli 
üreticilerimizin kuruma desteği çok 
önemli. Öncelikli olarak Marmara 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
derneğimiz Massiad’ın bu konuda 
oluşturduğu teknik komisyonun çok 
faydalı çalışmalar yürüttüğünü takdirle 
izlemekteyiz. Üretici temsilcisi genç 
meslektaşlarımızın çalışmalara katılımı, 
bu vesileyle sektörümüzün kendi 
kaynaklarından ‘Kalite Yöneticileri’ni 
yetiştirmeye başladığının da göstergesi. 
Bununla birlikte sektörün bu noktadaki 
insan kaynağı ihtiyacı, TCESİS 
Platformu üzerinde oluşturulacak bir 
eğitim projesiyle dış kaynaklardan, 
örneğin farklı mühendislik 
disiplinlerinden transferlerle de 
kolaylıkla sağlanabilecektir.

KRİTİK TARİH MAYIS 2020
Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine 
uyum konusunda, zaten onlarca 
zorlukla boğuşan yerli üreticilerimizin 
risk değerlendirmelerini yaparak kalite 
süreçlerini bir an önce yönetmeliklere 
uygun hale getirip yeni döneme tüm 
parametrelerde hazır olarak girmeleri 
gerekiyor. Bunun için kritik tarih Mayıs 
2020 olarak görünse de bu tarihe çok 
yaklaştığımızı, zamanın hızla akıp 
geçtiğini unutmamak lazım. 
Tıbbi cihaz kuruluşları mevcut 
ekonomik parametrelerin zorluğu, 
sıklıkla yapılan güncellemelere uyum 
sorunu yanı sıra şimdi bir de yeni bir 
yükümlülük altına girecek olmaktan 
dolayı elbette haklı bir tereddüt 
içerisinde. Bununla birlikte yeni 
yönetmeliklere uyum konusunda 
Tıbbi Cihaz Kurumu’muzun ve 
üreticilerimizin kolektif akıl ekseninde 
ülkemizin ve endüstrimizin geleceğine 
birlikte sahip çıkacaklarına inanıyorum.
Darwin “Ne en güçlü olan tür hayatta 
kalır, ne de en zeki olan…Değişime en 
çok adapte olabilendir, hayatta kalan.” 
demiş. Bizim de adaptasyonumuz 
gelişime, gelişimimiz ise değişimi kabul 
etmeye bağlı görünmekte… 
Sağlık, huzur ve refah içinde, istikrarlı 
bir yaz geçirmeniz dileğiyle…
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Başkent olmanın getirdiği 
avantajla bürokratik 
kurumlara ev sahipliği 

yapan Ankara aynı zamanda önemli bir 
sanayi ve ihracat kenti konumundadır. 
Türkiye genelinde önemli ağırlığa sahip 
endüstri kuruluşlarını bünyesinde 
barındıran Ankara, yıllar itibariyle 
incelendiğinde, en fazla ihracat 
gerçekleştiren iller sıralamasında 
ilk 5 il içerisinde yer almaktadır.
İstanbul ile beraber Türkiye’nin en 
sofistike ve nitelikli üretim yapısına 
sahip olan Ankara sanayisi bugün 
yalnızca kendi şehri için değil, 

aynı zamanda Türkiye ekonomisi 
açısından da önem arz eden bir yapı 
sergiler hale gelmiştir. Zira Ankara, 
ileri teknolojili patent/faydalı 
model başvurularının %14’ünü 
gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan 
üreticilerin %15’i, ileri teknoloji 
üretiminin %13’ü Ankara’dadır. 
Ar-Ge mühendislerinin %28’i 
Ankara’dadır. İleri teknoloji 
yatırımlarının %30’una Ankara 
ev sahipliği yapmaktadır. Tüm 
bunlar Ankaralı girişimcilerin dünyaya, 
teknolojiye, yeniliğe bakışının farklı 
olduğunu bize söylemektedir. 

4 bine yakın ihracatçıya ev sahipliği 
yapan Ankara’nın üretim kültürü, 
anlayışı, vizyonu farklıdır. Üretiminin 
%40’ı yüksek ve orta yüksek 
teknolojilerden oluşan Ankaralı 
sanayiciler, bu vizyonları ile tüm 
Türkiye’ye örnek olmaktadırlar.  
Tüm bu rakamların ötesinde 
Ankara’nın ön plana çıktığı 
unsurların başında ileri teknoloji 
üretimi ve ihracatı gelmektedir. 
Özellikle savunma, havacılık sanayi 
ve medikal sektörleri açısından 
önemli bir il konumuna gelen 
Ankara’da üniversitelerin de etkisiyle 

B

ANKARA BAŞKENT 
OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE

‘4 bine yakın ihracatçıya ev 
sahipliği yapan Ankara’nın 
üretim kültürü, anlayışı, 
vizyonu farklıdır. Üretiminin 
%40’ı yüksek ve orta yüksek 
teknolojilerden oluşan 
Ankaralı sanayiciler, bu 
vizyonları ile tüm Türkiye’ye 
örnek olmaktadır.’ diyen 
ASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir medikal 
sektör için Ankara’nın 
önemini vurguluyor.

NU
RE

TT
İN

 Ö
ZD

EB
İR

 / A
NK

AR
A 

SA
NA

Yİ
 O

DA
SI

 YÖ
NE

Tİ
M

 K
UR

UL
U 

BA
ŞK

AN
I



Temmuz-Ağustos-Eylül 2019

RÖPORTAJ

09

ileri teknoloji sektörleri gelişmiş 
durumdadır. 
Dört ilde bulunan medikal 
kümesinden bir tanesi 
Ankara’dadır. Ankara ve özellikle 
OSTİM, medikal sektöründe önemli 
sayıda firma ve üretim hacmine sahip 
hale gelmiştir. Sektörü destekleyecek 
üretim çeşitliliği ve işkolları ile öne 
çıkan Ankara medikal sanayii, sağlık 
sektörü alıcıları açısından önemli bir 
merkez konumundadır. 

ANKARA MEDİKAL SEKTÖRÜN 
NABZINI TUTUYOR
Ankara ekonomisi açısından medikal 
sektörü her geçen gün ağırlığı artan, 
önemli bir sektör haline gelmiştir.  
Medikal sektörünün Ankara için neden 
önemli olduğunun en net göstergesi 
ihracat birim fiyatlarında yatmaktadır. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre 
Ankara’nın imalatının ihracat 
birim fiyatı 2 dolardır. Bu genel 
rakam, Türkiye ortalaması olan 
1.3 doların üzerindedir. Ancak 
daha önemlisi, Ankara’da medikal 
sektörlerde yapılan imalat, çok daha 
yüksek ihracat birim fiyatına sahip 

durumdadır. Ankara’da medikal cihaz 
ekipmanlarının içinde bulunduğu 
ürün grubunun ihracat birim fiyatı 
yaklaşık 85 dolardır. Ankara’nın 
tıbbi araç ihracat birim fiyatı ise 20 
dolardır.
Hiç kuşkusuz hem Ankara’nın hem de 
Türkiye’nin medikal sektöründe gitmesi 
gereken çok mesafe bulunmaktadır. 
Oldukça geniş bir ürün yelpazesini 
ve teknolojiyi içinde barındıran 
sektörde geleneksel ürünler olan 
bandaj ve enjektörden, ileri teknoloji 
olarak tanımlanan nanoteknoloji 
ve hücre mühendisliği ürünlerini 
de kapsayan çok farklı ürünler yer 
almaktadır. Artan hastane yatırımları 
ve yükselen sağlık harcamalarını göz 
önünde bulundurduğumuzda medikal 
sektörünün yalnızca ihracat değil aynı 
zamanda Türkiye’nin cari açığının 
azaltılması açısından da ne derece 
kritik bir sektör olduğu net bir şekilde 
anlaşılacaktır. 

ORTAKLAŞA REKABET İLE 
SEKTÖRÜ İLERİYE TAŞIMAK MÜMKÜN
Türkiye’de tıbbi cihaz ve alet 
imalatının yeterli üretim ve araştırma 
düzeyine ulaşması için her noktada 

desteklenmesi gerekmektedir. Son 
yıllarda önemli yasal ve kurumsal 
gelişmeler yaşanmakla beraber özellikle 
ileri teknoloji gerektiren ürünler için 
ülkemizin özel bir strateji izlemesi 
gerekmektedir. Montaja yönelik ve 
düşük teknolojik içerikli ürünlerin, 
katma değeri yüksek ve Ar-Ge temelli 
yapıya dönmesi için tüm aktörlerin bir 
arada sıkı bir iş birliğine girmesi şarttır. 
Ülkemiz açısından potansiyel arz eden 
medikal sektöründeki kümelenmeler bu 
yönüyle büyük önem taşımaktadır. 
Coğrafi olarak Türkiye’nin 4 farklı 
bölgesindeki kümelerin birbirleri 
ile iş birliği yaparak hareket etmesi, 
gerekli düzenlemelerin ve desteklerin 
sağlanması, sektörün sürekli gündemde 
kalması açısından kritik görünmektedir. 
Ülke genelinde sektör oyuncularının 
kenetlenmesi, tek vücut olarak başta 
kamu olmak üzere muhatapları 
ile koordineli bir şekilde faaliyet 
göstermeleri sektörün önünü açacaktır. 
‘Co-opetition’ olarak nitelendirilen 
‘ortaklaşa rekabet’ kavramı gereğince, 
sıkı bir iş birliği içinde olan sektör aynı 
zamanda fiyat ve kalite rekabetinin 
olduğu bir pazar yapısında kendini 
geliştirmek üzere çalışmak zorundadır. 
Bugün gerçek başarıya giden yol budur.   
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SEİS Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir konuşmasında, 
sendikanın kuruluşundan 

bugüne kadar geçen 16 yılda 
sektörün birlikte hareket etmesi için 
çalıştıklarını kaydederek sorunların 
çözümü için birlikte hareket etmenin 
öneminin yıllar içinde daha iyi 

anlaşıldığını vurguladı. Üyelerin 
katılımı ile gerçekleştirilen kurulda 
geçen dönem faaliyetleri hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Başarıyla tamamlanan Genel 
Kurul ile SEİS 5. Dönem Yönetim, 
Denetleme ve Disiplin Kurulu şöyle 
belirlendi: 

1 Mayıs 2003 yılında kurulan Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası’nın 5. Olağan Genel Kurulu Hami Türkeli 
Divan Başkanlığı ile 25 Nisan 2019 tarihinde başarıyla 
gerçekleştirildi. 

SEİS 5. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TİSK KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK ÖDÜLLERİ 

Ödül törenine, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Ahmet Erdem, 

Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı 
Erol Kiresepi, İŞKUR Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, TİSK’e bağlı sendikaların 
yöneticileri sendikamızı temsilen 
Başkanımız Metin Demir ve davetliler 
katıldı. 
Bakan Selçuk, TİSK’in kamu hizmeti 
dahil ekonomi ve sanayinin çeşitli 
sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye 
işveren sendikası ve 9 bin 600 iş yeri 
ile 1 milyon 230 bin çalışana istihdam 
sağladığını belirterek, ülke ekonomisine 
önemli katkılar sunduğunu söyledi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Burak Akkol da kurumsal sosyal 
sorumluluk konusunda yapılan bir 
araştırmaya değinerek, Türkiye’deki özel 
kurumların yüzde 98’inin toplumsal 
sorunlar karşısında sorumluluk sahibi 
olduğunu ve bu sorumluluk duygusunu 
da faaliyetlerine yansıttıklarını söyledi.
Projeler, “Yenilikçilik”, “Etkililik”, 
“Kapsayıcılık”, “İyi Uygulama”, 
“Sürdürülebilirlik”, “Girişimcilik Özel 
Ödülü”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel 
Ödülü”, “GAN Türkiye İş Başında Eğitim 
Özel Ödülü” alanlarında verildi.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
Ödülleri’ni 2018’de kazanan 12 
şirketin ödülleri Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’un katılımıyla 
30 Mayıs 2019’da düzenlenen 
törende sahiplerine verildi.

Yönetim Kurulu
Metin DEMİR - Başkan
Levent Mete ÖZGÜRBÜZ  
Başkan Vekili
Dr. Erol ÖZENSOY- Başkan Yrd.
Onur ÖZCAN -Başkan Yrd.
Uğur MUMAY -Başkan Yrd.
Gülşah SÖNMEZ 
M. Alper ERYAŞAR 
Alp SEVİNDİK
Fikret AYDIN 

Denetleme Kurulu 
R. Hakan KARADENİZ
Bekir SAMAT
Süreyya ERŞAHİN

Disiplin Kurulu
Erkin DELİKANLI
O. Fikret KÜÇÜKDEVECİ
Onur AKGÜN
Hasan ÜNLÜ
İsmail Mete GÜRBÜZER
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Tıbbi cihaz sektöründe ilk meslek standartları, 
Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı ve Tıbbi 
Cihaz Klinik Destek Elemanı meslekleri için 

hazırlandı. Sektörde çalışan ve bizzat bu işi yapan çok 
sayıda uzmanın ve diğer STK’ların görüşleri dikkate 
alınarak hazırlanan standartlar, eğitim kurumlarının 
müfredatlarını hazırlamalarında kılavuz görevini 
görürken, şirketler için de performans değerlendirme, 
hizmet içi eğitim gibi amaçlar için kullanılabilecek.

SEİS ve TÜMDEF ‘in 
koordinasyonunda TİTCK’nın 
katkıları ile hazırlanan ‘Tıbbi 
Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı 
(Seviye 5)’ ve ‘Tıbbi Cihaz 
Klinik Destek Elemanı 
(Seviye 5)’ Ulusal Meslek 
Standartları Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Sektör Komitesi 
tarafından onaylandı ve 7 
Mayıs 2019 tarihinde Resmî 
Gazete ’de yayımlanarak ulusal 
standartlar olarak kabul edildi.

ANKARA TIBBİ CİHAZ 
ENDÜSTRİSİ DEĞERİNİ 
BULUYOR 
‘Ankara’daki Tıbbi Cihaz 
Endüstrisinin Değer Zincirindeki 
Konumuna Dair Fizibilite 
Çalışması’ projemiz start aldı.
Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen 
projemizin açılış toplantısı, proje 
ortağımız Başkent Üniversitesi 
Hastanesi Hasan Telatar 
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Başkanımız Metin Demir, 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, tıbbi cihaz 

üretiminde Türkiye’nin ciddi mesafe 
kat ettiğini, sektörün içinde bulunduğu 
durumun tespiti ve gelişmesi için 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı 
desteklerinin hayati önem taşıdığını 
söyledi. “Sektör olarak yapay zekâ 
ve dijitalleşmeye odaklanmamız 
gerekiyor.” diyen Demir, Ankara 

Kalkınma Ajansı ve Başkent 
Üniversitesi’ne katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
Açılışa katılan TİTCK Başkan Yardımcısı 
Recep Uslu ise son 10 yılda Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın kümelenmelere 
ve sektör projelerine büyük destekler 
verdiğini kaydederek, tıbbi cihaz 
sektörünün önemli çalışmalar 
yapmasına vesile olduğunu kaydetti.
Projenin paydaşlarından biri olan SEİS’ 
in de sektöre her zaman önemli katkılar 
yaptığını vurgulayan Uslu, “SEİS bir 
sivil toplum kuruluşu olarak gerçekten 
sektöre yönelik yaptığımız çalışmalara 
bizlerle birlikte önemli katkılar 
sunmaya devam ediyor. SEİS’e ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi 
de biyomedikal camiasına mühendisler 
yetiştiren ve önemli görevler üstlenen 
bir üniversitemizdir. SEİS ile böyle 
bir projede ortak olması projeye katkı 
sunması bizler için sevindiricidir.” dedi.
Proje koordinatörümüz İlke Eren 
Karaca da AB Tıbbi Cihaz Tüzüğüne 
uyum sürecinde üreticilerin pek çok 
yükümlülükle karşılaşacaklarını 
belirterek, bu süreçte üretim 
maliyetlerinin artacağına ve rekabet 
edebilirliğin zorlaşacağına dikkat 
çekti.  “Ancak bu darboğazı geçebilen 
üreticilerin büyüyeceği, karlılığını 

artıracağı da düşünülebilir.” diye 
konuşan Karaca şöyle devam etti. 
“Bir süredir karşılaştığımız bu zorlu 
süreci üreticilerimiz için bir fırsata 
çevirmek için nelere ihtiyacımız var 
sorusunu soruyorduk. Değer zincirinde 
üreticilerimizi daha karlı bir noktaya 
taşımak, uyum sürecinin gerektirdiği 
klinik araştırma kapasitesini 
geliştirmek ve sektörün nitelikli insan 
kaynağı ihtiyacını karşılayabilmek 
için Başkent Üniversitesi ile birlikte 
akredite bir klinik araştırma merkezi 
ve akredite bir eğitim merkezi 
kurabilmeye yönelik ilk adımımız olan 
bu projeyi Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
destekleri ile başlattık.” dedi. 
Proje Danışmanı Mahmut Kiper 
ise proje ile kalkınmada öncelikli 
alanlardan biri olarak belirlenen ve 
gelecekte önemi artarak devam edecek 
olan tıbbi cihaz endüstrisinin katma 
değeri yüksek ürünler üretebilmesi 
için zorunlu olan klinik çalışmaların 
yapılması, üretimin her aşamasında 
yer alacak nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve akredite merkezlerinin 
kurulmasının hedeflendiğini belirtti. 
Kiper, projenin amaçları, beklenen 
sonuçları ve temel faaliyetler 
konusunda da detaylı bilgi verdi.

TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜNDE 
İLK MESLEK 
STANDARTLARI 
YAYIMLANDI 
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Türkiye’nin ilk ortobiyolojik 
malzeme üreticisi BMT Grup 
tarafından geliştirilen ve 
Türkiye’de ilk defa üretilen 
vücutta eriyebilen ‘biyokompozit 
vida’ kamuoyuna tanıtıldı.

Başkan Vekilimiz Levent Mete 
Özgürbüz’ün yatırımcı ortağı olduğu 
BMT Baps firmasının Türkiye’de ilk 
defa ürettiği biyokompozit ankorlar, 
interferans vidaları, pinler ve kıkırdak 
implantların lansmanı yapıldı.
Firmanın Kahramankazan’daki 
tesislerinde sunumu gerçekleştirilen ve 
birden fazla çeşidi bulunan vida Türk 
mühendislerce tasarlandı. 
BMT Baps markasıyla piyasaya 
sürülmesinin yanı sıra imalatında 
biyokompozit malzemeden faydalanılan 
vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları 
ve çapraz bağ rahatsızlıklarının 
tedavisinde etkili sonuç alınıyor. 
Kemik dokusunu taklit ederek vücutta 

kaybolabilen ürün; omuz, diz ve 
bilekteki sorunlarının giderilmesinde 
yararlanılan titanyum içerikli 
malzemelere de etkili bir alternatif 
sunuyor.

CİDDİ BİR İHRACAT ŞANSIMIZ VAR
Mete Özgürbüz, tamamen yerli 
imkanlarla ürettikleri vidanın ciddi bir 
ihracat şansı olduğunu dile getirerek 
“Dünyanın önemli şirketlerinin ürettiği 
bu ürünleri ithal olarak karşılıyorduk. 
Artık inşallah halkımız kendi 
imkanlarımızla ürettiğimiz ürünleri 
kullanabilecek.” dedi.
Şirketin yatırımcılarından Altan 
Küçükçınar da ürünlerinin dünya 
standartlarında sertifikasyona sahip 
olduğuna dikkati çekerek, “Yurt 
dışından ithal etmek ve bu nedenle 
döviz aktarmak zorunda kaldığımız 
medikal cihazların, yurt içinde ulusal 
bilgi birikimiyle üretilmesine aracılık 
etmekten son derece memnunuz.” diye 
konuştu. 

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMEDE 
KOLAYLIK SAĞLIYOR
Ürünün özellikleri ve kullanım 
alanları hakkında konuşan Ahi Evran 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Çağdaş Basat, vücutta eriyebilen 
vidaların yerli olanaklarla üretilmesinin 
önemine işaret ederek, geliştirilen 
ürünlerin ortopedi alanına hitap ettiğini; 
kapalı omuz, diz ve bağ cerrahisi gibi 
ameliyatlarda kullanıldığını kaydetti. 
Ürünlerin, ameliyat sonrasında vücuttan 
tekrar çıkartılmasının gerek olmadığının 
altını çizen Basat, “Ayrıca, hastalar x-ray 
cihazlarından geçerken sinyal vermiyor. 
Radyolojik görüntüleme sırasında 
sinyallerde bozukluğa neden olmadığı 
için cerrahi işlem sonrası görüntüleme 
yapılmasına olanak sağlıyor.” ifadesini 
kullandı.

DCP FONU TARAFINDAN 
DESTEKLENDİ
Türkiye’nin ilk “Deep-Tech” fonu 
Diffusion Capital Partners’in (DCP) 
yatırımlarından biri olan BMT Baps, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
yürütülen Avrupa Birliği (AB) IPA 
programı kapsamında AB ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

2003 yılında kurulan 
Sendikamızın kuruluş tarihinden 
itibaren Genel Sekreterlik 
görevini başarılı bir şekilde 
yürütmüş olan Av. Refika Eser, 
Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 
emekli olmuştur.

Kendisine, 16 yıl süreyle SEİS’te 
sunmuş olduğu özverili hizmetleri 
ile tıbbi cihaz sektörüne yapmış 
olduğu olumlu ve yapıcı katkılardan 
dolayı teşekkür eder ve kendisiyle 
çalışmaktan memnuniyet 

duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 
Emeklilik yaşamında ailesi ve tüm 
sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir hayat 
sürmesini dileriz.
Av. Refika Eser’in emekliliği sonrasında 
SEİS Genel Sekreterliği görevine Tünay 
Şahin başlamış bulunmaktadır. Uzun 
yıllar Sağlık Bakanlığı’nda bürokrat 
olarak çalışan Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin’in, devraldığı görevi 
başarıyla yürüterek sendikamız, 
üyelerimiz ve sektörümüze anlamlı 
katkılar sağlayacağına inancımız 
tamdır. Bu vesile ile SEİS Yönetim 
Kurulu olarak kendisine yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.

BMT GRUP TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 
‘BİYOKOMPOZİT VİDA’ NIN LANSMANI YAPILDI 

SEİS’TE GENEL SEKRETER DEĞİŞİKLİĞİ
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Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil 
toplum alanında çalışma yapanlara verilen “Ankara 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) 

Geleneksel Vefa Ödülleri” sahiplerini buldu.
Törene Başkanımız Metin Demir, eski Meclis Başkanı Köksal 
Toptan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, eski siyasiler, iş 
insanları, yargı mensupları, akademisyenler ve sanatçılar 
katıldı.
Açılış konuşmasını, İcra Kurulu adına platformun dönem 
sözcüsü Yıldıray Yoldar yaptı. Yoldar, vefanın zamanında 
gösterilmediğinde bir anlam ifade etmediğini belirterek, 
hayatımıza yön veren insanların değerlerine değer katmak 
gerektiğini söyledi.
SEİS Başkanı Metin Demir, sektörde faaliyet gösteren 
firmaların yenilikçi ve üretken olmalarının büyük önem 
taşıdığını ifade ederek, marka değeri taşıyan ve pek çok 
ülkeye ihracat yapan Ahmet Bahadır’a 1983 yılından bugüne 
yaptıkları tıbbi cihaz üretimi ile Türkiye’ye katkılarından 
dolayı teşekkür ederek ASTOP Vefa Ödülü’nü takdim etti. 
Törende, ATO Başkanı Gürsel Baran’a da Üstün Hizmet 
Belgesi verildi. Vefa ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle: 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, Nesibe Aydın, Faruk Dalgıç, Ali 
Naili Erdem, Emrehan Halıcı, Saime Toptan, Prof. Dr. Nalan 
Akdoğan, Prof. Dr. Berin Yurdadoğ, Necil Kurtkaya, Ahmet 
Akın, Ahmet Şahin, Prof. Dr. Sadık Tural, Atilla Özmen, 
Şükran Pekmezci, Kaya Gürsoy, Dr. Sait Koca, Eyüp Doğanlar, 
Prof. Dr. Muharrem Gerçeker. 

1989 yılında Ecz. Mehmet Demirel tarafından 
kurulan Bome Trivitron Sanayi Ürünleri ve Dış 
Tic. A.Ş, faaliyetlerine vücut dışı tıbbi tanı (IVD) 

alanında satış ve satış sonrası hizmetler ile başlamış, 
2004’te Türkiye’de yerli üretim gerçekleştirme 
amacı ile Ankara Ostim İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretim tesisini kurmuştur. Ailenin 2. 
kuşağının temsilcileri Gülşah Sönmez ve Zeynep 
Demirel’in dahiliyle, Ar-GE altyapısını oluşturmuş 
ve tescilli markası Trimaris adı altında yerli üretim 
hedefini gerçekleştirmiştir. Yenidoğan tarama kitleri, 
kalite kontrol materyalleri, kromatografi kitleri, 
biyokimya kitleri, kan sayım reaktifleri ve moleküler 
kitlerinin üretimini gerçekleştiren firma, uluslararası 
standartlarda üretim yapan ve kısa zamanda güçlenen 
Ar-Ge ekibi ile birçok ilke imza atmış ve IVD alanında 
ülkemizdeki öncü kuruluşlardan biri olmuştur. 2016 
senesinde, Hindistan merkezli Trivitron Healthcare bu 
başarıyı birlikte daha da ileriye taşımak üzere firmaya 
ortak olmuştur.
Başarı, gurur ve sağlıkla geçecek daha nice 30 yıllara…

ASTOP VEFA ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU 
Sendikamız SEİS’in de kurucuları arasında bulunduğu 
Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun 
(ASTOP) 15’inci vefa ödülleri töreni 5 Nisan 2019 
tarihinde ATO Meclis Salonu’nda yapıldı.

BOME TRIVITRON 
30. YILINI KUTLUYOR 
2019 yılının Mayıs ayında sektörde 30. yılını 
tamamlamış olan BomeTrivitron, bu özel yıl 
dönümünü tüm çalışanları ile bilirlikte bir sanat 
atölye çalışmasına katılarak kutladı ve firma 
logosu, linol baskı tekniği ile çalışılarak el 
yapımı bir bayrak hazırlandı.
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 Medikal sektörün tüm 
paydaşlarını 26. kez aynı çatı 
altında buluşturan Expomed 
Eurasia, sektör profesyonellerini 
28-30 Mart 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde ağırladı. 

45 ülkeden 1100’ün üzerinde 
marka ve marka temsilciliğine ev 
sahipliği yapan fuar, hedef ülke 

Irak’ın yanı sıra Kuzey Afrika, Orta 
Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den 
fazla ülkeden firmaya ev sahipliği yaptı. 
Açılış törenine katılan Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe, tıbbi cihaz sektörünün farklı 
dinamiklere sahip, çok fazla paydaşın 
yer aldığı, gelişen teknolojiye bağlı 
değişime uğrayan ve çok disiplinli iş 
birlikleri gerektiren önemli bir sektör 
olduğunu belirterek, “Sektörde faaliyet 
gösteren firmaların daha yenilikçi ve 
sürekli iyileştirme politikası güden 
bir yaklaşımda bulunarak üretim 
yapmaları, küreselleşen dünyada 
kaçınılmazdır.” diye konuştu. Bu amaçla 
gerek kamu gerek üniversite gerekse de 
özel sektör sahipleriyle gerçekleştirilen 

bilimsel çalışmalar ve organizasyonlara 
katkı sağlamak için gayret sarf 
ettiklerini anlatan Meşe, ‘‘Bugün 
dünyada tıbbi cihaz pazarı 400 milyar 
doların üzerine çıkmış olup Türkiye’de 
ise bu rakam yaklaşık 2,7 milyar dolar 
düzeyindedir.  Ar-Ge destekli üretim 
Türkiye’yi gelişmiş ülkelerin seviyesine 
getirecek.” dedi.
TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz 
de konuşmasında, sektörün mali 
politika aracı olmaktan çıkarılıp bir 
sanayi politika aracı olarak görülmesi 
gerektiğini söyledi. Dünyadaki 
gelişmelere bakıldığında Çin’in 
taklitten inovasyona geçileceğini içeren 
politika belgesini kullanarak yollarına 
devam ettiğini, Amerika ekseninde de 
bunu izleyen gelişmeler bulunduğunu 
söyledi.  
Fuarın açılışında konuşan Başkanımız 
Metin Demir, sektörün sorunlarını 
ayrıntılı olarak aktardı ve çözüm 
önerilerinde bulundu. Sektör 
olarak ödemelerde ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını belirten Demir, bugün 
sektöre biraz daha özen ve özveri 

gösterilirse daha başarılı birçok iş 
yapacaklarını, sorunların üstesinden 
geleceklerini ifade etti. Türkiye’de 
sağlığa harcanan payın yaklaşık 150 
milyar ₺ olduğunu kaydeden Demir, 
tıbbi cihaz sektörünün bunun sadece 
%8 lik bir bölümünü oluşturduğunu, 
sektörün beş altı yıldır finans 
sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu 
belirtti. Metin Demir, tıbbi cihaz 
fiyatlarının 2010 yılından bu yana 
değişmediğini hatırlatarak, “Artık 
SUT fiyatlarıyla ilgili bir artış olmasını 
bekliyoruz.” dedi. Şehir Hastaneleri 
konusuna da değinen Demir, bu 
hastanelerin yerlileşme millileşmeye 
odaklanarak ilerlemesi gerektiğini ifade 
etti.
TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Yaz ise fuarın her yıl 
zenginleşerek yoluna devam ettiğini 
ifade ederek, Türkiye’nin kişi başına 
düşen sağlık harcamasının OECD 
ülkelerinin altında olmasına rağmen, 
sağlıkta erişim noktasında dünyanın 
birçok ülkesinin önünde olduğunu 
kaydetti.  

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
EXPOMED 2019’DA 
BULUŞTU

ÜTS MOBİL YAYINDA
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Mobil uygulamasının kullanıma 
açıldığı ÜTS Portalda yayımlanan duyuru ile açıklandı.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Mobil uygulaması 
üzerinden tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler 
sorgulanabilmektedir. ÜTS Mobil ile sorgulanan 

ürünün kullanım kılavuzu, görseli, ürünün sistemdeki 
kayıt durumu, üç yaş altı çocuklar için uygunluğu, etiket ve 
ambalaj bilgileri, menşei ülke bilgisi gibi daha birçok bilgisi 
ile tekil hareketi başlamış olan ürünler için, ürüne ait konum 
bilgisi de görüntülenebilmektedir. 

App Store üzerinde:
https://apps.apple.com/tr/app/%C3%BCts-mobil/id1234498945 

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tubitak.bilgem.yte.utsmobil

Google Play üzerinde:

GELİŞTİRİLEN YAZILIMLA İLGİLİ UYGULAMA LİNKLERİ:
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Genel Kurul tarafından 
seçilen yeni TÜMDEF 
Yönetim Kurulu Kemal Yaz, 

F.A Tolga Sözen, Erkin Delikanlı, 
Yüksel Hakan Er, Onur Akgün, 
Doğan Ay, Cengiz Balçık, Mehmet 
Dal ve Ahmet Bulut’tan oluşuyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı yine 
Kemal Yaz olurken, Tolga Sözen ve 
Erkin Delikanlı Başkan Yardımcısı, 
Yüksel Hakan Er Genel Sekreter, 
Onur Akgün ise sayman olarak 
görevlendirildi. 

2012 yılından itibaren 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonuyla 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından düzenlenen ve 
açılışına Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
Türkiye İnovasyon Haftası; 
global şirketlerin üst düzey 
yöneticilerinden inovasyonun fikir 
liderlerine, akademisyenlerden 
öğrencilere, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin yöneticilerinden 
kamunun en üst düzey 
temsilcilerine kadar inovasyona 
dokunan tüm paydaşları bir araya 
getirdi. 
Etkinlikte, Başkan Yardımcımız 
Uğur Mumay da ‘Hack’n Break Açık 
İnovasyon’ oturumuna katıldı. 
İnovasyon odaklı konferans, sergi 
ve atölye çalışmaları ve deneyim 
alanları ile dünya çapında bir 
etkinlik olan ‘Türkiye İnovasyon 

Haftası’  İnovalig Ödül Töreni’ne 
katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
inovasyon konusuna değer veren 
sanayicileri, profesyonelleri, 
akademisyenleri, araştırmacıları 
ve medya mensuplarını buluşturan 
toplantının ülkenin geleceğine ışık 
tutacağına inandığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
da konuşmasında “Yenilikçi 
sektörlerde kendini kanıtlamış 
girişimcilerle beraber ortak inovatif 
ticari politikalar oluşturmak üzere 
‘Yenilikçi Ticaret Platformu’nu 
oluşturuyoruz.” dedi.
2018 yılı inovasyon 
şampiyonlarının açıklandığı 
İnovalig Ödül Töreni’nde 
İnovasyon Stratejisi kategorisinde 
TÜPRAŞ birinciliği elde ederken, 
ikinciliğe Kastamonu Entegre 
Ağaç, üçüncülüğe ise Tusaş - Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi şirketi 
layık görüldü.

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine 
büyük katkı sağlayan, inovasyon ekosisteminin en büyük 
buluşması olan ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ 3-4 Mayıs’ta 
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

TÜMDEF
GENEL 

KURULU
YAPILDI 

Tüm Tıbbi Cihaz 
Üretici ve Tedarikçi 

Dernekleri 
Federasyonu, 

8. Olağan Genel 
Kurulu 13 Nisan 
2019 tarihinde 

Swiss Otel 
Ankara’da başarıyla 

gerçekleştirildi.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde 
belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
100 şirketi açıklandı.

Listeye giren şirketlerin ortalama ciro 
büyüklükleri 59,8 milyon ₺. Türkiye’de 
en hızlı büyüyen bu 100 şirket, 

2015-2017 döneminde cirosunu ortalama 
yüzde 605 oranında artırmış. 
Hastanelere hijyen hizmetini alışılagelmişin 
dışında, bütünsel bir çözüm yaklaşımıyla 
sunmak ve bu konudaki standartları 
değiştirmek amacıyla kurulan EOS Hijyen 
Sağlık firması da Türkiye genelinde 27. sırada 
kendi alanında 1. sırada yer alıp Türkiye 100 
Yarışması’nı kazanarak “Türkiye’nin En Hızlı 
Büyüyen 100 Şirketi” arasına girdi.  EOS 
Hijyen Sağlık adına ödülü Genel Müdür Özgür 
Bora YAPRAK aldı.

EOS HİJYEN SAĞLIK 
TÜRKİYE’NİN EN HIZLI 
BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ 
ARASINDA
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Kaliteli ve sürdürülebilir bir 
sağlık sistemi ile sağlık 
sektöründe yaşanan 

gelişmelerin değerlendirildiği, sektörün 
sorunlarının masaya yatırılarak ortak 
çözümlerin arandığı 10. OHSAD 
Kurultayı’nda sağlık finansmanında 
reform arayışları ele alındı.
Kurultaya Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Sağlık Bakan Yardımcısı 
Dr. Şuayip Birinci, SB Strateji 
Geliştirme Başkanı Dr. Abdülvahit 
Sözüer, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve 
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim 
Bağlı, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve 
Sağlık Politikaları Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema 
Ramazanoğlu, Dr. Ümmü Gülşen 
Öztürk ve Zülfiye Füsun Kümet gibi üst 
düzey yönetici ve bürokratlar katıldı.
GSS uygulamalarının sonuçlarına 
ilişkin görüşlerin paylaşılarak, 
geleceğe yönelik çözüm önerilerinin 
ele alındığı oturumda, Başkanımız 
Metin Demir; tedarikçiler olarak 

finansal sürdürülebilirliğin zorluğuna 
dikkati çekerek, “7-8 yıldır ciddi 
sıkıntılarla, birbirimize destek olarak 
finansal sürdürülebilirliği sağlamaya 
çalışıyoruz. Kaynaklar gerçekten kıt 
ve bu kaynakları doğru kullanma 
sanatını beceremiyoruz. Eğer satın 
almayı, tedariki doğru yapmazsak 
finansal sürdürülebilirliği sağlamak 
mümkün değil.” diye konuştu. SGK’nın 
da bütün bu sistemi finanse etmeye 
çalıştığını ancak ihtiyaçların fazla, 
kaynağın sınırlı olduğuna dikkat 
çeken Demir, “Üniversitelerden 2013 
-2017 ödemelerini 2018 Haziran ayı 
itibarıyla aldık. Geçtiğimiz aylarda 
büyük iskontolarla yaptığımız ödeme 
anlaşması sektörü çok memnun etmese 
de daha sonra yaşanan döviz krizi 
anlaşma yapan firmaları sevindirdi, en 
azından sektöre can verdi. Bizim tek 
istediğimiz ödeme vadesine uyulması. 
Sağlık Bakanlığı’nda da ödemelerimizi 
7-8 ay ortalamasında alabiliyoruz.” diye 
konuştu. 
Konuşmasında Sağlık Market 
Uygulamasına da değinen Başkanımız 

Demir, uygulamanın geç ödeme 
sorunlarına çözüm olmasının 
beklendiğini ifade etti.
Türkiye’nin 2016 yılı toplam sağlık 
harcamaları hakkında bilgi veren 
Demir, ilaç harcamasının  
27 milyar ₺, tıbbi cihaz harcamasının 
8 milyar ₺, sağlık hizmeti ve diğer 
giderlerin 85 milyar ₺, toplamda 120 
milyar ₺ olduğunu bildirdi.
Metin Demir bütçeden sağlığa ayrılan 
payın %4.3’ler den %5.5 ve üzerine 
çıkarılmasının gerekliliğine işaret 
ederek etkili bir sağlık hizmeti için şu 
önerilerde bulundu:
•SGK tarafından firmalara doğrudan 
ödeme yöntemine geçilmesi 
•SUT fiyatlarının sürdürülebilir 
dinamik bir yapıya kavuşturulması
•Fiyatlandırma komisyonunda Tıbbi 
Cihaz sektör temsilcilerinin de 
bulunması 
•Geri ödeme ve fiyatlandırma 
politikalarında ve ruhsatlandırma 
süreçlerinde, üretimi Türkiye’de yapılan 
ilaç ve tıbbi cihazların öncelikli olarak 
değerlendirilmesi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI 
10. OHSAD KURULTAYI’NDA BULUŞTU

Kamu, özel sektör ve üniversitelerin 
sağlık profesyonellerini bir araya 
getiren 10. OHSAD Kurultayı  
18-20 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Antalya’da yoğun bir 
katılımla yapıldı.
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Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer 
Merkezi (HT-TTM) tarafından, ‘Sağlık 
Teknolojileri, İleri Teknolojiler ve Sosyal 
İnovasyon’ alanlarında yenilikçi iş fikirlerinin 
hayata geçirilmesine destek olmak amacıyla 
düzenlenen yarışmada dereceye girenlere 
ödülleri verildi.
 
Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Hacettepe Hamle 
İnovasyon Yarışması’ jürisinde Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilimiz Levent Mete Özgürbüz de yer aldı. 
Ödül töreninde konuşan Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe 
Teknokent’in alındığı noktadan geldiği noktaya 
bakıldığında önemli bir yol kat edildiğine işaret 
ederek Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer 
Merkezi’nin üniversite sanayi arasında ara yüz 
olduğunu, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında ön ayak 
olduğunu, akademik farkındalık yarattığını kaydetti.
Hacettepe Teknokent ve Hacettepe Teknoloji 
Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Candan Gökçeoğlu da Hamle İnovasyon 
Yarışması’nda amacın inovatif fikirleri ortaya 
çıkarmak ve desteklemek olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, YÖK Üyesi Prof. Dr. 
Zeliha Koçak Tufan, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş 

ve daha birçok değerli akademisyenin katıldığı zirvede Sendikamız 
Başkanı Metin Demir moderatör olarak yer alırken Başkan Vekilimiz 
L. Mete Özgürbüz ile Yönetim Kurulu Üyemiz Gülşah Sönmez 
‘Medikal Sektörde İnovasyon’ başlıklı oturumda sunum yaptılar.
Ülkemizin 38 farklı üniversitesinden, sağlık teknolojileri ve 
girişimcilik konularına ilgi duyan çok sayıda genç heyecanla zirveyi 
takip etti.
Zirvede ülkemizde tıbbi cihaz ve ilaç sektörü, yapay zeka ve 
robotlarla değişim, sağlık market ve sağlık turizmi, sağlık sektöründe 
millileşme, medikal sektörde Ar-Ge, meslek yatırım ağı, girişimcilik, 
inovasyon, kök hücre ve kanser, dijital gelecek başlıklarında birçok 
oturum gerçekleştirildi. Gelecek 10 yılda teknolojide yaşanacak 
dijital dönüşümden, üretimde yapay zekânın ve robotların aktif 
rol üstleneceğinden ve bu değişimin işgücü piyasasına nasıl 
yansıyacağından bahsedildi. MEDCON Koordinatörü İsa Aksu, 
nitelikli sistem isteniyorsa nitelikli bireylere ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Gelecekte gençleri hangi mesleklerin beklediği konusunda ufuk açan 
sunumlar öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

MEDCON’19 SAĞLIK BİLİM 
VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ 
Ankara İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara 
Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri 
tarafından koordine edilen ‘Sağlık, Bilim, Teknoloji 
Zirvesi- MEDCON’ 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Abdulkadir 
Noyan Salonu’nda gerçekleştirildi.

HACETTEPE TEKNOKENT 
YENİLİKÇİ FİKİRLERİ 
ÖDÜLLENDİRDİ 

ATO Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen ve ATO 3 No’lu 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek 

Komitesi Meclis Üyesi Erkin 
Delikanlı’nın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıya; Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu adına Tıbbi 
Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan 
Yardımcısı Recep Uslu, e-PTT AVM 
adına ise Genel Müdür Yardımcısı 
Merve İpek katıldı. 
Konuşmasında tıbbi cihazların 
tamamının internet üzerinden 
satılamadığına dikkat çeken Delikanlı, 
hangi cihazların satılabileceği 

konusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun yetkili olduğunu 
hatırlatarak, e-ticaretin sektöre 
olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik 
Ürünler Başkan Yardımcısı da 
yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz ve 
e-ticaret sektöründen gelen talep, 
görüş ve öneriler doğrultusunda 
mevzuatın değerlendirilerek yeniden 
düzenleneceğini belirtti.
e-PTT AVM Genel Müdür Yardımcısı 
Merve İpek ise konferansta e-ticaret 
modelleri hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. 

E-TİCARET İLE TIBBİ CİHAZ SATIŞI KONFERANSI
Ankara Ticaret Odası (ATO) 3 No’lu İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve e-PTT 
AVM’nin birlikte düzenlediği “E-Ticarette 
Tıbbi Cihaz Satışı” konferansı 8 Nisan 
2019 tarihinde yapıldı. 
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB’in 
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen ‘Güçlü 
Bir Biyoekonomiye Doğru: Biyoteknolojide 
Öncelikler ve İş Birlikleri Sempozyumu’nda, Başkan 
Vekilimiz Levent Mete Özgürbüz “Rejeneratif 
Biyomalzemelerde Güncel Çalışmalar” sunumunu 
gerçekleştirdi. 

18-19 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 
sempozyumun açılış konuşmasını TÜSEB Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz yaptı. Yılmaz, 

dünyada olduğu gibi, ülkemizde de sağlık harcamalarının 
her yıl artış gösterdiğini ifade ederek, “TÜİK verilerine 
göre, ülkemizde 2010 yılında yaklaşık 62 milyar ₺ sağlık 
hizmetlerinde kullanılmışken, bu rakam 2017 yılında 140 
milyar 647 milyon ₺’ye ulaşmıştır. Sağlık hizmetlerinde artan 
bu ihtiyacın giderilmesi ancak bilime ve biyoteknolojiye 
verilen önemin artması, yatırımların çoğalması ve bunların 
sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının 
gerçekleşmesi ile olacaktır.” dedi.
Biyoteknoloji sektörünün en önemli kollarından birisi olan 
sağlık biyoteknolojisinin uygulama alanlarının, terapötik 
proteinler, aşılar, antibiyotikler, kök hücre ve doku 
mühendisliği uygulamaları, tıbbi cihazlar, moleküler tanı 
kitleri, gen terapisi, rejeneratif tedaviler, kişiye özel tedavi 
yöntemleri ve kontrollü ilaç salınım sistemlerini kapsadığını 
kaydeden Yılmaz, bu alanları kapsayan oturum başlıkları 
ile sempozyumun, sağlık biyoteknolojisi ekosisteminin 
geliştirilmesi için önemli bir platform olacağını bildirdi. 

YENİLEYİCİ BİYOMALZEMELERDE GÜNCEL 
ÇALIŞMALAR  
Başkan Vekilimiz ve BMT Group Yönetim Kurulu Başkanı 
L. Mete Özgürbüz, yenileyici biyomalzemelerin günümüzde 
tespit edilmiş kullanım sorunları, eksiklikler, beklentiler gibi 
unsurlar dikkate alındığında ve muhtemel kısıtlamalar göz 
önünde bulundurulduğunda (regülasyonlar, sertifikasyon 
süreçleri, güvenlik, uygulanılabilirlik / üretilebilirlik) 
ülkemizde üretim şansının yüksek olduğu düşünülen tıbbi 
cihazlar sınıfında yer aldığını söyledi.
Bu çalışmaların diğer ülkeler için de halen çalışılan ve 
geliştirilen yeni teknolojiler olduğunu ifade eden Özgürbüz, 
“Sektörde büyümeye devam eden pazarın varlığı ile ilişkili 
olarak yapılan teknolojik yatırım maliyetlerinin KOSGEB, 
TÜBİTAK gibi çeşitli kuruluşlar tarafından da desteklenmesi 
sebebiyle umut veren bir alan durumundadır.” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), sektör 
kuruluşları ve IVD çalışan firma temsilcilerinin 
katılımı ile ‘IVD Ürün Gruplarına Yönelik ÜTS 
Toplantısı’ 28 Mayıs 2019’da ATO Meclis 
Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ORDER Başkanı 
Erkin Delikanlı yaptı. Delikanlı, “Sendikamız, 
federasyonumuz ve bağlı bulunduğumuz derneklerle 

birlikte Sağlık Endüstrileri Platformu oluşturduk. 
Sorunlarımızın çözümü için, sonuç almak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi. 
Toplantıda konuşan TiTCK Tıbbi Cihaz Onaylanmış 
Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Asım 
Hocaoğlu, IVD direktifleriyle nelerin değişeceğini, 
sektörün nelere dikkat etmesi gerektiğinin altının 
çizileceğini kaydetti. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve 
Türkiye piyasasına girmek isteyen bazı ülkelerde piyasaya 
ürünlerini sürmek isteyen tüm üreticiler için in-vitro tıbbi 
tanı cihazları direktifinin yasal bir gereklilik olduğuna 
dikkati çeken Hocaoğlu, bu düzenlemelere uyarken 
aksaklık yaşanmaması için akıldaki soruları cevaplamaya 
çalışacaklarını söyledi. 
TİTCK Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi’nden 
Ömer Faruk Kuru da UTS bildirimi ve Tekil Takip 
Sistemi’nin başlama süreci ile ilgili bilgi verdi. Hastanelerin 
kullanım bildirimini nasıl yapması gerektiğini anlatan 
Kuru, perakende satış yöntemleri konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi. 
Toplantıda sektör konuşmasını Yönetim Kurulu Üyemiz 
Alp Sevindik yaptı. Sevindik, sağlık harcamalarında son 
yıllarda kısıtlamaya gidildiğini belirterek, kişi başına düşen 
sağlık harcamalarının gittikçe düştüğünü belirtti. Sağlıkta 
öyle bir noktaya geldik ki devletimiz karar vermek zorunda 
ya yüzde yüz Genel Sağlık Sigortası’nı finanse etmeye karar 
verecek ya da bu işin içine yeni finans kaynakları sokacak. 
Tıbbi cihaz sektörü giderek sürdürülemez hale geliyor. 
Dövizdeki yükselmeler ve ülkemizde sağlığa ayrılan pay 
yetersiz olduğu için sıkıntılar ortaya çıkıyor ve ödemelere 
ilişkin güçlükler yaşanıyor dedi.
IVD Sektör Çalışma Grubu adına Semah Ulusoy ve Ezgi 
Demir de IVD ürünleri hakkında bilgi vererek pazara 
giriş varyasyonlarını açıklayan bir sunum yaparak, IVD 
ürün gruplarının tekil takiplerinin hangi seviyeye kadar 
ve hangi belirli türleriyle yapılacağına dair tüm taraflar 
bir aradayken fikir alışverişinde bulunabilmek amacında 
olduklarını kaydettiler.  
Toplantı, sektör çalışanlarının soruları ve ilgililerin 
yanıtlarıyla sona erdi. 

GÜÇLÜ BİR BİYOEKONOMİYE 
DOĞRU: BİYOTEKNOLOJİDE 
ÖNCELİKLER VE İŞ BİRLİKLERİ   IVD ÜRÜN GRUPLARINA 

YÖNELİK ÜTS TOPLANTISI
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Yaklaşık on yıldır 
güncellenmeyen SUT 
fiyatları, geç ödemeler 
sorunu karşısında sektör 
temsilcisi kuruluşlar olarak 
konu ile ilgili tüm bakanlıklar 
ve bürokratlarla yapılan 
görüşmelere rağmen 
sorunların çözümüne dair 
kayda değer bir adım 
atılmamasından dolayı 29 
Mayıs 2019 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu önünde bir 
eylem gerçekleştirildi ve basın 
bildirisi okundu. 

Çok sayıda meslektaşımızın 
katıldığı eylemde ORDER 
Başkanı Erkin Delikanlı 

tüm STK’ lar tarafından ortaklaşa 
hazırlanan basın açıklamasını 
okudu. 
Okunan Basın Bildirisi şöyle idi:

Basın Bildirisi
Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 
gibi stratejik planlamada savunma 
sanayiinden sonra ikinci sıradayız, 
yüksek katma değerimiz ve istihdam 
oranımız ile yüzde 85’i ithal olan 
ürün çeşitliliğinde yerelleşmeye aday 
en önemli sektörüz. 
Ancak, kamu hastaneleri ile tıbbi 
cihaz alanında çalışan şirketler 
arasındaki bozulan mali ilişki, 
giderek bir halk sağlığı sorunu haline 
gelmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerin malzeme ve cihaz 
aldığı şirketlere geri ödemeleri 
makul süreleri aşmış; Üniversite 
Hastaneleri için ise hiçbir vade 
öngörülememektedir. 
SGK’nın geri ödeme fiyatları üç-
beş ürün dışında 2010’dan beri 
güncellenmemiştir.  Bu nedenle 
kaliteli ürünler yerine kalitesiz 
ürünlerin alınması zorunlu hale 

gelerek halk sağlığını tehdit edecek 
boyutlara ulaşmıştır.
Omurga ameliyatlarında kullanılan 
ürün gruplarında onlarca çocuğun 
ameliyat olabilmesi için fiyat 
güncellemesi bekleniyor. Kalp 
pillerinde, kalp kapakçıklarında, 
sonda ve kolostomi torbalarında, 
tıbbi sarf malzemelerinde ve daha 
birçok ürün grubunda şu andaki 
fiyatla ne yazık ki hizmet vermek 
imkânsız hale gelmiştir. 
Bedellerinin tamamının Kurum 
tarafından karşılanması gerekirken 
hastalar ancak cepten ödeme 
yaparak ürün temin edebiliyorlar. 
Ürün bulamayanlar sosyal medyada 
çare arıyor. Bu durum doktor hasta 
iletişimine de zarar veriyor.
İnsan sağlığına zarar vermemek 
adına tıbbi cihaz sektörü olarak 
azami dikkat ve özeni göstermiş 
olmamıza rağmen SUT fiyat 
ve listelerinin güncellenmiyor 
olması, hastanelere sattığımız 
ürünlerin bedellerini zamanında 
alamıyor ve finansal araçlara da 
ulaşamıyor olmamız nedeniyle artık 
sürdürülebilir bir hizmet sunmamız 
mümkün değildir. 
Bu sektörün devamlılığı ve nefes 
alması için çaba ve samimiyetinden 
şüphe duymadığımız Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, ilgili 
Bakanlarımız ve bürokratlarının hızlı 
ve etkili müdahalelerine ihtiyacımız 
var.  
Münferit değil kalıcı çözümlere 
odaklanalım.
Sesimizi duymanız temennisi ile 
kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
Saygılarımızla,
Sağlık Endüstrileri Platformu adına 
Erkin DELİKANLI

TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖRÜ BASIN 
AÇIKLAMASI

Tıbbi cihaz endüstrisi paydaşları 
SEİS, TÜMDEF, SADER, OSTİM 
Mediküm, TÜSİAV 14 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleşen geleneksel 
sektör iftarında buluştu.

SEİS Başkanı Metin Demir, Ramazan 
vesilesi ile sektörün bir araya 
gelmesinden duyduğu memnuniyeti 

ifade ederek, birlik ve beraberliğin gücüne 
inandıklarını kaydetti.
İftara daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı 
yapmış olan Mehmet Nuri Yılmaz da katıldı. 
İftar duasını da yapan Yılmaz, “Ramazan ayı 
rahmet, bolluk ve bereket demektir. Bolluk 
ve bereketin, birlik ve beraberliğimizin, 
huzurumuzun ilelebet devam etmesini ve 
tüm ülkeye yayılmasını temenni 
ediyorum” dedi. 
İftara, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet  
Nuri Yılmaz dışında Devlet Denetleme 
Kurulu Üyesi Talip Uzun, SGK Genel 
Müdür Yardımcısı Vekili Dr. Refik Altun, 
SGK Genel Müdür Yardımcısı Vekili Dr. 
Emre Aydın, Kamu İhale Kurulu Üyesi 
Mehmet Atasever, TİTCK Tıbbi Cihaz ve 
Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu, Sağlık Bakanlığı, SGK ve TİTCK’dan 
daire başkanları ile ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, 
TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı, SEİS, 
TÜMDEF ve üye dernekleri, SADER OSTİM, 
Mediküm ve TÜSİAV yetkilileri katıldı.

TIBBİ CİHAZ 
ENDÜSTRİSİ 
İFTARDA BULUŞTU 
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YAZILIM VALİDASYONU NEDEN 
GEREKLİDİR? 
Üreticilerin mevcut yasalara uyumu; 
sürekli olarak gelişime açık ve proaktif 
şekilde işleyen bir sorumluluğun 
benimsenmesi ile gerçekleşir. 
Süreç ve ürünlerinizin kurallara 
uygunluğu ise mevcut sisteminizin 
belirlenen kriterleri sağladığını ve 
bu doğrultuda çıktılar ürettiğini 
doğrulayan validasyon prosedürleri 

ile sağlanır. Doğal olarak üretiminizde 
kullandığınız bilişim sistemleri, 
süreçlerinize veri sağlaması ve üretim 
kararlarınızda ciddi etken oluşturması 
sebebiyle, ürünlerinizin kalitesini ve 
güvenliğini doğrudan etkilemektedir. 
Bu doğrultuda, kullandığınız 
yazılımların doğru sonuçlar ürettiği 
‘Yazılım Validasyonu’ ile test 
edilmelidir.
Diğer validasyon süreçlerinde 

olduğu üzere yazılım validasyonu 
ile gerçekleştirilen kontrollerle; 
ürünlerinizde sağlayacağınız 
performans ve güvenlik artışı sayesinde 
hata oranınız ve geri çağırmalardan 
kaynaklı finansal / marka değeri 
kayıplarınız düşecek, orta vadede 
büyük maliyet avantajı sağlayacaksınız. 
Bundan da önemlisi hastalara ve 
kullanıcılara yansıyacak olumsuz 
etkiler minimuma indirilecektir.

YAZILIM VALİDASYONU 
Güncellenen ISO 13485 standardının 2016 
revizyonunda, tıbbi cihaz üreticileri için yeni 
karşılaştıkları ‘Yazılım Validasyonu’ zorunluluğu 
kritik değişikliklerin başında gelmektedir.  

Tıbbi cihaz kuruluşlarının gündeminde son dönemde oldukça önemli bir konu olarak yer alan 
Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) geçiş sürecini imalatçı, onaylanmış kuruluş ve 
yetkili otoriteler yönünden farklı uzman görüşleri ve bakış açılarıyla mercek altına almaya 
devam ediyoruz.
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YAZILIM VALİDASYONU NEDİR? 
ISO 13485:2016’nın 4.16 bölümünde 
belirtildiği üzere; ürettiğiniz medikal 
cihazların bir parçası olan donanım 
yazılımınıza ek olarak; tasarım, üretim 
ve satış sonrası takip sürecini kapsayan, 
hatta sistem bakımında kullanılanlar 
da dahil olmak üzere bilgisayar yazılım 
sistemlerinin belirlenen kriterleri 
sağladığını ve bu kriterlere uygun 
çıktılar ürettiğini ispat etmek gerekir. 
Yazılım validasyonu da temel olarak 
bunu sağlar.  
Örnek vermek gerekirse Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP), elektronik 
Kalite Yönetim Sistemleri (e-KYS), 
Market Sonrası İzleme (PMS) 
çalışmalarında kullanılan yazılımlar ve 
laboratuvar yönetim yazılımları yazılım 
validasyonu için ilk adaylardır.
Yazılım validasyonunda gerçekleştirilen 
test ve kontrollerle, ürettiğiniz 
cihazlarda çalışan yazılımlarınızın da 
hedeflediğiniz kalitede olduğunu ve 
belirlediğiniz doğrultuda çalıştığını 
belgeleyebilirsiniz.

YAZILIM VALİDASYONU NASIL 
YAPILIR?
Yazılım validasyonu yeni bir kavram 
olması ve çalışanlarınızın pratiğinin 
bulunmaması sebebiyle üreticiler 
için zorlayıcı olabilmektedir. Büyük 
ölçekli global üreticiler, yazılım 
validasyonunun sorumluluğunu ve 
uygulamasını, bünyelerinde yer alan 
validasyon ekiplerinin altında sadece 
bu işle görevlendirilmiş bir takım 
oluşturarak gerçekleştirmektedirler. 
Bu tip olanaklara sahip olmayan 
birçok firma ise doğrudan sorumlu 
oldukları ve artık regülatif olarak 
dikkatle incelenecek olan bu karmaşık 
validasyon sürecini, tecrübeli bir 
ekipten tedarik ederek basit ve hızlı 
yoldan çözmektedir.

Bu konuda işe, dışarıdan temin 
ettiğiniz ve üretim operasyonlarının 
parçası olan laboratuvar yazılımları, 
e-KYS ve ERP sistemleri gibi kritik 
yazılımlarınızın, yazılım validasyonuna 
sahip olup olmadığını satın aldığınız 
firmalardan öğrenerek başlayabilirsiniz. 
Sonraki adımda, kullandığınız her 
yazılımın sizin üretim döngünüzdeki 
kullanım amacına uygun olarak valide 
edilmesi gerektiğinden; her sistem için 
değişen ‘Yazılım Validasyon Protokolü’ 
nü oluşturarak devam edebilirsiniz. 
Böylece hangi yazılımların validasyon 
gerektirdiğini, yeni yazılım alımında 
nelere dikkat edileceğini, valide edilen 
yazılımlarınızın hangi durumda tekrar 
valide edilmesi gerektiğini netleştirmiş 
olursunuz.
Tıbbi cihazların performansı ve 
güvenliğini yükseltmek açısından, 
üretim aşamasında ve kalite yönetim 
sisteminde kullanılan yazılım içeren 
sistemlerinin değerlendirilmesi gerekir. 

Bu amaçla;
EN ISO 13485:2016,IEC 62304 :2006 
+ AMD1:2015, IEC/TR 80002-1:2009, 
ISO TR 80002-2:2017, IEC TR 80002-
3:2014, IEC 82304-1:2016, FDA’in 
21 CFR Part 11, GMP gibi standart ve 
regülasyonlar bize rehberlik eder.
Süreç parametrelerinin izlenebilirliği 
bir zorunluluk olduğu için, donanımsal 
kalifikasyonları tamamlanmış bir süreç, 
bağlı olduğu yazılım valide edilmedikçe 
kalite standartlarını bir bütün olarak 
yerine getirmiş sayılamaz. Aynı şekilde 
veri bütünlüğü kapsamında kullanıcı 
yönetimi, yetkilendirilmesi, verinin 
depolaması, transferi ve saklanması da 
kalite yönetim sistemi için gereklidir.
Yazılım validasyonu; fonksiyonel ve 
tasarım spesifikasyonları, kullanıcı 
talep dokümanları ve senaryo listeleri, 
sistem mimarisi, yazılım tasarım 

dokümanı, sistemin ihtiyaç duyduğu 
girdiler, parametre limitleri, uyarı, 
alarm ve sistemin verdiği kullanıcı 
mesajları, yazılımın çalışacağı donanım 
özellikleri, kodlardaki değişiklik ve 
yükleme akışları, test metotları ve 
izlenebilirliği sağlayan kontroller 
dokümante edilerek sağlanabilir.
Üretim süreçlerinde doğrudan 
kullanılmasa da ürün kalitesini ve 
güvenliğini etkileyen, izlenebilirliğin 
sağlanması açısından kritik amaçlarla 
kullanılan ERP, CRM, lojistik, bina 
yönetimi, ürün izleme, veri ambarı vb. 
yönetimsel yazılımlar da ISO 80002, 
ISO 13485, GMP, FDA vb. gibi standart 
ve regülasyonları kapsamında valide 
edilir.
Yukarıda belirtilen sistemlerin 
dışında, medikal cihazın bir parçası 
olan yazılımların; istenen kullanım 
amacını tam olarak yerine getirdiğinin, 
son kullanıcı için güvenli ve doğru 
çalıştığının IEC 62304 standardı 
doğrultusunda valide edilerek 
kanıtlanması beklenir. 
Yazılım dışarıdan alınıyorsa satın 
alımdan, kendiniz geliştiriyorsanız 
tasarımdan başlayarak planlanma, 
kodlama ve testleri; ‘Yazılım Geliştirme 
Yaşam Döngüsü’ süreçlerindeki 
adımların kullanılarak belgelendirilmesi 
yoluyla gerçekleştirilebilir.

Söz konusu sistem ne olursa 
olsun, hastalar ve kullanıcıları için 
güvenli ürünler üretmek için sistem 
kullanıcılarının ihtiyaçları çerçevesinde 
belirlenmiş istekler, fonksiyonel 
ve tasarım spesifikasyonları, veri 
güvenliği, ürünün operasyonel, 
fonksiyonel, çevresel özellikleri, 
kullanıcı arayüzleri, alarmalar ve 
mesajlar ele alınırken, her konu 
risk bazlı yaklaşım gözetilerek ele 
alınmalıdır.
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n Sayın Gülünay, öncelikle KİWA 
firmasının Türkiye’deki faaliyetleri 
ve misyonu hakkında sizden kısaca 
bilgi almak isteriz.
Kiwa Türkiye; Meyer Belgelendirme 
adıyla 1996 yılında Prof. Dr. Metin 
Yerebakan tarafından kurulmuş, 
Gümrük Birliği anlaşmasının 
tetiklemesi ile 1997 yılından itibaren 
CE ürün uygunluk değerlendirme 
hizmetleri konusunda imalatçılara 
destek olmaya başlamıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 
akredite olduğumuz 2006 yılına 
kadar, yurt dışındaki tanınmış 
belgelendirme kuruluşlarının 
onaylanmış kuruluş atandığımız 
2009 yılına kadar çeşitli 
onaylanmış kuruluşların Türkiye 
temsilciliği ile geliştik.
Meyer Belgelendirme 2012 yılında 
Kiwa NL ailesine katıldı ve Kiwa 
Belgelendirme A.Ş adını aldı.

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 2006 
yılında akredite olduğumuzdan bu 
yana aşağıdaki akreditasyonları peyder 
pey kurumumuzun hizmet kapsamına 
kattık.

ISO 17021 Yönetim Sistemleri 
Akreditasyonu kapsamında: ISO 9001: 
2015, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim 
Sistemi, ISO 13485: 2016 Tıbbi 
Cihazlar Yönetim Sistemi, ISO 22000: 
2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 
ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi kapsamlarında 
denetim ve belgelendirme hizmeti 
vermekteyiz.

Yönetim standartlarının IATF 16949: 
2016 Otomotiv Kalite Yönetim 
Sistemi, As 9100 REV d Havacılık 
ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim 
Sistemini Kiwa Cermet İtalya 
üzerinden Türk denetçiler marifetiyle 
Türkçe dökümanlarla denetim ve 
belgelendirme hizmeti verebilmekteyiz. 

2017 yılından itibaren Türk 
Akreditasyon Kurumu’ndan akredite 
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu 
ile test hizmetleri sunabiliyoruz.

AB muktesabatı çerçevesinde, Sağlık 
Bakanlığı’nda tıbbi cihaz, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda makine, 
asansör, gaz yakan cihazlar ve basınçlı 
kaplar, Çevre Bakanlığı’nda ise yapı 
malzemeleri konusunda uygunluk 
değerlendirme kuruluşu olarak 
yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. 

Yetkinliklerimizin sağlamış olduğu 
altyapı ve imkanlarla, bu kapsamlarda 
genel katılıma açık eğitimler de 
düzenliyoruz. 

n Daha çok hangi sektörlerde 
belgelendirme ve denetim 
faaliyetleri sürdürüyorsunuz? 
Üretim sektörü belgelendirme 
faaliyetleri konusunda öne çıkmaktadır. 
Özellikle tıbbi cihaz, gaz yakan 
ekipmanlar, makine, gıda, metal 
işleme, asansör, yapı malzemeleri, 
enerji gibi reel sektörün hemen hemen 
bütün alanlarında belgelendirme 
yapıyoruz. Özelikle tıbbi cihazlar ve 
gaz yakan cihazların belgelendirilmesi 
konusunda Türkiye dışından da ümit 

verici taleplerle karşılaşıyor ve cevap 
veriyoruz. 

n Yeni MDR için Avrupa’daki 
son durum nedir, ülkemizde 
mevzuatın son durumu ne zaman 
yayınlanacağı ve yürürlük tarihi 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Tıbbi Cihaz Regülasyonun (MDR 
-2017/745) uygulamaya gireceği 26 
Mayıs 2020 tarihine bir yıldan az bir 
zaman kalmıştır. Türkiye için de bu 
tarih geçerlidir. Geçiş için bu kadar az 
bir zaman kalmasına rağmen MDR 
uygulanması konusunda AB de çok da 
fazla yol alınamamıştır. Regülasyonun 
temel unsurlarından olan Eudomed 
sisteminin kurulabilmesi, UDI sistemi, 
klinik değerlendirme ve araştırmalar, 
satış sonrası gözetim ve ekonomik 
operatörlerin yükümlülükleri hakkında 
net bir kılavuz bulunmamaktadır.

Bugüne kadar MDR kapsamında 
yalnızca iki Onaylanmış Kuruluş 
(BSI UK ve TÜV SÜD) atanmıştır. 
Önümüzdeki aylarda önemli sayıda 
Onaylanmış Kuruluş atanacağına 
dair herhangi bir ibare yoktur. Bu, 
tıbbi cihaz üreticileri için darboğaz 
oluşturmaktadır.

MDR kapsamında 53 mevcut 
onaylanmış kurumdan 35 tanesi 
başvuru yapmıştır. 2 yeni onaylanmış 
kurum başvurusu vardır. 1 yeni başvuru 
geri çekilmiştir. 26 adet onaylanmış 
kurum için ön değerlendirme 
yapılmıştır. Başvuru ile saha denetimi 
arasında geçen süre yaklaşık 9 aydır.

M. Fevzi Gülünay / KİWA Genel Müdür Yardımcısı

MDR sürecinde insan kaynağı, fiziksel altyapı ve dökümantasyon,
özellikle bu üç ana konuda firmalar hazırlıklı olmalılar.

MDR’ IN SEKTÖRE ETKİLERİ
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Türkiye’deki onaylanmış kurumlar 
için MDR kapsamında başvuru 
kabulü ile ilgili henüz bir gelişme 
yoktur. Yukarıdaki süre dikkate 
alındığında Türkiye’deki onaylanmış 
kurumların MDR kapsamında 
atanması konusunda gecikme olması 
beklenmektedir. 
93/42/EEC MDD kapsamından 
mevcut uygunluk değerlendirme 
belgesi bulunan firmalar 
ürünlerini 27 Mayıs 2024 tarihine 
kadar pazara sunabileceklerdir. 
Bu ara dönemde, MDD Belgeleri 
kapsamında bulunan ürünlerin 
tasarımında ve kullanım 
amacında ciddi değişiklikler 
yapılmasına mevcut sertifika 
ile izin verilmeyecek, MDR 
şartlarının karşılanması ile 
uygunluk değerlendirme sürecinin 
nihayetlendirilmesi şart olacaktır. 
Ancak bu firmalar MDR Bölüm X,  
Madde 120 de tanımlanan aşağıdaki 
gereksinimleri 20 Mayıs 2020 tarihi 
itibarı  ile yerine getirmekle yükümlü 
olacaklardır. 
l Satış Sonrası Gözetim (MDR - 
Chapter VII-Section 1 Post-market 
surveillance) 
l Market Surveillance - Piyasa 
Gözetimi 
l Vigilance (MDR- Chapter VII Section 
2) Olumsuz olayların bildirimi
l Ekonomik Operatörlerin 
EUDAMED’ kayıtları (Eudamed aktif 
olduğunda)
l Ürünlerin   EUDAMED’e  kayıtları  
(Eudamed aktif olduğunda)  
 
n Sizce neden bir mevzuat 
değişikliğine gidildi, buna neden 
ihtiyaç duyuldu?
93/42/EEC MDD Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliği, 1993 yılında o zamanki 
ismi ile EEC Avrupa Ekonomik 
Topluluğu tarafından yayınlanmıştır. 
İlk yayınlanan yönetmeliklerden bir 
tanesidir. 
Tıbbi cihaz sayısının ve çeşitliliğinin 
artması, teknolojilerin gelişmesi, farklı 
tasarımda ürünlerin piyasa sunulması, 
ilaç ve kozmetik kapsamındaki 
ürünlerin tıbbi cihazlarla ortak 
kullanılmaya başlanması, dijital 
teknoloji- software kullanımının 
artması ve en kritiği tıbbi cihazlarla 
ilgili olumsuz olay sayısının artması 
mevzuat değişikliğine gidilmesinin 

temel nedenlerinden birkaçı olarak 
gösterilebilir. 
Özellikle son dönemde FDA onaylı 
ürünlerle CE markalı ürünlerin 
güvenlik ve klinik verimlilik 
seviyelerinin fazlaca karşılaştırılması, 
önemli etkenlerden bir diğeridir. FDA 
ve AB mevzuat yaklaşımları arasında 
farklılık bir mücadeleye dönüşmüş gibi 
görünmektedir. FDA veri tabanındaki 
izlenebilirlik ne yazık ki AB uygunluk 
değerlendirme sisteminde mevcut 
değildir. Bu EUDAMED sürecini 
tetiklemiştir. 

n Aynı zamanda global bir şirketin 
temsilcisi olarak yeni MDR’ın 
Türkiye’deki tıbbi malzeme üretim 
yatırımlarını nasıl etkileyeceğini 
ve yeni dönemde üreticiler 
açısından nelerin değişeceğini 
değerlendirebilir misiniz?
Yabancı yatırımcılar için ayrı bir 
başlık açmak uygun olacaktır. Türkiye 
mevcut altyapısı ve jeopolitik konumu 
ile yabancı yatırımcılar için cazibe 
merkezidir. Özellikle son dönemde 
yabancı yatırımcı sayısının artması 
dikkat çekmektedir. Amerikan ve 
Avrupalı firmaların Türkiye’deki 
büyüyen firmaları dikkatli bir şekilde 
takip ettiğini görmekteyiz. MDR’ın 
ağır gereksinimlerinin firmaların insan 
kaynağı ve temel işletme maliyetlerini 
arttırması kaçınılmazdır. Bu ek 
maliyetler yabancı firmaların Türkiye 
ve benzer özellikteki ülkelere yatırım 
ilgilisini tetikleyecektir. 
Bu ilgi yerli imalatçılar için bir 
fırsata dönüştürülebilir. Doğru 
kontaklarla yabancı firmaların üretim 
merkezi haline gelmek hiç de uzak 
bir ihtimal değildir. Yurtdışındaki 
medikal ürünlerin fiyatları Türkiye ile 
karşılaştırıldığında bu daha anlaşılabilir 
hale gelmektedir. Hasta ihracatını hızla 
artıran Türkiye tıbbi cihaz noktasında 
da ihracatını arttırabilecek potansiyele 
sahiptir. MDR bunu daha da fazla 
tetikleyecektir.
Tabi ki yerli üreticiler için de bu 
geçiş dönemi kolay olmayacaktır. Bu 
dönemde üreticilerin ortak hareket 
etmesi çok önemlidir. Tam da bu 
noktada SEİS varlığı ile çok önemli 
bir sorumluluğu sahip olmaktadır. 
Özellikle MDR’da imalatçılar için en 
zorlayıcı konulardan biri olan Klinik 
Çalışmalar konusunda ortak hareket 

edilmesi imalatçılara rahat nefes 
aldıracaktır.
n Son olarak tıbbi cihaz 
üreticilerine MDR süreci 
konusunda tavsiyelerinizi alabilir 
miyiz?
Bu derginin tüm sayfaları tavsiyeler 
için yeterli olamayacaktır; ancak kritik 
noktaları özellikle belirtmek istiyorum.
İnsan kaynağı- Fiziksel altyapı- 
Dökümantasyon bu üç ana konuda 
firmalar hazırlıklı olmalılar.
İlk ve en önemli tavsiyemiz MDR’da 
tanımlanan gereksinimleri karşılayan 
yeterli insan kaynağının firmalarda 
sağlanıyor olmasıdır.
MDR yasal mevzuata uyumdan 
sorumlu kişi (person responsible 
for regulatory compliance) ile ilgili 
kriterler ve yeterlilik tanımlamaktadır. 
İstenen yeterlilik gereksinimlerini 
sağlayacak personel alt yapısının 
şimdiden sağlanmış olması önemlidir. 
Mevcut sorumlu personelin 
yeterliliği MDR gereksinimleri göz 
önüne alınarak değerlendirilmelidir. 
Kriterler Türkiye mevcut şartları 
düşünüldüğünde firmaları oldukça 
zorlayabilecek seviyededir. Yabancı 
dil konusunda yeterlilik de önemli 
noktalardan bir tanesidir. 
Fiziksel alt yapının yeterli ve valide 
edilmesi, tüm bu süreçlerin doküman 
ve kayıtlarının oluşturulmuş olması, 
hazırlık yapılması gereken diğer iki 
kritik başlıktır. 
Sınıf IIb uzun dönem implant ve 
Sınıf III ürünlerin pre-kilinik ve 
klinik çalışamalarının AB uzman 
grubu tarafından incelenecek 
olması firmaların laboratuvar 
seçimi konusunda hassas olmalarını 
gerektirmektedir. Laboratuvarların 
yeterliliklerinin kanıtlanabilir olması 
önemlidir.
MDD kapsamında Onaylanmış 
Kuruluş uygunluk değerlendirme 
süreci şartı olmayan bazı ürünler, 
MDR kapsamında onaylanmış kuruluş 
uygunluk değerlendirme sürecine 
dahil edilmiştir. Özellikle Sınıf I non 
steril yeniden kullanılabilir ürünler 
bu kapsamdadır. Ülkemizde özellikle 
Samsun ilimizde bu kapsamda üretim 
yapan firmaların çokluğu dikkat 
çekicidir. Bu firmaların hızlı bir 
şekilde MDR kapsamında onaylanmış 
kuruluşlara başvuru yapmaları 
gerekecektir.   
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Temelde hiçbir ilaç bir 
gecede, parlak bir fikir 
uçuşması ile ortaya çıkmaz 

ve insanlar üzerinde denenmeden ilaç 
halinde piyasaya verilemez. Klinik 
çalışmalar dediğimiz zaman, ilacın ya 
da bir tıbbi cihazın gönüllü insanlar 
üzerinde denenmesini anlıyoruz. Bu 
tanımda ‘gönüllü’ kelimesi yaşamsal 
öneme sahiptir; çünkü klinik çalışmaya 
katılan bireyin ilacın kendisine 
uygulanmasını hiçbir baskı altında 
olmadan özgür iradesi ile kabul etmesi 
gerekir. Bu konu gerek ulusal gerekse 
uluslararası yasa, yönetmelik ve 
kılavuzlarla güvence altına alınmıştır. 
Bir hastalığa şifa olacak bir ilacın 
bulunma süreci yıllar boyu süren 
laboratuvar ve bilgisayar başı 
çalışmalarla başlar. Tüm bu çalışmalar 
sonucu ilaç olmaya aday moleküller 
belirlenir ve bunlar doku örnekleri, 

basit hayvanlar (fare vb.) ve insana 
yakın hayvanlar (maymun vb.) üzerinde 
denenir. Bu aşamalar başarılı olursa 
sıra insan üzerinde ilaç adayını test 
etmeye gelir. Bu andan itibaren klinik 
çalışmalar başlar. Genellikle yapılan, 
ilk önce az sayıda sağlıklı gönüllüde 
ilaç adayını denemektir. Buna Faz 
I çalışma denir ve bu sırada ilacın 
günde kaç tane alınması gerektiği, 
nasıl alınması gerektiği, vücutta nasıl 
dağıldığı, vücuttan nasıl atıldığı, 
beklenmeyen ve hayvan deneylerinde 
ortaya çıkmayan bir yan etki olup 
olmadığına vb. bakılır. Bu Faz I 
aşaması başarılı olursa, ilaç adayı çok 
sayıda hastada denenir ve bu aşamada 
ilaç adayının hastalarda etkili olup 
olmadığı, başka ilaçlarla etkileşime girip 
girmediği, eğer piyasada o hastalıkta 
etkili başka ilaçlar varsa onlara göre 
daha avantajlı bir durumun olup 

olmadığı araştırılır. Bunlar Faz II 
ve Faz III klinik çalışmalar olarak 
adlandırılır ve bu aşamada binlerce 
hasta gönüllü üzerinde çalışma yapılır. 
Tüm bu aşamaları başarı ile atlatan 
bir ilaç adayı sonuçlar ile sağlık 
otoritesine sunulur ve ruhsat alıp 
piyasaya sunulmaya hazır hale gelir. 
Doğaldır ki bu süreç 10 yıl civarında 
sürmekte ve bir milyar dolar civarında 
para harcanmaktadır. İşin kötüsü bu 
aşamaya gelmek yani ruhsat almak çok 
zordur. Yapılan bir araştırmada Faz 
I’e girebilen 100 ilaç adayının ancak 
9,6’sı ruhsat aşamasına gelme, 
yani piyasaya çıkma şansına sahip 
olmaktadır. Bu oran hematoloji (kan 
hastalıkları) alanında en yüksek (100 
ilaç adayının 26’sı), onkoloji (kanser 
bilimi) alanında ise en düşüktür (100 
ilaç adayından 5 tanesi). Doğal olarak 
başarısız bir sonuç yıllardır harcanan 

KLİNİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ 
Gazete ya da dergilerde sık sık okuduğumuz kansere karşı yeni bir ilaç geliştirildi, Alzheimer’in 
tedavisi bulundu ya da Sarı Kantaron otu yaşlılığa iyi geliyormuş gibi haberlerle karşılaşınca, 
ilk aklınıza gelmesi gereken aslında yeni başlayan, 10-15 yıl sürecek ve sonuçta da ilaç haline 
dönüşme olasılığı çok düşük olan bir süreç ile karşı karşıya olduğunuzdur. 

T

PROF. DR. HAMDİ AKAN / Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Klinik Araştırmalar Birimi Sorumlusu
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emeğin ve milyar dolara yakın paranın 
çöpe gitmesi demektir. 

PAZARA GİRİŞ VE SONRASI
Bir ilacın ruhsat alıp piyasaya verilmesi 
ile firmaların rahata erdiği düşünülebilir 
ama gerçek pek böyle değildir. Çok 
sayıda ilacın piyasaya sunulduktan ve 
hastalar kullanmaya başladıktan sonra 
toplatılıp piyasadan geri çekildiği bir 
gerçektir. Bunun nedenleri çeşitlidir. 
En önemli neden ilacın beklenmeyen 
bir yan etkisinin ortaya çıkmasıdır. 
Piyasaya çıkana kadar en fazla 1.000-
2.000 insan üzerinde test edilen 
ilacın eğer 10 bin kişide bir görülen 
ama yaşamı tehdit eden bir yan etkisi 
varsa bunun o 1.000-2.000 insanda 
görülememesi doğaldır. Halbuki ilaç 

piyasaya çıkınca belki de 100 binlerce 
kişi kullanmaya başlayacak ve sonuçta 
daha önce hiç görmediğimiz ve ilacın 
kullanılmasını önleyen yan etkiler 
görülmeye başlayacaktır. Başka bir 
sorun da klinik çalışmalara alınan 
gönüllü hastaların çok seçilmiş ve 
genellikle iyi durumda olan hastalar 
olmasıdır. Halbuki ilaç piyasaya çıkınca 
çok sayıda sorunu olan ve çok sayıda 
başka ilaç kullanan hastalar tarafından 
tüketilmekte ve bu da beklenmeyen 
sorunların ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Bütün bunlar ilaçların 
ruhsat alıp piyasaya çıktıktan sonra da 
izlenmesi gerektiğini göstermektedir. 
Bu tip çalışmalara Faz IV çalışmalar 
ya da PMS (postmarketing surveillance/
pazarlama sonrası izleme) adı verilir. 
Bu çalışmalar çok sayıda insan üzerinde 

yapıldığı için sadece ilaçların daha 
önceden görülmemiş olumsuz etkilerini 
göstermekle kalmaz, tam tersi o ilacın 
beklenmeyen bir yararını ya da en etkili 
olduğu farklı bir durumu göstermeye de 
yarayabilir. 
Görüldüğü gibi, ilaç çalışmaları ilacın 
bulunması ve piyasaya verilmesini 
kapsayan bir süreç olmayıp, ilaç 
piyasaya çıktıktan sonra da devam 
etmektedir. Tıbbi cihazın ilaçtan en 
önemli farkı şudur; ilaç piyasaya 
verildikten sonra çok önemli bir 
neden olmadıkça değiştirilmez, 
halbuki tıbbi cihazlar kullanılmaya 
başladıktan itibaren gelişme, 
değiştirilme ve farklılaştırılmaya 
açıktır. Bu nedenle tıbbi cihazların 
pazarlama sonrası çalışmaları ilaçlara 
göre daha ön plana çıkmaktadır.
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CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ

ANIT SU SAATİ
Cezeri’nin bu 
saati, bütün 
düzenekleri 
arasında 
en gelişmiş 
olanıdır. 
Güneş’in yıl 
içinde değişen 
günlük 
hareketini 
değişken 
ibre hızıyla 
ölçebilen 
tarihteki 
ilk mekanik 
saattir.
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n Cezeri’den önce sizi tanıyalım… 
İTÜ Makine Mühendisliği’nden 
mezun olup yüksek lisans ve 
doktoranızı felsefe üzerine 
yaptığınızı biliyoruz. Libronet’in 
ve Babil Kitap’ın kurucusu olarak 
yazılım, e-ticaret ve yayıncılık 
faaliyetlerini yürütüyorsunuz. 
Üniversitede ‘mathematical 
reasoning’ dersleri veriyorsunuz. 
‘Bilim ve Felsefenin Ortasında 
Rastlantı’ isimli bir kitabın 
yazarısınız… Bize biraz yaşam 
felsefenizden bahsedebilir misiniz?
Ülkesini çok seven, gelecek nesillerin 
iyi yetişmesi için elinden geleni 
yapmaya çalışan bir mühendisim. 
Her an dünya nasıl daha güzel bir 
yer olabilir sorusuna cevap arayan 
ve bu uğurda çalışan bir insanım. 
Geleceğimizi; bilime, kültüre ve 
sanata vereceğimiz önemin miktarı 
şekillendirecektir.

n Artuklu Sarayı’nın 25 yıl 
başmühendisliğini yapmış, 
modern mekaniğin babası ve 
dünyanın ilk sibernetik bilgini 
olarak kabul edilen Cezeri 
kimdir, sizden öğrenebilir 
miyiz?

Birikimi, icatları, bakış açısı ve 
mühendislik felsefesi itibariyle 
unutulmaz bir bilim insanı olan 
Cezeri, elliden fazla makine ve aracın 
teknolojik tasarımlarını yapmış ve 
bu makineleri teorik planlamada 
bırakmayıp üretmiş ve çalıştırmıştır. 
Bilimsel ve pratik mirası 21. yüzyıl 
dünyası için hala güncel ve ilgi çekicidir. 
Özellikle zaman kullanma ve yönetme 
biçimine odaklanmış makineleri ile 
kendisinden sonraki birçok doğulu ve 
batılı mekanisyene ilham vermiştir. 
Tam adı Bedi‘uz-zemân Ebû el-‘İzz 
b. İsmaî‘l b. el-Rezzâz el-Cezerî olan, 
Diyarbakır (Amid) yöresinde Artuklular 
döneminde 1200 yılı dolaylarında 
yaşamış bir mühendistir. Artuklu 
Sarayında kesintisiz 25 yıl (1181-
1206) saray mühendisi olarak görevini 
sürdürmüş olan Cezeri, tüm ortaçağın 
en önemli mühendisi olarak kabul 
edilmektedir. Makinelerinin önemli 
bir kısmını kısaca Kitab-ül Hiyel 
olarak bilinen ama asıl adı Kitâb el-
câmi‘ beyn el-‘ilm ve el-‘amel en-nâfi’ fi 
sınâa’ti’l-hiyel isimli eserinde Artuklu 
hükümdarı Nasireddin Mahmud’un 
(1200-1222)  isteği üzerine toplamıştır. 
Kitabını 1206 yılında yazdığı bilinse 
de Cezeri’nin ölüm ve doğum tarihleri 

hakkında elimizde kesin bir bilgi 
yoktur. Diyarbakır yöresinde yaşamış 
olan Cezeri, Fırat ve Dicle arasında 
bulunan bölgeye el-Cezire (ada) dendiği 
için El Cezeri lakabını kullanmıştır.

n  Leonardo Da Vinci “Bütün 
bunları, şu anda adını 
unuttuğum Şarklı bir 
mühendisten öğrendim” demiş, 
sizce Cezeri’den etkilenmiş 
olabilir mi?

Da Vinci’nin Cezeri’den etkilenme 
ihtimali oldukça yüksek; Cezeri’nin 
kitabı gerek bölgeye gelen tüccarlar ve 
seyyahlar eliyle gerekse Haçlı Seferleri 
sırasında bölgede hakimiyet kuran 
kontluklar vasıtasıyla Avrupa’ya geçmiş 
olabilir. Zira Da Vinci’nin aletlerinde 
gördüğümüz krank mili ve çarklı 
mekanizmaların neredeyse aynıları 
Cezeri’nin olağanüstü makinelerinde 
kullanılmış ve bunlar kitabında 
ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Cezeri, 
dönemin mucit ve bilginlerinin 
aksine kimden tek satır aldıysa ya 
da herhangi bir fikir edindiyse bunu 
adeta akademik atıf sistemiyle tek tek 
belirtirken, Avrupa’daki muadillerinde 
bu hassasiyeti maalesef göremiyoruz. 

Durmuş Çalışkan, Cezeri’nin 
çalışmalarını tarihin tozlu 
raflarından indirip tekrar 
hayata geçirme aşkıyla 
araştırmalar yapan bir 
isimdi; yıllarını verdiği 
araştırmalarını kitaplaştırdı 
da. Bir de bu şahane eserleri 
daha iyi tanıtabilmek için bir 
müze kurma hayalindeydi; 
lakin ömrü vefa etmedi. 
Serginin aynı zamanda 
küratörü olan oğullarından 
Mehmed Ali Çalışkan, 
babalarının hayalini hayata 
geçirdi ve Anadolu’nun en 
büyük mucitleri arasında yer 
alan Cezeri’nin tasarladığı 
eserler, ‘Cezeri’nin 
Olağanüstü Makineleri’ 
sergisinde bir araya getirildi. 
İşte Mehmed Ali Çalışkan’ın 
ağzından Cezeri… 
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n Bilimin, icatların ve medeniyetin 
coğrafya ve / veya din ile ne 
kadar ilişkisi var? Bu bağlamda 
batı ve doğuyu karşılaştırmanızı 
istesek?  

İbni Haldun’dan beri coğrafyanın 
insanların hayatı üzerinde kesin 
anlamda olmasa da belirleyici ölçüde 
tesir sahibi olduğu dile getiriliyor. 
En nihayetinde insan, zamanın ve 
mekânın bir çocuğu. Dolayısıyla içinde 
yaşadığı fiziki ve kültürel atmosfer 
onun ufkunu ve üretimini ciddi bir 
şekilde etkiliyor. Kıta Avrupası ve 
doğusu arasında her zaman ciddi bir 
fark olmuştur. Bu farkın temelinde 
ise Kıta Avrupası ve doğusunda kalan 
toplumların örgütlenme şemalarındaki 
farklılık göze batıyor. Doğu toplumları 
çoğunlukla devasa alanlara hâkim 
olan, tek-merkezden yönetilen büyük 
devletler şeklinde örgütlenirken Batı 
toplumları diğerlerine kıyasla sınırlı 
alanları içerisinde şehir devletleri ve 

bunların biraz daha geniş halleri olan 
örgütlenmeleri tercih etmişlerdir. 
Birkaç kelime ile özetlemeye 
çalıştığımız bu fark, insan-insan 
ilişkilerinden, insan-toplum ve insan-
devlet ilişkilerine kadar her alanda 
belirleyici sonuçlar doğurmuştur. 
Doğu toplumlarındaki yekpare 
görünüm insanların görece 
rekabetsiz ve eşit bir durumda 
yaşamalarına elverirken, Batı 
toplumlarındaki parçalı yapı 
onları sürekli rekabet halinde 
tutmuş ve kıyasıya mücadeleleri 
bilimden sanata, teknolojiden 
edebiyata kadar sayısız alanda 
farklı seslerin ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. Ayrıca her 
dinin kuruluş ve kurumsallaşma 
dönemleri inananlarının yoğun 
enerjisiyle beslenip genişleme alanı 
bulurken, aynı sosyal yapılar toplumsal 
dinamizminin kaybolmaya başlamasıyla 
birlikte gerek mit yaratma gerekse 
insanın dünyevileştirilmesi anlamında 

hantallaşma eğilimi gösterirler. Batılı 
toplumlar kendi hantal yapılarını uzun 
yüzyıllar süren mücadeleler neticesinde 
yeni mitler yaratabilecek bambaşka 
bir evreye taşırken Doğulu toplumlar 
bu dönüşümü gerçekleştirememiş ve 
yaşadıkları zamanın ‘çocuğu’ olma 
fırsatını değerlendirememişlerdir. 
Medeniyet, toplumların ya da 
birkaç toplumun yüzyıllar süren 
insani çabalarının ve ürünlerinin 
toplamı olarak değerlendirildiğinde 
bilimin ve icatların coğrafya ya da 
dinle değil, toplumların kendilerini 
zamanın akışına göre organize edip 
edememeleriyle orantılı olduğu 
görülecektir. 

n Babanız Durmuş Çalışkan, 15 yıl 
boyunca emek vererek çok zor bir 
işi başardı; Cezeri’nin Kitab’ül 
Hiyel’inde bahsettiği bütün 
makinelerin teknik çizimlerini 
ve hesaplamalarını yaptı. Bu 
altyapıdan güç alarak sizin 
yayına hazırladığınız “Cezeri’nin 
Olağanüstü Makineleri 
-Herkes İçin Cezeri” kitabını 
okuduğumuzda ve Cezeri’nin 
Olağanüstü Makineleri sergisini 
gezdiğimizde babanızın yoğun 
izleri görülüyor. Babanız 
için Cezeri neden bu kadar 
önemliydi?

Babamızın Cezeri ile tanışmasına 
aslında biz vesile olduk. Kardeşim 
Ahmet Selami Çalışkan’la üniversitede 
mühendislik bölümünde okurken 
‘Doğudan Batıya Bilimin Öncüleri’ 
adlı bir sergi hazırlığındaydık. 
Mühendis olan babamız Durmuş 
Çalışkan’a Cezeri’nin “Kitab-ül Hiyel” 
adlı eserini tercüme ettirip onun 
fikrini almak istedik. Babam “Bakın 
bu mekanizmalar hayal ürünü ve 
çalışmaz, size bunu kanıtlayayım.” 
diyerek oturduğu sandalyesinden 
15 yıl boyunca kalkmadı; çünkü tüm 
mekanizmalar gerçekti ve çalışıyordu. 
Babam hastane odasındaki son 
günlerinde bile bize sürekli Cezeri’den 
bahsediyordu. Hatta son nefeslerinde 
bile hâlâ Cezeri’yi sayıklıyordu. 
Dile kolay, geceli gündüzlü tam 15 
senesini onu anlamak ve kitabında 
bahsettiği makineleri üretebilmek için 
harcadı. Bunu yapabilmek için adeta 
Cezeri’nin beynine girmesi gerekiyordu 
ve bu bir bilim tarihi arkeolojisi 
sayılabilecek muazzam gayretiyle 
Cezeri gibi düşünmeye, Cezeri gibi 
çalışmaya ve Cezeri gibi üretmeye 

İÇECEK SUNAN OTOMAT
Cezeri’nin bu robotu, diğer insanlardan ayırt edilmeyecek şekilde sohbet meclislerinde bulunur 
ve davetlilere bir insan gibi içecek sunardı.

Dört Zamanlı Dört Kepçeli Su Yükseltme Düzeneği
Modern motor sistemlerinin atası sayılan dört kepçeli bu su yükseltme düzeneği hayvan gücüyle çalışır.  
Bu şekilde hayvan aynı anda tek kepçe yüküne maruz kaldığı için verimlilik artmakta, öte yandan birim 
zamandaki toplam su yükseltme kapasitesi de yükselmektedir.
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başlamıştı. Zaten Cezeri’yi anlamanın 
açık söylemek gerekirse başka bir yolu 
da bulunmuyor. Peki Cezeri niçin bu 
kadar önemliydi babamız için? Çünkü 
Cezeri bugünkü makine mühendisliğinin 
kurumsallaşmasında ciddi bir pay 
sahibidir ve yaptığı olağanüstü makineler 
ile modern mekaniğin temellerini 
sarsılmaz bir şekilde belirlemiştir. Bir 
mühendis olarak babamız da kendi 
mesleğinin kurucusu sayılabilecek bu 
dâhiye olan vefa borcunu, onun 800 
yıl önce yazılmış bir kitapta kalan 
makinelerinin tekrar canlandırılmasıyla 
ödeyebileceğine inanmıştı.

n Siz de babanızın hayalini 
gerçekleştirdiniz… Kitaptan 
sonra Cezeri’nin Olağanüstü 
Makineleri sergisinin küratörü 
olarak serginin amacına ulaştığını 
söyleyebilir misiniz?

Kesinle söyleyebiliriz. Çünkü iki seçim 
arasında kalmasına rağmen sergiye 80 
binin üzerinde ziyaretçi ve yüzlerce 
okul gelmişse bu, Cezeri’nin bugünkü 
insanlar için bile hâlâ önemsenen bir 
hikâyenin parçası olarak algılandığının 
kanıtıdır. Cezeri’nin bakış açısı ve 
mühendislik felsefesi, yani hiçbir şeyi 
teoride bırakmayıp her şeyi denemesi ve 
bilimi sanatla buluşturması bugün bile 
bize yol göstermeye devam ediyor. 

n 800 yıl önce yapılan makinelerin 
birebir rekonstrüksiyonları nasıl 
oluşturuldu? 
Bütün makinelerin hesaplamaları 
rahmetli babamız tarafından yapılmış ve 
hepsinin imalat projeleri oluşturulmuştu. 
Hatta sağlığında hayalindeki atölyeyi 
kurmuş ve burada bazı makineleri 
üretmeyi ekibiyle birlikte başarmıştı. Biz 
babamızdan bize kalan bu hesaplamaları 
ve çizimleri kullanarak diğer makineleri 
de aynı malzeme ve ölçülerde yapmayı 
başardık. 

n Sergide neler vardı ve en çok 
dikkat çeken eserler hangileriydi?

Aslında serginin merkezinde Cezeri olsa 
da sadece Cezeri’nin makinelerinden 
oluşmuyor bu görsel şölen. Tekerleğin 
icadından buhar makinesine kadar, 
mekaniğin on binlerce yıllık serüvenine 
bu sergide yer vermeye çalıştık. Antik 
Çin, Mısır ve İslam medeniyetlerinin 
mekanikte dikkat çeken örneklerini 
buluşturduğumuz sergimizde haklı olarak 
en fazla ilgiyi Cezeri’nin makineleri 
çekiyor.

Cezeri’nin Atölyesi
Sergide Cezeri’nin Artuklu Sarayı’ndaki 
atölyesinde makinelerini yaparken kullanmış 
olabileceği araç ve gereçler sergilenmektedir. 

Filli Su Saati
Filli Su Saati, Cezeri’nin taşınabilir su 
saatlerinin içinde en çok ilgi çekenidir. Eşit 
Saat Sistemi’ne göre çalışan düzenek her 
yarım saat başını ve aralardaki dakikaları 
gösterebilmektedir. 

Kitab’ül Hiyel
Kısa adı Kitab’ül Hiyel olan bu mühendislik şaheseri, 1206 yılında Diyarbakır’daki Artuklu Sarayı’nda, 
sarayın başmühendisi Cezeri tarafından Sultan Nasüriddîn Mahmud’un isteği üzerine kaleme alınmıştır. 
Kitab’ül Hiyel’in müellif nüshası günümüze ulaşmamış olsa da en eskisi 1200’lü yılların ilk yarısına 
tarihlenmiş olmak üzere 15 el yazma nüshası ve 2 adet de çeviri nüshası dünyanın çeşitli kütüphanelerinde 
bulunmaktadır.

Şifre Kilitli Sandık
Sandığın kapağında dört ayrı şifre ünitesi, her bir ünitede iç içe üç halka ve bu halkaların her birinde 
alfabenin seçilmiş 16 harfi vardır. Kilitler bir kez ayarlandıktan sonra sandığı açmak için 281 trilyon olasılık 
bulunmaktadır.
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Bilhassa dünyaca meşhur filli su 
saati, anıt su saati ve ilk insansı 
robotların atası sayılabilecek 
otomatları ziyaretçilerin yoğun 
ilgisine mazhar oluyor.

n Serginin bundan sonra bir route 
planı olacak mı? 

Evet, önceliğimiz serginin İstanbul’dan 
sonra Ankara’da gerçekleştirilmesi. 
Bunun için de gerekli başvuruları ve 
hazırlıkları tamamlamakla uğraşıyoruz. 
Ankara’dan sonra ise Cezeri’nin 
dünya turu başlayacak. Asya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar 
dünyanın önde gelen bilim ve teknoloji 
müzeleriyle iş birliği içerisinde Cezeri’yi 
hak ettiği yer olan insanlık mirasının 
merkezine taşımayı hedefliyoruz.

n Aileniz sayesinde Türkiye’de 
Cezeri artık daha iyi tanınıyor. 
Peki ya yurtdışında tanıtım 
faaliyetleriniz ve projeleriniz 
olacak mı? Bildiğimiz kadarıyla  
‘Herkes İçin Cezeri’ de yurt 
dışında yayınlanmak üzere 
İngilizceye çevriliyor, bununla 
ilgili de bilgi verebilir misiniz?

Evet, Cezeri’nin kendi kitabı dönemin 

teknik terimleri ve üslubuyla kaleme 
alındığı için bugünün insanlarının 
hatta mühendislerin bile o kitabı 
anlayarak Cezeri’yi tanımaları pek 
mümkün görünmüyor. Bu sebeple, 
babamızın Cezeri üzerindeki 15 yıllık 
çalışmalarının notlarından derleyerek 
oluşturduğumuz kitabımızı onu 
herkesin tanıyıp anlayabilmesi için 
genele hitap edecek şekilde hazırladık. 
Bu kitabımızın İngilizce ve Arapça 
çevirileri tamamlanmak üzere. Sırada 
diğer yaygın diller var. Bunun dışında 
Cezeri’nin ciddi akademi çevreler 
tarafından da sahiplenilmesi için 
İTÜ ile birlikte uluslararası ölçekte 
konferanslar ve workshoplar yapacağız.

n Cezeri “Denenmemiş bilgi, 
doğru ile yanlış arasında asılı 
kalır.” demişti. Bize bu cümlenin 
felsefesini yorumlar mısınız?

Cezeri kelimenin gerçek anlamıyla dahi 
bir mühendisti. Ve iyi bir mühendis, 
sadece kâğıt üstündeki bir projenin 
denenmeden yani imalata geçilmeden 
sınanamayacağını ve yapılan hesapların 
doğru mu yanlış mı olduğunun asla 
anlaşılamayacağını bilir. Bu açıdan 
Cezeri, sadece bu sözüyle bile modern 
mühendisliğin kurucuları arasında 

sayılmalıdır. Cezeri’nin bu sözü bugün 
için bile güncelliğini hâlâ korumaya 
ve insan-nesne ilişkisini belirlemeye 
devam ediyor.

n Cezeri, çalışmalarının ileride 
kendisinden sonra gelenler 
tarafından önemsenmeme 
ihtimaline binaen Kitab-ül 
Hiyel’in önsözünde şöyle demiş: 
“Bu işe öyle meşakkatlerle 
koyuldum ki yolum uzadı, 
emeklerimin rüzgârın savurduğu 
şeyler gibi heba olmasından, 
çalışmalarımın gündüzün geceyi 
silmesi gibi silinmesinden 
korkarım.” Ne dersiniz, gereksiz 
bir kaygı mı?

Aslında gereksiz değil, zira dönemin 
mühendisleri klasik medrese 
eğitiminin dışında kaldıkları için 
onların hayatları ve eserleri hakkında 
sağlıklı bilgi edinebilmek neredeyse 
tesadüflere bağlı diyebiliriz. Burada 
Cezeri’yi kurtaran, 25 yıl hizmet 
ettiği Artuklu Sarayındaki sultanın 
kendisinden böyle bir kitabı 
hazırlamasını istemesi olmuş. Yoksa o 
dönemlerde kaybolup gitmiş pek çok 
dâhi gibi Cezeri’den de bize hiçbir şey 
kalmayabilirdi.
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BALi 
ORTA JAVA&

Sanskrit dilindeki anlamı ‘huzur ve 
barış’ olan Bali, Endonezya’nın 17 
bin adasından sadece biri…Adadaki 
her evin kendine ait bir tapınağı 
bulunduğundan bu adaya ‘Tanrılar 
Adası’ deniliyor ya da bana kalırsa 
‘Tanrılar Bahçesi’…
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Yelda Baler, 18 yıl Newsweek International dergisinin Türkiye Temsilciliğini yaptı. Kitap, dergi ve fotoğraf editörlüklerinin yanında aynı 
zamanda çeşitli dergilerde yazı ve fotoğrafları yayımnlandı, hala da yayımlanıyor. “Pervaneyim” adlı kişisel fotoğraf sergisini açtı. 
2012’de “Anadolu’ da Suyun İzinde” adlı fotoğraflı kitabı, 2015’te ise “Anadolu’nun Kimyası” adlı 4 ciltlik bir serinin ilk kitabı yayımlandı. 
Şu sıralar serinin 4. Cildini yayına hazırlıyor. Türkiye’nin neredeyse tamamını, yurt dışında da 43 ülkeyi gezdi. Önceleri fotoğraf çekmek 
için yollara düşerken, artık yollarda olduğu için fotoğraf çektiğini biliyor. Bu yolculuklardan edindiği tecrübelerini fotoğraf gösterileri, 
söyleşiler yaparak ve seminerler vererek meraklılarıyla paylaşıyor. Aynı zamanda fotoğraf eğitimleri veriyor; çeşitli sektörlere pek 
çok fotoğrafçı yetiştirdi. 2015 yılından beri SONY’nin Türkiye’deki marka elçisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kazanımları daha çok 
paylaşmak için 2008 yılında kurduğu Zayende Travel Agency ile doğa, kültür, fotoğraf gezilerine ve uzun yolculuklara çıkıyor. 

Tanrıların Bahçesi Bali Adası’na gittiğim 20 
yıl önceki o ilk günlerden beri benim için 
yeşil, doğa, güç bildiğim kavramların çok 

dışına çıkmıştı. Yeşil uçsuz bucaksız pirinç tarlalarının 
yeşili, doğa her santimetre karesi ekili olan topraklar, 
güç koskoca okyanusu birkaç saat içinde yüzlerce metre 
ileri ya da geri götüren med-cezirlerle eşleşmiş, göğün ve 
denizin rengi ise tamamen değişime uğramıştı. Gökyüzü 
ve deniz bir anda lacivertten mora, turkuazdan turuncuya 
dönüşebiliyordu. Ada daha sonra gittiğim zamanlarda 
fokurdayan volkanları, gün doğumları ve yaşattıklarıyla 
şaşırtmaya devam ediyordu.
Tanrılar bu adaları yaratırken kendilerine iltimas geçmiş 
olmalı. Doğası, kumsalları, pirinç tarlaları, volkanik 
dağları, tekneleri, sisleri, gün doğumları, gün batımları, 
tapınakları, inanışları, egzotik yemekleri, saçlarında 
çiçekleriyle kadınları, kocaman gülüşlü erkekleri, dansları, 
heykelleri, resimleri ile Bali’nin her yerinde sihirli bir 
güzellik var. Canınız ne isterse onu bulacağınız bir yer 
burası. İster kalabalık ve eğlenceli bir tatilden hoşlanın, 
ister harika otellerde egzotik ortamlarda doğayla içiçe 
olun, isterseniz volkanıyla, mağarasıyla, ormanlarıyla 
hareketli bir yolculuk planlayın her şey kucağınıza 
düşecektir emin olun.
Adını doğrularcasına adanın her yeri yeşil ve çiçek. 
Mevsiminde giderseniz çiçeklerin kokusu gerçekten 
başınızı döndürüyor. Çiçekler doğal ortamlarının yanında 
özellikle otellerin peyzajlarında da son derece büyülü 
görüntüler sunuyor.
Adanın doğu kıyısındaki doğal güzellikler diğer kıyılara 
göre daha zengin. Hindistan cevizi ağaçları, palmiyeler 
ve uzayıp giden uçsuz bucaksız bembeyaz kumlarla 
kaplı plajlar... Adadaki hayat güney tarafta daha yoğun 
ve hareketli olmakla birlikte kuzey taraflarda da tropik 
ormanlar, vadiler, pirinç terasları yer alıyor.

T
YAZI VE FOTOĞRAFLAR / YELDA BALER
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YE DUA ET SEV
Bali’de günlük hayat tanrılar ve 
inanışlar etrafında dönüyor. Endonezya 
takımadalarının içinde, Hinduizm’in 
hüküm sürdüğü tek yerdir Bali Adası. 
İrili ufaklı 17 bin civarı adadan oluşan 
Endonezya önceleri Hindu ve Budizm’in 
karışımı olan bir dini benimsemişken halk 
16.yy dan itibaren İslamiyeti kabullenmiş. 
Ancak Çinli ve Hintli tüccarlarla rahipler 
Bali’nin Hindu kalmasında etkili olmuşlar.  
Tanrılara sunulan hediyeler her sabah 
tapınaklara, sunaklara bırakılıyor. Bir gölün 
kıyısında, yolun yamacında, köylerde ya da 
Uluwatu Tapınağı gibi deniz kenarında bir 
kayalığın üstünde veya işlek bir caddenin 
orta yerinde önüne bir tas meyve bırakılan, 
çiçeklerle donanmış tapınaklar bulursunuz. 
Kitabını okuyanlar ya da Julia Roberts’ın 
başrollerini oynadığı ‘Ye, Dua Et, Sev’ 
filmini izleyenler Uluwatu Tapınağını 
ve hırsız maymunları hatırlayacaklardır. 
Uçsuz bucaksız pirinç tarlalarının ortasında 
gördüğünüz minik sunaklarda da sabah 
erken saatlerde pirinci tanrılara adak olarak 
sunan birilerine rastlamak mümkün.

HİNDULARIN ADASI
Şanslıysanız tapınaklarda mutlaka bir 
törene rastlarsınız. Yerel giysileriyle 
kadın erkek sessizlik içerisinde 
tütsülerini yakar, muz yaprağından 
yapılmış kaseler içerisinde pirinç 
ve çiçeklerle tanrıların yemesi için 
meyveleri sunağa bırakırlar. Hinduizm 
dininin etkileri yalnızca tapınaklarda 
değil, günlük hayatın içinde de kendini 
gösteriyor. Reenkarnasyona inanan 
Balili, doğan bebeği yere koymak için 
üç ay geçmesini bekliyor. Bu süreden 
önce toprağa değerse atalarının 
ruhunu taşıyan yeni bebek bedenin 
kirleneceğine inanıyorlar.
Günümüzde kadınları günlük yaşamları 
içerisinde geleneksel giysilerle görmek 
pek mümkün olmasa da büyük otellerin 
büyülü ortamlarında, tapınaklarda 
ya da aniden önünüze çıkan törende 
en güzellerine rastlamak mümkün. 
Geleneksel kıyafetlerin en güzel tarafı 
Bali kadınını daha da narin kılan 
başlarına taktıkları kırmızı çiçekler. 
Kırmızı Tanrı Brahma’nın rengi… 
Bellerine bağladıkları ‘kain’ adı verilen 
kumaş parçasının üzerindeki siyah ve 
beyaz kareler iyi ile kötünün sonsuz 
kavgasını simgeliyor. Evrenin dengede 
kalabilmesi için bu kavganın hiç 
bitmemesi gerekiyor. Bir hatırlatma 
daha Bali’de bir yıl 210 günden 
oluşuyor. Gökyüzünün ruhlarını 
yakalayabilmek için kendilerine ait 
takvimi kullanıyorlar.
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GÜN DOĞUMLARINI KAÇIRMAYIN
Sabah gün doğumuyla uyanır Bali…Sisli 
sabahlar, maviden mora, turuncuya 
ve pembeye dönen gökyüzü altında 
canlanan kumsallar, balıkçılar, pirinç 
tarlaları, ellerinde meyveler ve 
çiçeklerle tapınaklara gidenler adada 
güne uyanışın habercileridir. Günlük 
hayat bundan sonra başlar. İşlerine 
gidenler, okullarına yollanan öğrenciler, 
sokaklara koşan çocuklar, yayılan 
yemek kokuları, dere kenarlarında 
çamaşır yıkayan kadınlar, Bali’nin 
simgesi tahta ev ve süs eşyaları 
yapan erkekler her sabah yaşanan bu 
muhteşem gün doğumlarından sonra 
harekete geçerler. Bali’ye gittiğinizde 
uykunuzu kenara koyun ve gün 
doğumlarını es geçmeyin derim.
Bali’nin en büyük kenti Denpasar’ın 
biraz ötesinde Kuta ve Sanur 
kumsallarının iç taraflarında yer 
alan ve Bali kültürünün temsilcisi 
sayılan Ubud kasabası doğası, günlük 
yaşamı ve otelleriyle adaya gidenlerin 
vazgeçilmezi. Kuta yenilenen yüzü, 
restoranları, dükkanları ve kulüpleriyle 
son derece hareketli ve insanı 
neşelendiren bir yer. Kumsalı ise 
akşam saatlerinde gün batımında altın 
rengine dönüşüyor. Kumsallarda tanık 
olacağınız en önemli şey elbette ki her 
gün yaşanan med-cezirler.

VE JAVA ADASI
Bali’ye kadar gittiyseniz Java Adası’na 
da mutlaka gitmenizi öneririm.  Her 
ne kadar Bali’nin ortasında sönmemiş 
iki yanardağı görme şansınız varsa 
da orta Java’daki efsanevi Bromo 
Yanardağı’nın gönlünüzdeki yeri 
başka olacaktır. En iyi zamanlama 
elbette ki yine gün doğumu saatleri. 
Bu yüzden bizim yaptığımız gibi 
henüz karanlıkta yola koyulun ve 
gün aydınlanmaya başlarken kraterin 
kıyısında yerinizi alın. Hayatınızda 
tanık olabileceğiniz en etkili anlardan 
birini nefesiniz kesilerek izlersiniz. 
Kraterin etrafını çevreleyen kara 
parçası üzerindeki ağaçların arasından 
süzülerek gelen bulutlar kraterin içinde 
birikerek bulut denizi oluştururlar. 
Bulutu delerek yükselen yan yana 
sıralanmış volkanların birinden 
dumanlar tütüyordur. Diğerleri 
sessizce onun nöbetini bekler gibiler…
Üzerinde dumanlar tüten yanardağın 
manzarasını uzaktan gördükten 
sonra yapacağınız en güzel iş kısa bir 
yürüyüşle kraterin ağzına ulaşmak ve 
kraterden içeri bakmak olsun. 
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Java Adası’na gelmişken Borobudur 
Tapınağı’nı da uzanmalı. ‘Tepeye 
inşa edilmiş mabet’ anlamındaki 
tapınak dünyadaki en önemli Budist 
tapınaklarından biri. UNESCO Dünya 
Mirası listesinde olan Borobudur’da 72 
tane stupa var ve her stupanın içinde 
de bir Buda heykeli var. Tapınağın 
duvarlarında 1500 civarında duvar 
panelinde Buda’nın hayatı ve yaşadığı 
olayları anlatan kabartmalar bulunuyor.

DENEMEDEN DÖNMEYİN
Dünyaca ünlü Bali masajının memleketine 
gelmişken masaj yaptırmamak olmaz, 
benden söylemesi…Yine deniz ürünlerinin 
her türlüsünü tatmanızı öneririm 
hem fiyatlar çok ucuz hem de lezzetli. 
Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen 
Kopi Luwak, Endonezya’nın Sumatra 
Adası’nda üretiliyor. Kopi Luwak adlı 
bir tür misk kedisine yedirilen kahve 
çekirdekleri dışkısından toplanarak 
işleniyor ve bu kahveler paketlenerek 
dünyaya ihraç ediliyor. Buraya kadar 
gelmişken bu kahveyi de denemeden 
dönmeyin derim!
Bali’yi, Boromo Yanardağı’nı ve Borobudur 
Tapınağı’nı görülecekler listenizin başına 
ekleyin. Çünkü Bali’de her şey var: 
Sessiz ve sakin tatil yapmak isteyenlere 
bembeyaz kumsallar ve harika oteller, 
gençlere ya da ruhu genç olanlara hareketli 
sokaklar, kulüpler ve yaşamlar, dalış 
meraklılarına inanılmaz dalış noktaları, 
fotoğrafçılara ise keyiften çığlıklar 
atacağınız heyecan verici anlar vaat ediyor 
Endonezya’nın bu büyülü adaları...





PAZARLAMA & YÖNETİM

Temmuz-Ağustos-Eylül 201938

GLOBAL DÜŞÜN LOKAL DAVRAN 
Değişen teknolojiler ulaşım ve iletişim modelleri ile sınırlar 
her geçen gün daha da belirsizleşirken, içinde bulunduğunuz 
yerel pazarın yetersiz kalması, ekonomik buhranlar, kültürel 
ve teknolojik değişimler, bulunduğunuz akvaryumdan 
çıkmanızı ve farklı sularda da yüzmenizi zorunlu kılıyor. 
Peki, bununla bitiyor mu? Günümüzde maalesef hayır.  
Eğer o akvaryumdan çıktıysanız girdiğiniz suya uyum 
sağlamak da şart! Önce “Global olup büyük düşünmek” sonra 
da “Roma’da Romalı gibi davranmak (When in Rome do as the 
Romans do)” gerekiyor… 
 



UYUM SAĞLAYAN KAZANIR
İçinde bulunduğumuz yüzyılda 
‘sınırların belirsizleşmesi’ 
ve ‘dünya vatandaşlığı’ gibi 
kavramlarla da sohbetlerimize 
konu olan globalizasyon, özellikle 
varlıklarını devam ettirmek isteyen 
firmalar için bir altın anahtar olarak 
kabul ediliyor. Özellikle son birkaç 
çeyrek asırdır globalizasyon üzerine 
makaleler yazıldı, tartışmalar yapıldı, 
kuramlar geliştirildi. Yaptığınız 
iş, sektörel dinamikler, yasal 
düzenlemeler ve daha birçok etkene 
bağlı olarak strateji oluşturmanız, 
güçlü ve zayıf yanlarınızı 
belirlemeniz, sektörel fırsat ve 
tehditleri göz önünde tutarak 

adımlarınızı hesaplamanız 
gerekiyor. Zira içinde 
bulunduğu çevreye uyum 

sağlamayanlar yok olmaya mahkûm! 
Hazır lafı gelmişken, örgütsel ekoloji 
yaklaşımına değinmeden geçmek 
haksızlık olur. Bu kuramın ana 
fikirlerinden biri; doğadaki canlı 
varlıklar gibi örgütlerin de doğal 
bir seleksiyonla elendiğini, aynı 
doğadaki canlılar gibi örgütlerin de 
bir kısmının evrim içinde gelişerek 
hayata devam ederken, zayıf kalan ve 
gelişemeyen diğer kısmın elenerek yok 
olduğuna vurgu yapar. Yani değişimin 
değişmezliğinin altını çizdiği gibi, 
değişime uyumun da önemini 
hatırlatır. Tabiatta olduğu gibi 
örgütsel yaşamda da en güçlü olan, 
uyum sağlayan yaşamayı hak eder.

GLOBAL OLMAK HEP KAZANDIRIR MI
Özellikle teknoloji, haberleşme 
ulaşım ve lojistik alanındaki 
gelişmeler üretim, dağıtım ve 
pazarlama konularında firmaları 
yeni arayışlara zorlarken aynı 
zamanda küresel platformda faaliyet 
göstermek avantaj ve dezavantajları 
da beraberinde getirir. Uluslararası 

işletmeler pekâlâ üretimini daha 
az maliyete katlanarak 

başka ülkelerde yapma 
fırsatı bulabilir, daha 

büyük yatırımlar 
elde edebilir, daha 

büyük bir pazar 
ölçeğine veya 

ekonomik 
ölçeğe 
kavuşabilir; 
ancak 
bunun yanı 
sıra kültürel 
farklılıklardan 
insan 

kaynağına, yönetim stratejilerinden 
hukuksal engellere, döviz kuru 
dalgalanmalarından finansal 
zorluklara kadar birçok konuyu 
tekrar gözden geçirmek zorunda 
kalır. Zira ulusal hükümetlerin 
dahi ulusal egemenlik iddialarının 
günden güne azaldığı bu sınırları 
belirsiz ortamda ‘dünya vizyonuna’ 
sahip olmanın bedeli her geçen 
gün artıyor. Özellikle bilgi odaklı 
talepler ve uluslararası piyasaların 
oluşturduğu rekabet baskıları 
küresel çok uluslu şirketlerin 
rekabet stratejilerini oluştururken, 
finansal varlıkların yanı sıra insan 
kaynaklarını dolayısıyla entelektüel 
sermayelerini de dikkate almaya 
zorluyor. Bu durum çok uluslu 
işletmelerin yeni insan kaynakları 
stratejileri geliştirmesi ve insan 
kaynağını bir rekabet aracı olarak 
kullanma gereksinimini doğurduğu 
gibi yöneticileri de insan kaynağını 
daha etkin ve verimli kılacak politika 
arayışlarına itiyor. 

KÜ-RESEL BAŞLAYIP KÜ-YEREL DEVAM ETMEK
Eğer içinde bulunduğunuz ortam 
sizi farklı sulara açılmaya zorluyorsa 
hayatta kalmanız için bunu yapmanız 
gerek; ancak global olmanın da 
sizi farklı kılmadığı zaman hizmet 
verdiğiniz pazarlarda yerelleşme 
(glokalizasyon) stratejik bir araç 
olarak karşımıza çıkıyor. Pazarlama 
faaliyetleriniz başta olmak üzere, 
halkla ilişkiler faaliyetlerinde 
kullandığınız iletişim modelinden 
çalışan profilinize, kurum 
imajınızdan yönetim anlayışınıza, 
birçok faktörü hizmet verdiğiniz 
bölgelere göre özgünleştirmeniz 
gerekebilir. Yerelleşmeye dair 
yönetimsel düzenlemelerle 
kurum kültürünüzü, kurumsal 
imajınızı tekrar inşa etmeniz sizi 
benzerlerinizden farklılaştırabilir ve 
pazar payınızı artırabilir. Yönetimsel 

açıdan kullanacağınız politika ve 
araçlar yerelleşmenize yardımcı 
olacaktır.
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KÜRESELE RAĞMEN YEREL 
Günümüzde her ne kadar 
küreselleşme etkisini artırsa 
da yerelleşme hala önemini 
kaybetmemiştir. Global bir şirket 
olsanız da lokaldeki tüketicilerin 
taleplerini, isteklerini veya 
ihtiyaçlarını doğru okuyup, 
beklentilerine istinaden ürün veya 
hizmetinizi geliştiremezseniz, lokal 
pazarlarda tutunmanız oldukça 
zorlaşacaktır. Bu nedenledir ki 
bütün çok uluslu şirketler girdikleri 
yerel pazarlarda o bölgenin 
tüketicilerini etkileyecek ufak 
dokunuşlarla onların dikkatini 
çekmeyi hedeflemektedir. Böylelikle 
tüketiciler bu markaları içselleştirir, 
‘biz’ olgusu gelişir ve müşteri 
bağlılığından söz etmek mümkün 
hale gelir.     
Firmalar yalnızca sundukları 
ürün ve hizmetlerle değil, aynı 
zamanda ürün tanıtımı, reklam, 
ambalaj, müşteri hizmetleri gibi 
lokal pazarlardaki tüketicilerle 
gerçekleştirdikleri tüm iletişim 
faaliyetlerinde de yerel düşünmek 
zorundadır. Yürütecekleri tüm 
iletişim faaliyetlerinde yalnızca 
tüketicilerin beklentilerini 
değil, aynı zamanda pazardaki 
dinamikleri, yerel halkın kültürünü, 
dilini, dini inancını çok iyi analiz 
etmek hayati derecede önemlidir. 
Birçok global şirket pazarlama 
stratejilerini oluştururken 
tüketicilerin beklentilerini 
doğru anlayamayıp, yerel pazar 
ihtiyaçlarına göre uyarlayamadığı 
için sadece ürününe odaklanarak 
‘Pazarlama Miyopluğu’na 
yakalanmaktadır. Bu durumda 
ürünleri yerel pazarlarda 
tutunamamakta ve kısa süre 
içerisinde pazardan çekilmek ya da 
ürünü yeniden geliştirmek zorunda 
kalmaktadır.
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ROMA’DA ROMALILAR GİBİ DAVRANMAK 
Glokalleşme denince akla gelen 
öncü markalardan McDonalds’dan 
bahsetmeden olmaz. Girdiği her 
ülkenin sosyo-kültürel yapısına 
uygun ürün ve hizmetler sunan ve 
yerel pazarlama iletişimi faaliyetleri 
yürüten McDonalds, Hindistan’da 
inek (sığır) eti yemeyen Hinduların 
ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde 
sığır eti ve ürünlerini satmamaktadır. 
Belki de McDonalds’ı McDonalds 
yapan hamburgerlerindeki sığır eti 
iken, Hindistan’da Hindular gibi 
davranarak pazar payı yakalıyor. 
Buna benzer şekilde Müslüman 
ülkelerde domuz ve domuz ürünleri 
kullanmaması; Rusya, Suudi 
Arabistan, İsrail ve Japonya gibi 
Latin alfabesi kullanmayan bazı 
ülkelerde marka ismine karşılık gelen 
harfleri kullanarak marka isminde 
dahi değişikliğe gitmesi yerelleşmeye 
verilebilecek güçlü örneklerdir. 
McDonalds ülkemizde de bir dönem 
McTurco adlı menüsü ile Türk 
tüketicilerin beğenisini kazanmıştı. 
Günümüzde Mangal Burger menüsü 
ve Ramazan ayına özel sunduğu 
menüler glokalleşme faaliyetlerine 
verilebilecek diğer örneklerdir.
Glokalleşme konusunda başarılı 
firmalardan bir diğeri de Coca-
Cola’dır. Coca-Cola da McDonalds’a 
benzer şekilde Ramazan ayı için 
özel ambalajlar üretmekte ve 
toplumun ruhuna dokunan reklamlar 
yayınlamaktadır. En son Ramazan 
ayı reklamında toplumun farklı 
sosyo-kültürel altyapıya sahip 
bireylerini Coca-Cola ile bir araya 
getirip, birlik ve beraberliğe dikkat 
çekerek tüketicinin zihnindeki marka 
imajını güçlendirmeyi başarması; 
yine McDonalds’a benzer şeklide 
Latin alfabesi kullanılmayan ülkelerde 
marka ismini o ülkenin alfabesindeki 
harflerle ambalajında kullanması da 
verilebilecek diğer örneklerdir.
Glokalleşmenin ülkemizde uygulanan 
en güzel örneklerinden biri de 
Oreo bisküvilerine ilişkindir. 2015 
yılında Türkiye pazarına giren 
Oreo bisküvileri, sosyal medya 
mesajları ile Türkiye’nin farklı 
şehirlerinin karakteristik özelliklerini 
kullanarak oldukça farkındalık 
yaratmıştır. Karadeniz bölgesi için 
sütün en sevdiği bisküvi sloganına 

çayı ekleyerek Türk kültüründeki 
çayın önemine binaen ‘Çay lav yu’ 
yazısı ve ince belli çay bardağı ile 
birlikte Oreo bisküvisi figürünü 
kullanmıştır. Adana kebap şeklindeki 
Oreo bisküvileri ile Adana, halay 
çeken Oreo bisküvileri ile de Sivas 
şehirlerine ithafen birçok benzer 
sosyal medya gönderisi oldukça 
sempatik karşılanmıştır.
Algida’nın Maraş Usulü dondurması, 
Colgate’in misvak özlü diş macunu, 
Dominos’un Konyalım, Mangal 

Sucuk gibi yöresel pizzaları, Knorr’un 
Yuvalama, Analı kızlı gibi Anadolu 
mutfağına dair çorbaları, Doritos ve 
Lays’in yöresel lezzetleri kullandığı 
cipsleri gibi daha birçok ürün 
hızlı tüketim ürünleri sektöründe 
glokalleşmeye örnek olarak 
gösterilebilir.
Sadece hızlı tüketim ürünlerinde 
değil, daha birçok farklı sektörde 
glokalizasyon örneklerine rastlamak 
mümkündür. Örneğin Philips, 
Japon evlerinin küçük olması 
nedeniyle boyutunu küçülttüğü 
kahve makinesi satışlarında büyük 
bir artış sağlamıştır. Amerikan 
menşeili Marvel Comics’in çizgi 
romanı Örümcek Adam’daki Peter 
Parker karakteri Hindistan’daki 
yerel özelliklere uyumlaştırılarak, 
‘Pavitr Prabhakar’ olarak tanıtılmış 
ve örümcek adam kostümünde 
geleneksel Hint kıyafet motifleri 
eklenmiştir.  
Glokalleşmeye dair en çarpıcı 
örneklerden biri de ‘Barbie’ 
bebeklerdir. 2016 yılında 
olimpiyatlara katılan ilk türbanlı 
Amerikan atlet olan Ibtihaj 
Muhammad’e ithafen dünyanın ilk 
türbanlı Barbie bebeği olan ‘Barbie 
Ibtihaj Muhammad’i piyasaya süren 
Barbie firması Arap ülkelerinde 
farkındalığını oldukça artırmıştır. 
        
Kesin olan bir şey vardır ki o da 
tüketiciler, dünyanın hangi ülkesinde 
olurlarsa olsunlar global markaların 
çekiciliğine kapılırlar. Bununla birlikte 
tercih ve seçimleri, kendi gelenek ve 
görenekleri doğrultusunda olacaktır.  
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Özel hayatın gizliliği ve 
kişisel verilerin korunması 
hakkı, önemli temel hak 

ve özgürlüklerdendir. Özel hayatın 
gizliliğinin korunması, bu hayatın 
gözler önüne serilmemesi demektir. 
Kişinin özel hayatının, kendisi ve izin 
verdiği kimseler tarafından bilinmesini 
isteme hakkı, insan haklarına ilişkin 
beyanname ve sözleşmelerde yer almış 
olup ülkelerin mevzuatında açıkça 
belirlenen istisnalar dışında hem 
devlete hem topluma hem de diğer 
kişilere karşı korunmuştur. 
Kişisel verilerin korunması hakkı 
ise ‘özel hayatın gizliliği’ hakkının 
özel bir biçimi olarak bireyin hak ve 
özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi 
sırasında korumayı amaçlamaktadır. 
Kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkına sağlanan anayasal güvencenin 
gerçekleştirilmesi için bu hakkı 
ilgilendiren düzenlemelerin açık, 
anlaşılabilir ve kişilerin söz konusu 
haklarını kullanabilmelerine elverişli 
olması gerekir. 
Bu amaçla 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, 
kişisel verilerin işlenmesinde 
başta özel hayatın gizliliği 
olmak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini korumak ve 
kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları 
düzenlemiştir.
Kişisel verilerin hangi kurallara tabi 
olarak, hangi şartlarda işlenebileceği 
hususunu kontrol altına alma 
amacını güden Kanun, kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin denetim 
mekanizmaları getirerek, bu verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini 
engellemeyi hedeflemektedir.
Kişisel verilerin korunması, temelde 
verilerin değil, bu verilerin ilişkili 

olduğu kişilerin korunmasını 
amaçlamaktadır. Kişileri, haklarındaki 
verilerin tamamen veya kısmen 
işlenmesinden doğacak zararlardan 
koruma amacına yönelmiş ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin ilkelerle 
somutlaşmış idari, teknik ve hukuki 
önlemleri ifade etmektedir.
Gerek kamu kurumları gerekse özel 
kurum ve kuruluşlar, bir görevin 
yerine getirilmesi veya bir hizmetin 
sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri 
niteliğindeki bilgileri toplamaktadır. 
Kâh kanunlardan kâh kişilerin 
rızasından veya bir sözleşmeden 
doğan bu durum bazen de yapılan 
işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır.
Sosyal ve ekonomik hayatın 
düzenli şekilde sürdürülmesi, 
kamu hizmetlerinin etkin biçimde 
sunumu, mal ve hizmetlerin 
ekonominin gereklerine uygun 
biçimde geliştirilmesi, dağıtımı ve 
pazarlanması için kişisel verilerin 
toplanması kaçınılmaz olmakla birlikte, 
kişisel verilerin sınırsız ve gelişigüzel 
toplanmasının, yetkisiz kişilerin 
erişimine açılmasının, ifşası, amaç 
dışı ya da kötüye kullanımı sonucu 
kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne 
geçilmesi gereklidir.
Kişilerin ayrımcılığa uğramasına 
neden olabilecek alanlarda bilgilerin 
toplanmasının, farklı grupların 
özel ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 
ayrımcılıkla mücadelede oluşan boşluk 
ve eksikliklerin tespit edilmesi ve 
giderilmesi bakımından korumanın ne 
denli önemli olduğu da bir gerçektir.
Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 
tarih ve E:2013/122, K:2014/74 
sayılı kararında da; “Kişisel verilerin 
korunması hakkı, kişinin insan 
onurunun korunmasının ve kişiliğini 
serbestçe geliştirebilmesi hakkının 

özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve 
özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi 
sırasında korumayı” amaçladığı 
tespit edilerek, “kişisel verilerin ticari 
işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği 
kazanması neticesinde, özel sektör 
unsurlarınca yaratılan risklerin daha 
yaygın ve önemli boyutlara ulaşması, 
terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri 
ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin 
artması gibi etkenler” sebebiyle kişisel 
verilerin korunmaya muhtaç olduğu 
ifade edilmiştir. Teknolojinin ilerlemesi, 
geliştirilen sistemler ve verilerin 
işlenme faaliyetindeki artışla beraber 
bu korunmanın daha da gerekli hale 
geldiği açıktır. 

VERİ SORUMLUSU KİMDİR VE NE YAPAR
Kişisel verilerin korunması kapsamında 
ilgililerin hakları ve başvurabileceği 
yollar da düzenlenmiştir. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 3. 
maddesinin ‘ı’ bendine göre “Veri 
sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından 
ve yönetilmesinden sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” 
demektedir.
Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini ve verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek ile verilerin muhafazasını 
sağlamak için gerekli güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik her türlü teknik 
ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Bunun için gereken denetlemeleri 
yapmak da veri sorumlusunun 
yükümlülüğündedir. Ayrıca işlenen 
verilerin hukuki olmayan yollarla 
başkaları tarafından elde edilmesi 
halinde veri sorumluları durumu 
Kurum’a bildirmek durumundadır.

ö

Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinde “Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir.” denilmek suretiyle kişisel verilerin korunması anayasal 
güvence altına alınmıştır. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı temel bir 
hak olarak düzenlenmiştir.
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Veri sorumlularının kanundan 
doğan aydınlatma yükümlülüğü, veri 
sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü, 
veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
ve bu yükümlülüklerin ihlali halinde 
karşılaşacakları sorumlulukları 
bulunmaktadır. 
Veri Sorumluları Sicili, veri 
sorumlularının kaydedildiği, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
gözetiminde Başkanlık tarafından 
kamuya açık olarak tutulan sicildir 
ve veri sorumluları kişisel veri işleme 
faaliyetine başlamadan önce sicile kayıt 
olmak zorundadır.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 
‘Haklar ve Yükümlülükler’ başlıklı 
üçüncü bölümünün ‘ilgili kişinin 
hakları’ başlıklı 11. maddesinin 
son bendine göre, “Herkes, veri 
sorumlusuna başvurarak kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin kanuna 
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına 
sahiptir.” 
Kanun’un 13. maddesi veri 
sorumlusuna başvuru yolunu 
düzenlemektedir. Buna göre ilgili 
kişi kanunun uygulanması ile ilgili 
taleplerini öncelikle veri sorumlusuna 
iletmek durumundadır. Veri sorumlusu 
başvuruda yer alan talepleri, talebin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en 
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırır. 
Kanunun ‘Kurula Şikâyet’ başlıklı 

14. maddesine göre başvurunun 
reddedilmesi, süresinde cevap 
verilmemesi ya da cevabın yetersiz 
bulunması halinde ise ilgililer veri 
sorumlusunun cevabını öğrendiği 
tarihten itibaren otuz ve herhâlde 
başvuru tarihinden itibaren altmış 
gün içinde kurula şikâyet yoluna 
başvurabilir. 
Yapılan inceleme sonucunda, ihlalin 
varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, 
tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri 
sorumlusu tarafından giderilmesine 
karar verir. Bu karar, tebliğden itibaren 
gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde 
yerine getirilir.
Burada dikkat edilmesi gereken 
husus; veri sorumlusuna 
başvurunun zorunlu kılınması, 
kurula şikâyet yolunun ise ihtiyari 
olmasıdır. 
Veri sorumlusuna başvurunun zorunlu, 
Kurul’a şikâyetin ihtiyari olması 
sebebiyle ilgililerden başvuruları 
zımnen veya açıkça reddedilenlerin bir 
yandan Kurul’a şikâyette bulunabilmesi 
aynı zamanda da veri sorumlusuna 
karşı doğrudan yargı yoluna gidebilmesi 
mümkündür. 
Kanun’un 14. maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre, “Kişilik hakları ihlâl 
edilenlerin, genel hükümlere göre 
tazminat hakkı saklıdır”.
Kanun’un 17. maddesinde kişisel 
verilere ilişkin suçlar ve cezai 
yaptırımlar bakımından 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili 

hükümlerine atıf yapılmıştır. İkinci 
fıkrada kişisel verileri yok etmeyenlerin 
ise Türk Ceza Kanunu’nun 138. 
maddesine göre cezalandırılacağı 
hüküm altına alınmıştır.
Veri sorumluları ve veri işleyenler 
tarafından ilgili kişilerin e-posta 
adreslerine veya SMS ya da çağrı ile 
cep telefonlarına reklam bildirimleri/
aramaları yönlendirilmesinin önüne 
geçilmesini teminen alınan 16/10/2018 
tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke 
Kararı’nda “Bahse konu şekilde işlenen 
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde 
edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
“Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme 
veya Ele Geçirme” başlıklı 136. maddesi 
çerçevesinde ilgili veri sorumluları 
hakkında gerekli hukuki işlemlerin 
tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 158. maddesi 
uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na bildirileceği” kararı 
verilmiştir.
Kanunda öngörülen yükümlülüklere 
aykırı davranılması halinde 
uygulanacak idari yaptırımlar ise 18. 
maddede düzenlenmiştir. Aydınlatma 
ve veri güvenliğini sağlama, Kurul 
kararlarını yerine getirme ve sicile 
kayıt ve bildirim yükümlülüklerine 
aykırılıklar kabahat olarak öngörülerek 
idari para cezası yaptırımına 
bağlanmıştır. Verilen yaptırım 
kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Banko, gişe ve masa gibi vatandaşa 
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hizmet sunulan alanlarda yaşanan 
kişisel veri güvenliği ihlallerine 
ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu’na intikal eden ihbarlar 
kapsamında yapılan değerlendirme 
sonucunda, uygulamada yaşanan 
problemlerin önüne geçilmesini 
teminen alınan ilke kararında “banko/
gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan 
kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı 
anda birbirlerine yakın konumda hizmet 
alanların birbirlerine ait kişisel verileri 
duymasını, görmesini, öğrenmesini veya 
ele geçirmesini engelleyecek nitelikte 
gerekli teknik ve idari tedbirleri almasına, 
bu karara uymayanlar hakkında 
Kanunun 18. maddesi kapsamında işlem 
yapılacağına” karar verilmiştir.
İdari para cezaları veri sorumlusu 
olan gerçek kişiler ile özel hukuk 
tüzel kişileri hakkında uygulanır. 
Kabahat sayılan eylemlerin kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları 
bünyesinde işlenmesi halinde, Kurul’un 
yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşunda görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri 
ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarında görev yapanlar 
hakkında disiplin hükümlerine göre 
işlem yapılır ve sonucu Kurul’a bildirilir.
15 Mart 2018 tarihli ve 30361 Sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan 7101 
sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” doğrultusunda, 
11/2/1959 tarihli 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi 
değiştirilmiştir.
Söz konusu kanunun 48. maddesi:
MADDE 48 – 7/A- Aşağıda belirtilen 
gerçek ve tüzel kişilere tebligatın 
elektronik yolla yapılması zorunludur:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan 
mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan 
fonlar ve kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların 
bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak 
üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini 
veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari 
yargı mercileri, icra müdürlükleri veya 
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile 
yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu 
birim.
(2) Birinci fıkra kapsamı dışında 
kalan gerçek ve tüzel kişilere, 
talepleri hâlinde elektronik tebligat 
adresi verilir. Bu durumda bu kişilere 
tebligatın elektronik yolla yapılması 
zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
elektronik yolla tebligatın zorunlu 
bir sebeple yapılamaması hâlinde bu 
Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat 
yapılır.
Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik 
tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından 
kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik 
Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 
sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı 
verilerin muhafazasını sağlayacak her 
türlü tedbiri alır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 
şeklinde düzenleme ile elektronik 
tebligat kullanımı sayılan gerçek 
ve tüzel kişiler için zorunlu hale 
getirmiştir.
15.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Elektronik Tebligat 
Yönetmeliği ile de otomatik veri işleme 
faaliyetleri ve tebligat içerisinde yer 
alan kişisel verilerin veri güvenliği 
kapsamında işlenmesi, aktarılması, 
saklanması ve imhası için gerekli olan 
süreçler ve sistemle ilgili usul ve esaslar 
belirlenmiştir.

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ VE 
PTT’NİN GÖREVİ
UETS, Elektronik tebligat göndermeye 
yetkili Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 
tarih ve 30617 sayılı yönetmelik 
uyarınca yapılan elektronik tebligat 
işlemlerini yürütmek amacıyla PTT 
tarafından kurulan ve işletilen Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemdir.
Sistem, hesap sahibinin sabit 
telefon numarası, cep telefonu, 
e-posta, faks, kep adresi, 
unvan, adres, il, ilçe bilgilerini 
barındırmaktadır. 
7101 sayılı Kanun ile UETS’nin 
kurulması ve işletilmesi için PTT 

görevlendirilmiştir. Sistemin 
güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı 
verilerin muhafazasını sağlayacak 
her türlü tedbirin alınmasından da 
PTT sorumlu tutulmuştur. Yani, PTT 
getirilen bu sistemde veri sorumlusu 
olarak nitelendirilmektedir.
PTT bu durumda uhdesinde 
bulundurduğu verilere ilişkin herhangi 
bir sızıntı ya da ihlal halinde hukuki 
ve cezai sorumluluk ile karşı karşıya 
kalabilecektir.
Hâlihazırda gerçek kişilerin de ihtiyari 
olarak dâhil olabileceği bu sisteme 
öncelikle belirli çalışma grupları 
zorunlu olarak entegre edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çaba ile gelecekte 
tebligat ağının genişleyen 
bu dijital ortamda yapılması 
amaçlanmaktadır.
Kanun gereğince elektronik 
tebligat adresi olan gerçek ve tüzel 
kişilere sadece elektronik yolla 
tebligat yapılması zorunludur.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
Türkiye’nin bir medeniyet projesi 
olarak gördüğü Avrupa Birliği’ne uyum 
çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan 
bu düzenleme Türk mevzuatını 
uluslararası mevzuatla uyumlu hale 
getirirken aslında Türk insanının 
standartlarını yükseltmiştir.
Söz konusu düzenleme kurumlara 
sorumluluk getirirken aslında bireyi 
de güçlü hale getirmiştir.  Herkes 
kendiyle ilgili kişisel veri işlenip 
işlenmediğini öğrenebilecek, kişisel 
verilerin ilgili kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
halinde zararın giderilmesini talep 
edebilecektir.
Getirilen tüm bu yenilikler ile 
işlemlerin dijital ortamda, daha hızlı 
ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesi 
açısından büyük adım atıldığını 
söylemek gerekmektedir. Ancak bu 
düzenlemeler, insan hayatını oldukça 
kolaylaştırmanın yanı sıra bireyi 
aslında oldukça da savunmasız hale 
getirebilmektedir.
Değişen ve gelişen dünyaya ayak 
uydururken aynı zamanda bireyin 
korunmasını da sağlayabilmemiz 
gerekmektedir. Veri trafiğinin önemli 
akımlarından biri olan tebligat 
sisteminin, veri güvenliğini sağladığı 
ölçüde ayakta durabileceğini ifade 
etmek bu noktada yanlış olmayacaktır.
En mükemmel yasal düzenlemelerin 
bile doğru hayata geçirilmez ve 
doğru kullanılmaz ise kişi hak ve 
özgürlüklerini tehdit edeceği aşikârdır. 
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Deloitte Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir 
araştırmaya göre, dijitalleşme ile birlikte eğitim ve gelişim 
faaliyetlerinin çok yüksek önem taşıdığını düşünen şirketlerin 
oranı hızla artıyor. Bu iyi haberdi, kötü olansa şirketlerin 
sadece yüzde 40’ı bu eğitim çalışmalarına hazır durumda! 

iŞLETMELERDE EĞiTiM VE 
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IBM’in kurucusu Tom 
Watson’un yardımcılarından 
biri, şirkete 10 milyon 

dolara mal olan bir hata yapar. Derhal 
patronun bürosuna çağrılır. Odaya 
girer girmez, “Sanırım istifa etmemi 
istiyorsunuz?” diye soran yardımcısına 
Watson: “Şaka mı yapıyorsun? 
Sadece eğitimin için 10 milyon dolar 
harcadık. Ve eğitimine bu kadar para 
harcadığımız birinin işten ayrılmasına 
asla izin veremem!” der. “Bir musibet 
bin nasihatten iyidir.” atasözünü düstur 
edinmeye hiçbirimizin sabrı kalmadı 
öyle değil mi? Öyleyse gelin, hata 
payını en aza indirmenin yollarını 
arayalım…

Küreselleşme ve uluslararası rekabete 
açılma süreci; yönetim, insan faktörü 
ve çalışma normlarını örgütsel hedef ve 
stratejilere doğru yönlendirmektedir. 
Bu durum günümüz işletmelerinde en 
üst düzey yöneticiden en alt düzeyde 
çalışana kadar örgütü etkilemekte, aynı 
zamanda değişen çalışma koşulları 
içinde insan kaynaklarının yeni çalışma 
yöntemleri geliştirmesi ve mevcut 
çalışma yöntemlerini değiştirmesini 
gerektirmektedir.

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYARARŞİSİ
Maslow’ a göre bireyler 5 ihtiyacı 
doyurmaya çalışmaktadır; bir ihtiyaç 
doyurulmadıktan sonra bir üst 
basamağa çıkılamaz ve kişiyi davranışa 
sevk edemezsiniz. Fizyolojik ve 
güvenlik ihtiyacı en düşük düzeyli 
ihtiyaçlardır. Ait olma, saygı 
ve kendini gerçekleştirme 
ihtiyacı ise yüksek düzeyli 
ihtiyaçlardır. Yüksek 
düzeyli ihtiyaçlar 
içsel, düşük düzeyli 
ihtiyaçlar ise 
dışsal faktörlerle 
güdülenir. 
Öyleyse insanları 
motive eden 
ihtiyaçlardan 
en önemlileri 
olan 
yüksek 
düzeyli 

ihtiyaçların giderilmesi gerekir. Bu 
ihtiyaçların tatmin edilmesine yönelik 
girişimler, kişinin yaratıcılığını 
ve enerjisini gösterebilmesine 
imkân tanıyacak ve çalışanların 
performanslarını olumlu etkileyecektir. 

Günümüz işletmeleri, çağın koşulları 
gereği sahip olduğu kaynakların bir 
bölümünü yaptıkları iş doğrultusunda 
kendisini geliştirmeye ayırmalıdır. 
Bunu geliştirmenin en bilinir yolu 
ellerindeki insan kaynaklarını 
geliştirmeleridir. İnsan kaynaklarını 
geliştirmenin en etkili yolu ise 
eğitimdir.

İşletmelerde eğitim, en genel anlamıyla 
çalışanlara bilgi ve beceri kazandırma 
sürecidir. Ne kadar az bilgiye sahip 
olduğumuzu anlamak için ne kadar çok 
şey bilmemiz gerektiğinin de bilincinde 
olmalıyız. 

DUNING KRUGER SENDROMUNU DUYDUNUZ MU?
Cornell University’de görevli 
psikologlardan Justin Kruger ve David 
Dunning’in 2000’de Nobel almalarına 
neden olan bu tanı, ‘cahil cesareti’ 
olarak tanımlanıyor. Teorileri özetle, 
“Cehalet, gerçek bilginin aksine 
bireyin kendine olan güvenini 
artırır.” diyor. Yani daha az bilgi 
sahibi olan kişilerin, daha fazla bilgi 
sahibi olan kişilerden daha fazla 
şey bildiklerini sanmaları durumu! 
Mesleki alandaki bilgisi sorgulanan ve 
kendisine performans notu vermesi 
istenilen birçok çalışan kendilerini 
olduklarından daha iyi görme 
eğilimindeler ve kendilerine güven 

seviyeleri neredeyse %100. Oldukça 
şaşırtıcı değil mi?  Bilgi ve deneyim 

seviyesi arttıkça, kendine güven 
seviyesi de giderek azalmaya 

başlıyor ve kendi eksiklerini 
görmeye başlıyorlar. Bilgi 

seviyesi uzmanlık düzeyine 
ulaştığı noktada kendine 

güven seviyesi de 
yükseliyor haliyle… 

İşte bu noktada bilgi 
seviyeleri artan 

bireyler örgüt 
değerini arttıran 

sürecin bir 
parçası haline 

geliyorlar. 
Bu da 

örgütsel amaçları gerçekleştirmek 
yolunda bireylerin yetenek ve 
niteliklerini geliştirecek etkin bir eğitim 
imkânı sağlanırsa gerçekleşebiliyor.

EĞİTİMDE İZLENEN İLKELER
Etkin bir eğitim plan ve 
programının uygulanabilmesi için 
uyulması gereken bazı temel ilkeler 
vardır:

n Eğitim ihtiyaçları belirlenmeli

n Planlı bir eğitim takvimi 
hazırlanmalı

n Eğitimin sürekliliği olmalı

n Eğitimin yararlılığı olmalı

n Eğitimde fırsat eşitliği 
yaratılmalıdır.

EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Öncelikle eğitim ihtiyaçlarının analiz 
edilmesi, kısa ve uzun vadede örgüt içi 
ve dışı bir eğitim planı oluşturulması 
gerekir. Sonrasında uygulama, 
değerlendirme ve düzeltmeye 
geçilmelidir. Eğitim ihtiyacının 
belirlenmesi en basit anlamda işin 
gerekleri ile çalışanın şu anki 
yeterliliği arasındaki fark olarak 
tanımlanabilir. Eğitim ihtiyaçlarını 
saptamada birçok yöntemden 
faydalanılabilir. Bunlar aslında 
ihtiyaç analizi teknikleridir. Anket ile 
çalışanların isteklerinin sorulması, 
performans görüşme belgelerinin 
taranması, birebir ya da ekip ile beyin 
fırtınası yapılması, iş-görev analizleri 
ile eksiklerin çıkarılması ve gözlem 
yapılarak kişisel ve ekip ihtiyaçlarının 
analizi gibi yöntemlerden uygun 
olanlar kullanılabilir. Eğitim ihtiyaçları 
organizasyonel bazda, pozisyonlar 
bazında veya kişisel bazda olabilir. 
Kişisel gelişim çalışanlara yeni bilgi, 
tutum ve beceriler kazandırmayı 
hedeflerken, mesleki gelişim 
çalışanların yaptıkları iş ve görevlerde 
yetkinleşmelerini sağlar.

Çalışanların eğitimin yararına 
inanmaları için ihtiyaç belirleme 
çalışmalarını birlikte yapmak 
gerekir. Aksi takdirde eğitimin 
gerekliliğine inanmayan ya da başarılı 
olamayacağına inanan personel 
öğrenme çabası içine girmeyecek ve 

I
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eğitime direnç gösterecektir.

Örneğin, yaşlı çalışanların 
bilgisayar ve yeni bilişim konularına 
yakın durmamaları bu beceriyi 
kazanamayacaklarına inanmış 
olmalarından gelir. Bunun sonucu 
oluşan bireysel memnuniyetsizlik 
takıma da olumsuz yansıyacaktır.

EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Gereksinimleri saptadık. Bazı 
gereksinimler zorunlu ve ivedi 
karşılanması gerekirken bazıları 
bireysel isteklere bağlı olarak 
bir süre ertelenebilir ya da hiç 
karşılanmayabilir. Ya da gereksinimler 
çok ama kaynaklar kıt olabilir. Bu 
durumda önceliklerin oluşturulması 
gerekecektir.

Eğitim programı bir düzenektir ve 
4 temel öğeden oluşur. Bu öğeler 
arasında dinamik bir ilişki mevcuttur. 
Bir öğe dahi eksik olsa eğitim programı 
gerçekleşemez.

Eğitim programları tasarlarken bu 4 
temel öğeye yanıt aranmalıdır:

l Hedef nedir, ne yapılmalıdır?

l Eğitim konuları neleri 
içermelidir?

l Hangi öğrenme stratejileri, 
kaynak ve etkinlikler 
kullanılmalıdır?

l Sonuçları değerlendirmek için 
hangi ölçme teknikleri ve araçlar 
kullanılmalıdır?

l Eğitim bir amaçla başlamalı, 

öğretme-öğrenme süreciyle 
devam etmeli ve değerlendirme 
ile son bulmalı ki istenilen hedefe 
ulaşılabilsin.

Eğitim programlarının hazırlık 
ve uygulanmasında tasarım 
yaklaşımlarından biri ya da birkaçı 
benimsenebilir: Belli bir konuya önem 
veriliyorsa ‘konu merkezli’ eğitimler 
planlanabilir. Bireye önem veriliyorsa 
‘öğrenen merkezli’ eğitimler 
planlanabilir. Tüketici yaklaşımlarına 
önem veriliyorsa ‘sorun merkezli’ 
eğitimler planlanabilir.

Eğitim programı; işlevsel olmalıdır. 
Yani konu ya da etkinliklerin çalışanın 
gerçek hayatta işine yaraması, hayatını 
kolaylaştırması gerekir. Eğitimin iş 
davranışlarına aktarılması süreci de 
oldukça önem taşımaktadır.  Ayrıntıya 
inmeden, etkinlik ve konuların 
genel hatlarıyla verilmesi öğrenmeyi 
kolaylaştırır. 

Eğitim; ihtiyaçlara, kaynak, maliyet, 
iş-zaman planına göre çok çeşitli 
şekillerde planlanabilir. Düz anlatım 
yöntemi en çok kullanılan yöntem olsa 
da soru-yanıt, tartışma, gösterim, 
rol oynama gibi birçok yöntem 
kullanılabilir. Hem yüz yüze hem 
de teknoloji tabanlı uzaktan eğitim 
sistemlerinin birlikte kullanılması, 
eğitim sonuçlarının performans 
sonuçlarına etkisi ile gerekirse başarılı 
olanların ödüllendirilmesi motivasyon 
ve sürekliliği sağlayacaktır. 

Bununla birlikte her durumda etkili 
olabilecek ’ideal’ bir eğitim yöntemi de 
yoktur.

EĞİTİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüzde en çok kullanılan 
değerlendirme yaklaşımı Kirkpatrick 
/ Phillips’in beş aşamalı değerlendirme 
modelidir. Bu modelde öncelikle eğitime 
katılanların eğitimle ilgili tepkileri 
ölçülür, daha sonra katılımcıların 
amaçları doğrultusunda bilgi ve 
becerileri ne oranda öğrendikleri 
saptanır. Üçüncü aşamada ise bilgi ve 
becerilerin iş ortamına ne oranda 
aktarıldığı saptanmaya çalışılır. 
Dördüncü aşamada, uygulanan eğitim 
programının işletmeye sağladığı 
faydalar saptanır. Beşinci ve son 
aşamada ise eğitim yatırımının geri 
dönüşü hesaplanır.

Ünlü yönetim bilimci Peter Drucker’ın 
dediği gibi, endüstri toplumlarında 
çalışanların kullandıkları bilgiler 
yaklaşık 3 yıl içerisinde değişmekte 
ve hızla gelişen bilgi çağının gerisinde 
kalmaktadır. Bunu önleyebilmenin 
tek yolu ise, çalışanların bilgilerini 
hızlı ve etkili bir yöntemle 
güncelleyebilmesidir. Peki bilgi çağında 
ne yapalım? Harvard Üniversitesi’nde 
iktisat profesörü olan John 
Kenneth Galbraith “Endüstriyel 
toplumun yakıtı paraydı; ancak 
bilgi toplumunda yakıt da güç de 
bilgidir.” der. Aslında Peter Drucker da 
Kenneth Galbreth da aynı şeyi söylüyor. 
Gelişmenin, ilerlemenin itici gücü; 
bilgi. Bugün artık tüm dünyada bilgiye 
ulaşma son derece hızlı ve kolay. Zor 
olan ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen, 
kullanabilen ve bu bilgiyi yaşantısına 
uygularken ona bir değer katabilen 
bireyler yetiştirmek olsa gerek. 
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YAKINLARINIZIN SAĞLIĞINI TAKİP EDİN

Yakınlarımızın sağlık durumu ile ilgili endişe 
duymak çok normal bir 

durum değil midir?

“Başına bir şey geldi mi, yardıma ihtiyacı 
var mı? Düştü mü, evden çıktı mı? İlaçlarını 
aldı mı? Yemeğini yedi mi? Uykusunu aldı 

mı? Yaşam şeklinde değişiklik var mı?” gibi 
sorular gün içerisinde hepimizin cevabını 
merak ettiği sorular değil midir? Her an 

onların yanında olamadığımız için bu 
endişelerimiz daha da artmaz mı?

İşte bu noktada Biyomod firması: 
“Sevdiklerinize her an daha yakın 

olduğunuz, birlikte sağlıklı bir hayat 
yaşayabilirsiniz.” diyor.

PINGBIT
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n Bize kendinizden ve sektöre 
giriş hikayenizden biraz bahseder 
misiniz?
1981 Ankara doğumluyum. 
Öğretmen çocuğuyum. 4 yaşımda 
babamın görev değişikliği dolayısı 
ile İstanbul’a taşınıp ODTÜ Elektrik-
Elektronik Mühendisliği’ni kazanana 
kadar İstanbul’da yaşadım. Lisans 
eğitimimin üçüncü yılından itibaren 
elektronik ve yazılımın tıbbi alandaki 
uygulamalarına ilgi duydum. Üçüncü 
sınıf tamamlanmadan bölümümüzün 
Biyomedikal Laboratuvarında Prof. Dr. 
Murat Eyüboğlu’nun ekibine katılarak 
odak çalışmalara dahil oldum. Bu 
alanda daha derin bilgi sahibi olmak 
için ODTÜ Kimya bölümünde yan 
dal eğitimimi tamamladım. ODTÜ 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Biyomedikal alanında manyetik 
rezonans ve tomografi görüntüleme 
algoritmaları ile RF sargısı tasarımı 
üzerine çalışmalarıma devam ederek 
master eğitimi ardından ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi 
doktora eğitimimi tamamladım. 
Master eğitimim tamamlanmadan 
bir süre önce kurumsal bir firmada 
işe girdim. Yoğun tempoda geçen 3 
sene içerisinde ülke çapında bir eğitim 
platformu geliştirdik. Benim için 
yorucu fakat eğitici bir tecrübeydi. 
Fakat ilgi duyduğum sağlık alanı ve 
kendi işimi yapma, kendi hayallerimin 
peşinden koşma heyecanı ile işimi 
bırakıp 2010 yılında ilk şirketimi 
kurdum. Geliştirmiş olduğumuz 
teleradyoloji çözümümüz ile açıkçası 
pek de beklemediğim bir şekilde, altı 
ay gibi kısa bir sürede, il çapında proje 
anlaşmaları yaptık. Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü ile birlikte Ankara’da 
35 hastane ve 15 birinci basamak 
sağlık kurumunun entegre olduğu ilk 
teleradyoloji projesini gerçekleştirdik. 
Sonrasında Ankara Halk Sağlığı 
ve Sağlık Bakanlığı ile bu alanda 
çalışmalarımız oldu. Fakat teleradyoloji 
uygulamasına yönelik mevzuat ve 
yönetmeliklerin düzenlenmesi, yönetim 
yetki ve sorumluluk yapısının olgunluk 
seviyesi, sahanın fikir ve uygulamaya 
hazır bulunma seviyesi gibi birçok 
etken bir araya geldiğinde projenin 
sürdürülebilirliği ile ilgili gördüğüm 
riskler beni ikincil bir fikir olarak 
zihnimde büyük yer tutan uzaktan 
hasta takibi çözümlerine yöneltti. 
Mutlaka hatırlarsınız, bu sıralarda 

GSM firmaları 3G’nin lansmanlarını 
yapıyor, haber bültenlerinde telefonla 
görüntülü bağlantı kurup 3G’yi 
tanıtıyorlardı. Ben de “Neden ben 
medikal verileri 3G/GPRS ile aktarıp 
bir sağlık platformu oluşturmuyorum?” 
fikriyle Teknogirişim desteğine 
başvurdum. 2012 yılıydı ve o sırada 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu 
desteği veriyordu. Teknoloji transfer 
ofisleri, danışman firmalar, firmaların 
görevlendirdiği mentorların olmadığı 
bir dönemdi. Bu konuda açıkçası 
kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü bu 
işleyişte sağlıklı olmadığına inandığım 
unsurlar var. Sonuç olarak başvurum 
kabul aldı ve şu anki şirketimiz 
Biyomod’u kurdum. 

n Firmanızın ortaklık yapısı ve 
faaliyet alanları nelerdir?
Biyomod, 2012 yılında Teknogirişim 
desteği ile ODTÜ Teknokent’te 
kuruldu. 2014 yılında çalışmalarımıza 
2000 yılından beri birlikte çalıştığımız 
dönem arkadaşım, sevgili Hüseyin 
Yiğitler dahil oldu. Hüseyin’in 
kablosuz sensör ağları, RF haberleşme 
uygulamalarına yönelik uluslararası 
düzeyde seçkin çalışmaları ve yayınları 
var, bunlara yenilerini katmaya da 
devam ediyor. Bunun için ilk andan 
itibaren Biyomod ve PingBit’e ayrı bir 
soluk kattı. Sonrasında, 2017 yılında, 
şirket ortağı oldu ve Biyomod ile bağı 
daha da sağlamlaştı. 
Biyomod, ‘Mutlu Yaşlanma’, 
‘Yakınlarınıza Daha Yakın Yaşam’, 
‘Düzenli, Huzurlu ve Emin Yaşam 
Biçimi’ amaçları ile ‘Uzaktan Hasta 
Takibi’ ve ‘Sağlıkta Nesnelerin 
İnterneti’ çözümleri sunma amacı 
ile kurulmuş bir Ar-Ge firması. 
Özellikle akıllı telefon gerektirmeyen, 
kolay ve kararlı kullanıma sahip, 
uzun pil ömürlü ölçüm ve takip 
cihazları üretip mobil uygulama, 
bulut platformu ve hizmet ile 
bütünleşik senaryolar çerçevesinde 
‘Garanti Edilmiş Sağlık’ sunmaya 
yönelik, geliştiriyoruz. Ürünlerimizi 
geliştirirken son kullanıcılarımız olarak 
özellikle 55 yaş üzeri kullanıcılara 
ayrıcalıklı olarak düşünüyoruz. 
Mevcut akıllı teknolojilere, ürünlere 
baktığınızda genelinde bir cihazın 
akıllı telefon ile iletişim kurması ve 
bir mobil uygulama ile kullanıcının 
bu cihazı yönetmesi söz konusu. 

Hepimiz annelerimizi, babalarımızı 
düşündüğümüzde, bu adaptasyonun 
yüksek bir beklenti olduğunu, bu 
beklenti ile onlara fazla sorumluluk 
yüklediğimizi basitçe görebiliriz.  
Fakat bir çözüm bulamadığımız 
için şu anda, ’Annem, babam bunu 
kullanamaz.’ diyoruz ve ‘olduğu kadar’ 
iletişimi, birlikteliği kabulleniyoruz. 
İşte bu noktada Biyomod şunu diyor: 
“Onlar daha fazlasını hak ediyor ve 
siz, onların yakınları, onlarla daha 
fazlasını yaşayabilirsiniz.” İşte biz 
PingBit ile sevdiklerimizden daha sık 
haber alacağımız, anlarımızı daha sık 
paylaşabileceğimiz, bu sayede onları 
da daha mutlu edebileceğimiz bir güç 
vermek istiyoruz. Bu anlamda 4 temel 
noktaya odaklanıyoruz: Güvenlik, 
Düzen, Sağlık, Paylaşım. Sağlık ile 
ilgili olarak, hem kan şekeri, tansiyon 
ölçer gibi cihazlardan aldığımız 
verileri arşivleyerek hem de kendi 
geliştirdiğimiz uyku apnesi, nabız, 
astım takibine yönelik giyilebilir 
cihazlar ile entegre şekilde tüm sağlık 
verilerinin tek platformda güvenli 
şekilde arşivlenmesini sağlayarak 
doktorların ve danışmanların en 
doğru şekilde tanı ve yönlendirme 
sunmalarını sağlıyoruz. 

n Bize PingBit ürününüzden ve 
projelerinizden bahseder misiniz?
PingBit, 55 yaş üstü kullanıcılar 
ile yakınlarının birlikteliklerini 
kuvvetlendiren, yaşamlarına kalite ve 
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sağlık katan ‘Sağlıklı Yaşam Destek’ 
çözümü.
PingBit yaşam danışmanlarının 
desteği ile kullanıcılar; egzersiz, 
ilaç kullanım, ölçüm zamanlarını 
düzenleyip yeni ve kaliteli bir yaşama 
adım atarken, yakınları onlara daha 
yakın hissedip, sağlıklarının yerinde 
ve mutlu olduğundan emin olarak 
yaşamlarını sürdürebiliyor. Risk grubu 
yüksek hastaların yakınları daha yakın 
kontrol olanaklarını kullanarak anlık 
konum, düşme, hareket düzenindeki 
değişiklikler gibi detaylardan haberdar 
olabiliyor. PingBit Destek Merkezi’nin 
acil durumlarda hızlı müdahale 
ve destek sağlayacağından emin 
olarak düzenlerini değiştirmeden 
yaşamlarına devam edebiliyor. PingBit 
ürün ailemizin merkezinde akıllı saat 
formundaki PingBit Mate bulunuyor. 
Akıllı telefona ihtiyaç duymayan 
iletişim alt yapısı ile bahsettiğim acil 
durumları anında iletip, hareket analiz 
yeteneği ile düşme, hareketsiz kalma ya 
da günlük davranışlardaki değişiklikleri 
algılayabiliyor. Anlık konum takibi de 
GPS ve hücre konum desteği ile Mate 
tarafından sağlanıyor. Hatırlatma 
ve uyarılar da Mate ile görsel, işitsel 
ve titreşim şeklinde kullanıcıya 
ulaştırılıyor. Ayrıca acil durumlarda 
telefonla konuşur gibi Mate ile iki yönlü 
sesli iletişim kurmak mümkün oluyor. 
Böylece acil durum bildirimi aldığınızda 
yakınınızı arayıp her şeyin yolunda olup 
olmadığını teyit edebiliyorsunuz. Bir 
seneden uzun bir süredir kullanımda 
olan MateOne modelimizi geliştirerek 
bu sene Mate2D ürünümüzün 
seri üretim sürecini tamamladık. 
Mate2D, MateOne’a ek olarak e-ink 
ekran, kablosuz şarj ve NFC okuyucu 
yeteneklerine sahip. Böylece saat gibi 
kullanılabiliyor, yüksek seviyede su 
geçirmezlik sağlıyor ve ev içerisinde 
takip detaylarını artırıyor. Mate2D ile 
birlikte ürün kutusunun içerisinden 
NFC etiketler çıkıyor. Bu etiketler ile 
hatırlatmalar sonrasında kullanıcılar 
ilaç etiketlerini okutup ilaç aldıklarını 
kaydedebiliyor, beslenmeleri bittiğinde, 
banyoya girdiklerinde yakınları 
haberdar olabiliyor. PingBit Mate ile 
birlikte tüm verilerin görüntülenip 
takip edildiği güvenli arşive erişim 
kullanıcı yakını ve yetki sahibi doktorlar 
için mümkün oluyor. PingBit Mate 
Bluetooth ve NFC bağlantısı ile çevresel 
ya da giyilebilir sensörlerden verileri 

alıp otomatik olarak aktarabiliyor. Bu 
yeteneğini bluetooth ve NFC uyumlu 
şeker ölçüm, tansiyon ölçer gibi cihazlar 
ile iletişim kurmak için kullanırken 
aynı zamanda Mate ile entegre olarak 
PingBit ürün ailesine katacağımız 
Ar-Ge projeleri geliştiriyoruz. Bu 
projelerimizden prototip seviyesine 
ulaştırmış olduğumuz kablosuz uyku 
apnesi takibi için geliştirdiğimiz 
giyilebilir cihazımız ve Ar-Ge çalışmaları 
devam eden akustik tabanlı hava yolu 
aktivitesi analizi gerçekleştirdiğimiz 
giyilebilir cihazımız mevcut. Bu 
projelerimiz TEYDEB desteklerine 
hak kazanmış projeler olup vizyon 
olarak ürünleştirdiğimiz noktada 
PingBit ailesine dahil edip ürün gücünü 
ve sunduğumuz faydayı arttırmayı 
hedeflediğimiz çalışmalar. 

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

Sektöre ürün olarak yeni giriş 
yaptığımız doğru. PingBit, 2018 
itibarı ile ilk olarak Acıbadem Mobil 
tarafından kullanılmaya başlandı. 
Öncelikle Alzheimer hastaları ve 
yakınlarına destek vermek amacı ile 
kullanılırken şu anda geniş kapsamlı 
sağlık takibi ile kullanılmaya devam 
ediyor. Özellikle bu tecrübemiz 
sırasında gördük ki aslında Türkiye’nin 
evde sağlık, bağımsız yaşam, sağlık 
düzenleyici destek konularında etkin 
çözüm sunan bir ürüne ihtiyacı ve 
talebi var. Yaşlanan nüfus ile birlikte bu 
ihtiyacın artacağı da çok net. Dolayısı 
ile biz sunduğumuz değer önerileri 
olarak doğru noktada olduğumuzu 
düşünüyoruz. Bu anlamda ihtiyaç 
duyulan faydaları da etkinliğimizi 
artırarak sunmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizde bu ihtiyacın yeni yeni 
farkına varılırken yurtdışında, 
özellikle Avrupa ülkelerinde ise bu 
ihtiyaç yıllar öncesinde oluşmuş 
durumda. Bu noktada enteresan 
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bir tespitimiz oldu. Geçtiğimiz sene 
İngiltere Birmingham’da Naidex 2018 
Bağımsız Yaşam Fuarı’na PingBit 
ürünümüz ile katıldık. Sonrasında ise 
Newton Fonu ile Katip Çelebi Fonu 
tarafından ortak olarak desteklenen 
T-DEB projesine başvurup 500 firma 
üzerinde başvuru içerisinden sağlık 
çözümleri alanında seçilen 15 firma 
arasında yer aldık. Bu vesile ile Londra 
ziyaretleri, iş ortaklıkları görüşmeleri 
ve sektör incelemeleri için faydalı 
çalışmalar yürütme olanağımız oldu. 
Bu incelemeler öncesinde, İngiltere’de 
bu sektörde yer almak zorlaşmıştır, 
rekabet düzeyi yüksektir, şeklinde 
düşünürken; gördük ki bu sektörün 15 
sene kadar önce oluşması yaşlı nüfusun 
yaygın olarak sağlıklı ve bağımsız yaşam 
çözümleri kullanmasını sağlamış, fakat 
pazarı domine eden çözümler teknolojik 
olarak eski kalmış ve farkındalığın 
yaygın olarak oluştuğu bu pazar 
aslında innovasyona açık hale gelmiş. 
Bu anlamda ürünlerimizin Avrupa ve 
Amerika pazarında da talep görüp yer 
edinebileceğini değerlendiriyoruz.  

nGenç bir girişimci olarak, 
tıbbi cihaz sektörünün işleyişi, 
uygulamalar ve mevzuat konusunda 
yaşanan en temel sorunların neler 
olduğunu düşünüyorsunuz?
İş geliştirme anlamında sektöre 2009 
yılında giriş yapmış bir girişimci olarak, 
kamu, özel sektör, yurtdışı hızlandırma 
programları gibi çeşitli müşteri ve iş 
ortakları ile çalışma fırsatı yakaladım. 
Bu çalışmalarda her bir alan için, 
birden fazla tecrübe yaşama olanağım 
olduğu için değerlendirmelerimin biraz 
daha olgunlaştığını söyleyebilirim. 
Girişimci açısından değerlendirdiğimde 
en temelde ‘girişimci’ dediğimizde 
algılanan olgu ile ilgili bir sorun 
olduğuna inanıyorum. Bu çok enteresan 
gerçekten, ülkemizde girişimcinin 
‘kazanmasa da olur’ gibi garip bir 
imajı var. Girişimcinin kendini kabul 
ettirmek için belirli bir süre zararına iş 
yapmak, sonrasında doğrudan temin 
ya da maliyet limitlerinde yaşamak, 
bu limitler üzerindeki uygulamalarda 
ise alt yüklenici rolüne sıkışmak ve bir 
türlü büyüyememek gibi bir çıkmazı var. 
Kamu uygulamalarında girişimcilere 
duyulan güvenin artması gerektiğini, 
ihale mevzuatında da girişimcilerin 
doğrudan proje sahiplenebileceği 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini 

düşünüyorum. Bu noktada kamu 
tarafının da bir haklı çıkmazı var. Sırf 
işi alabilmek için türeyen ‘girişimci 
görünümlü girişken’ diyebileceğimiz 
karakterler işlerin yapılamaması 
sonucuna yol açabiliyor. Buna 
benzer durumların, DMO tarafından 
başlatılan ve Teknokentlerde kayıtlı 
tamamlanmış Ar-Ge projesi onayı 
olan girişimcilerin ürünlerinin 
satışlarını gerçekleştirebilecekleri 
online TeknoKatalog platformu gibi 
uygulamalar ile çözülmesi mümkün 
olabilir. Ülkemizin kalkınabilmesi 
için girişimcilerin karlılıkla hatta aşırı 
karlılıkla iş yapabilmelerine olanak 
sağlanması lazım. Dünya markalarına 
baktığımız zaman çoğunda aslında 
kimsenin düşünemediği, ulaşılamaz, 
olağanüstü yetenek gerektiren ürünler 
görmüyoruz. Buradaki temel fark bence 
kabul edilmek ve kar edebilmek ile 
bağlantılı.
Ar-Ge, prototipleme, ürünleştirme 

ve belgelendirme süreçlerini, her ne 
kadar bu süreçlerde çeşitli zorluk ve 
sorunlar yer alsa da geçip ürüne ulaşan 
girişimcileri baz alırsak, bu nitelikteki 
bir girişimcinin temel sorunu stok ve 
sermaye ile bağlantılı denilebilir. Özel 
sektördeki büyük ölçekli firmalara B2B 
satış yapabilmek, stok garantisi ve 
teslim sürelerinden geçiyor. Bu noktada 
bir çıkmaz oluşuyor. Stok oluşturmak 
ya da teslim yapabilmek için seri üretim 
maliyetlerini karşılamak lazım, ki bu 
ön ödeme, kredi ya da yatırım almak 
demek. Girişimci risk algısının bu 
üç seçeneğin her biri için zorluk ve 
sorunlar yarattığını söyleyebilirim. Bu 
durum şu tablo ile sonuçlanabiliyor: 
Ar-Ge’si tamamlanmış, seri üretimi 
gerçekleştirilmiş, belgelendirilmiş, 
pilotlaması yapılmış, doğrulanmış 
bir ürün var; müşterisi de var, fakat 
satılamıyor. Belirli ölçekte satılmamış 
olan üründen yatırımcı emin olamadığı 
için riske girmiyor, kurumsal firma 
ön ödeme yapmıyor, banka ise en 
iyi ihtimalle kredi için nakit blokaj 
talep ediyor. Girişimlerin büyümesini 
engelleyen bu temel sorun da benzer 
şekilde risk algısına dayanıyor.   

n Genç SEİS projesinin ilk 
üyelerinden birisi olarak, bu 
platform konusunda neler 
düşünüyorsunuz?
Bence çok doğru bir proje. Genç 
girişimcilerin, mevcut dönemde yatırım 
almak, mentor bulmak ve sürekli 
sunum yapmak gibi bir koşuşturması 
var. Girişimcilik araçları, fırsatları, 
ortamları, oluşumları desteklenirken 
bir taraftan da belki kısmen kaçınılmaz 
olarak bir tavsiye, yönlendirme, 
eleştirme kirliliği oluşuyor. Bu 
koşullarda, girişimcilerin en çok ihtiyacı 
olan aslında Silikon Vadisi baz alınarak 
yazılmış iş geliştirme kitaplarındaki 
kuralları okuyup nasihat veren 
mentorlerden ziyade, gerçek hikayeleri 
ve iş tecrübeleri olan diğer girişimciler. 
Bu anlamda Genç SEİS’in çok faydalı 
bir platform sunduğunu düşünüyorum. 
Diğer bir fayda ise iş birlikleri 
oluşturma fırsatlarının yakalanması 
için girişimcilerin bir araya gelebilmesi. 
Günümüz koşullarında girişimcilerin 
tek başlarına değil, birleşerek büyük 
başarılar elde edebileceklerine 
inandığım için bu alanda da Genç SEİS 
projesinin fırsatlar oluşturduğunu 
düşünüyorum.  
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NEDEN SAĞLIKLI                YAŞAM?

Sağlıklı yaşamak konusunda motivasyon kaynaklarını belirlemek için 
soracağınız ‘neden’ sorusunun cevabı bu konuda harekete geçmenizi 
sağlayacak ve sizi güdüleyecek olan şeydir. Bu nedeni bilmek bu amaca 
dört elle sarılmayı, canla başla yapılması gerekenleri yapmayı, kendini 
tam olarak bu konuya adamayı ve bu yolculuktan keyif alarak eğlenerek 
ilerlemeyi sağlarken bu neden olmadan yola çıkmak ise yoldan 
kolaylıkla sapmanıza sebep olacaktır.
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Çin’de doğan Deshun 
Wang, 79 yaşında podyuma 
çıkması ile tüm dünyada 

tanındı ve ‘en çekici büyükbaba’ 
lakabını alarak sosyal medyada ünü 
hızla yayıldı. Kendisi bugünlerinin 60 
yıllık bir hazırlığın ürünü olduğunu 
söylüyor. Deshun’un hayat hikayesi tam 
anlamıyla ilham veriyor. 24 yaşında 
tiyatro aktörlüğü yapan Deshun, 44 
yaşında İngilizce öğrenmeye başladı. 49 
yaşında kendi pantomim topluluğunu 
kurdu. Daha sonra Pekin’i ziyaret 
ederek ‘Pekin Avaresi’ unvanını 
aldı. 50 yaşında ilk kez spor salonu 
ile tanıştı. 57 yaşında sahnelere geri 
döndü ve dünyanın tek sanat formunda 
olan ‘Canlı Heykeller Performansı’ 
isimli gösteriyi başlattı. 70 yaşında 
vücut geliştirmeye ağırlık verdi ve 79 
yaşında ilk kez podyuma çıktı. Şu an 
80’li yaşlarını yaşıyor ve halen ulaşmak 
istediği hayalleri ve hedefleri var. 

Hayatın her döneminde, bahanelerin 
arkasına sığınmadan mevcut 
potansiyelinizi kullanmak ve 
vazgeçmemek için hayalleriniz ve 
hedefleriniz olmalı. Hayat denen 
oyunun asıl amacı kendini keşfetmektir 
ve bu keşif, siz hayattan kendinizi geri 
çekmediğiniz sürece devam eder. Bu 
devamlılığı sağlamak için de sağlıklı 
yaşamak ve uzun vadede sağlıklı hali 
devam ettirmek elbette ön koşuldur.

Elbette sağlıklı yaşamanın önemi 
günümüzde herkes tarafından biliniyor; 
ancak hayat alışkanlıklarının ne derece 
sağlıklı yaşama yönelik olarak kolaylıkla 
düzenlenebildiği tartışılır. Sağlıklı 
yaşamın gerektirdiklerinin yanı sıra 
eğer bu yaşam tarzını geliştirmek için 
geçerli bir nedeniniz yoksa uzun vadede 
bu alışkanlıkları sürdürmek için gerekli 
motivasyonu bulmak hiç de kolay 
olmayacaktır; çünkü etrafımızı saran 
dünyada gerek özel gerekse iş yaşamında 
sürdürülebilir bir sistemi disiplinli 
ve düzenli bir şekilde hayata adapte 
edebilmenin zorlayıcı olabileceğini 
kabul etmek gerekiyor. Bunun için 
kendi nedeninizi bulup her vazgeçme 
noktasına geldiğinizde bu nedeni 
hatırlamak içsel motivasyonunuzu 
sağlayarak belirlediğiniz rotadan 
sapmanızı engelleyecektir. O halde 
bu sebeplerin neler olabileceğine hep 
birlikte göz gezdirelim. 

1. UZAYAN ÖMÜRLER VE 
AKTİF YAŞLANMAK
Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü, 
ortalama yaşam süresinin dünya 
genelinde 5,5 yıl uzadığını açıkladı. 
Uzayan yaşam süreleri ile birlikte 
sosyal yaşamı terk etmeden, bedensel 
ve zihinsel aktiviteleri sürdürmeye 
devam ederek yaşlanmak, sağlıklı 
yaşama yönelik birincil motivasyon 
kaynağı. Zira kimse 60 yaşından sonra, 
daha 20-30 yıl sürebilecek ve toplam 
yaşam süresinin % 25-30 oranında 
bir yüzdesine denk gelen bu yıllarını 
sağlıksız ve birilerine bağımlı olarak 
geçirmeyi istemiyor.

2.  ANTIAGING
Yaş ilerledikçe kas, kemik, yağ 
oranındaki azalmalar, beslenme 
ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları 
nedeni ile bedendeki yıpranma, 
çevresel olumsuzluklar, genetik 
faktörler yaşlanma sürecinin hızını 
belirlemektedir. Kimisi 45 yaşında 
iken 35, kimisi de 60 yaşında iken 
45 yaşında gibi görünebilmektedir. 

Yaş ilerlerken alınabilecek önlemler 
ile yaşlanmayı geciktirmek mümkün 
olabilmektedir. Anti-aging  
(yaşlanmayı geciktirme) olarak 
tanımlayabileceğimiz bu kavram 
içerisine, geniş bir bakış açısı ile sadece 
dolgu, botoks, anti-aging kremler gibi 
dış müdahaleler değil; yaşam tarzı, 
spor, beslenme gibi içsel müdahaleler 
de dahil olmaktadır. 

3.  SEVDİKLERİNİZLE DAHA UZUN 
ZAMAN GEÇİRMEK
Hayatımızdaki en önemli kavram 
olmasına rağmen, sağlığın değerini 
ancak onu kaybettikten sonra anlama 
eğilimindeyiz. Sağlık kaybedildiğinde 
değeri anlaşılan hayatımızdaki 
en önemli kavramdır. Sağlık 
olmadığında her türlü sosyal yaşam 
sekteye uğramakta, aile içerisinde 
mutlu ve huzurlu bir ortamın devamı 
da mümkün olamamaktadır. Hem kendi 
mutluluğunuz hem de ailenizin huzuru 
için bugünü yaşarken geleceğe de sağlık 
için yatırım yapmak, hayatınızdaki 
belki de en önemli yatırım olacaktır.

Ç
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4.  KALİTELİ YAŞAM
Bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, 
zinde bir şekilde yaşamı devam 
ettirebilmek ve alınan her nefese 
şükrederek yaşayabilmek kaliteli bir 
yaşam olarak tanımlanabilir. Bugün, 
sağlıksız alışkanlıkların verdiği geçici 
hazlar ile yaşamınızın kaliteli ve çok 
eğlenceli olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ancak bu geçici hazlar sonrası 
kendinizi nasıl hissettiğinizi 
kontrol edin. Eğer bu hazların 
ardından gelen bedensel, duygusal ya 
da zihinsel bir rahatsızlık hissi içinizde 
mevcutsa, kaliteli bir yaşamdan söz 
etmek mümkün değildir. 

5.  HAYATIN TADINI ÇIKARARAK 
DOLU DOLU YAŞAMAK
Sağlığın olmadığı bir yaşamda, mevcut 
andan ya da hayattan zevk almak ve 
yapmak istediklerinizi yaparak dolu 
dolu yaşamak mümkün değildir. 
Çünkü sağlık durumunuz yapmak 
istediklerinizi gerçekleştirmeye engel 
olabilir. Elbette yaş ilerledikçe yaşınıza 
uygun bir şekilde hayatın tadını 
çıkarmak ve dolu dolu yaşamak için 
bu kavramların içini dolduracağınız 
faaliyetler sizin için farklılaşacaktır. 
Sağlıklı yaşam özelinde irdeleyecek 
olursak, bundan 10 sene sonra 

hayatın tadını çıkararak dolu dolu 
yaşamak için ne yapmak istersiniz? 
Bunu yapabilmek için neye 
ihtiyacınız olacak? İhtiyacınızı 
gelecekte temin edebilmek üzere 
bugün yapmanız gerekenler neler 
olabilir? Bu soruları kendinize 
sormak, bugün için bu konuda atılacak 
önemli bir adım olacaktır.

6.  TOPLUMA KATILIM
Yaşlandıkça toplumun dışına çıkarak, 
anti sosyal olmak ve eve kapanmak 
sağlıkla ilgili sorunlar yaşayanlar için 
ortaya çıkan otomatik bir sonuçtur. 
İster istemez gittikçe toplumdan daha 
izole şekilde yaşamaya başlanılır. 
İzole oldukça da yaşlanma 
süreci hızlanır. Bizler faaliyetlerde 
bulunmaya, birbirimizle iletişim 
kurmaya, bu faaliyet ve iletişimlerden 
öğrenip öğretmeye devam etmek üzere 
bu hayatı yaşıyoruz. Sosyal varlıklarız 
ve sosyalleşmeyi sürdürebilmek için de 
sağlıklı olmak zorundayız.

7.  KENDİ NEDENİNİ OLUŞTUR
Tüm bu maddelerin arasında sağlıklı 
olarak yaşamınızı sürdürmeye yönelik 
gereken faaliyetler ile ilgili sizi yeteri 
derecede motive eden bir nedeniniz 

halen yoksa gözlerinizi kapatın, derin 
bir nefes alın ve bugün ve gelecekte 
neden sağlıklı olmanız ve sağlığınıza 
yatırım yapmanız gerektiğini kendinize 
sorarak kendi nedeninizi keşfedin. 

Ardından belirlediğiniz nedenler 
arasında sizin için en önemli olan iki 
tanesini alıp bu nedenler ışığında yeni 
yaşam düzeninizi oluşturmak üzere 
hayatınızı gözden geçirin ve yapılması 
gerekenleri istikrarlı, düzenli ve özenli 
bir şekilde yapmaya başlayın. 

Beslenmeden egzersize, ilişkilerden 
doğa ile iç içe olmaya, duygu 
kontrolünden zihinsel sağlığa hepsinin 
sağlıklı yaşam üzerinde etkisi var. 
Bu kavrama bütünsel olarak bakarak 
yapılması gerekenleri yapmak 
gerekiyor. Bütünsel sağlık içerisinde 
yer alan tüm kavramlar birbiri ile 
bir zincirin halkaları misali bağlı ve 
biri zarar gördüğünde diğerleri de 
etkileniyor. Ya da tam tersi, birindeki 
olumlu etkiler diğerlerini de olumlu 
olarak etkiliyor. Bu açıdan hayatınızı 
kendi nedeniniz ışığında bütünsel 
olarak gözden geçirip sağlıksız yaşam 
alışkanlıkları yerine sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları edinmek için hiçbir 
zaman geç değil!

Sağlıkla kalın… 
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İmplantlar, basit 
materyallerden yapılma 
PVC – ABS türevi ürünler 

olmanın çok ötesinde, içlerinde mini 
bir bilgisayar – devre içeren, bluetooth 
gibi teknolojilerle vücut içindeki ve 
dışındaki cihazlarla haberleşebilen, 
hatta kablosuz şarj teknolojisi ile 
şarj olabilen ürünler…İmplant 
tıbbi cihazları, kaba bir tabirle deri 
altına yerleştirilen minik ilaç etken 
maddesi vb. içeren ürünler olarak 
düşünmek sanırım yanlış olmaz. 
Epidermis dediğimiz derideki en üst 
tabaka, vücudu dış ortamın zararlı 
maddelerinden korumak görevi 
üstlendiği için sürdüğümüz krem jel vb. 
ürünlerin deri altına geçişi ve sistemik 
dolaşıma katılması maalesef çok düşük 
oranda gerçekleşiyor. Günümüzde 
her ne kadar lipozom vb. farmasotik 
teknoloji alanındaki gelişmelerden 
faydalanılsa da piyasada bulunan hiçbir 
üründen “Sürelim de uzun süre etkisini 
göstersin.” gibi beklentimiz yok malum. 
İşte burada implantların ilk kullanım 
alanı devreye giriyor.  

İMPLANT KULLANIM ALANLARI
Örneğin kontrasepsiyon dediğimiz 
kadınlarda gebelikten korunma 
amaçlı kullanılan ürünleri ele alalım. 
Mekanik yöntemler yerine farmasotik 
yöntemlerle korunmayı seçen bir 
kadın, regl döngüsünün ilk gününden 
itibaren her gün düzenli tablet 
kullanmak zorunda kalabiliyor ve gerek 
unutulma riski gerekse de diğer oral 
kullanılan ilaçlarla etkileşime girme 
riski nedeniyle bu alanda etkin bir cevap 
alınması engellenebiliyor. Ama implant 
teknolojilerinden faydalanarak yapılmış 
öyle güzel bir ürün var ki bu ürün 
sadece 2 mm çapında, 3 cm boyunda 
minik bir tüp ve kadının aktif olarak 
kullanmadığı kolunun arka koltuk altı 
kısmına yerleştiriliyor. İçinde belirli 
oranlarda ilaç etken madde taşıyan 
bu çubuk, üretildiği teknik sayesinde 
3 yıl boyunca kişinin vücuduna etken 
madde salınımı yaparak mekanik 
hasar oluşmadıkça kullanıcısına %100 
korunma sağlayarak kesin sonuç 
veriyor. 
Amerikan İlaç Dairesi (FDA) tarafından 
yakın zamanda onaylanan bir başka 
üründe de uyuşturucu madde bağımlısı 
kişilerin rehabilitasyon döneminde 
almaları gereken ilacın yine implantlar 
sayesinde tam da istenen seviyede 
alınmasının sağlanması öngörülüyor. 

Özellikle toplumların kanayan 
yarası madde bağımlılarının tedavisi 
hususunda implantların sağlayacağı 
fayda tereddütsüz. Bu kişilerin 
tedavisinde düşük dozlu ve sürekli 
bir çeşit sentetik analog kullanımı 
gerekiyor ve bu kişiler yaşadıkları 
bağımlılık problemi sebebiyle, tedavi 
sonrası sürecin devamını reddedebiliyor 
veya ilaçların düzensiz aralıklı kullanımı 
tedavinin tam etki vermesine engel 

olabiliyor. Bu kanayan yaraya müthiş 
fayda sağlaması beklenen ürünün 
FDA onayı gelir gelmez, sadece madde 
bağımlılığı değil, diğer tüm bağımlılık 
terapi ve tedavisinde kılavuzlara dahi 
geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 
Aslına bakarsanız implantların 
sensörlerle bir araya geldiğinde neler 
yapabildiğinin göstergesi bir sistem 
bir süredir yoğun biçimde kullanılıyor 
ve ülkemizde de birçok kullanıcısı 
mevcut. İnsülin bağımlı diyabet 
hastalarında ve özellikle de çocuklarda 
deri altına insülin uygulaması gerek 
çocuğun gelişim döneminde ve 
okul saatinde uygulama zorluğu 
gerekse de erişkin hastaların sosyal 
hayatlarında yaşadığı problemler 
sebebiyle oldukça zorlandıkları bir 
durum olarak karşımıza çıkıyor. Deri 
altına yerleştirilen bir kanül, insülin 
pompasına bağlanan küçük borularla 
bu problem giderilmeye çalışılıyor. Altın 
standart bu değil tabii. Manuel olarak 
ayarlanan bu pompaların yerine artık 
deri altına yerleştirilen implant bir 
sensörle, dakikada 2 kez ölçüm alarak 
insülin pompasının yazılımına bildiren 
insülin diyabet yönetim sistemleri de 
mevcut. Deri altındaki implant ürün 
sayesinde kişinin şeker yüksekliğini, 
yükselme hızını yazılımla hesaplayarak 
kişiye küçük dozlarda insülin sağlanıyor 
ve insülin bağımlı diyabet hastası olan 
bu kişiler gerek diyabet terapisinde 
altın standarda ulaşmış oluyor gerekse 
de sosyal olarak kendilerini daha rahat 
hissediyorlar. 

i
İmplant denince tüketicinin 

aklına (genel olarak diş
hekimliği alanında sıkça

kullanılan bir terim olduğu 
için) implant diş geliyor 
şüphesiz. Oysa implant 

sadece diş hekimliği 
alanında kullanılan 
teknolojik bir terim 

değil; ilaç ve tıbbi cihaz 
alanında da geniş kullanım 

olanakları sağlayan bir 
teknoloji.
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İMPLANTLARIN GÜVENLİK AÇISINDAN KULLANIMI
Teknik olarak vücut içine yerleştirilen 
tüm cihazlar, ilaç salgılayan parçalar, 
tüm tıbbi cihazlar implant olarak 
görülebilir ama implantlar sadece tıbbi 
cihaz ya da ilaç salıveren ürünler değil. 
Asıl gelişme güvenlik yönünde… Cep 
telefonlarımızda coğrafi uydulardan 
aldığı sinyalleri ileterek konumumuzu 
gösteren yazılımsal elektronik parçaya 
GPS çipi deniyor. Telefonunuzun içinde 
ne kadar küçük bir yer kapladığını 
görseniz inanamazsınız. Tabi o cep 
telefonlarında kullanılan ürünler daha 
dayanıklı olması ve farklı özellikler 
taşıması bakımından aslında biraz 
büyük bile… Bir de nano teknoloji 
adı verilen, küçük parçalar üzerine 
devreler oluşturma gibi kabaca tarif 
edebileceğimiz bir teknik var. İşte nano 
teknoloji tekniklerini GPS çiplerine 
de uygulamışlar ve ortaya gerçekten 
küçük tırnağın yarısı boyutlarında bir 
GPS çipi, bir de aynı boyutlarda bir 
bluetooth çipi çıkmış. Hatta tırnak 
boyutlarında telsiz sinyali gönderen 
çipler dahi imal edilmiş durumda. 
Şimdi bunun vücuda yerleştirilecek 
bir çip yardımıyla nasıl faydalar 
sağlayabileceğini düşünelim. Durun 
daha bitmedi, bir de bu cihazların 
yanına (telefonların bazılarında 
görmüş olduğunuz) kablosuz şarj 
teknolojisiyle deri üstünden şarj 
olabilen küçük bataryalar ekleyerek 
cihazların sorunsuz çalışması 
sağlanmış. Alın size biyonik insan diye 
düşünebilirsiniz. Fakat bu medikal 

bir fütürist yaklaşımı değil, artık 
tüm bunlar gerçek ve tıp biliminin 
geleceği…Alzheimerlı hastalar 
için bu tıbbi cihazla gelişmenin ne 
kadar faydalı olabileceği gerçeği 
var önümüzde. Her yıl yüzlerce 
belki binlerce Alzheimerlı hastanın 
kaybolduğu ve evinden çok uzaklarda 
harap bitap bir halde bulunduğu 
haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. 
Artık implant GPS çipleri ile yazılımsal 
olarak kişinin nerede olduğu 
bilinebiliyor, bu sayede de olası riskler 
ortadan kaybolmuş oluyor. Ayrıca bu 
çiplere örneğin bir titreşim çipi, EKG 
cihazı, diyabet hastası ise şeker ölçüm 
çipi eklenerek hasta hakkında öyle çok 
veri elde edilebiliyor ki… 

GELECEKTE NE OLACAK?
Hasta ve yaşlı bakım alanının ne kadar 
gelişmeye açık olduğu malumunuz. 
İşte tam bu alanda kullanılabilecek 
bir teknoloji varsa o da implantlar ve 
birçok yeni nesil girişimci bu alana 
yatırım yapıyor. Bu konuda birçok 
start-up ürün yapılmaya çalışılsa da 
piyasada elle tutulur tam akredite çok 
fazla ürün oluşmuş durumda değil. 
Yine de gelişmeler öyle umut verici ki, 
bu implantlar belki birkaç yıl içinde bir 
standart haline gelebilir de… 

İnsülin pompalarına yardımcı bir 
aparat olarak dizayn edilen şeker 
ölçüm probları implant haline gelerek 
öyle çok işe yaramaya başladılar ki, 
şeker ölçümü yanında artık keton 

da bakabiliyorlar, hatta birçok 
biyokimyasal ölçümü yapabilen implant 
ürünler FDA onayı almak üzere sırada 
bekliyor. Sadece laboratuvar değerleri 
ile de sınırlı kalmamışlar; anlık olarak 
EKG ölçümünü yapan, bir bozulma 
görmesi durumunda kişiye ve acil 
servis birimlerine haber veren telefon 
bağlantılı implant ürünleri, tıbbi 
cihazların etkinliğini ölçmek amaçlı 
problar içeren ölçüm yapabilen vücut 
içi minik implante cihazlar, sensörler, 
teknolojik oyuncaklar ruhsat almak 
için sırada bekliyor. Özellikle nano 
boyutlara inildiği, pillerin verimliliğinin 
arttığı günümüzde sağlık teknolojisi 
alanındaki firmaların çalıştığı en 
önemli alanlardan biri implant. Tıbbi 
cihaz alanında ise halen daha gelişmeye 
çok açık olduğunu, geleneksel tıbbi 
cihazlar ve ürünler yerine yavaş yavaş 
‘akıllı’ diyebileceğimiz, komputerize 
edilmiş, bluetooth gibi insan sağlığına 
zararı en az olan kablosuz iletişim 
teknolojileri ile diğer cihazlarla ve 
sensörlerle konuşabilen, veri üretebilen 
ve bu verilerin çalışılması amacıyla 
big data start-up’larının geliştirdiği 
yazılımlarla tahminler üretilen 
bambaşka bir tıbbi cihaz dünyasına 
geçiş yapacağımız gerçeği önümüzde 
uzanıyor.
Umarım ülkemizde de sağlık 
teknolojisine yatırım yapan tıbbi cihaz 
üretici ve geliştiricileri, bu alana çok 
daha fazla yönelir, inovatif fikirleriyle 
insan sağlığına fayda sağlamaya devam 
ederler. 
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Kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın 
erken tanısı ve tedavisi ile birlikte sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi açısından oldukça önem arz eden sağlık 

teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da 
önemli fırsatlar içeriyor. Gelecek projeksiyonu yaptığımızda 

makine- öğrenme algoritmalarının sağlık - tıbbi cihaz alanına 
henüz emekleme safhasında diyebiliriz. Vaka örneklerindeki 

başarı sayısıyla birlikte sonuç verme yüzdesinin de otomatik 
olarak arttığı bu yaklaşım ile yıllar geçtikçe daha iyi sonuçlar 

alınacak ve bu teknoloji, sağlığa pozitif katkı sunmaya 
tereddütsüz devam edecektir. 

GİRİŞİMCİLİKTE SAĞLIK
TEKNOLOJiLERi 

ÖNEM KAZANACAK

Uykunun sağlığın 
korunmasındaki önemi, 

uykunun kalitesi gibi konular 
ile ilgili öyle çok çalışma öyle 
çok ürün var ki… Tüm bilim 
insanları ve doktorlar şu konuda 
hemfikir; yeteri kadar ve kaliteli 
uyku uyunmaması uzun dönemde 
sağlık üzerinde kesin olarak 
negatif etkiye sahiptir. Yeteri 
kadar ve kaliteli uyumamak genel 
performans ve konsantrasyon 
kaybı, yaratıcılıkta azalma ile 
sonuçlanan günlük sıkıntılara da 
sebep oluyor. Bilimsel yayınların 
dünya çapında arama motoru 
sayılabilen PubMed servisinde 
uyku ile ilgili birçok araştırma 
var. İşte bu ürün tam da bu 

çalışmaların ortasında basitliğiyle 
ön plana çıkıyor. Uykuda en önemli 
şey, postürünüz yani yatarken 
vücudunuzun aldığı şekil. Üç 
parçalık bir setten oluşan bu 
ürün aslına bakarsanız sadece 
3 adet şekil olarak özelleşmiş 
yastıktan ibaret. Yan yatarken 
bacakların arasına koyulabilen, 
ayakların altına koyulabilen, bel 
bölgesinde sıkıntı yaşayanlar için 
bel boşluğuna yerleştirilebilen 
üç parçalık bu set tam doğru bir 
postürde uykuyu garanti ediyor. 
Hafızalı sünger olarak basitçe 
dilimize çevirebileceğimiz ‘memory 
foam’ ile imal edilmiş, kesinlikle 
terletmiyor ve size mükemmel bir 
uyku vaat ediyor. 

COMFY NIGHT SET İLE MÜKEMMEL UYKU
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Augmented Reality yani artırılmış 
gerçeklik, her yerde karşımıza 

çıkmaya başladı. Birçoğu oyunlarda 
ve eğlence alanında popüler olsa da 
özellikle eğitim dünyası ve tıp camiası 
için artırılmış gerçekliğin kullanımı 
oldukça ilerlemiş durumda. Artırılmış 
gerçekliğin tıpta kullanımı 1965’te 
Robert Mann ismindeki hekimin 
bir ortopedi hastasının tedavisinde 
hangi tedavi protokolünü seçmesi 
gerektiğini şimdiki artırılmış gerçeğin 
atası sayılabilecek şekilde kullanarak 
tedaviye karar vermede kullanması 
ile başlamış. 1990’lardan sonrası ise 
bilişim dünyasında tam bir patlama 

yaşandı ve tabi artırılmış gerçeklik de 
bu sıçramadan nasibini aldı. Kişilerin 
holografi görüntüsünü başka bir yere 
yansıtma ve artırılmış gerçeklik içinde 
onu gösterebilme üzerine çalışan Magic 
Leap, Brainlab firması ile birlikte 
çalışarak hekimin özel AR gözlüğü ile 
baktığı noktada derinin altını ayrıntılı 
şekilde görmesini sağlayan bir sistem 
geliştirmiş durumdalar. Projelerinin 
ismi ise ProjectDR. Daha önce Microsoft 
Halolens teknolojisinin tıp eğitiminde 
kullanımını incelemiştik, bu kez 
ise ameliyathanelerde dahi sıklıkla 
kullanılabilecek müthiş bir gelecekle 
karşı karşıyayız. 

AUGMENTED REALITY TIBBIN GELECEĞİ Mİ

PARMAK UCU SENSÖRÜ İLE 
PARKİNSON HASTALIĞINI TAKİP 
Sağlık alanında durmaksızın 

teknolojiler geliştirmeye devam 
eden IBM, Parkinson hastalığında 
parmak uçlarının titreme seviyesini 
kaydedebilen veya kişinin kullandığı 
ilaçların kişi üzerindeki etkilerini 
kayıt altına almasına yarayan bir 
sensör üretti. İşaret parmağına 
yapıştırılan küçük bir düğme pil ile 
çalışan bu sensorü kullanan kişi bir 
ürünü tutuyor, havaya kaldırıyor 
veya bir kapağı açma hareketi 
yapıyor. Bu hareket kişinin titreme 
seviyesini kaydederek hastalığının 
gidişatı konusunda sağlık 
profesyoneline ve hastaya çok güzel 
bir veri oluşturuyor. Bu veriler yine 
her giyilebilir cihazda olduğu gibi 
cep telefonunuzdaki bir software 
yazılımla yorumlanıyor ve anlamlı 
hale getirilmiş oluyor. 

Servikal yani rahim ağzı kanseri 
ne kadar üstünde durulsa da 

önüne geçilemeyen bir sağlık 
problemi olmaya devam ediyor.  
Smear veya Pap testleri ile teşhis 
edilebilen ve erken teşhisinde 
tedavi oranı oldukça yüksek olan 
bu kanser çeşidinin ilk döneminde 
hastalar neredeyse hiçbir belirti 
görmüyorlar, bu da hastalığın erken 
teşhisini olabildiğine zorlaştırıyor. 
Yapılan son araştırmalara göre 
rahim ağzı kanserinden hayatını 
kaybeden kişilerin %90’ının 
düşük gelir grubuna sahip 
kadınlar arasında olduğunu tespit 
etmişler ki bu istatistik oldukça 
acı verici. Erken teşhisi daha 
efektif gerçekleştirebilmek için ise 
MobileODT firması Ulusal Kanser 
Enstitüsü ile birlikte çalışarak, 
dakikalar içinde kişide tarama 
yapabilen ve erken teşhise olanak 
sağlayan bir diagnostik cihaz 
geliştirmiş. Bu mobil cihaz, makine 
öğrenme algoritmaları kullanarak bir 
değerlendirme yapıyor ve dakikalar 
içinde sonuç veriyor. Ürünün pilot 
çalışması Kore’de yapılmış ve %90 
oranında bir başarı göstermiş. 
Smear testinin sonuç verme süresini 
düşünürsek birkaç dakikada hatta 
real-time diyebileceğimiz çabuklukta 
sonuç veren bu serviks kanser erken 
teşhis cihazı, tıbbi cihaz diyagnostik 
alanında gelecek açısından müthiş 
bir gelişme diyebiliriz. 

MOBİL RAHİM AĞZI KANSER TARAMA CİHAZI
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Buharlı makineler sanayi devrimi 
için nasıl bir mihenk taşı ise, 

biyosensörler de tıbbi cihaz dünyası 
için öncesi ve sonrası diye zamanı 
ikiye ayırabileceğimiz bir icat 
denilebilir. Biyosensör kavramı 
hayatımıza girdiğinden beri sağlık 
ve tıbbi cihaz dünyasında resmen 
bir devrim yaşanıyor. Conquer adlı 
bir firma metachip adını verdiği ve 
birçok nanokompozit disposable 
stripten yani biyosensörlerden oluşan 

platform sayesinde, elliye yakın bozuk 
DNA ve M-RNA parçacığını kişinin 
kan hücrelerinden ve serumundan 
tespit edebiliyor. Buldukları teknik ve 
üzerinde çalıştıkları biyosensörlerle 
PCR veya sekanslama denilen 
düzenlemeye ihtiyaç duymadan bu işi 
gerçekleştirmesiyle zaman anlamında 
bilinen tüm tarama tekniklerinin 
önüne geçmiş durumdalar. Tabi ki şu 
aralar birçok bilinen ürünün akıllı hale 
gelmesini sağlayan makine öğrenme 

tekniği burada da kendisini gösteriyor. 
Özellikle kanser erken teşhisinde, bir 
tümörle karşılaşıldığı anda, öğrenen 
yapısı ile %90 doğrulukla klinisyene 
cevap verebiliyor. Girişim, Avrupa 
Birliği Horizon Bilim Desteğinden 
tutun da Hello Tomorrow, South 
Summit gibi birçok inovasyon 
programından da destek almış 
durumda ve tıbbi cihazların başarısı 
sayesinde gelişen tıp dünyasında 
geleceğimizi yazmaya devam ediyorlar. 

BİYOSENSÖRLERLE DNA – RNA ANALİZİ

Günümüzde otomasyon sistemleri 
kullanılmayan bir işletme, sağlık 

merkezi, hatta bir buzdolabı dahi 
olması imkânsız gibi. Aslında içinde 
bir çip olan her şey bir otomasyonun 
içinde diyebiliriz. Ama mesele sağlık 
ve hastane olunca, işin içine hastalar, 
hekimler, personeller, tıbbi cihazlar 
ve ürettikleri data, sağlık verileri, 
mahremiyet gibi birçok farklı alan 
dahil oluyor ve bunların yönetimi 
özel bir uzmanlık gerektiriyor. Tam 
da bu eksiği gören Herald firması 
sadece hastane ve sağlık sistemleri 

özelinde yine yapay zekâ destekli ve 
tüm sağlık prosedürünü optimize 
eden, hekimlerin hastalarına bağlı 
olan monitörleri, tıbbi cihazları, 
sensörleri ve kişiye ait tüm değerleri 
cep telefonundan dahi görüp 
değerlendirmesini sağlayan çok 
yönlü bir optimizasyona imza atmış. 
Hastalara ait tüm verileri, hekimlerin 
müdahalelerini analiz ederek öğrenen 
bu sistemle hastanelere yepyeni bir 
soluk getirmeyi amaçlamışlar. Özellikle 
tıbbi cihazların ürettiği verilerin analizi 
alanı neredeyse bir alt bilim dalı haline 

gelmiş durumda, bu veriler big data 
kategorisinde değerlendirilebiliyor 
ve modern tekniklerle analiz edilerek 
makine öğrenmesine uygun halde 
optimize ediliyor. Belli bir teşhisteki 
hastaların uygulanan prosedürlerle 
değişen laboratuvar, görüntüleme, 
cihaz verilerini bir araya getirerek, 
veri güvenliği standartlarında 
ayrıştırdıktan sonra sistem hekime 
öneriler sunmaya başlıyor ve hekimin o 
teşhisle gelen bir hastadaki değişimleri 
anlık olarak görmesini hatta uzaktan 
dahi müdahale etmesini sağlıyor. 

HASTANE OPTİMİZASYON SİSTEMİ
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