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Dergimizin yeni bir sayısında daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluluğumu ifade 
etmek isterim.

Yazıma öncelikle ülkemizin sınırlarını ve istikbalimizi korumak için düzenlenen Barış 
Pınarı Harekatı’nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize ve sivil vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı, kederli ailelerine sabırlar dileyerek başlamak istiyorum.

Son yıllarda içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan jeopolitik, sosyal ve ekonomik sorunlar 
elbette ülkemizi de olumsuz yönde etkilemekte ki bu gelişmeler sebebiyle önümüzdeki üç-dört 
yılın ülkemiz ve sektörümüz için hiç de kolay geçmeyeceğini tahmin ediyorum. Buradan çıkışın 
yegâne yolu olarak önermek istediğim husus; özellikle sektörümüzün farklı coğrafyalara ve 
ihracata yönelmesi şeklinde olacaktır. İç piyasanın daralması, ürettiğimizi dışarıya satmamızı 
mecbur kılıyor. Bu durumu fırsata çevirmeyi düşünmek, dünyada keşfedilmeyen coğrafyaların ve 
gelişmekte olan ülkelerin kapılarını zorlamak bu dönem için  bir çıkış kapısı olarak görülebilir. 

Tam da böyle bir süreçten geçerken sendikamızın da etkin bir üyesi olduğu Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) belki de ülkemizde ilk kez denenen bir organizasyona 
öncülük ederek, ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ mottosuyla başta kamu kesimini, işçi-işveren 
temsilcilerini, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, reel sektörün farklı paydaşlarını 
‘Ortak Paylaşım Forumu’ organizasyonunda Antalya’da bir araya getirmesi, ülkemiz ve 
geleceğimiz için son derece faydalı ve anlamlı olmuştur. Sendika yöneticilerimizle birlikte şahsen 
bulunduğum bu çalıştayda toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren; başta çevre, iklim, çocuk, 
yaşlı ve kadın hakları gibi birçok konu tartışıldı. Çalıştayın sonunda 400 kişinin katılımıyla 
belirlenen 5 başlıkta ortak çalışma kararı alındı. Dergimizin iç sayfalarında forumun detaylarına 
ilişkin haberlerimizi incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu vesileyle 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirilen bu tarihi foruma önderlik ettikleri için başta Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür 
Burak Akkol olmak üzere tüm paydaş temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Bir diğer önemli gündem olarak, sağlığın tüm paydaşlarını 11-13 Aralık tarihlerinde 
Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek olan 5. Tedarik Zinciri Kongresi’ne davet etmek istiyorum. 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda çok önemli bir rolü olan bu vizyon kongresinin etkin bir şekilde 
devam etmesinin gerek ülkemiz gerekse tıbbi cihaz sektörümüz için son derece önemli olacağı 
kanaatindeyim. Sağlık kuruluşlarının, kamu kurumlarının, üniversitelerimizin ve tıbbi cihaz sektör 
temsilcilerimizin kongremize vereceği desteğe olan inancım tamdır.

Gün bir olma, gün beraber olma, gün dayanışma günüdür. Bu ruh ve bilinçle Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 96. yılını ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, nice aydınlık yıllar 
temenni ediyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

D
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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.

YIL: 2019 • SAYI: 12

ÇANLAR KİMİN İÇİN 
ÇALIYOR?
n ‘Tekil Ürün Takip ve Bildirim’ uygulamasının 

başlamasına sayılı günler kala ‘Tıbbi Cihaz’ 
firmalarının yazılım altyapıları, eğitim ve 
organizasyonlarıyla ilgili yapmaları gereken 
hazırlıklar hızla devam ediyor.
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SEİS HABERLER
n ‘SEİS BİLİMSEL DANIŞMA KURULU’ TOPLANDI

n BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SEİS İŞ BİRLİĞİ

n SAĞLIK VAKFI’NIN ZİYARETİ

n ÇİN İŞ İNSANLARI TÜRKİYE’DE HASTANE 
KURMAK İSTİYOR

n ORTAK PAYLAŞIM FORUMU ‘BİRLİKTE MÜMKÜN 
TÜRKİYE’ SLOGANIYLA GERÇEKLEŞTİ

n İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN ZİYARETİ

n TİSK’TEN SENDİKAMIZA ZİYARET

SEKTÖRDEN HABERLER
n TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ GEÇ ÖDEME SORUNU İLE 

İLGİLİ BASIN TOPLANTISI YAPTI

n SUT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

n SEKTÖR SORUNLARI İSTANBUL TİCARET 
ODASI’NDA MASAYA YATIRILDI

n ‘SAĞLIKTA TÜRKİYE’Yİ İLERİ TAŞIMAK’ PANELİ

n SAĞLIK BAKANI İLE BULUŞMA

n TÜRKİYE’NİN 2023 SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ STRATEJİSİ AÇIKLANDI

n ÜTS TOPLANTISI

n TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISI

KARDİYOVASKÜLER KAN 
AKIŞLARINI AMELİYAT 
ÖNCESİ HESAPLAMA 
SİSTEMLERİ
n Dünyada yeni doğan her 100 bebekten 

birinin, doğuştan gelen yapısal kalp ya 
da damar bozukluğuyla hayata gözlerini 
açıyor olması, Prof. Kerem Pekkan’ın 
öncü projesinin çıkış noktası olmuş. 
Pekkan, ölümcül kalp hastalıklarının anne 
karnında daha cenin 1 aylıkken damar 
bozukluklarının görüntülenmesi ve 
önlenmesini sağlayacak biyomühendislik 
yöntemlerini araştırıyor. 
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20»

28»

GÜÇLÜ BAŞARILI VE 
ÖZGÜR BİR KADININ 
PORTRESİ
n  Leyla Alaton, Alarko Holding Yönetim 

Kurulu Üyeliği ve Alvimedica Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra 
sosyal sorumluluk bilinciyle sivil toplum 
girişimlerine destek vermeyi kendisine 
ilke edinmiş başarılı bir iş kadını, girişimci 
bir fikir lideri, aynı zamanda bir mentor… 
Bu özel insanı daha yakından tanımak için 
kendisine hem iş hem de sosyal hayatıyla 
ilgili merak ettiklerimizi sorduk.
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SIRA DIŞI BİR YOL 
HİKAYESİ İRAN
n Uykuya dalmadan önce dünyanın her köşesine 

bir göz atabilsek keşke, her iklimi koklayıp her 
denizin suyunda ıslanabilsek. Gel gör ki ne yollar 
her zaman açıktır bize, ne de ömür kâfi gelir 
bu aç gönlü beslemeye. O nedenle bulunduğun 
yerin, aldığın nefesin, yaşadığın zamanın hakkını 
verirken gezmelerin de tadını çıkarabilmekte 
bütün mesele, diyerek kendimizi avutalım. Ne 
kadar avutabilirsek artık, yolların hangisi bizi 
nereye götürürse… 

32»

İŞLETMELERDE ÜCRET YÖNETİMİ
n Ücret ve ödül yönetimi, en önemli insan kaynakları 

yönetimi işlevlerinden biridir. İşletmeler her 
durumda verimliliği arttırmak için bir ücret ve ödül 
sistemi kurmak zorundadırlar. 

FATURA İSPAT YÜKÜ
n İşletmeler açısından borcu doğuran belge olan 

fatura, hem malı ya da hizmeti teslim eden taraf 
hem de malı ya da hizmeti teslim alan taraflarca 
hukuki ve mali açıdan büyük önem arz etmektedir.

İŞLETME ETİĞİ
n Günlük yaşamda sıklıkla karıştırılan ‘etik’ ve 

‘ahlak’ kavramları arasındaki farkı belirterek 
başlayalım söze. Ahlak; yazılı olmayan, iyi ve 
doğru kabul edilerek toplum tarafından onaylanan 
ya da yanlış kabul edildiği için kınanan ve 
cezalandırılan davranışlar ve uygulamalar bütünü 
olarak karşımıza çıkarken etik; bu davranış veya 
uygulamaların neden doğru veya yanlış kabul 
edildiğini sorgulayan felsefe dalıdır ve ahlaklı 
olanın ne olduğunun, neden doğru kabul edildiğinin 
cevabını arar. Bu iki kavram günlük dilde o kadar 
iç içe geçmiş durumdaki sıklıkla birbirinin yerine 
kullanıldığına da şahit oluyoruz.

50»

46»

40»

DİJİTAL DİPLOMASİ
n Dijital çağ değişiminin bütün hızıyla yaşandığı 

günümüzde geleneksel konu ve mesleklerin dijital 
çağa uyumu kaçınılmaz görünmektedir. Dijital 
diplomasinin toplumsal yansımasına baktığımızda 
ise kapalı kapılar ardında yürütülen geleneksel 
diplomasi bugün artık herkesin etkileşime 
girebildiği dijital diplomasiye evriliyor diyebiliriz. 

54»
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
BiLL GATES’iN GöZüNDEN ÇIĞIR AÇAN SAĞLIK TEKNOLOJiLERi

n ERKEN DOĞUM RiSK FAKTÖRLERi iÇiN TEST

n BAĞIRSAK HASTALIĞININ TARANMASI KOLAYLAŞTI

n KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER AŞILARI

n GİYİLEBİLİR EKG MONİTÖRLERİ

n KLİNİKTE SES ASİSTANLARI

SESİN GÜCÜ VE ŞİFASI
n  Dünya bilim tarihine damgasını vuran deney ve 

icatlara imza atan Nikola Tesla’nın “Evrenin sırlarını 
bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim 
açısından düşünün.” sözünün arkasında yatan 
gerçekler nedir dersiniz?

58»

62»



PARADİGMA

Ekim-Kasım-Aralık 201904

ÇANLAR KİMİN İÇİN

‘Tekil Ürün Takip ve Bildirim’ 
uygulamasının başlamasına sayılı 

günler kala ‘Tıbbi Cihaz’ firmalarının 
yazılım altyapıları, eğitim ve 

organizasyonlarıyla ilgili yapmaları 
gereken hazırlıklar hızla devam 

ediyor.

ÇALIYOR?
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Ernest Hemingway ‘Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor’ adlı eserinin önsözünde şair 
John Donne’ den alıntıyla şöyle der; “Ada 

değildir insan, bütün hiç değildir bir başına; 
anakaranın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta; 
bir toprak tanesini alıp götürse deniz, küçülür 
Avrupa, sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya 
da senin bir yurtluğunmuş gibi, ölünce bir insan 
eksilirim ben, çünkü insanoğlunun bir parçasıyım; 
işte bundandır ki sorup durma çanların kimin için 
çaldığını; senin için çalıyor.” 

Malumunuz, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
ürünlerin piyasaya arzı için zorunlu kayıt yapılan 
Ürün Takip Sistemi’ nde (ÜTS), özellikle ‘Tekil Ürün 
Takip’ uygulamasının başlamasına sayılı günler kala 
uygulamada yaşanan ve yaşanabilecek muhtemel 
sorunları görüşmek üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nda tüm sektör temsilcilerinin katıldığı 
geniş tabanlı bir toplantı yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu, Tübitak ve 
sektörel  sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği 
toplantıda özellikle, tıbbi cihazların ithalatı, üretimi, 
alım/satımı, tüketimi esnasında tedarikçi firmalar 
ve sağlık kuruluşları tarafından yapılması gereken 
işlemlerle ilgili kurum yetkilileri tarafından bilgi 
verildi.

KOLEKTİF AKILLA ÇÖZÜM ARAYIŞI ÇOK DEĞERLİ
Son derece teknik konuların tartışıldığı toplantı, 
uygulamanın tüm sınıflarda başlamasıyla birlikte 
çözülmesi gereken birçok muhtemel sorunumuzun 
olduğunun farkına varılması açısından hem yetkili 
kurum hem de sektörümüz için son derece faydalı 
oldu. Örneğin; özellikleri itibariyle hasta başına vaka 
esnasında kullanılan bazı ortopedi ve artroplasti 
minör malzemelerinin lot bazlı yerine barkod bazlı 
takibi, paket ve tekil ambalajlarda yapılması gereken 
düzenlemeler, Kasım ayının başından itibaren 
IVD ürünlere tüketim bildiriminin zorunlu olarak 
açılacağı, aksam parçalarla ilgili belirsizlikler ve ÜTS’ 
de kaydı olmayan muhataplara verme bildiriminin 
nasıl yapılacağı gibi birçok konunun çözümü 
tartışıldı. ‘Tekil Takip Sistemi’ konusunda gördüğüm 
bu tablo karşısında firmalara ve kullanıcılara yönelik 
eğitimlerin devam etmesi gerektiği kanaatine 
vardım.

TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu’nun 
moderatörlüğünde sorunların çözümü için 
gerçekleştirilen ortak akıl toplantısında, Tıbbi 

Cihaz Kurumu’nun ve sektörümüzün kıymetli 
temsilcilerinin son derece hazırlıklı olduğu 
ve paydaşların yapıcı bir diyalog zemininin 
oluşması için harcadığı çaba beni geleceğe 
yönelik sektörümüz adına çok memnun etti. 
Kolektif aklın ve birlikte çözüm arayışının 
böylesine saygın ve anlayışlı bir üslupla 
tartışılması gerçekten çok değerli.
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Marifet iltifata tabidir, dolayısıyla Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nu canı gönülden tebrik 
ediyorum.

ÖDEMELER KADEMELİ OLARAK 
150 GÜNE ÇEKİLECEK
Sektörümüzün kanayan yarası haline 
gelen geri ödemelerle ilgili aylardır 
yazıp çiziyoruz. Muhtemel iyileşmeyi 
sabırla bekliyor ve takip ediyoruz. 
Ancak geride bıraktığımız aylarda adeta 
bıçak sırtı ilerleyen hastane ödemeleri 
kısıtlı miktarlarda ve yaklaşık 240-270 
gün geriden gelerek devam ediyor.

Hastanelerin geri ödemeleriyle 
ilgili olarak, sendikamız ve 
fedarasyonumuzun da paydaşı olduğu 
Tıbbi Cihaz Sektör Platformu’muz 
geçtiğimiz ay içerisinde gerek 
Bakanlıklar gerekse TOBB 

nezdinde etkin bir diplomasi trafiği 
yürüttü. TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle 
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca’ya, Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran’ın destekleriyle Maliye 
Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a 
ulaşarak sorunlarımızı ve çözüm 
önerilerimizi iletme fırsatımız oldu.

Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede 
kamu geri ödemelerinin, yaklaşan 
yeni yılın başından itibaren 180 güne 
devamında kademeli olarak 150 güne 
çekileceği konusunda umut veren 
mesajlar aldık. Bakan bey toplantıda 
özellikle yerelleşme ve yerli üretimin 
önemine vurgu yaparken, tıbbi cihaz 
sektörüne verdiği değerden bahsetti. 
Sektör temsilcileri olarak sorunlarımızı 
anlattıktan sonra çözüm önerilerimizi 
de sunuyor olmamızdan duyduğu 
memnuniyeti de özellikle ifade etti.

Değerli meslektaşlarım yukarıda 
anlattığım iki konu da sektörümüz 
için çok önemli ve bu konular 
vesilesiyle diyaloğun ne kadar 
gerekli olduğu bir kez daha 
ortaya çıktı. Diyalog zemininin 
yaratılması karşılıklı güven ve 
nezaket ortamının devam etmesi 
halinde, ülkemizin parlayan 
sektörlerinden birisi olan ‘Tıbbi 
Cihaz Sektörü’ hak ettiği yere en 
kısa zamanda ulaşacaktır. 

Diyeceğim o ki, yekpare bir bütünün 
parçasıyız ve bu işte birlikteyiz. ‘Çanlar 
kimin için çalıyor?’ diye sormayalım; 
harekete geçelim, kolektif akılla 
ve diyalogla meselelerimize çözüm 
arayalım… Çünkü çanlar aslında 
hepimiz için çalıyor.

Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle,

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren fiilen başlayacak uygulamaya göre, tıbbi cihaz 
firmaları üretim ve ithalatta alma bildirimi, satış yaptıkları anda verme bildirimi, 
sağlık kuruluşları ise kullandıkları anda tüketim bildirimi yapmak zorunda olacaklar. 
Böylece ülkemize ithal edilen veya yerelde üretilerek piyasaya arz edilen tıbbi cihaz 
ve malzemelerin tüm süreci ile tekil takibi kolayca sağlanabilecek.
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Leyla Alaton, Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 

Alvimedica Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerinin yanı 

sıra sosyal sorumluluk bilinciyle 
sivil toplum girişimlerine destek 

vermeyi kendisine ilke edinmiş 
başarılı bir iş kadını, girişimci 

bir fikir lideri, aynı zamanda bir 
mentor… Bu özel insanı daha 

yakından tanımak için kendisine 
hem iş hem de sosyal 
hayatıyla ilgili merak 

ettiklerimizi 
sorduk.

GüÇLü BAŞARILI VE 
öZGüR BiR KADININ PORTRESi
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n Sayın ALATON sizi daha 
yakından tanımak isteyen 
okuyucularımız için bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz?

Amerika’da üniversite okuma şansına 
sahiptim; çalışma hayatına ilk kez 
orada giriş yaptım. Bu benim ilk 
girişimcilik deneyimimdi; Türkiye’den 
götürdüğüm erkek kemerlerini 
Amerika’da pazarlıyordum. Amerika’da 
kalmaya devam edebilirdim ama 
döndüm ve Alarko Holding’de 
çalışmaya başladım. Kendi danışmanlık 
şirketimi kurduğumda 34 yaşındaydım. 
İkinci girişimcilik maceramda başarılı 
oldum ama büyütmek istemedim. 
Arada iki oğlum oldu. Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak işleri devam ettirmek 
için Alarko’ya geri döndüm. Şimdi 
ise Alarko’daki görevimin yanı sıra 
Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak iş hayatındayım. 

n Farklı sektörlerde uzun yıllardır 
önemli değerler yaratan 
Alaton ailesinin sağlık sektörü 
ile buluşması nasıl oldu? 
Alvimedica şirketinin kuruluş 
hikayesinden bahseder misiniz?

Alvimedica babamın Türkiye’ye 
hediye etmek istediği bir sağlık 
teknolojileri yatırımıdır. Başta stent 
olmak üzere, katma değerli, yerli ve 
milli tıbbi cihazlar üretilmesi ve ihraç 
edilmesi projesidir. Bildiğiniz gibi 
Türkiye’de medikal cihaz alanındaki 
sanayi yatırımları çok az sayıda 
ve işte biz böyle bir işe soyunduk. 
Tüm dünyada insan ömrü uzadıkça 
sağlık sektörüne yatırımlar da önem 
kazanıyor. Bu görüşten hareket ile 
babam, 2007 yılında vizyonerliği ve 
vatanseverliğini yenilikçi teknolojiye 
ilgisiyle birleştirerek, yaşam kalitesini 
iyileştirmeyi hedefleyen Alvimedica’yı 
kurdu. 2008 yılında ise İstanbul-
Çatalca Trakya Serbest Bölgesi’nde 
temiz odaları dahil olmak üzere 5.500 
m2 bir alana sahip üretim tesisini açtık. 
Tam entegrasyonlu balon, kateter ve 
stent üretimi gerçekleşen bu fabrikada 
250 kişi görev alıyor. 2013 yılında 
benzersiz stent teknolojileri ile 
dikkat çeken İtalyan şirket CID’yi 
satın alarak, dünyadaki polimersiz 
ilk ilaçlı stent üreticisi konumuna 
geldik. Alvimedica’nın İtalya Saluggia, 
Turin’deki üretim tesisi, temiz odaları 
dahil olmak üzere 5.000 m2 bir alana 
sahip ve bu fabrikada 300’den fazla kişi 
çalışıyor. 

 n Alvimedica’nın üretimi 
yurtiçi/yurtdışı organizasyonları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üretim tesislerimiz; balon, stent, 
ilaç salınımlı stent ve endovasküler 
ilaç salınımlı stent üretimin yanı sıra 
sterilizasyon, mikrobiyoloji ve Ar-
Ge laboratuvarından oluşmaktadır. 
Yüksek teknolojili girişimsel 
kardiyoloji ile periferik vasküler 
ürünlerinin üretimine ve Ar-
Ge çalışmalarımıza İtalya ve 
Türkiye merkezli olarak devam 
ediyoruz. GMP kriterlerine uygun 
olan ürünlerimizin tamamında CE 
sertifikası bulunmaktadır.

Alvimedica ürünlerimize uygulanan 
özel stent tasarımları, hemo ve 
biyo uyumluluğu arttıran saf 
karbon kaplamaları ve ilaç salınımlı 
stentlerindeki en gelişmiş son 
teknolojiler gibi eşsiz teknolojilere 
sahiptir. Üretim tesislerimizde 
özel polimersiz ilaçlı stenti: Cre8™ 
ürünlerinin yanı sıra birinci sınıf 
çıplak metal stentler, kılavuz 
kateterler, diagnostik kateterler ve 
balon kataterler de üretiyoruz. Klinik 
araştırmalar ve ürün geliştirme 
alanında yaptığımız yatırımlarla, 
hekim ve cerrahlara yeni nesil 
minimal-girişimsel sağlık teknolojileri 
sunuyoruz. Hastaların daha önce 
karşılanamayan ihtiyaçlarına hizmet 
eden, yüksek kalitede cihazlar ve 
teknolojiler imal ediyoruz. 

Türkiye, İtalya, Fransa, Malezya, 
Singapur ve Tayland’da 6 direkt 
satış ofisimiz mevcut. Global satış 
ekibimiz ve 600’den fazla çalışanımız 
ile dünyada 80’ den fazla ülkede 
bulunuyoruz. Satışlarımızın %58’i 
Avrupa, %19’u Asya Pasifik bölgesi, 
%15’i Orta Doğu ve Afrika bölgesine, 
%4’ü Latin Amerika ülkelerine, 
yine %4’ü de Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na gerçekleştiriliyor.

n Sağlık sektörüne yeni bir soluk 
getiren Alvimedica’nın bu 
alanda yarattığı katma değer, 
ülkeye ve istihdama yaptığı ve 
yapmayı planladığı katkıları 
nelerdir? 

Alvimedica’nın içinde bulunduğu 
medikal cihazlar sektöründe Ar-Ge 
çalışmaları ve yeni ürün geliştirme 
süreçleri çok maliyetli. Bu sektörde 
genelde global şirketleri çok güçlü 
ve geniş olanaklara sahip. Global 

pazarı yakından takip ediyoruz. Rakip 
olabilecek ürünlerden bile farklılık 
yaratabilecek özellikler içeren, katma 
değeri yüksek, hacmi küçük, ileri 
teknoloji ürünleri geliştirme hedefiyle 
çalışıyoruz. Bu çok uzun süreçler içeren 
bir maraton. Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
Nisan 2018’de ilan edilen ‘Proje 
Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamına 
dahil olan 19 firma arasında 
Alvimedica da bulunmaktadır. 
Teşvikin sağladığı desteklerden 
faydalanarak yatırımlarımızı 
genişletmeyi hedefliyoruz.  
Geçtiğimiz yıl yine Çatalca’da 
7.500 m2’lik alanda ilaç salınımlı 
stent üretimine uygun yüksek 
teknolojili yeni fabrikamızın inşaatı 
tamamlanmıştır. Bu fabrikanın tam 
kapasite ile üretime geçmesiyle birlikte 
yıllık 900 bin adet stent üretilebilecek. 
Şirketin sadece ilaçlı stentteki cari 
açığa potansiyel katkısı yılda 200 
ila 300 milyon dolar seviyelerinde 
olacaktır. Şirketin Çatalca’daki mevcut 
fabrikasında yüzde sekseni kadın olan 
250 personel istihdam ediliyor. Yeni 
fabrikanın tam kapasite ile üretime 
geçmesiyle 1.000 nitelikli personel 
istihdam edilebilecek.  

Türkiye’de 120 milyon dolar 
büyüklüğündeki stent pazarındaki 
ürünlerin yüzde 95’i ithal ediliyor. 
Dünyadaki stent pazarı 10 milyon adet 
üzerinden 8 milyar dolar civarında 
seyrediyor. Türkiye stent pazarında 
dışa bağımlılığın önüne geçebilmek 
için, yerli üretime koruma gelmesi ve 
öncelikle tercih edilerek desteklenmesi 
gerekiyor.

n Başarılı bir iş kadını olmanın 
yanı sıra sosyal sorumluluk 
çalışmalarınız ile de 
gündemdesiniz Aktif üyesi 
olduğunuz dernekler ve sivil 
toplum çalışmalarınız hakkında 
da bilgi alabilir miyiz?

Çalışma hayatım içinde pek çok kez 
ödüllendirilmenin gururunu yaşadım.  
Milli Prodüktivite Merkezi’nin 
1992’de ‘Yılın İş Kadını’ ödülünü 
almak, 1993 yılında Davos Dünya 
Ekonomik Forumu bünyesinde 
ilk defa seçilen ‘Geleceğin 
Liderleri’ arasında olmak ve 
yakın bir dönemde Fransa’nın en 
önemli devlet nişanı olan ‘Légion 
d’Honneur’ sahibi olmak gurur 
vericiydi. 
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İş hayatımda aktif olmamın yanı sıra 
sivil toplum girişimlerinde görev 
almaya önem veriyorum. 

Bunlardan bazıları; TÜSİAD 
(Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği) Üyesi, GYİAD (Genç 
Yönetici ve İşadamları Derneği) 
Kurucu Üyesi, KAGİDER (Kadın 
Girişimciler Derneği) Kurucu Üyesi, 
GIF (Global İlişkiler Forumu) 
Üyesi, Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları Danışma Kurulu Üyesi, 
Contemporary Art İstanbul Danışma 
Kurulu Üyesi, Make A Wish (Bir 
Dilek Tut) Derneği Danışma Kurulu 
Başkanı,WPO ( World  Presidents’ 
Organization) Üyesi, Cartier Dünya 
Kadın Girişimcilik Ödülü Jüri Üyesi, 
Womens Forum, New Museum, 
New York Leadership Council Üyesi, 
Kadın Hakları, Kadının Güçlenmesi, 
Girişimcilik gibi oluşumlar 
bulunuyor. Üniversiteler ve STK’ 
larda konuşmacı olurken, genç 
girişimcilere mentorluk yapmaktan 
da mutluluk duyuyorum.   

n Sosyal medyayı çok aktif 
kullanan birisiniz. Sosyal 
medyanın gücü ve iş hayatında 
iletişimdeki rolü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Sosyal medyada bütün hesaplarım 
herkese açık şekilde. Vatandaş 
olarak da fikir önderi olarak da halka 
açık şirketin yöneticilerinden biri 
olarak da ben şeffaf, ulaşılabilir ve 
herkesle yakın olmaya inanıyorum. 
Sosyal medya insanları bence 
çok daha demokratikleştirdi, 
homojenleştirdi ve birbirine 
yakınlaştırdı. Hatta bazı durumlarda 
fazla yaklaştırdı ama önemli değil, 
çünkü istediğiniz yerde hemen o 
bariyeri çekip kendinizi koruma 
alanına alabiliyorsunuz. Ama benim 
sosyal medya merakımın bir nedeni 
hızlı bilgi akışı olması, diğeri ise 
eğitim-öğretim platformu niteliği 
taşıması diyebilirim. Hem kendim için 
hem de bildiklerimi ve öğrendiklerimi 
insanlarla paylaşmak için bir eğitim 
platformu. Çünkü ben güzelliklerin 
paylaştıkça artacağını düşünüyorum 
ve hayatım boyunca da öyle olduğunu 
gördüm. Her zaman bu konuda 
fazlasıyla cömert oldum, bunun geri 
dönüşü size fazlasıyla geliyor. Geri 
dönsün diye de yapmadım, o yüzden 
geri dönüyor belki. Hem çok güzel çok 
değerli insanlar tanıyorsunuz hem de 
çok ummadık dostluklar olabiliyor.  
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Aynı frekansta olan insanları bir araya 
getiriyor. Çok sevdiğim bir yer oldu. 

n Sizinle özdeşleşen bir ‘Free’n 
Happy’ hareketi var. Bu 
hareketle vermek istediğiniz 
mesaj ve ulaşmak istediğiniz 
kitle ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Ekonomik özgürlüğü olan insan 
seçimlerini bağımsızca yapabilir. 
Özgürlük mutluluktur. Kadınlara 
mesajım; ekonomik bağımsızlıklarını 
kazanmaları. Hayatta en gerekli şey 
maddi olarak ayakta durabilmek. 
Çünkü birçok şey ona bağlı oluyor.

 “Pes etmek yok!” Sanırım bu 
harekette bu mesajın bir simgesi gibi 
algılandı. 

Her fırsatta kadının ekonomik 
bağımsızlığını savundum. Kendi 
parasını kazanmak bireye seçme 
hakkını veriyor. Ben sadece eşit 
haklar ve huzur açısından ‘ekonomik 
özgürlük’ diyorum. Çünkü o zaman 
kadın, şiddete de “Hayır!’’ diyebiliyor. 
Mutsuz, huzursuz olduğu bir ortamdan 

sırf ekonomik özgürlüğü olduğu için 
çıkabilmeye cesaret edebiliyor. Ailede 
eşitlik, yeni nesle örnek teşkil ettiği gibi 
huzurlu ve mutlu toplumların temel 
taşıdır.

n Günümüzde girişimci olmak 
isteyen kadınlar için iyi bir 
rol modelsiniz. Sizin kadın 
girişimcilere destek olduğunuzu 
ve mentorluk yaptığınızı 
biliyoruz. Bu konudaki 
ayrıntıları sizden alabilir miyiz? 

Herkesin mentorluk yapabileceği bir 
kitlesi vardır diye düşünüyorum. Yani 
filmi görmüş olanlar görmemiş olanlara 
en azından konuyu anlatabilirler. 
Mentorluk, bana göre beklenti olmadan 
yol gösterme veya yolu aydınlatma 
sanatıdır. Yine o yoldan yürüyecek 
olan kişinin kendisidir. Aslında 
mentor konuyla sektörle ilgili kendi 
yaşadıklarından çıkardığı tecrübe 
ve deneyimlerden mentee’sine ışık 
tutar. Mentorluk, belli bir konuda 
deneyim sahibi olan, özellikle üst 
kademe yöneticilerin, yarı zamanlı 

yapması gereken bir sorumluluk diye 
düşünürüm. Yani biraz vaktinizi 
ayırıp deneyimli olduğunuz alanlarda, 
tecrübesizlere mentorluk yapabilir, yol 
gösterebilirsiniz.

n Günümüzde son derece 
önemli hale gelen iş-yaşam 
dengesini sağlayabilmek 
için sizin önerileriniz 
neler olur? İş hayatınızdan 
kalan zamanlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Önceliklerimizi bildikten sonra iş ve 
yaşam dengesini sağlamak hiç zor değil. 
Olmazsa olmazlarım; anne olarak tabii 
ki çocuklarım, ailem, arkadaşlarım ve 
hayatımı kolaylaştıran daha güzel hale 
getiren ekibim, yani tüm yakınlarım. 
İş yaptığım, yeni şeyler öğrendiğim 
insanlar. Herkesin ayrı bir yeri var 
hayatımda hem kalbimde hem de 
aklımda. 

Bunun yanında sivil toplum kuruluşları 
ve kadın kuruluşlarında konuşmalara 
da sıklıkla vakit ayırıyorum.
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n “Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında 
bir gün bile çalışmış olmazsın.” demiş 
Konfüçyüs. Siz bu söyleme katılır 
mısınız? 

Çok doğru, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın, 
her daim zevk alırsın... İnsanın hobisini her 
gün zevkle yapması gibi bir şeydir. Bu arada iş 
yaptığın insanları da sevmek çok önemlidir. 

n İlham verici bir yaşam öyküsü 
sizinkisi… Bu bağlamda bize biraz hayat 
felsefenizden bahsedebilir misiniz?

Yaşam felsefem, “Aldığımız kararların 
sonuçlarına katlanmalıyız.”. Bazen yanlış 
kararlar almış olsak dahi, onları bir öğreti 
olarak görüp hayatı öğrenmenin zevkini almaya 
devam etmeli, aynı hataları tekrarlamamalıyız 
diye düşünürüm. Aslında alınan karar o an 
için en doğrusudur. Başarılı olmak için ilk altın 
kural; çok ama çok çalışkan olmaktır kanımca. 
Buna ek olarak cesaret, vizyonerlik ve şeffaflık 
başarıya götüren öncelikli unsurlardır. Çünkü 
bir yalanı hatırlamak, o işin aslından daha fazla 
enerji ister. Gizlim, saklım yok! Yalan yok!  Bir 
diğer önemli nokta ise insanların hayatımızdaki 
yerini onlar gitmeden anlamak lazım. Gittikten 
sonra çok geç! Herkesten alınacak bir değer var. 
Onlara o zamanı tanımak gerekiyor. İçimizde 
müthiş bir potansiyel olduğuna her zaman 
inanmalıyız. Bu sebeple takım çalışmasına 
önem veriyorum. Lider ruhlu biri olduğum 
için ekibime öncü ve rol modeli olduğumu 
düşünüyorum. Bu potansiyelin yeşermesinden, 
ortaya çıkmasından gurur duyacak, zevk alacak 
insanlarla görüşmeye ve hayatlarını paylaşmaya 
özen göstermek hayatı çok daha yaşamaya 
değer hale getiriyor. Yani biz, bizim içimizdeki 
potansiyeli alkışlayan ve onun daha da iyi 
olmasını isteyen kişilerden eş ve iş arkadaşları 
seçmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü insanlar 
değerlerinin anlaşıldığı oranda daha faydalı daha 
önemli şeyler başarırlar.

n Bu röportajımız vesilesiyle Seis Aktüel 
dergimizle ilgili düşüncelerinizi de 
öğrenebilir miyiz?

Değerli yayınınızın okuyucuya bilgi ve vizyon 
katacak dolulukta olması sürdürülebilir 
yayıncılığın anahtarıdır. Neredeyse limitsiz hız 
çağında yaşadığımız şu yüzyılda dünyanın her 
köşesine ulaşabilecek ve ilgi ile okunabilecek 
içerik geliştirmek, artık yaratıcılık sınırlarını da 
zorlamayı gerektiriyor. Okuyucunuzun ilgisini 
sürdürülebilir noktaya ulaştırabildiğiniz ölçüde 
başarı öykünüz devam ediyor. Alanlarında 
söyleyecek sözü olan profesyonellerle, 
okuyucuyu buluşturup gündem oluşturabilecek 
konulara ışık tutabilecek yaklaşımınız için emeği 
geçen tüm ekibe tebrikler. Gelecek sayılarda 
başarılarınızın daim olmasını dileğiyle…
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Sendikamızın faaliyetleri ile 
ilgili olarak yönetim kurulunun 
ihtiyaç duyduğu konularda 
değerlendirmeler yapmak, görüş 
ve önerilerde bulunmak üzere 
kurulan danışma kurulu, tanışma 
ve vizyon belirleme toplantısı 13 
Eylül 2019 tarihinde yapıldı. 

‘SEİS Bilimsel Danışma Kurulu’nun ilk 
toplantısı sendikamız genel merkezinde 
gerçekleşti.  Toplantıya, Prof. Dr. 
Ahmet Çabuk, Prof. Dr. Banu Onaral, 
Prof. Dr. Ergin Atalar, Prof. Dr. Emir 
Baki Denkbaş, Prof. Dr. Haluk Külah, 
Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, Prof. 
Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Osman 
Eroğul ve Seis Başkanı Metin Demir, 
Seis Başkan Vekili L. Mete Özgürbüz, 
Seis Genel Sekreteri Tünay Şahin, Seis 
Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren 
Karaca, Seis Uzman Yardımcısı Ferda 
Temir ve Tcesis Eğitim Danışmanı Elif 
Lokum katıldı.  
SEİS Başkanı Metin Demir, danışma 
kurulundaki hocaların vizyonuyla 
sektöre yol haritası çizilmesini 
amaçladıklarını söyledi. Metin Demir 
bu ilk toplantının tanışma ve sonraki 
işleyişler için çalışma metodolojisini 
belirlemek için yapıldığını kaydetti.
SEİS Başkan Vekili Levent Mete 
Özgürbüz, akademinin sanayideki 
etkin rolüne dikkati çekerek, sanayi 
ve akademi arasındaki iş birliğinin 
entegrasyona dönüştürülmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. 
“SEİS’in bünyesinde bulunan 
Genç SEİS’i danışma kurulu ile 
besleyebilirsek daha yüksek verim elde 

edebiliriz.” diye konuştu.
Toplantıya iştirak eden, Danışma 
Kurulu Üyeleri toplantıda işleyişe 
ilişkin şu önerilerde bulundular: 
Prof. Dr. Onaral, Türkiye’de nerede, 
neyin üretildiğine dair resmin çok 
kolay çıkabileceğini ifade ederek, güçlü 
olunan yerler ve ihtiyaç duyulan ara 
yüzleri belirlemenin önemli olduğunu 
söyledi.  Stratejik olarak birkaç odak 
noktası belirlenmesinin sonuç alınabilir 
iş birliklerinin kurulması bakımından 
son derece önemli olduğunu ve “Dünya 
ile nasıl entegre olabiliriz, ihracatımızı 
nasıl artırabiliriz, nerelerde, nasıl 
networklerimiz var bunları ortaya 
koyabilirsek çalışmanın daha faydalı 
olacağına inanıyorum. Aynı zamanda 
tekstil, tarım gibi alanlarda alt yapımız 
mevcut; bunları nelerle bir araya 
getirirsek güçlenebiliriz? Hindistan, 
Malezya gibi ülkelere gidersek güç 
birliği sağlayabiliriz.  Afrika ile ilgili 
önemli noktalarda iletişim sağlanabilir.  
Sensörler ile ilgili teknolojiler de önemli 
bir alan. Yapılacak çalışmalar için bir 
liste hazırlanması faydalı olur. Ayrıca 
Biyogüvenlik Kanunu’ndaki boşluk veya 
eksiklik konusunda hemen çalışmaya 
başlanmalı. Gen ve hücre bankası 
konusu da çok önem taşıyor. Bu konuda 
çalışan gruplarla uzun vadeli ortaklıklar 
yapılabilir.” dedi.
Prof. Dr. Demirtaş, konvansiyonel 
ürünlerle ilerleyebileceğimiz yerlerin 
sınırlı olduğunu belirtti. Ülkelerin 
dışarıya yeni mal satmak yerine, 
iyileştirilebilir ürün haline getirdikleri 
ürünleri pazara sunmalarının 
daha etkili olacağını söyleyerek, 
ameliyatlarda ürün eksiklikleri 
nedeniyle sorunlar yaşadıklarını, 
ürünlerle ilgili eksikliği ve imkansızlığı 

yurt dışından ithal edilen ürünleri yurt 
içinde üreterek fırsata çevrilebileceği 
önerisinde bulundu. 
Prof. Dr. H. Avni Öktem ise sağlık, 
tarım ve biyoteknoloji alanlarına da 
girmek gerektiğini belirterek, SANTEZ, 
2244 (Sanayi Doktora Programı – 
TÜBİTAK) programları altında özel 
sektörle çalışılabileceği bir çağrı 
oluşturulabilirse çok faydalı olacağını 
vurguladı. Medikal alanda ürünleştirme 
çıtasının çok yüksek olduğuna dikkati 
çeken Öktem, bir şekilde odaklanıp 
ilerlenmesi gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Asya Pasifik 
ile ilgili toplantı yaptıklarını, Güney 
Kore’deki üniversiteler ve Eskişehir’deki 
üreticilerle eğitimi nasıl eşleştirebiliriz 
diye düşündüklerini aktararak, bu 
iş birliği konusunda ilk önce sağlık 
sektörüne odaklanılabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Osman Eroğul, 3 boyutlu 
yazıcılar ile metal yazıcıları birleştiren 
bir teknik geliştirilmesi gereğine işaret 
ederek, normal implant üzerine canlı 
dokunun nasıl ekleneceğini, nasıl 
birleştirileceğini düşünmek gerektiğini 
ifade etti. “Bizim ülkemizde ana 
tüketici devlet olunca bütün sistem 
devlet üzerinde kümelendi. Böyle 
olunca da haksız rekabet ortaya çıktı, 
hatta rekabet tamamen ortadan kalktı. 
Ayrıca hasta bakımından, kişisel 
bakıma kadar her konuda bilgi aktarımı 
sağlayan bir ürün üretmek yarar 
sağlar.” dedi. 
Kurul; gündemli, hedefli, sistematik, 
görev atıfları yapılarak, sonuçları 
sorgulanarak, her toplantı için 
tutanak ve bilgi paylaşımı yapılarak 
toplantıların organize edilmesinin 
oldukça yararlı olacağını belirtti.

‘SEİS BİLİMSEL DANIŞMA KURULU’ TOPLANDI
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Başkent Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Öğretim Görevlisi Sayın Prof. 
Dr. Füsun Eyidoğan ve Üniversite 
Sanayi İş Birliği Uzmanı, Fikri ve 
Sınai Haklar Uzmanı Kaan Atalay 
sendikamızı ziyaret etti.

Ziyarette öncelikle 11-13 Ekim 2019 
tarihlerinde düzenlenecek olan 
Biyoteknoloji Kongresi hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu ve 
üniversitelerinin katılımları ile 
sendikamız ve Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından yürütülen ‘Değer Zinciri 
Analizi’ projesi değerlendirildi. 
Görüşmede, ülkemizde uzun zamandır 
dile getirilen üniversite ve özel sektör 
iş birliğinin son derece önemli olduğu 
ancak bunun etkin bir birlikteliğe 
dönüştürülmesi noktasında yeterince 
başarı elde edilemediği ifade edildi. 
Bu birlikteliğin bilimsel bir bütünlük 
içerisinde başarılmasının ülkemiz ticari 
yaşamına katkı sağlayacağı konusunda 
görüş birliğine varıldı.
Üniversite ve özel sektör birlikteliğine 
fırsat verecek çalışmalara öncülük 
etmek bakımından, SEİS ve Başkent 
Üniversitesi proje birimlerinin 
bir araya gelerek, birlikte çalışma 
kültürünün oluşturulması ve bunun 
örnek çalışmalarla desteklenmesi 
suretiyle ortak çalışılabilecek projelerin 
belirlenerek hayata geçirilmesinin 
önemi dile getirildi.    

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ VE 
SEİS İŞ BİRLİĞİ

Ziyarette Sağlık Vakfı ve SEİS’in 
sektör bağlamında ortak 
projeler geliştirebilecekleri, 
özellikle sektör üreticilerinin 
yurt dışı üreticilerle bir 
araya getirilebileceği, etkin 
birliktelik ve üretim etkinliğinin 
sağlanmasına yönelik 
değerlendirmeler yapıldı.
Bunun yanında kaynak 
sağlanmasına yönelik olarak 
Birleşmiş Milletler-Uluslararası 
Kalkınma Ajansları ile 
çalışmalar yapılmak suretiyle 
inovatif yenilik çalışmaları 
ve çeşitli Ar-Ge projeleri için 
kaynak oluşturulabileceği 

konuları görüşüldü. 
Bu kaynaklara erişimi 
kolaylaştıracak projelerin 
yapılmasının ülkemize kaynak 
sağlayacağı gibi, üreticilerimiz 
ve ülkemiz bakımından Ar-Ge 
kültürünün gelişmesine ve 
netice itibarıyla ürün dizayn 
etme noktasında önemli bir 
kültürel gelişime vesile olacağı 
dile getirildi.
Bu konularda öncelikli çalışma 
alanları ile projelendirilebilecek 
konuların belirlenmesi 
sonucunda hazırlanacak rapora 
göre çalışmaların başlatılması 
kararlaştırıldı.

SAĞLIK VAKFI’NIN ZİYARETİ
Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı Sayın Dr. Murat Balaban ve 
Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Bekir Metin sendikamızı ziyaret 
etti. Söz konusu ziyaret vesilesiyle yapılan görüşmelere, 
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Tünay Şahin, 
Genel Sekreter Yardımcısı İlke Eren Karaca ve Uzman 
Yardımcısı Ferda Temir katılım sağladı. 
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Çin İş İnsanları Federasyonu 
Başkan Yardımcısı ve Çin 
Komünist Partisi Kadın Kolları 
Başkanı Liying Tang, Türkiye 
Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS)’i ziyaret ederek 
Başkanımız Metin Demir’le sağlık 
alanında ortak yatırım ve iş birliği 
imkanlarını görüştü. Ziyarette 
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, 
Danışmanımız Hami Türkeli ile 
Basın Danışmanımız Birben 
Erçakallı da hazır bulundu.  

11 Ekim 2019 tarihinde genel 
merkezimizde gerçekleşen ziyarette, 
SEİS Başkanı Demir, sağlık alanında 
ihracat, üretim ve yatırımı geliştirmek 
amacında olduklarını ifade ederek, 
bugüne kadar AB ve ABD ile daha çok 
çalışıldığını ancak şimdilerde Rusya ve 
Çin pazarının öncelikli hale geldiğini, bu 
ülkelerle daha yakın iş birliği ve yatırım 
imkanlarını geliştirme çalışmalarının 
sürdüğünü bildirdi.
Özellikle AB Müktesabatı konusunda 
sektörün yoğun çalıştığını ve ilerleme 
kaydettiğini ifade eden Demir, 2003 
yılında Türkiye tıbbi cihaz ihracatının 
14 milyon dolar seviyesindeyken şu 
anda 650 milyon dolar seviyelerine 
yükseldiğini belirtti. İhracat hedefli ve 

üretimin çeşitliliğini artırmak odaklı 
çalışıldığını ve AB’ye uyum, tıbbi cihaz 
üretiminin ve ihracatının artması 
gayretlerimizden olumlu sonuçlar 
alındığını, CE standartlarında ürün 
üretildiğini ve bu tecrübeden yola 
çıkarak her iki ülkede de ortak yatırım 
yapılabileceğini vurguladı.
Teknoloji transferi konusuna da 
değinen Demir, teknoloji transferi ve 
hastane yatırımı için Türkiye’nin iyi 
bir yatırım ülkesi olduğunu söyledi.  
Sağlık Bakanlığı’nın bu konulara 
oldukça olumlu yaklaştığını, özel 
sektörün olanakları konusunda yeterli 
bilgi birikimine sahip olduklarını 
belirterek Türkiye’nin sağlık turizmi 
alanında çok yol aldığını ve önemli 
bir tecrübe edindiğini, bu tecrübeyle 
Çin ile yapılacak olan sağlık turizmi 
iş birliğinde daha da ileri noktaya 
gelinebileceğini sözlerine ekledi.
Türkiye Pazarı Çin İçin Büyük Önem 
Taşıyor 
Çin İş İnsanları Federasyonu Başkan 
Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi 
Kadın Kolları Başkanı Liying Tang da 
görüşmede, federasyonlarına kayıtlı 30 
binden fazla iş insanı olduğunu, bunlar 
arasında Türkiye ile iş birliği yapmak 
isteyen girişimciler bulunduğunu 
kaydetti. 
Liying Tang, Çin’in biyoteknoloji, 
yüksek katma değerli ilaç, bakım 
ürünleri, kozmetik, yaşlı bakımı ve 

rehabilitasyonu konusunda çok ileri 
bir seviyede olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye pazarının Çin için büyük önem 
taşıdığını söyledi. 
Türkiye’ye en önemli geliş amaçlarından 
birinin sağlık alanında iş birliği 
olduğuna dikkati çeken Liying Tang, 
“Türkiye’de İstanbul, Ankara ya da 
İzmir’de hastane kurmak istiyoruz. Çin 
kanser tedavisinde, ilaç ve teknoloji 
olarak ileride ve biz bunlara Çin 
geleneksel alternatif tedavi yöntemlerini 
de eklemek istiyoruz. Türkiye’nin 
gelişmiş, eğitimli iş gücünden ve 
kaliteli ürünlerinden yararlanıp, 
karşılıklı personel eğitimi ve değişimi 
yaparak sağlık turizmine yeni bir ivme 
kazandırıp Türkiye’yi sağlık turizmi 
bakımından Çin’in sağlık merkezi haline 
getirmek istiyoruz.” dedi.
Türkiye’de üretilen tıbbi cihazların AB 
standartlarına uymasının önemine 
işaret eden Liying Tang, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Geldiğimde Çin ürünlerinin 
kalitesine yönelik tereddütler olduğunu 
öğrendim. Bizim teknolojimiz ve Türk 
ürünlerinin kalitesinin birleştirilerek 
üretilen ürünlerin dünya ve Avrupa 
pazarına erişimini kolaylaştırabiliriz.” 
dedi. 
Görüşmede, Çin ve Türkiye’den yatırım 
ve ortak üretim konularına ilgi duyan iş 
insanlarının, firmaların belirlenmesi ve 
ürün niteliğinin paylaşımı konusunda 
görüş birliğine varıldı. 

ÇİN İŞ İNSANLARI TÜRKİYE’DE HASTANE KURMAK İSTİYOR
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Moderatörlüğünü gazeteci Didem 
Arslan’ın yaptığı Ortak Paylaşım 
Forumu, açılış konuşmalarının 
ardından ‘Kadın, Engelli, Çocuk, 
Çevre ve Yaşlı’ başlıkları altında 
oluşturulan ortak çalışma 
gruplarının görüşmeleriyle 
gerçekleşti.

‘Birlikte Mümkün Türkiye’ sloganıyla 
11-13 Ekim’de Antalya’da düzenlenen 
Ortak Paylaşım Forumu’na, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-

İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
katıldılar. Sendikamızı temsilen Genel 
Başkanımız Metin Demir, Başkan 
Yardımcımız Levent Mete Özgürbüz 
ve Genel Sekreterimiz Tünay Şahin 
ile birlikte farklı bakanlık, kurum ve 
sendikalardan 400 davetlinin katıldığı 
forumda, Uluslararası İşverenler 
Örgütü (IOE), Uluslararası İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (ITUC), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) 
temsilcileri de yer aldılar.

Hazırlanan bildiride yer verilen 
konuların önceliklendirilmesi, 
kamu, işçi ve işveren sendikaları 

temsilcilerinden oluşan katılımcılar 
tarafından elektronik oylama ile 
belirlendi. 

Forum kapsamında ayrıca iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin özel bir oturum da 
yapıldı.

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
Ortak Paylaşım Forumu sonuç 
bildirisinde yer verilerek taahhüt altına 
alınan konu başlıkları ve maddeler 
şöyle:

Çevre; üye sendikalara bağlı iş yerlerin 
de çalışan sayısı kadar ağaç dikilmesi 
(Her yıl 2 milyon ağaç olmak üzere 5 
yılda 10 milyon ağaç) 

Engelli; 2020 sonuna kadar 10 bin 
engelliye mesleki eğitimler verilmesi,

Kadın; 2023’e kadar konfederasyon/
sendika yönetim kurullarından en alt 
işçi temsilciğine kadar tüm kurullarda 
en az 1 kadın üye bulunması,

Yaşlı; yaşlanmakta olan bireylere 
eğitim ve kapasite geliştirme platformu 
oluşturulması,

Çocuk; ebeveynlere Emniyet Genel 
Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi iş 
birliğinde madde bağımlılığı eğitimleri 
verilmesi.

UZLAŞI İKLİMİ VE 
SOMUT ÇIKTILAR ELDE EDİLDİ
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Burak Akkol, forumla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, organizasyonun 
birçok yönüyle ilk niteliğinde olduğunu 
belirterek forumun dünyaya örnek, 
Türkiye’ye ölçek niteliğinde olduğunu 
söyledi.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 
yer aldığı Ortak Paylaşım Forumu’nun 
üretim ilişkilerinde ortak aklın egemen 
olduğu yeni bir dönemi başlatacağına 
inandığını ifade eden Akkol, şunları 
kaydetti: “Forumda, özverili çalışmalar 
sonucu elde ettiğimiz uzlaşı iklimi 
ve somut çıktılar doğru bir adım 
attığımızın en önemli göstergesi oldu. 
Bunun yanında, çalışma yaşamının 
tarafları olan kamu, işçi ve işveren 
sendikalarının bütünün kopmaz 
parçalarını oluşturduğu bir kez daha 
görüldü. Sadece çalışma yaşamı 
değil toplumsal hayatımıza da değer 
katacağına inandığım Ortak Paylaşım 
Forumu’nu sosyal diyaloğun önemli bir 
adımı olarak görüyoruz.”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU  
‘BİRLİKTE MÜMKÜN TÜRKİYE’ 
SLOGANIYLA GERÇEKLEŞTİ
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İKMİB heyetinde; Emre Ecza İlaç Aşı 
Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Ltd. 
Şti.  Genel Müdürü Dr. Mutlu Topal, 
TST Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü Ahmet Fethi Polat, Boz 
Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.  Adil 
Boz ve İKMİB Şube Müdürü Aydın 
Yılmaz yer aldı. 

Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız 
Metin Demir, Başkan Vekili L. Mete 
Özgürbüz, ORDER Başkanı Erkin 
Delikanlı, OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatin Dağçınar ve sendikamız Genel 
Sekreteri Tünay Şahin ile Genel Sekreter 
Yard. İlke Eren Karaca da yer aldı. 

Ziyarette İKMİB ve sendikamız iş 
birlikleri değerlendirildi ve öncelikle 
Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresi’nin 
birlikte düzenlenmesi ve devamında 
da ortak hareket edilebilecek alanların 
tespit edilmesi yönünde iletişim 
ve iş birliklerinin geliştirilmesi 
kararlaştırıldı.

İSTANBUL KİMYEVİ 
MADDELER VE 
MAMULLERİ
İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ’NİN ZİYARETİ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi Tayfun Demir başkanlığında 
bir heyet 8 Ekim 2019 tarihinde 
sendikamıza ziyarette bulundu.
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Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Metin Demir ile Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak 
Akkol iş birliği konularında ve çalışma 
yaşamına ilişkin konularda istişarelerde 
bulundular.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Özgür Burak Akkol, TİSK heyetinin 
temel sorunlarını dile getiren bir 
sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Sayın Fuat Oktay’a sunduklarını 
aktardı. Sunumda kurumsal hafızanın 
son derece değerli olduğunu, bu 
anlamda kamu yöneticilerinin kurumun 

temel yapısına hâkim olmalarının önem 
arz ettiğini, dolayısıyla yöneticilerin 
işleyişte bu durumu öncelikle ele 
almalarının gerektiğini belirtti. Aksi 
takdirde kurumsal etkinliğin olumsuz 
etkilendiğini, bu olumsuzlukların 
giderilmesinin kurumsal yapılanma ve 
hafızanın oluşturulmasından geçtiğini 
sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Mikrocerrahi Vakfı’nın 
TİSK’e bağlı olduğunu, vakfın sunmuş 
olduğu hizmetlerin sağlık hizmetleri 
açısından oldukça değerli olduğunu ve 
bu hizmetlerin gerek çeşitlilik gerekse 
kalite bakımından artırılmasının 

öncelikli hedefleri arasında yer aldığını 
söyleyerek bu noktada da SEİS ‘in 
kendilerine anlamlı ve değerli katkılar 
sunacağını, bu katkıyı beklediklerini 
ifade etti. 
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Metin Demir de birlikte çalışmak, 
anlamlı projeler üretmek noktasında 
gerekli donanıma sahip olduklarını 
ve katkı sağlamaktan mutluluk 
duyacaklarını ifade ederek, TİSK 
Başkanı ve ekibine sendikamızı 
ziyaret ederek bizzat bilgilendirme 
yapmalarından dolayı teşekkürlerini 
iletti. 

TİSK’TEN SENDİKAMIZA ZİYARET
Türkiye İşveren Sendikaları konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol 
ve Genel Sekreter Sayın Akansel Koç, 21 Ağustos 2019 tarihinde sendikamızı ziyaret etti.
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Sektör temsilcileri Ankara’da bir 
araya gelerek ilk kez bir basın 
toplantısı ile seslerini duyurdu. 
Basın toplantısında, geçen 
dönemde firmaların öz kaynak ya 
da banka kredileri ile faaliyetlerini 
sürdürdüğü; ancak gelinen 
aşamada ödeme alamama ve 
faizlerin de yükselişiyle sektör 
olarak vadeleri taşıyamaz hale 
gelindiği belirtildi.  

Grand Ankara Otel’de gerçekleşen 
toplantıda sektör temsilcileri adına 
söz alan Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası Başkanı Metin 
Demir ve Ortopedi ve Omurga 
Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, 
İthalatçıları ve İhracatçıları 
Derneği Başkanı Erkin Delikanlı, 
üreticinin ödemeleri zamanında 
alamadığını söylediler.

SEİS Başkanı Metin Demir; Sağlık 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  
Bakanlığı ile SGK gibi kurumların 
da dahil edildiği tüm paydaşların 
katılımıyla bir çalışma yapılmasının 
idari ve finansal olarak sürdürülebilir 
yapının ortaya konulması ve soruna 
kesin çözüm üretilmesi noktasında 
çok önemli katkılar sağlayacağına 
inandığını ifade etti. Demir, tüm 
çalışma ve gayretlerine rağmen 
sektörde ödemelerin düzenli bir 
sistematiğe kavuşturulamadığını, 
ödemelerdeki gecikmelerin devam 
ettiğini, Kurban Bayramı arifesinde 
yapılan ‘can suyu’ ödemesiyle sektörün 
ayakta kalmaya çalıştığını aktararak 

finansmanda yaşanan zorluğun, 
sundukları hizmetin sürdürülebilir 
olmasını zorlaştırdığına işaret etti.

ARTED Başkanı Umut Gökalp; 
küresel firmaların örgütlü olduğu bir 
dernek olduklarını belirterek, yabancı 
firmaların Türkiye operasyonlarını 
küçülttüklerini, pazardan 
çekilmediklerini ancak bazı ürün 
gruplarını kapattıklarını kaydetti. 

MASSİAD Disiplin Kurulu Üyesi 
Mahmut Cumbul ise sektörde 
rekabet eksikliğinin de gözlenmeye 
başlandığını belirterek, ihalelere giren 
firma sayısında yüzde 65’lere kadar 
azalma gözlendiğini, İstanbul’daki 
büyük bir ihaleye geçmişte 150 firma 
girerken, son dönemde bu sayının 
20 firmaya kadar düştüğünü bildirdi. 
Cumbul ayrıca tedarik sorunu yaşayan 
hastanelerin, kalitesine bakmadan 
çok düşük fiyatlarla cihazlar almaya 
başlamasının da ciddi bir sağlık riski 
olduğunu kaydetti. 

HİZMET VERMEYİ KESEMEYİZ
Üretici ve tedarikçilerin sorun 
çözülmezse tepkilerini artırıp 
artırmayacakları sorusuna yanıt veren 
TÜMDEF Yönetim Kurulu Üyesi  
Onur Akgün, “Biz hizmet vermeme 
gibi bir şey yapamayız. Çünkü o 
ameliyat masasındaki kişi bizim 
çocuğumuz, bizim annemiz. Türkiye’de 
1 hafta ortopedi ameliyatının 
yapılamadığı bir durumu hayal bile 
edemeyiz.” dedi. 

Toplantıya ayrıca İMDER’den Doğan Ay, 
GASİD’den Mehmet Dal, TÜMDEF’ten 
Kemal Yaz, GMD’den Ahmet Bulut da 
katıldı. 

Basın toplantısında sektör adına 

hazırlanan bildiriyi ORDER Başkanı 
Erkin Delikanlı okudu. “Sağlık 
Endüstrileri Platformu olarak, 
halk sağlığı için hizmete devam 
edebilmemizin önündeki engelleri 
bilginize sunmak arzusundayız.” diye 
konuşan Delikanlı, bugüne kadar 
halk sağlığının etkilenmemesi için 
azami dikkat ve özeni göstermiş olan 
tıbbi cihaz sektörünün hayatta kalma 
mücadelesi verdiğini kaydederek, son 
yıllarda ülkemizin sağlık alanında 
yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu 
kazanımların sürdürülebilir olmasının, 
sektördeki tüm paydaşların ayakta 
kalabilmelerine bağlı olduğunu 
vurguladı.

Bildirinin ana başlıkları şu şekilde:

ÖDEMESİNİ 2 YILDA ALAMAYAN  
BAŞKA BİR SEKTÖR VAR MI? 
Kamu ve üniversite hastanelerinde 
satın alınan tıbbi cihazların ödeme 
vadeleri makul süreleri aşmıştır; Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 9 ayı, 
üniversite hastanelerinde ise 24 ayı 
bulmaktadır. 

Bu hastanelerde tıbbi cihaz 
ödemeleri diğer tüm alacaklılara 
ödemeler yapıldıktan sonra 
gerçekleştirilmektedir. Hastaneler 
sağlık hizmeti sunmak için 
kullandıkları tıbbi cihazların 
ödemelerini yapmak yerine, aldıkları 
yan hizmetlerin (bakım-onarım, 
temizlik, yemek vb.) ödemelerini daha 
önce yapmaktadır. Hem ödemedeki 
gecikmeler hem de finansal araçlara 
ulaşma imkanımızın kalmaması 
sektörümüzü içinden çıkılmaz bir 
darboğaza sokmaktadır. 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ GEÇ ÖDEME SORUNU İLE
İLGİLİ BASIN TOPLANTISI YAPTI
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SUT FİYATLARI DÜZENLİ GÜNCELLENMELİ 
Hastanelerin diğer masraf kalemlerine 
(elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, 
personel ücretleri ve SGK primleri, 
temizlik, ulaşım, yemek giderleri, 
mefruşat ve bakım-onarım vb.) 
bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret 
artışları oranında fiyat düzenlemesine 
gidilmeyen tek satın alma kalemini tıbbi 
cihazlar oluşturmaktadır. 

Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 
belirlenmektedir. SUT’un ilk kez 
yayınlandığı 2007 yılında tıbbi cihaz 
fiyatları belirlenirken dolar kuru 
1,32 TL idi. O günden bugüne dolar 
kuru 4,5 kat artarken, kümülatif 
enflasyon %196 olarak gerçekleşmiştir. 
Ve o günden bugüne tıbbi cihaz ve 
hizmet ödemelerinde sistematik bir 
güncelleme yapılmasına imkân verecek 
bir düzenleme, ilaçta olduğu gibi 
yapılmamıştır. 

HALK SAĞLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA 
l Düşük fiyatlar ve geç ödeme 
politikası dolayısıyla küçülen ya da 
faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan 
firma sayısı her geçen gün artmakta 
ve uzun eğitimlerden geçerek yetişen, 
konusunda deneyimli ve yetkin sektör 
çalışanları işsiz kalmakta, 

l Bayilik sisteminin sürdürülmesi 
mümkün olmadığından bazı ürün 
gruplarında büyük şehirler dışında 
hizmet götürülememekte, 

l Satılan ürünler ya yerine 
konulamamakta ya da üretilememekte, 

l Oluşan tıbbi cihaz açığını kapatmak 
için hastaneler ve sağlık çalışanları, 
kalitesinden emin olunmayan 
veya klinik açıdan yeterince 
deneyimlenmemiş tıbbi cihazları 
kullanma yoluna gitmeye mecbur 
kalmakta, 

l Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle 
hastalara tanı konulamamakta, 
tedavileri tam ve zamanında 
yapılamamakta, 

l Bulunabilen ürünlerde bedellerinin 
tamamı kurum tarafından karşılanması 
gerekirken, hastalar ancak cepten ödeme 
yaparak ürün temin etmek zorunda 
kalmaktadır. Bu durum sağlık çalışanı-
hasta, hastane-hasta iletişimine de zarar 
vererek hastaların tanı ve tedavilere 
mümkün olan en kısa sürede erişimine 
engel olmakta ve giderek daha büyük bir 

halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. 

TIBBİ CİHAZ HAYAT KURTARIR! 
Tıbbi cihaz sektörü halk sağlığı için, 
tanı konulması ve tedavi sunulmasını 
sağlayan öncelikli ürünler sunmaktadır. 

Yaraları saran sargı bezi tıbbi cihazdır. 
Kalbi attıran kalp pili, yetmezliği çözen 
kalp kapakları, tıkalı damarları açan 
kateter, balon, stent, kalp nakli için 
zaman kazandıran yapay kalp destek 
cihazları tıbbi cihazdır. Bebek, çocuk ve 
erişkin sonda ve idrar torbaları, tıbbi 
cihazdır. Hastalıklara tanı koyduran 
laboratuvar testleri, numune alınan 
enjektör ve tüpler tıbbi cihazdır. Yara 
bakım ürünleri tıbbi cihazdır. MR, 
tomografi, ultrason gibi görüntüleme 
cihazları tıbbi cihazdır. Aktif hayata 
döndüren diz ve kalça protezleri 
tıbbi cihazdır. Diyaliz makineleri 
tıbbi cihazdır. Beyin ve ağrı pilleri 
tıbbi cihazdır. Şeker hastalarının 
takibini yapan şeker ölçüm cihazları 
ve çubukları, insülin enjeksiyonu 
yapılmasını mümkün kılan kalem ve 
iğne uçları tıbbi cihazdır. Kapalı ve 
laparoskopik tüm cerrahilerde kullanılan 
el aletleri, kesikleri kapatan sütürler, 
hasta başı monitörler, ameliyat sonrası 
yoğun bakımda bağlanılan cihazlar ve 
daha sayamadığımız binlerce tıbbi cihaz 
mevcuttur.

SEKTÖR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ 
VERİYOR! 
Tıbbi cihaz sektörü, 11. Kalkınma 
Planı’nda imalat sanayii sektörlerinin 
ticaret, üretim, katma değer, 
istihdam ve teknoloji düzeylerinin 
karşılaştırılması ve sektörler arası 
ileri ve geri bağlantılarının analizi 
sonucunda belirlenen öncelikli sektörler 
arasındadır. Tıbbi cihaz sektörü, 
sorunlarının kalıcı çözümünde bu 
önceliklendirmeye dair somut adımları 
görmeyi beklemektedir. 

Bugüne kadar halk sağlığının 
etkilenmemesi adına azami dikkat 
ve özeni göstermiş olan tıbbi cihaz 
sektörü hayatta kalma mücadelesi 
vermektedir. Unutulmamalıdır ki; 
son yıllarda ülkemizin sağlık alanında 
yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu 
kazanımların sürdürülebilir olması, 
sektördeki tüm paydaşların ayakta 
kalabilmelerine bağlıdır.

BASIN TOPLANTISININ 
SEKTÖRÜMÜZE YANSIMALARI
Basın toplantısı sonrasında 
sektörümüzün ödeme 
sorunlarının çözüme 
kavuşturulması için hassasiyet 
gösterilmiş, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak başta 
olmak üzere konuya ilgili 
muhatapların olumlu yaklaşımları 
sonrasında, sektörümüze Kurban 
Bayramı öncesinde 1 milyar TL,  
15 Mart -15 Şubat’ta 550 milyon 
TL devamında ise Şubat ayının 
kalan 15 günlük ödemesinin 
Ekim ayı sonu itibariyle yapılması 
temin edilmiştir.

Mevcut ödemelerin yapılması 
noktasında sektörümüzün Sağlık 
Endüstrisi Platformu olarak 
tanımlanan paydaşları SEİS, 
TÜMDEF, ORDER, SADER ve 
ARTED’ in gayretleri neticesinde 
sektöre destek veren Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Ahmet Erdem’e, TOBB 
Başkanı Riıfat Hİsarcıklıoğlu’na 
ve ATO Başkanı Gürsel Baran’a 
teşekkür ediyoruz. 

Devamlı olmasını temenni 
ettiğimiz bu destek ve katkılar 
sektörümüzü oldukça memnun 
ederek güç katmıştır.
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İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı 
Dr. Hasan Basri Velioğlu ve İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Başkan 
Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık’ın 
başkanlığında yapılan toplantı 
yaklaşık 2 saat sürdü. Sağlık 
Müdürlüğü’nün merkez teşkilat 
temsilcileri ve bölge satın alma 
sorumlularının da hazır bulunduğu 
toplantıda, İTO Tıbbi Cihaz ve İlaç 
Komitesi temsilcileri ile birlikte 
TÜMDEF, MASSİAD, ARTED, TIP-
GÖR-DER, KİTDER derneklerinin 
temsilcileri de hazır bulundu. 
Toplantıya sendikamızı temsilen 
Başkan Yardımcımız Uğur Mumay 
katılım sağladı.

Sektör temsilcilerinin sırasıyla söz 
aldığı toplantıda, miadı yaklaşan 
ürünlerin değişim taleplerinin yıllardır 
tek taraflı haksız bir uygulama olarak 
devam ettiği ısrarla vurgulandı. Diğer 
yandan yaklaşık maliyetlerin artan 
döviz fiyatları dikkate alınmadan 

düşük belirlenmesinden dolayı 
ihalelerin iptale gittiği, kriz sürecinde 
artan döviz fiyatlarına rağmen iş 
artırımı taleplerinin yapıldığı, süreli 
ihalelerde siparişlerin çok küçük 
adetlerde istenmesinin önüne 
geçilmesi gibi konularla birlikte mal 
kabul ve teslimat süreçlerinde yaşanan 
sorunlar dile getirildi.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Velioğlu, 
toplantının sonunda müdürlüğün 
bölgesel uygulamalarından 
bahsederken tüm süreçlerde çok ciddi 
iyileştirmelerin yapıldığını belirtti. 
Geri ödemelerdeki gecikmelerle 
ilgili soruya yanıt veren Velioğlu, 
merkezden alınan ödeneklerin 
dikkatli, hızlı ve eşit bir şekilde 
dağıtıldığını, bu sorunun Sağlık 
ve Maliye Bakanlığı’nca çözüme 
kavuşturulabileceğini belirtti. Velioğlu 
sorunların azaltılması için bu ortak 
akıl toplantılarının devam etmesi 
gerektiğini vurguladı.

SUT YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK
Sağlık sektörünün temel işleyişini 
düzenleyen, SUT tebliğinde 
uygulamayı yönlendiren düzenlemeleri 
içeren yeni yönetmelik 4 Eylül 2019 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler 
tıbbi cihaz sektörü bakımından aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Sağlık Uygulama Tebliği’nde 1662 SUT 
kodlu malzemenin fiyatında artış yapılmak 
suretiyle değişiklik yapılmıştır. ‘KV1361’ SUT 
kodlu malzemenin fiyatı ise 10.000 TL den 
1.500 TL ye düşürülmüştür.  
Uygulamaya yönelik hususlarda ise;

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin 

faturalandırılması noktasında, 
Pulmoner rehabilitasyon işleminin 
göğüs hastalıkları uzman hekimleri, 
yutkunma rehabilitasyon işleminin 
KBB uzman hekimleri tarafından 
yapılması durumunda hizmet başı 
ödeme yöntemi ile faturalandırılması 
halinde ödeme yapılacağına dair 
düzenleme yapılmıştır.

Göz hastalıkları branşında ayaktan 
başvurularda düzenleme yapılmış ve 
bazı işlemler için günlük hekim bazlı 
8 adet, özel sağlık hizmet sunucusu 
ise tesis bazlı 16 adet kısıtlama 
getirilmiştir. 

Sağlık raporu verecek sağlık tesisleri 
arasına Ankara Şehir Hastanesi 
eklenmiştir. 

Bakım onarım ihtiyacı olan cihazların, 
stokta var ise yedeklerinin kurumca 
hastaya verileceği, yoksa bakım 
onarım hizmeti alınan firma 
tarafından ücretsiz olarak hastaya 

verileceğine ilişkin düzenleme 
yapılmıştır.

Yara bakım ürünleri ve antimikrobiyal 
örtüler için belirlenen ödeme kriterleri 
yönetmelikten çıkarılırken, ödemeler 
sadece yara bakım ürününe ait olacak 
şekilde düzenlenmiştir.

SUT ve eki listelerde sağlık 
raporlarının hangi basamak 
sağlık hizmeti sunucularınca 
düzenleneceğine yönelik hüküm 
bulunmayan, sürekli kullanılan tıbbi 
malzemelerin teminine ilişkin sağlık 
raporlarının ikinci veya üçüncü 
basamak sağlık hizmeti sunucularınca 
düzenlenebileceğine yönelik 
düzenleme yapılmıştır. 

Koklear implant ödemesinde işitme 
cihazından yarar görmediğinin sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirilmesi 
konusu, etkin kriterler getirilmek 
suretiyle oldukça geniş bir şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

SEKTÖR SORUNLARI 
İSTANBUL TİCARET 
ODASI’NDA MASAYA 
YATIRILDI
Tıbbi cihaz firmalarının İstanbul 
il genelindeki sağlık kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerinde, sözleşme 
ve teslimat süreçlerinde yaşadıkları 
sorunlarla ilgili İstanbul Ticaret 
Odası’nda yapılan toplantıya çok 
sayıda kamu temsilcisi ve sektör 
paydaşı katıldı. 
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Amerikan Şirketler Derneği 
(AmCham Turkey/ABFT), Türkiye 
ve ABD arasındaki ekonomik 
iş birliğini geliştirmeye yönelik 
‘Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratma’ 
projesinin sağlık sektörü üzerine 
odaklanan oturumunu 26 Eylül 
2019 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirdi. Paneli Genel 
Sekreter Yardımcımız İlke Eren 
Karaca da takip etti. 

Türkiye ve ABD arasında pek çok 
alandaki ortak yönleri ele alarak iki 
ülke insanlarının iş birliğinden doğan 
başarıların artarak devam etmesini 
destekleyen toplantı, Türk-Amerikan iş 
dünyası ve kamu sektöründen yaklaşık 
200 üst düzey yetkiliyi bir araya getirdi.
Toplantıda Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz 
ve İlaç Kurumu Başkanı Dr. Hakkı 
Gürsöz’ün ardından ABD Büyükelçisi 
David M. Satterfield konuşma yaptı. 
Sağlık sektörüne katkılarıyla tanınan 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Mustafa Gerek, Amgen Vakfı 
Başkanı Eduardo Cetlin, RS Research 
Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal, 
Jackson Laboratuvarı Profesörü Derya 
Unutmaz, IBM Avrupa & Afrika Sağlık 
Endüstrisi Lideri Bilal El Saabagh’ın 
katılımı ile de bir panel düzenlendi. 
Toplantı, Türkiye’nin sağlık alanında 
küresel değer zincirlerine katılımını 
artırmak için Türkiye ve ABD arasındaki 
olası iş birliği fırsatlarına odaklanırken, 
Ar-Ge ve klinik araştırmalar, dijital 
dönüşüm, yetenek geliştirme ve yeni 

nesil şirketler, hastaların karar alma 
süreçlerine dahil edilmesi ve tedavi 
yöntemleri ele alındı.

KATILIMCILAR SAĞLIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER
Toplantıda konuşma yapan Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Hakkı Gürsöz, “Türkiye’deki 
sağlık ekosistemini güçlendirmek için 
bugün sağlanan diyalogla kamunun, 
üniversitelerin ve özel sektörün iş 
birliği içerisinde çalışmasının adımları 
atılmıştır.” dedi. 
Toplantıya katılan ABD Büyükelçisi 
David M. Satterfield, ABD ve 
Türkiye’nin birçok alanda iş birliği 
yaptığını ifade ederek, “Ticaret alanında 
iş birliğini daha ileriye taşımak için 
çalışıyoruz. Bu anlamda, ticaret ve 
yatırım alanındaki iş birliğimizin 
odaklandığı alanlardan biri de sağlık 
sektörüdür.” dedi. 
Sağlık alanında uzun yıllara dayanan 
iş birliğinden gurur duyduklarını ifade 
eden Satterfield, ABD’de eğitimlerinin 
bir bölümünü tamamlamış birçok Türk 
doktoru bulunduğunu, bunun yanında 
sağlık alanında faaliyet gösteren Türk 
start-up şirketlerinin, Amerika’daki 
start-up’larla sürekli iş birliği içerisinde 
olduklarını belirtti.
AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayhan Öztürk de Türkiye-Amerika 
ticaret hacminin 100 milyar dolara 
ulaşmasının hedeflendiğini, sağlık 
özel sektör paydaşları olarak iki ülke 
kamu temsilcileri ile iş birliği içinde 
somut adımlar atılması adına bir araya 

geldiklerini, Türkiye’yi sağlıkta ileri 
taşımak üzere odaklanılacak konuların 
belirlendiğini söyledi.
Toplantının moderatörü, AmCham 
Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Üyesi 
Renan Özyerli, “Ülkemizin uluslararası 
düzeyde rekabet gücünü artırması ve 
bölge coğrafyasındaki ülkelere öncülük 
etmesi için; Ar-Ge, klinik araştırmalar, 
dijital dönüşüm, eğitim, hastaların 
bilinçlendirilmesi gibi konuların gerekli 
eko-sistemin oluşmasında önemli bir rol 
oynayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR
Amgen Vakfı Başkanı Eduardo Cetlin 
de dünya çapında milyonlarca hastaya 
ulaştıklarını ve gelecek vaat eden 
ilaçlar geliştirmeye devam ettiklerini 
belirterek, “Amgen ve biyoteknoloji 
endüstrisinin ötesine baktığımızda, 
bilimsel yeniliklerin devam etmesini 
sağlamak için eğitimli bir işgücüne 
ihtiyacımız olduğunu görmekteyiz.” 
dedi.

YENİ NESİL TEDAVİLER 
İBG Müdür Yardımcısı ve İBG-
FARMA Direktörü Soner Gündemir 
ise önümüzdeki 25 yılda geliştirilecek 
olan tedavilerin, şu anda kullanılmakta 
olanlara kıyasla çok daha etkin 
olacağını söyleyerek, “Çığır açıcı yeni 
nesil tedaviler yalnızca insan hayatını 
kökten değiştirmekle kalmayacak, 
kendilerini geliştiren toplumların da 
zenginleşmesine ve refahının artmasına 
yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.

‘SAĞLIKTA TÜRKİYE’Yİ İLERİ TAŞIMAK’ PANELİ



SEKTÖRDEN HABERLER

Ekim-Kasım-Aralık 201924

Sağlık Endüstrileri Platformu 
temsilcileri, Sağlık Bakanı  
Dr. Fahrettin Koca’yı makamında 
ziyaret ederek sektörümüzün 
sorunları ve çözüm önerilerini 
görüştü. 

6 Eylül 2019 tarihinde ‘Tıbbi Cihaz 
Sektör Platformu’ olarak yapılan ziyaret, 
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir başkanlığında gerçekleştirildi.
Ziyarete; TÜMDEF Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Yaz,  TOBB Medikal 
Meclis Başkanı Özgür İncekara, SADER 
Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Halıcı,  
ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Umut 
Gökalp,  ORDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkin Delikanlı,  Ege Tıbbi 
Malzemeciler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Akgün, OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi Başkanı Fatin 
Dağçınar, İstanbul Ticaret Odası Meclis 
Başkan Yardımcısı V. Cengiz Balçık,  
SADER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ali  Özer,  ARTED Yönetim Kurulu Üyesi 
Aslı İren Gün,  ARTED Yönetim Kurulu 
Üyesi Ebru Kaya,  SEİS Genel Sekreteri 
Tünay Şahin de katıldı.
Ziyarette, ödeme sorunu başta 
olmak üzere temel yapısal sorunlar 
değerlendirilerek, sorunların çözümü 
için alınması gereken önlemler 
konusunda öneriler dile getirildi.  
Sektörün sorunları ve bunların 
çözümüne yönelik tespitlerde 
bulunan Sağlık Bakanı Koca, tıbbi 
cihaz sektörünün en kısa sürede 
daha olumlu çalışma ve hizmet etme 
şartlarına kavuşması için çalışmaların 
sürdürüldüğünü ifade etti. 
Görüşmede Türkiye Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, ‘Tıbbi Cihaz 
Sektörü Acil Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri’ başlığı altında hazırlanan 

bir raporu sayın bakan ve ilgili 
bürokratlarına sundu. 

Tıbbi Cihaz Sektörü Acil Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri 
Sağlık Endüstrileri Platformu’nun Bakan 
Koca’ya sunduğu sektörün sorunları ve 
çözüm önerileri raporu şöyle: 
“10. ve 11. Plan döneminde sektör 
olarak yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının 
değer olarak %20’sinin yerli üretimle 
karşılanması hedefi, hızlı gelişen tıp 
teknolojileri düşünüldüğünde önemli ve 
ulaşılması tüm paydaşların eşgüdümle 
hareket etmesini gerektiren bir hedeftir. 
Türkiye OECD ülkeleri arasında sağlığa 
GSYH’dan en az payı ayıran ülke 
konumundadır. 2002’de %5,2 olan, 
2009’da %5,9’a kadar çıkan sağlık 
harcamaları oranımız (GSYH’ya göre), 
günümüzde OECD tablolarında %4,1’e 
kadar düşmüştür. 
Referans ülkelerden daha az harcama 
yapmasına rağmen, bugüne kadar 
sağlıkta başarılı sonuçlar alınmıştır; 
ancak yakın gelecekte sağlık 
sonuçlarında ve hasta memnuniyetinde 
düşüş gözlemlenebilir. Sağlık 
harcamalarımızdaki oransal düşüş, 
sağlık hizmet sunumuna yeterince 
bütçe ayrılmamasından, ilaç ve tıbbi 
cihaz fiyatlarının ve finansmanının 
sürdürülemez şekilde baskılanmasından 
kaynaklanmaktadır.”

Öncelikli ve Acil Eylem Önerilerimiz
1. Bütçede sağlığa ayrılan payın 
artırılması, 
2. Kamu ve üniversite hastanelerinin 
ödeme vadelerinin 60 günü 
geçmeyecek şekilde gerçekleşmesi 
için gerekli adımların atılması ve idari 
şartnamelerde belirtilen vadelere 
riayet edilmesi, üniversitelerin finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

Nisan 2016 EKK Kararları’ nın hayata 
geçirilmesi, 
3. SUT fiyatlarının ilaç fiyatlandırma 
esasları gibi dinamik bir model ile 
güncellenebilmesine olanak sağlanması, 
4. Yerli üretimin teşvikine yönelik 
olarak yerli ürüne sağlanan %15 fiyat 
avantajının alım yapan idareye genel 
bütçeden aktarılması veya Türkiye’de 
üretimi olan tıbbi cihazları kullanan 
hastanelerin döner sermayelerinden 
hazineye ödedikleri payda indirim 
yapılması yoluyla bu politikanın 
uygulanabilirliğinin artırılması, 
5. İhracat potansiyelinin olumsuz 
etkilenmemesi için Tıbbi Cihaz 
Mevzuatı’nın AB Müktesebatı’ndan 
(MDR) ayrılmaksızın uyumlaştırması, 
MDR sürecinin yerli üreticimizi 
koruyacak şekilde desteklenmesi,
6. SİP kapsamında mevcut üreticilerin 
kapasitelerini kullanmaları ve kamu 
garantili satın alma yöntemleri ile 
teknoloji transferi yaparak yeni ürün 
geliştirmesinin desteklenmesi, 
7. TÜSEB’in sağladığı ‘Endüstriyel Klinik 
Araştırma’ fonlarının sürdürülebilir 
yapıya kavuşturulması ve sektörün 
bu süreçlerde etkin rol almasının 
sağlanması,
8. SEYK’in öncelikle sektör paydaşları 
ile stratejik hedefleri ve eylem planlarını 
hazırlayarak çalışmaya başlaması ve 
paydaşların daha etkin rol almasının 
sağlanması,
 9. USHAŞ’ın sağlık turizminin yanı 
sıra ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü de 
kapsayacak şekilde sektörümüzün 
de etkin rol alacağı bir yapıya 
kavuşturulması,
 10. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nun düzenleyicisi olduğu ilaç, 
kozmetik ve tıbbi cihaz sektörleri için 
endüstriyel gelişimi destekleyici rolünün 
güçlendirilmesi.

SAĞLIK BAKANI İLE BULUŞMA
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Programa, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nu temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanımız Metin Demir, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları 
Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır, 
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir ile sanayiciler ve iş dünyası 
temsilcileri katıldı.

5 ANA BİLEŞEN VE 23 ALT POLİTİKA
Bakan Varank, hedeflere ulaşma 
noktasında sanayi stratejisinde 
5 ana bileşen ve 23 alt politika 
belirlediklerine dikkati çekti. 
Bakan Varank’ın açıkladığı 
sanayi stratejisinde yer alan ana 
bileşenler; Yüksek Teknoloji ve 
İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve 
Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri 
Sermaye ve Altyapı olarak sıralandı.

MİLLİ GELİRDEKİ PAY YÜZDE 21’E ÇIKARILACAK
Varank, 11. Kalkınma Planı’nın 
odağında sanayi ve teknolojinin 

bulunduğunu ifade ederek, “2023’e 
giden yolda somut hedefler belirledik. 
Son 10 senede ortalama yüzde 16,5 
olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21’e 
çıkarmayı hedefliyoruz.  Sanayide 
çalışan işçi başına katma değeri 35 bin 
dolara ve imalat sanayisi ihracatını 
da 210 milyar dolara yükseltmek 
istiyoruz.” diye konuştu.  Varank, 
ihracatın teknoloji yoğunluğunun 
artırılmasını da önemsediklerine işaret 
ederek, imalat sanayisi ihracatında 
orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkarmayı 
istediklerini kaydetti.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ 
ÜRETİME GİDEN YOL AR-GE
Daha rekabetçi ve yüksek katma 
değerli üretime giden yolun Ar-Ge’ye 
yapılan harcamalardan geçtiğini ifade 
eden Varank, “Ar-Ge harcamalarının 
milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu 
alanda çalışan insan kaynağımızı 300 
bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 
da 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge 
yatırımlarında dünyada söz sahibi 
olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, 

ülkemizden en az 23 firmayı sokmak 
istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Varank, 2023 yılına kadar, ülkemizde 
teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık 
yatırımların büyüklüğünün 5 milyar 
liraya ulaşmasını amaçladıklarını 
belirterek, “Bu noktada Türkiye’nin, 
yıkıcı teknoloji alanlarında küresel 
ölçekte marka olacak en az 23 akıllı 
ürün çıkarmasını hedefliyoruz” dedi.

ÜLKEMİZDEN DE UNICORNLAR ÇIKSIN
Varank, girişim seviyesinden  
1 milyar doların üzerinde değerlemeye 
ulaşan şirketlere ‘unicorn’ denildiğini 
ve dünyada 300’e yakın unicorn 
bulunduğunu belirterek, “Ülkemizden 
de unicornlar çıksın, başarılarıyla 
adlarından söz ettirsin hatta bunlara 
da ‘turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu 
kapsamda 2023’e kadar en az 10 
turcorn hedefimiz var.” diye konuştu. 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
programına da değinen Varank, 
11. Kalkınma Planı’nda da yer alan 
programın, yüksek katma değerli 
ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle 

TÜRKİYE’NİN 2023 SANAYİ VE
TEKNOLOJİ STRATEJİSİ AÇIKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türkiye’nin gelecek dönemde sanayi ve 
teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren 
‘Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi’ni 18 Eylül 2019 tarihinde MKE 
Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde açıkladı.
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üretimini amaçladıklarını söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON 6 TEMEL 
POLİTİKADAN OLUŞACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi’nde yüksek teknoloji ve 
inovasyon alanının 6 temel politikadan 
oluştuğunu, ilk olarak teknolojik 
yetkinlik ve sektörel yol haritalarını 
belirleyeceklerini söyledi. 

Varank, sektörel yol haritalarını 
belirlerken, ekosistemleri de dikkate 
alacaklarını, örneğin otomotiv 
sektörünü, mobilite ekosistemindeki 
yeriyle birlikte ilaç sektörünü sağlık 
ve yaşam bilimleri ekosistemi içinde 
değerlendireceklerini belirtti.

Milli ve özgün ürünler üretmek için 
kritik teknolojilere ilişkin de yol 
haritalarının olacağını dile getiren 
Varank, “Teknoloji ve sektörel yol 
haritaları, Ar-Ge’den ticarileşmeye 
kadar devam eden tüm inovasyon 
döngüsünü kapsayacak. Hazırlık 
aşamasında akademi, STK, sanayici 

ve girişimcilerden oluşan çalışma 
gruplarından destek alacağız.” dedi.

Varank, öncelikli sektörler için stratejik 
malzemeler geliştirilmesini teşvik 
edeceklerini belirterek, “Bu kapsamda, 
kimya ve ilac, ulaşım araçları, makine, 
bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli 
teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan 
stratejik malzemeleri belirleyeceğiz. 
Orta ve uzun vadeli kaynak 
planlaması yaparak, temel malzeme 
teknolojilerinde altyapı yatırımlarını 
tamamlayacağız.” diye konuştu.

UZMAN MERKEZLER YAPILANDIRILACAK
Ar-Ge ekosisteminde faaliyet gösteren 
merkez, üniversite, laboratuvar ve 
teknoloji geliştirme bölgelerine ürün 
bazlı hedefler tanımlayacaklarını dile 
getiren Varank, araştırma altyapılarının 
sanayinin ihtiyaçlarına çözüm 
üreten uzman merkezler şeklinde 
yapılandırılacağını söyledi. Ayrıca 
üniversiteler, OSB’ler ve TGB’lerde 
bulunan makine, teçhizat, laboratuvar 
ve test ekipmanlarının envanterini 
çıkararak, sanayinin ve akademinin 

ortak kullanımına açacaklarını, böylece 
aynı yatırımların tekrar yapılmasının 
önüne geçileceğini bildirdi.

Varank, fikri mülkiyet haklarının 
altyapısını ve uygulama çerçevesini 
güçlendireceklerini ifade ederek, 
kamunun elindeki patent, faydalı 
model gibi hakların envanterini 
çıkarma çalışmasını sürdürdüklerini 
bildirdi. Kamu fonlarıyla desteklenen 
ve stratejik görülen girişimlerin fikri 
sınai haklarının Türkiye’de kalması 
için önlemler geliştireceklerini anlatan 
Varank, “Örneğin kamunun altın 
hisseyle stratejik girişimlere ortak 
olması alternatifini değerlendireceğiz.” 
ifadesini kullandı.

OSB ve TGB gibi yapıların ortak olduğu 
ihtisaslaşmış fonların kurulmasını 
sağlayacaklarını anlatan Varank, 
“OSB’lerde uzun vadeli arsa ve bina 
kiralama, edindirme modelleri 
oluşturacağız. Öz kaynaklarıyla yatırım 
yapan firmalar için teşvik sisteminde 
yeni teşvik enstrümanları geliştireceğiz. 
Kredi maliyetlerini azaltmak için 
Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 
çalışmalar yapacağız.” dedi.
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Bilindiği üzere 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle 
gözlük cam ve çerçevelerini içeren optik 
ürünlerde ve 02 Temmuz 2018 itibariyle 
de kalp pili, beyin pili, koklear implant gibi 
90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif 
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki 
tıbbi cihazların, 01 Ekim 2018 tarihi 
itibariyle de 93/42/EEC Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk 
düzeyine sahip tıbbi cihazların tekil takip 
süreçleri başlatılmış olup; 31 Ekim 2019 
tarihinde de tüm tıbbi cihazların tekil takip 
zorunluluğunun başlatılmasının planlandığı 
duyurulmuştu. 

Bu doğrultuda varsa tekil takibi mümkün 
olmayan ürün gruplarının belirlenmesi, ürün 
grubuna göre takip seviyesinin belirlenmesi 
ve sistemin işleyişinde karşılaşılabilecek 

sorunların tespiti için 23 Ekim 2019 tarihinde 
TİTCK ‘da sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, tüm tıbbi cihazların tekil takip 
zorunluluğunun 31 Ekim 2019 tarihinde 
başlatılması konusunda tıbbi cihaz sektör 
temsilcileri ile istişarelerde bulunuldu. Bunun 
sonucunda tekil takip zorunluluğunun 01 
Ocak 2020 tarihine ertelenmesine karar 
verildi. Medula geri ödeme kısmında da 
henüz bir tarih verilmediği, SGK ile yapılacak 
olan görüşmeden sonra tarihin belirlenerek 
sektörle paylaşılacağı aktarıldı. 

Aynı zamanda, ortopedi ürünleri için 
barkod takibinin yapılacağı, iç-dış barkod 
birleştirmeleri için de çalışmaların yapıldığı, 
Kasım ayında ÜTS ile ilgili yapılacak olan 
yeni sürümle birlikte etkin hale geleceği 
vurgulandı. 

TİTCK Başkan 
Yardımcısı Recep 
Uslu’nun başkanlık 
ettiği ÜTS toplantısında 
Daire Başkanları, SGK 
ve Kamu Hastaneleri 
Kurumu yetkilileri 
yer aldı. Toplantıya 
sendikamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Uğur 
Mumay ve Uzman 
Yardımcımız Ferda 
Temir katılım sağladı.

ÜTS TOPLANTISI

Toplantı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ün başkanlığında 
başladı. Toplantıya Kurum Başkan 
Yardımcıları Eray Kaplan, Recep Uslu ve ilgili 
daire başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.  

Toplantıda, tıbbi cihaz sektör temsilcileri 
ile sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde 
son derece önemli olan fiyatlandırma 
sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik 
istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya sendikamız adına, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Alp Sevindik, Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin, Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca ve Uzman Yardımcımız Ferda 
Temir katılım sağladılar.

Üç gün süren toplantılarda; Mayıs 2020’de 
yürürlüğe girecek olan yeni AB tıbbi cihaz 
regülasyonuna geçiş sürecinde ülkemizin 
Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde mevcut 
durumu, sektörümüzün ihtiyaçları ve gerekli 
tedbirler de ele alındı.

Toplantının devamında MDR süreci ve Ürün 
Takip Sistemi’nde mevcut durum, sektör 
temsilcileri ile paylaşıldı. 
İhtiyaçlar ve uygulama takvimi üzerinde 
konuşuldu. Fiyatlandırma sisteminin 
değerlendirilmesi ve uygulanabilecek 
usullerin ortaya konulacağına ilişkin 
çalışmaları yapacak komisyonun 
oluşturulması kararlaştırıldı.  

TIBBİ CİHAZ 
SEKTÖR  
TOPLANTISI
Tıbbi Cihazların 
fiyatlandırılması, 
Yeni AB Tıbbi Cihaz 
Regülasyonları, Ürün 
Takip Sistemi (ÜTS) 
gündemli sektör 
toplantısı 9-10-
11 Ekim 2019 
tarihlerinde Sağlık 
Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nda yapıldı.
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KARDiYOVASKüLER
KAN AKIŞLARINI
AMELiYAT öNCESi
HESAPLAMA SiSTEMLERi
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n Değerli hocam bize 
kendinizden ve akademik 
hayatınızdan biraz bahseder 
misiniz?

Tüm yüksek öğrenimim ODTÜ 
Makine Mühendisliği bölümünde 
geçti. 2000 yılında ODTÜ’de 
doktoramı tamamladım. 
Hesaplamalı ve deneysel akışkanlar 
mekaniği konularında uzmanlaştım. 
Doktora sonrasında uzun yıllar 
kan akışları, kalp-damar mekaniği 
ve kalp kapakçıkları konularında 
dünya çapında tanınan Prof. Ajit 
Yoganathan’nın grubunda,  
‘Georgia Institute of Technology’ 
Biyomedikal Mühendisliği 
bölümünde araştırma hocası olarak 
çalıştım. Daha sonra Carnegie 
Mellon Üniversitesi’nde Makine 
ve Biyomedikal Mühendislik 
bölümlerinde doçent olarak kendi 
araştırma grubumu yönettim. 
2013-14 yıllarında kalp damar 
mekaniği ve kan akış cihazları 
üzerine aktif olarak çalışan 
araştırma laboratuvarımı Koç 
Üniversitesi’ne taşıdım. Şu an 
İstanbul’da çok özverili ve heyecanlı 
çalışan araştırma ekibim ile birlikte 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.      

n SurgPre isimli yazılım 
ürününüzün fikri temellerini, 
geliştirme ve ticarileştirme 
sürecini biraz anlatır mısınız?

Ben 2003 yılından bu yana çocuk 
kalp/damar cerrahisinde kullanılan 
ameliyatların kan akış performansı 
üzerine araştırmalar yapıyorum. Bu 
alanda çok şanslıyım; çünkü gerek 
Türkiye’de gerekse yurtdışında 
klinik ve araştırma çalışmalarını 
beraber götürebilen çok özverili, 
bilgili ve tecrübeli çocuk kalp 
cerrahları ve çocuk kardiyologları 
ile birebir çalışma imkânı buldum. 
Bu araştırma çalışmaları bize 
hastaların damar akışlarını 
ameliyat öncesinde bilgisayar 
ortamında modelleyebileceğimizi 
ve hasta için en ideal optimal 
cerrahi damar konfigürasyonuna 
karar verebileceğimizi gösterdi. 
Hesaplamalı akışkanlar mekaniği 
temelli bir ameliyat performans 
tahmin yazılımını ürün olarak 
ortaya çıkardık. Bu yazılım benim 
laboratuvarımda kaldığı sürece 
hastalara ulaşması çok zor olacaktı; 
ayrıca bu yeni simülasyon yönteminin 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için 
ticarileştirme yolunu seçtim. 

Dünyada yeni doğan her 100 bebekten birinin, doğuştan 
gelen yapısal kalp ya da damar bozukluğuyla hayata 
gözlerini açıyor olması, Prof. Kerem Pekkan’ın öncü 
projesinin çıkış noktası olmuş. Pekkan, ölümcül kalp 
hastalıklarının anne karnında daha cenin 1 aylıkken damar 
bozukluklarının görüntülenmesi ve önlenmesini sağlayacak 
biyomühendislik yöntemlerini araştırıyor. 
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n SurgPre ürününü; emsallerinden 
temel farkı, insan sağlığına 
kattığı değer ve sağlık 
profesyonellerine sağladığı 
kolaylıkları yönünden 
değerlendirebilir misiniz?

Çocuk kalp ameliyatlarının tedavisinde 
kanın iki ciğere eşit olarak dağılımı, iki 
ciğerin de normal şekilde büyüyebilmesi 
için çok önemli. Ayrıca yapılan ameliyat 
bağlantılarında oluşan enerji kaybının 
azaltılmasının, hastanın ameliyat 
sonrasındaki egzersiz kapasitesini 
artırdığını ve beyin gelişimini 

etkilediğini biliyoruz. Hâlihazırda 
yapılan ameliyat planlamaları, ameliyat 
sonrası oluşacak kan akışını ameliyat 
öncesinde hesaplama veya tahmin 
etme imkânı olmadığı için doktorun 
daha önceki hastalardaki tecrübesine 
göre ve hasta-bazlı kan akışı fiziğini 
göze almayan varsayımlar üzerine 
gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım sonucu 
ameliyatların optimal olmayan kan 
akışlarına yol açma olasılığı yükseliyor 
ve tekrar ameliyat gerektiği durumlar 
ile de sıklıkla karşılaşıyoruz. Bizim 
yazılımımızın bu çeşit deneme-

yanılma girişimlerini azaltacağını 
umuyoruz. Ayrıca her hasta için 
optimal geometriyi belirlerken üç 
boyutlu anatomiler üzerinde cerrah 
ile birlikte çok vakit harcamamız 
nedeniyle, ameliyat süresini oldukça 
kısaltıyoruz. Yazılımımız sayesinde 
ameliyat bağlantıları aerodinamik 
faktörler göz önüne alınarak 
kararlaştırılıyor. Uçak tasarımında 
da kullanılan yazılımımız hasta 
bazında optimal kan akış yollarının 
belirlenmesini sağlıyor. Hastaya özel 
kan akış simülasyonları ticari olarak 
çok yeni bir alan. Bu alanda dünya 
çapında 2-3 yeni kurulan şirket 
bulunmakta. Bu şirketler hesaplaması 
ve simülasyonu daha kolay olan 
yetişkin hasta gruplarında koroner 
By-Pass planlaması ve anevrizma 
büyüme tahminleri yapmaktalar. 
Bizim yazılımımız kan akışının önemli 
olduğu tüm cerrahi operasyonlarda 
kullanılabilir olsa da çocuk kalp 
hastalıklarında tecrübemiz dolayısı 
ile bu alana yöneldik. Şirketimizin 
ayrıca güçlü bir uluslararası patent 
portfolyosu bulunmakta. 

n Firmanız ne zaman kuruldu, 
ortaklık yapısı, kuruluş amacı ve 
faaliyet alanları nelerdir?

Firmamız 2013 yılında kuruldu. 
Benimle birlikte bir çocuk kalp cerrahi 
ortağım var. SurPre yazılımının 
yanında, çocuk kalp hastalarına yönelik 
cihazlar geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Geliştirmekte olduğumuz ürün 
yelpazemizde, yapay çocuk kalp 
kapakçıkları ve bu hasta grubu için 
düşündüğümüz motorsuz 3D yazıcı 
ile basarak üretebildiğimiz yapay 
kalpler de bulunmakta. 

n Başarılı, genç ve kıdemli 
araştırmacıların desteklendiği 
AB Araştırma ve Yenilik 
Çerçeve Programı Horizon / 
ERC Programı’nın desteğini 
2012 yılında Türkiye’den ilk 
kez alan bilim insanısınız. Bu 
çerçevede ülkemizde sağlık 
alanında yapılan yeniliklere 
karşı verilen destekler hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

Evet benden sonra da birçok değerli 
hocamız bu ödülü aldı, şu an Türkiye’de 
devam eden veya tamamlanmış 
10 kadar benzer proje var. Ben 
başvurduğumda bu araştırma desteği 
gerçekten bir bilinmeyendi bizim 
için, zamanla bu çeşit ileri projelerin 
alınabilmesi için tecrübemiz çok gelişti. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen kalp damar mekaniği araştırma konferansı sırasında gerçekleştirilen kalp 
damar cihazlarının in vitro testlerinde kullanılan simülatör sistem demonstrasyonu. 

Kompleks çocuk kalp hastalıklarının planlamasında kullanılan kan akış simülatörünün bir hasta için yapılmış çıktıları. 
Ameliyat öncesi ve sonrasında hesaplanmış kan akış dağılımları.



Ekim-Kasım-Aralık 2019

GENÇ SEİS

31

TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi bu 
projelerin alınabilmesi için ciddi destek 
sağlamaktalar. 
Türkiye’de çok üzüldüğüm bir 
konu, kritik tıbbi cihazlarda yurt 
dışına çok bağımlı olmamız. Örnek 
vermek gerekirse, bizim geliştirmeye 
çalıştığımız yapay kalp kapakçığı 
ürünlerinde SUT tarafından 
ödenemeyen farklar 20-30 bin ₺ 
seviyesine ulaşmış durumda. Son 
yıllarda kritik cihazların geliştirilmesi 
için büyük destekler veriliyor. Bu 
destekler çok önemli ve tam anlamıyla 
bir can simidi. Her şeyde olduğu 
gibi bu alanda gerçek anlamda ürün 
ortaya çıkarabilen insan gücünün, 
ortak çalışma kapasitesine sahip 
bir kültürün yaratılması gerekli. 
SEİS gibi kuruluşlar bu konuda iyi 
birer örnek. Ayrıca bu alanda hem 
mühendislerin hem de doktorların 
eğitilmesi gerekiyor. Özellikle tasarım 
surecinden itibaren akreditasyon 
konularının kolaylaştırılması ve hayvan 
deneylerinde ölçüm imkânlarının 
modernize edilmesi önemli konular. 
Hedefin kendi ürünlerimizin 
yüksek performanslarının nasıl 
bilimsel olarak ispat edebileceğimize 
yoğunlaşması lazım. Ürünlerimizin 
yüksek performansını dünya çapında 
şüpheye yer vermeyecek şekilde 
kanıtlayabilmemiz için bilimsel 
ölçüm yapabilecek alt yapı yatırımları 

gerekmekte. Mühendislik kabiliyeti 
yanında klinik araştırma bilimi, hayvan 
deneyleri bilimi ve sağlık alanında 
uzmanlaşan iş geliştirme girişimcilik 
tecrübesi olan ideal doktor/mühendis 
ortak çalışma şartları, doktorların 
araştırma zamanlarının olması çok 
önemli. 

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

Amerika ve Avrupa’daki tıbbi 
cihaz mevzuatları ve diğer önemli 
pazarlardaki regülasyonları, bu 
pazarlara girebilmek için muhakkak 
çok iyi takip etmemiz ve bizzat kendi 
ürünlerimiz üzerinden bu pazarlardaki 
tecrübelerimizin gelişmesi gerekiyor. 
Bu regülasyonların gelişmiş ülkelerin 
dinamikleri göz önüne alınarak, 
zaman içinde evrimleşmiş olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Bu yüzden kendi 
ülkemiz şartlarını değerlendirilerek, 
Türkiye’deki tıp doktorlarının ve 
mühendislerin ortak geliştirdiği 
kritik tıbbi cihazların hastaya 
ulaşmasını sağlayan bağımsız 
bir mevzuat yapısı düşünülebilir. 
Diğer ülkeler için kolay bir tıbbi cihaz 
pazarından çok, kendi ihtiyaçlarımız 

için kendimizin geliştirdiği çok kaliteli 
ürünlerin öncelikli kullanılmasını 
sağlamamız gerekiyor. Örnek 
olarak, bir kalp pompasını kendimiz 
yapabilirsek ancak o zaman onu 
tam bir gönül rahatlığı ile hastamıza 
takabiliriz. Yurtdışından aldığımız 
ticari cihazların performanslarını hiçbir 
zaman tam olarak bilme sansımız yok, 
üreticilere inanmak zorundayız. Sağlık 
Bakanlığı’nda tıbbi cihaz sektörünün 
işleyişi, uygulamaların geliştirilmesi 
amacı ile özverili şekilde çalışmakta 
olan çok bilgili yetkililer var. Bu kişiler 
benim gelecek için ümitli olmamı 
sağlıyor. Ayrıca bu konularda tecrübeli 
rehberler olması da çok önemli. 

n Yenilikçi tıbbi cihazlarınıza ait 
birçok ödülünüz var, bunu nasıl 
başardınız?

Araştırma konularıma ve projelere 
karar verirken gerçekten hastaya yararlı 
olacak konuları seçmeye, enerjimi bu 
alanlara vermeye çalıştım. Özellikle 
doktorlardan gelen gerçek anlamda 
klinik etki yaratan araştırmalara 
yöneldim. Ortak çalışmalarda 
problemin çözümü benim için öncelik 
meselesi. Ayrıca bir ekibin parçası 
olarak başarıya ulaşmak da önemli. 
Yurdumuzda ne yazık ki birçok 
araştırma doçentlik veya profesörlük 
için yapılıyor. Amacın bilime ve 
hastalara bir katkı sağlamak olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

n Bundan sonraki hedefleriniz 
neler?

Türkiye’deki araştırma grubumun 
bilimsel üretkenliğini ve hastalarımıza 
olan katkısını devam ettirebilmek en 
büyük hedefim. Burada yetiştirdiğim 
öğrencilerden bir kısmı yurt dışına 
gitmiş olsa da bazıları hala Türkiye’de 
ve bu alanda hem özveriyle hem de 
çok başarılı olarak çalışmaya devam 
ediyorlar. Bu öğrencilerin sayısını 
artırmayı istiyorum. Bu da yeni 
araştırma projeleri ile gerçekleşiyor.  

n Seis Aktüel dergimizin okurlarına 
bir mesajınız olur mu?

Bu alanda çalışan, kendini yetiştirmiş 
çok tecrübeli ve bilgili çekirdek insan 
kaynağımız var. Dünya çapında rekabet 
edebilmemiz için ortak çalışma kültürü, 
destek, bilgi paylaşımı, ve yenilikçi 
olmak şart.  Seis Aktüel derginizi takip 
etmenin bu bağlamda fayda sağlayacağı 
kanaatindeyim. 
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SIRA DIŞI BiR YOL 
HiKAYESi

n Serbest gazetecilik, belgesel 
fotoğrafçılığı, gezi yazarlığı ve gezi 
rehberliği yapan Özcan Yurdalan, 
1955’te Adana’da dünyaya geldi. 
1977 yılında AFSAD (Ankara Fotoğraf 
Sanatçıları Derneği) kurucuları 
arasında yer aldı. 1980’e kadar çeşitli 
gazetelerde, dergilerde ve DİSK-Genel 
İş Sendikası Foto Film Merkezi’nde 
çalıştı. 1999 yılında çocuklarla 
fotoğraf atölyeleri metodolojisini 
oluşturan grubun içindeydi. 2000 
yılında Fotoğraf Vakfı, 2005 yılında 
Nar Fotoğraf Ajansı kurucuları 
arasında yer aldı. ‘Nameste / 
Hindistan-Nepal Yollarında’ adlı bir 
CD-ROM’u bulunmakta. İlk öyküsü 
‘Bir Kış Masalı’ Ankara’da Devinim 
dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda 
gezi yazıları, fotoğrafları ve 
röportajları Gezi Dergisi, Milliyet 
Pazar, Cumhuriyet Dergi ve İstanbul 
Kültür Sanat Haritası gibi pek çok 
dergide yer aldı. TRT-2’de gösterilen 
‘Uzaklara Yolculuk’ adlı beş bölümlük 
dizinin senaryosunu kaleme aldı. 
‘Zamanlamadaki Yanlışın Şiiri’ ve 
‘Pembe Karanfilli Kız’ adlı şarkı 
sözleri Işığın Yansıması grubunun 
bir albümüne alındı. Edebiyatçılar 
Derneği üyesi olan Özcan Yurdalan’ın  
kitapları; Ahşap Fanus- İran 
Yolculuğu - Sarı Otobüs 1 (2005), 
Mavi Çöl - Pakistan Yolculuğu - Sarı 
Otobüs 2 (2005), Namaste - Hindistan 
Yolculuğu - Sarı Otobüs 3 (2007), 
Sagarmatha Eteklerinde - Nepal 
Yolculuğu - Sarı Otobüs 4 (2005), 
Naure Çarkı - Suriye Yolculuğu - Sarı 
Otobüs 5 (2006), Belgesel Fotoğraf 
ve Fotoröportaj (2007), Atların 
Denizi - Moğolistan Yolculuğu - Sarı 
Otobüs 6 (2009), Bir Seyyahın 
Kaybolma Kılavuzu - Yolcular için 
El Aynası-1 (2010), Magrip En Uzak 
Batı-Fas Yolculuğu, Sarı Otobüs 7 
(2013), Bir İsyanı Fotoğraflamak 
-Gezi’nin Fotoğrafçıları Naklediyor 
(2014). Özcan Yurdalan halen belgesel 
fotoğraf seminerleri veriyor, 
çocuklarla fotoğraf atölyelerine 
katılıyor, fotoğraf kuramına ilişkin 
yazılar yazıyor ve uzun yolculuklara 
çıkıyor.

Özcan YURDALAN Kimdir?
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Horasan’ı Hazar Denizi’nin güneyinden 
geçerek İpek Yolu’na girdik. Önce 
Meşhed’e, oradan Nişabur’a düştü 

yolumuz… Kente varmadan, yol kenarında sol tarafı 
gösteren bir ok vardı; üstünde Aramgah-ı Ömer 
Hayyam yazıyordu. Nişaburlu Hayyam’ın kabri, 
uçsuz bucaksız bir boşluk içinde dümdüz uzanan bu 
yolun sonundaydı.

Birkaç basamak inerek geniş bir bahçeye girdik. 
İnceden düzenlenmişti yürüme yolları, banklar, her 
şey yerli yerindeydi, Hayyam’a yakışan güller her 
yanı sarmıştı. Aralarından geçip gittik. 

Gökle yeri birleştirmek ister gibi yükselen ince 
uzun dörtgenlerin taşıdığı bir kubbenin altına 
girene kadar yürüdük. Kubbe mavili beyazlı, dallı 
çiçekli çinilerle döşenmişti. Kubbeyi taşıyan çapraz 
kolonların arasına gökyüzü girsin diye geniş 
boşluklar bırakılmıştı. Tam orta yerde, köşeli boz bir 
taşın altında Hayyam yatıyordu.

Bir ara düştü yolum pazarda çömlekçiye,

Bir çamur tepiyordu tamam özleşsin diye,

Vurdukça tekme tekme dile gelmişti çamur,

Ben de senin gibiydim diyordu, ah yavaş vur.

Bahçenin bir kenarında küçük bir çayhane vardı. 
Gidip sekiye oturduk, çay söyledik, getirdiler. Pirinç 
bir tepsinin içinde küçük bir demlik, demliğin 
yanı başında geniş ağızlı bir bardak, şeker niyetine 
altın renkli birkaç parça İsfahan pulakisi ve minik, 
minnacık bir cam vazoya konmuş gonca bir gül. 
Çayı mı içersiniz, gülü mü koklarsınız, orada mı 
oturursunuz, yanıma mı gelirsiniz… Gelirseniz usul 
usul okunan şu dizeler kulağınıza çalınır mı? 

Fazl-ü edebe tam manasile sahib olanlar,

Birçok kemalatı da elde ederek meclis ve mahfilleri bir 
ışık gibi aydınlattılar,

Ama bu karanlık gecenin içinden bir yol bulup 
çıkamadılar, 

Peki ne yaptılar?

Ne yapacaklar, 

Masal gibi bir şeyler söyleyip uykuya daldılar...

ZERAFET VE NESAFET NUMUNESİ 
Geniş yatağında, sırtını İsfahan’ın kâh eski yakasına 
kâh yeni yakasına dönerek şehri boydan boya geçen 
Zayende Nehri’nin suları çekilmişti.

Otele yerleştikten sonra -ki bu otelin adı Amir 
Kabir’dir, ayrı bir yazıda uzun uzun anlatılmayı hak 
eder- hemen yanındaki çorbacıda nohutlu sebzeli 
koca bir tas çorbayı taze lavaş eşliğinde sıyırır 
sıyırmaz şehre çıktım.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR  /  Özcan YURDALAN

Uykuya dalmadan önce 
dünyanın her köşesine bir 

göz atabilsek keşke, her 
iklimi koklayıp her denizin 
suyunda ıslanabilsek. Gel 

gör ki ne yollar her zaman 
açıktır bize, ne de ömür kâfi 

gelir bu aç gönlü beslemeye. 
O nedenle bulunduğun yerin, 

aldığın nefesin, yaşadığın 
zamanın hakkını verirken 

gezmelerin de tadını 
çıkarabilmekte bütün mesele, 

diyerek kendimizi avutalım. 
Ne kadar avutabilirsek artık, 

yolların hangisi bizi nereye 
götürürse… 

H

TEBRİZ
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Birer ikişer açılmaya başlayan 
dükkanların kepenk şangırtıları 
arasında, Charbag Bulvarı’ndan nehre 
doğru yürüdüm.

Charbag geniş bir cadde; gidişli 
gelişli. Adını biteviye dizilmiş dört 
sıra ağaçtan almış. ‘Char’ malum 
Farsça dört demek, ‘bag’ da bağ-
bahçe. Birer sıra kaldırım kenarlarına 
birer sıra da ortadaki geniş tretuvarın 
iki yanına dizilmiş yaşlı ağaçlar yaz 
kış yeşil kalan türden. Kaldırımlar 
daima kalabalık. İsfahan’ın yağışlı 
ilkbaharlarında yol kenarındaki su 
kanalları küçük birer derecik halinde 
akar ve gezinenlerin arasında hoş bir 
hava estirir.

Gece yarısına doğru şehir uykuya 
dalarken en son bu cadde içine 
kapanır. Yüzlerce yıldır İsfahan’ı bir 
uçtan diğerine, hiç sapıp kıvrılmadan 
geçerken, kavşak irisi meydanlara 
sarmaşıp şehrin içlerine açılır 
Charbag. Ama asıl hünerini Zayende 
Nehri’ni geçerken gösterir. Bilmem 
ki böyle söylemek doğru mu? Çünkü 
Zayende Nehri’ni otuz üç küçük 
adımla, eteklerini toplayarak, şıngır 
mıngır geçen Charbag Caddesi değil, 
Siosepol Köprüsü’dür aslında. Bu 
köprü, hâlâ geniş yatağında sırtını 
kâh o yana kâh bu yana dönerek akan 
Zayende Nehri’nin sevgilisidir; kendisi 
gibi güzellik ve zarafetle nehrin iki 

yakasını kavuşturan Khacu ve Chubi 
köprüleriyle birlikte İsfahan’ın ruhudur. 
Ancak bu süslü lafların ötesinde şunu 
da belirtmeden geçmeyelim: Siosepol 
Köprüsü, Zayende Nehri’ni otuz 
üç küçük adımla geçtiği için, adını 
kemerlerinin sayısından alır. ‘siose’ 
otuz üç demektir ‘pol’ de köprü.

İsfahan’da aylak dolaşacak çok yer 
var. En başta İmam Meydanı. Siosepol 
Köprüsü’nden birkaç yaş daha genç 
olan bu meydanın adı günümüzde her 
ne kadar İmam Humeyni Meydanı 
ise de bir vakitler Şah Meydanı imiş. 
Fakat, asıl herkesin bildiği ve her daim 
kullandığı isim ‘Meydan’ı Nagş’e Cihan’ 
dır. Yani; Cihanın Nakışı. 

‘Dünyanın en büyük meydanı 
buradır.’ diye övünür İsfahanlılar. 
Ancak bana kalırsa, Nagş’e Cihan, 
meydandan çok, bir büyük avludur. 
Yüzlerce dükkân, iki cami, bir büyük 
çarşı kapısı ve eski hükümet binası ile 
çevrelenmiş bir büyük avlu.

Bu alanın ortasındaki sığ havuz ve 
onu çevreleyen çimenlik İsfahanlıların 
en sevdikleri mesire yerlerinden biri. 
Hele Zayende Nehri’nin sularının 
çekildiği aylarda meydanın akşam 
nüfusu katlanarak artar. Gecenin geç 
vakitlerine kadar çaylar demlenir, 
çörekler yenir.

Meydana hâkim İmam Camisi’nin 

turkuaz çinili kubbesinde yıllardır süren 
onarım bitmek bilmedi. İskelelerden 
arta kalan yerlerde özellikle akşam 
ışığında çinilerin oynaşan renkleri 
görülmeye değer. Ancak meydanda 
akşam ışığının asıl sahibi Kadınlar 
Mescidi’dir. Asıl adıyla Şeyh 
Lotfullah Camisi. Kubbesindeki 
çiniler, günün değişik saatlerinde griden 
pembeye, sarıdan kızıl ışımalara kadar 
renkten renge döner. Meydandaki bu 
küçük caminin, yeraltından bir tünelle 
tam karşısındaki Âli Gapu’ya bağlandığı 
rivayet edilir. Ali Gapu devletin idari 
merkezinin meydana bakan yüzündeki 
giriş kapısıdır. Saltanat ailesinin kadın 
mensupları bu gizli tünelden mescide 
giderek ibadet ederlermiş. Safavi 
Hanedanı’nın yaşadığı, memleketi 
idare ettiği, akşamüstleri ahşap 
sütunlu terasından meydanı 
seyrettiği Âli Gapu, İsfahan’ın 
Babı-ı Âli’si, Yüce Kapısı. 

Bugün de meydanda dolaşan faytonları, 
havuzda serinleyen çoluk çocuğu, 
çimlerde meclis kurmuş delikanlıları, 
ziyarete gelmiş akrabalarıyla gezinen 
kalabalık aileleri, ortalıkta şaşkın 
dolaşan turistleri, meydanın ebedi 
anıtlarını en güzel gören seyir 
yerlerinden biri bu teras. Meydan çok 
büyük. Her şey ve herkes Ali Gapu’nun 
ahşap oymalı sütunlarla desteklenmiş 
terasından gayet küçük ve önemsiz 
görünüyor.

İSFAHAN
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İranlılar geceleri dışarıda olmayı 
sever. Kentlerin ortak yaşam alanları 
da ona göre düzenlenmiştir. Ancak 
en keyifli akşamlar bence İsfahan’da 
yaşanır. Şehrin ortasından geçen 
Zayende Nehri’nin iki kıyısına piknik 
malzemeleriyle yerleşmiş kalabalık 
aileler mutlaka semaverde demlenmiş 
çay içerler. Yer yaygısının üstüne 
rahatça kurulup bir şeyler atıştırırken, 
meraklı bakışlarla yanlarından geçen 
yabancıları seyreder, göz göze gelecek 
olurlarsa mutlaka davet ederler. 

İster Zayende’nin kıyısında otursunlar, 
isterse dünyanın en büyük avlusu 
sayılan Nagş’e Cihan Meydanı’nın 
çimenliklerinde piknik yapsınlar, keyif 
çatıp yemeğini yiyenler toparlanıp 
kalktıktan sonra arkasında bir çöp bile 
kalmaz. Her yer gibi şehrin ortak yaşam 
alanları da temizdir.

İranlılar gezmeyi de sever, ülkede 
kampçılık ve dağcılık bir hayli 
yaygındır. Gençler gruplar halinde 
hafta sonları dağlarda küçük yürüyüşler 
yaptıkları gibi zorlu tırmanışlar da 
gerçekleştirirler. Demavend gibi zirveler 
bölge dağcılarının ilgi odağıdır.

İran, büyüklüğünün yanı sıra çok 
farklı coğrafi yapılara sahiptir. 
Dağlardan çöllere, çöllerden denizlere 
ve bitek ovalara kadar farklı iklimlerin 
görüldüğü ilginç bir yapısı vardır. İrili 
ufaklı nehirlerin kıyısındaki kentler 
ise suyla birlikte yaşamayı hiç ihmal 
etmezler.

GÜLLERİN ŞAİRLERİN VE AŞKIN ŞEHRİ   
Ve yola devam ettik… Sabaha karşı 
Şiraz’a girerken geçtiğimiz vadinin 
iki yamacına yeşillikler içinde seyir 
terasları, gezinti yolları yapılmıştı. 
Günün bu saatinde görünürde kimse 
yoktu, şehrin tepeden görünüşü 
oldukça irkilticiydi.

Şiraz bugünkü haliyle pek de 
seyirlik bir kente benzemiyor. İlk 
bakışta göze çarpan beton yapılar, 
yüksek binalar, dünyadaki bütün büyük 
kentlerin başına gelen berbat yapılaşma 
talihsizliğini Şiraz’ın da yaşadığını 
gösteriyor. 

Her şeye rağmen burası Kerim Han’ın 
kenti. 1700’lerin ikinci yarısında 
şehirde yaptırdığı binaların, çarşıların, 
camilerin ve medreselerin çoğu bugün 
de ayakta duruyor. Her biri ince bir zevk 
eseri. İran’ın her köşesinde süren tarihi 
eserlerin restorasyon çalışmaları burada 
da oldukça ilerlemiş. 

İSFAHAN

SİRAZ
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Deniz kenarlarında çocukların yaptığı 
kumdan kaleler gibi sevimli ve bir o 
kadar da kırılgan görünen ‘Arg’ yani 
Şiraz Kalesi, bir zamanlar kentin 
girip çıkılması en zor, en sıkı korunan 
yeriyken bugün bilet alan herkesin 
girip altını üstünü gezdiği, hayranlıkla 
mimarisini, nakışlarını izlediği ilginç 
bir yer. İç kale şehrin ortasında ve 
yine Kerim Han döneminde yapılan 
Bazar-ı Vekil ile Mescid-i Vekil’e yürüme 
mesafesinde. Oldukça büyük bir 
alana yayılan ve her sokağına farklı 
meslek erbabının yerleştiği canlı 
bir alışveriş merkezi olan Bazar-ı 
Vekil günün her saatinde kalabalık. 
Bitişiğindeki mescit ve medrese ise 
özellikle burmalı sütunları, havuzlu 
büyük avlusu ve çinileriyle göz alıcı 
görünüyor. 

1212’de doğduğu söylenen Sadi 
ve 1389’da doğduğu tahmin 
edilen Hafız bu şehrin iki parlak 
ismi. İranlıların hala hayranlıkla 
okuduğu ve açıklama, tercüme 
gerektirmeden anlayabildikleri 
iki büyük şair, dünya şiirinin de 
zirvelerinden sayılıyor. Bu ülkede 
has şairler ölmüyor desem yalan olmaz. 

Sadi, başına buyruk bir gezgin olarak 
aynı zamanda dünyanın da girdisini 
çıktısını yoklamış biri. Şimdi uysal bir 
yamacın üstünde istirahate çekilmiş. 
Hafız ise kentin bir başka köşesinde 
yatıyor. Türbelerini çevreleyen 
geniş çiçek bahçeleri ise şimdilerde 
ziyaretçilerle dolu. Yanı başlarındaki 
çayhanelerde oturup, nargile ve 
kehribar rengi çay eşliğinde şairlerden 
okunan bestelerin ahengine kendimi 
bıraktığım vakitler, en sevdiğim Şiraz 
akşamlarıdır. 

DARIUS’UN BAŞKENTİ PERSEPOLİS
Persepolis Şiraz’a üç çeyrek, bilemedin 
bir saat uzaklıkta. Apadana Sarayı’nın 
gökyüzüne çırılçıplak uzanan direkleri 
uzaktan göründüğünde sabah oluyordu. 
Bütün gece yol gelmiş, güneş doğarken 
bu namlı şehrin kapısına dayanmıştık. 

Persepolis, tarumar haldeyken bile, 
mamur günlerindeki kadar efsane 
bir kenttir. İstanbul, Bağdat, İsfahan, 
Semerkant gibi, onun da başından gelip 
geçenleri herkes bilir. Kentlerin esas 
hikayeleri tarihin kayıp sayfalarında 
gizlidir denir. Aralarında bir tek 
Persepolis kendi içine çökmüş bir kara 
delik gibi beklemektedir.

Persepolis bugünkü İran’ın en 
gözde ören yeri. Şah zamanında 

olduğu gibi günümüzde de kadim 
bir devlet geleneğinin, imparatorluk 
geçmişinin ve bu topraklarda hâlâ 
yaşayan derin kültürün en güçlü 
simgelerinden biri olarak el üstünde 
tutuluyor. Yolu şairlerin şehri Şiraz’a 
düşen herkes ister yabancı olsun ister 
yerli, yakındaki Persepolis kalıntılarını 
görmeden geçmiyor.

Biz de öyle yapmış, gün doğarken bin 
sütunlu sarayın eteklerine yanaşmıştık. 
Persepolis’in kapıları açmasını 
sabırla bekliyorduk. Çok geçmeden 
ziyaretçileri almaya başladılar. İlk 

girenler arasındaydık, on sekiz metre 
yüksekliğindeki muhteşem şehir 
duvarlarının arkasına geçen taş 
merdivenleri uzun adımlarla çıkmaya 
başladık. 

Yüz elli yıl boyunca, başkent olan 
Taht-ı Cemşid, MÖ.331’de İskender’in 
hışmına uğramış. Terk edildikten sonra 
doğanın yumuşak elleriyle üstü yavaş 
yavaş örtülmüş, unutulmuş. 1930’ların 
başında kazılar başlamış, bütün eserler 
birer birer ortaya çıkarılmış. Bugün yüz 
yirmi beş bin metrekarelik yerleşimin 
hemen tamamı temizlenmiş ama kazı 

SİRAZ

PERSEPOLİS
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ve restorasyon çalışmaları hâlâ sürüyor.

Şehrin ana girişi olan Kisra Kapısı’na 
gelirken iki muhteşem taş blok 
göründü. Kanatlı öküz gövdeli, insan 
başlı kabartmalar, taşların içinden 
fırlayıp çıkacak kadar güzel işlenmişti. 
Olabilir mi yeryüzünde böyle bir 
yaratık? Neden olmasın? Üstelik öküz 
gövdesinde erkek başı gayet de hoş 
duruyor. Tek kusuru, kıvırcık sakalları 
biraz abartılı işlenmiş.

Bir zamanlar girmesi hayli zor olduğu 
anlaşılan bu kapıdan geçerken, taşların 
üstüne kazınmış isimler, tarihler, hatıra 

notları gördüm. Bazı isimlerin altındaki 
tarih çok eskileri göstermekteydi. 
İsimlerden bazıları tanıdıktı. Meşhur 
gezginler, kumandanlar, araştırmacılar, 
oryantalistler, politikacılar 
Persepolis’in girişine imzalarını 
atmışlardı.   

TAHRAN’IN FARKLI YÜZLERİ
Şiraz şairlerin şehriyse, Persepolis 
tarihten kalan izlerse, Tahran da 
müzelerin kentidir. Müzeler, Tahran’ın 
kalabalığına ve boğucu trafiğine 
katlanmayı göze alan yabancıların 

tek gerekçesidir. Bir müzede 
sergilenebilecek hangi eserler geliyorsa 
aklınıza, Tahran’da o eserin de içinde 
bulunduğu bir müze bulursunuz 
mutlaka. 

Gülistan Sarayı benim için en etkileyici 
olanıdır. Bir müzeler kompleksi 
denilebilir burası için. Kacar Hanedanı 
döneminden kalma bu muhteşem 
saray, büyük bir bahçeye dağılmış çok 
sayıda gösterişli binadan oluşuyor. 
Bugün sadece küçük bir bölümü ayakta 
kalmış. Geri kalanı yıkılmış, yerine 
düz beton devlet daireleri yapılmış. 
Ziyarete açık yedi tarihi binanın 
her birinde hanedanların saltanat 
sürerken kullandıkları günlük eserler 
sergileniyor. Birinde de fotoğraf 
meraklısı Naderi Şah’ın çektiği ve 
topladığı fotoğrafların sergilendiği bir 
galeri var.

Gülistan Sarayı’nın yakınındaki 
Tahran Çarşısı ve çevresindeki 
işletmeler İran’ın finans 
merkezidir. Kurlar, altın borsası 
burada çalışıyor ve fiyatlar yıllardır 
yerleşmiş ilişkiler ağı içinde 
belirleniyor. Çarşı aynı zamanda 
Tahranlıların günlük ihtiyaçlarını 
karşıladıkları önemli bir yer. 
Yaklaşık on kilometre uzunluğunda 
kapalı mekâna sahip. Açık alanlarla 
birlikte uçsuz bucaksız bir labirent 
görünümünde. Bu pazarı tanımanın, 
ahengini ve kaosunu yaşamanın tek 
yolu, dar sokaklara kendini bırakıp 
kaybolmaktan geçer. Başka da yolu 
yoktur. Yoruldukça bir köşede çay 
molası vermek isabetli olur. Bir 
hanın avlusunda oturup gelen geçeni 
seyrederken, halıcıların kuyumcuların 
ışıltılarını izlerken, vaktin nasıl 
geçtiğini anlamaz insan. Tıpkı Tebriz’in 
büyük çarşısında olduğu gibi. Bir 
zamanlar İpek Yolu üstündeki en 
önemli duraklardan biri olan Tebriz 
Kapalı Çarşı’sı bölgenin en göz alıcı, 
zengin ve hareketli çarşılarından 
biridir.

EZELDEN EBEDE ŞİİRİN İZİNDE 
Tebriz gibi, Tebrizlilerin ‘Bazar’ 
dediği çarşının geçmişi de tarihin eski 
zamanlarına uzanıyor. Bugünkü haliyle 
üstü kapalı sokakların uzunluğu otuz 
beş kilometreyi geçiyor. Baharattan 
ipeğe, halıdan altına, giysiden 
küçük ev aletlerine, esanstan 
mobilyaya kadar her şeyin satıldığı 
çarşıda yedi binden fazla dükkân ile 
halen ayakta duran 24 kervansaray 
ve medreseler olduğu söyleniyor.  

PERSEPOLİS

TAHRAN
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Tebriz İran’ın kuzey batı ucunda, 
Anadolu’ya açılan en büyük kapısı 
aynı zamanda. Tarih boyunca böyle 
olmuş. Ticaret de kültür de sanat ve 
bilim de bu yoldan geçip gelmiş. 

Elgoli Parkı, Tebrizlilerin boş 
vakitlerinde gezinmekten hoşlandıkları 
mekanlardan biri. Bir tepenin neredeyse 
tamamını kaplayan parkın içinde, 
küçük bir göl görünümündeki havuzda 
kürek çekiyor, kıçtan motorlu tekneyle 
geziniyorlar. Özellikle yaz akşamları 
parkın her köşesi kalabalık oluyor, yol 
tarafına sıcak yaz akşamlarında küçük 
kamp çadırları kuruluyor. 

Tebriz düşünürlerin ve şairlerin 
kenti. Mevlana’nın can dostu Şems-i 
Tebrizi, bugün de sevgiyle anılıyor. 
Şehriyar ile birlikte yüzlerce şair, 
şehrin en güzel köşelerinden biri 
olan Şairler Mezarlığı’nda yatıyor.

Yazının burasında ‘Bu memleketin 
beni çekmesindeki nedenlerden biri 
şairlerdir.’ diye bir laf edeceksem 
eğer, Tebriz’deki ‘Şairler Mezarlığı’nı 
anlatmalıyım. Ama siz de bu arada 
Anadolu’da kaç şairin mezar yerini 
bildiğinizi düşünün. Siz düşünürken 
ben bu diyarda bildiğim şair mezarlarını 
sayayım: 

Tebriz’de, çağdaş İran şairi, Azericenin 
piri Şehriyar’ın anıt mezarı.  
Kimine göre dört yüz, kimine göre altı 
yüz şair, Şehriyar’la birlikte büyük bir 
bahçe içinde yatıyor; bu bir. Şiraz’da 

hemen kentin girişindeki Dervazeyi 
Kuran’da Hacı Kirman’ın kabri var. 
Şair, ömrünü geçirdiği mağaranın 
hemen yanındaki yüksek eyvanın 
altına gömülmüş; bu iki.  Yine güller ve 
şairler şehri Şiraz’ın içinde, bir yamaca 
yaslanmış Hafız’ın türbesi; üç, bir 
pınarın başında yatan Sadi’nin kabri; 
dört. Meşhed yakınlarındaki Tus’da 
Firdevsi; beş. Nişabur’da Ömer Hayyam; 
altı, Hayyam’ın yakınında Feridüddn 
Attar; yedi. Bunlar sadece benim 
bildiklerim ve ziyaret ettiklerim. Üstelik 
hiçbiri sıradan birer kabir değil. Özenli 
bahçeler içinde, anıtsal yapıların altında 
uyuyor İran’ın şairleri. 
Ve burası ‘Şairler Mezarlığı’ diye 
biliniyor.

Kabirlerin ortak özelliği saygın birer 
ziyaret yeri olması. Yasak savma, 
yıldönümlerinde sıradan ve resmî 
törenlerle anılmıyor şairler. İranlılar, 
ne zaman denk gelirse gidip şairlerini 
yokluyorlar. İyi havalarda, hafta 
sonlarında, şöyle bir kafa dinlemek için, 
dışardan gelmiş misafirleri gezdirmek 
için, bayramda, seyranda şairleri ziyaret 
ediyorlar. Baş uçlarında dua okuyanlar 
da var, şiirlerini mırıldananlar da. 

Türbelerin yerleştiği bahçelerin uygun 
bir yerine küçük çayhaneler yapılmış. 
Kadın erkek, çoluk çocuk İranlılar 
oturup hem demleniyor hem de oradaki 
kitaplıktan bir cilt çekip, olmazsa kabir 
çevresindeki mermerlere kazınmış 

beyitleri okuyarak gün geçiriyorlar. 
Bazı günler iğne atsan yere düşmüyor 
buralarda. Kısacası üç yüz, beş yüz 
yaşındaki şairler bu anlamlı ziyaretlerle 
hâlâ yaşıyor İran’da. Anıtsal mezarları 
çevreleyen bahçelerden hoş bir müzik 
yayılıyor etrafa. Genellikle santurla 
yumuşak havalar çalınıyor. Şairin 
dizelerinden yapılmış besteler okunuyor. 
Özellikle Hafız’ın kabrinde çağdaş İran 
müziğinin üstadı Mohammed Rıza 
Seceriyan’ın Hafız Divanı’ndan yaptığı 
besteler yürek titretiyor. 

Öyleyse biz de Hafız için Yahya Kemal’in 
yazdığı dizelerle bu yazının kubbesini 
dikelim.

Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış.

Yeniden her gün açarmış kanayan 
rengiyle, 

Gece bülbül ağaran vakte kadar 
ağlarmış. 

Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. 

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde.

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca 
tüter.

Ve serin serviler altında kalan 
kabrinde, 

Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül 
öter.
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Günlük yaşamda sıklıkla karıştırılan ‘etik’ 
ve ‘ahlak’ kavramları arasındaki farkı 
belirterek başlayalım söze. Ahlak; yazılı 
olmayan, iyi ve doğru kabul edilerek toplum 
tarafından onaylanan ya da yanlış kabul 
edildiği için kınanan ve cezalandırılan 
davranışlar ve uygulamalar bütünü olarak 
karşımıza çıkarken etik; bu davranış veya 
uygulamaların neden doğru veya yanlış 
kabul edildiğini sorgulayan felsefe dalıdır 
ve ahlaklı olanın ne olduğunun, neden 
doğru kabul edildiğinin cevabını arar. Bu iki 

kavram günlük dilde o kadar 
iç içe geçmiş durumdaki 
sıklıkla birbirinin yerine 
kullanıldığına da şahit 
oluyoruz.

NİLÜFER KIRAÇLI 
LEBLEBİCİOĞLU

Dr. BURAK 
LEBLEBİCİOĞLU

BİR ERKEK

iŞLETME ETiĞi

BİR KADIN
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Özellikle son yarım asrı 
aşkın zamandır bireyler 
gibi işletmelerin de 

davranışlarının ahlaklı olup olmadığı 
sorgulanıyor. Zira işletmeler de bireyler 
gibi toplum içinde yaşayan organik 
yapılar ve içinde bulundukları dünya 
tarafından şekillendirilirken; ürettikleri 
strateji ve politikalardan ürün ve 
hizmetlere kadar birçok 
çıktı ile toplumlara yön veriyor, değer 
katıyorlar. Bu nedenle doğru ve kabul 
edilebilir davranmak gibi birtakım 
zorlayıcı yasal ve ahlaki yükümlülüklere 
sahip olmalılar. Aksi takdirde tıpkı 
bireyler gibi ait oldukları toplum veya 
içinde bulundukları hukuk sistemi 
tarafından cezalandırılmaları 
kaçınılmaz olur.  

Doğal kaynakların tükenmesiyle çevreye 
karşı sorumluluklarımızın artması, 
çevreci grupların etkileri, tüketici 

hakları, müşteri tatmini, iş yaşamında 
kadının yeri, insan hakları arayışı, 
rekabetin artmasıyla artan her türlü hak 
ihlali (insan-hayvan-doğa) gibi sebepler, 
işletmelerde etik kavramını daha 
da önemli ve dikkat çeken bir konu 
haline getirdi. Ahlak kavramı; günlük 
yaşamda her ne kadar rüşvet, yolsuzluk 
gibi sorgulanması ve saptanması 
kolay olan olaylara konu olsa da 
şirketlerde ayrımcılıktan kayırmaya, 
sömürüden mobbinge birçok konuda 
sorgulanmaya değer bir yaklaşım 
olarak karşımıza çıkıyor. Sıklıkla 
duyduğumuz işletme etiği, iş etiği, 
etik liderlik, pazarlamada etik, insan 
kaynaklarında etik davranış diye uzayıp 
giden bir liste sıralasak da temelde yola 
başlayacağımız soru oldukça basit: 
Herkesin yararına, toplumun 
yararına, doğanın yararına olanı 
seçiyor muyuz? İçinde yaşadığımız 

topluma zarar vermeden hizmet 
edebiliyor muyuz? Çalışanlarımıza, 
müşterilerimize, hastalarımıza, 
paydaşlarımıza karşı adil, eşit, 
demokratik, saygılı ve sorumlu 
davranıyor muyuz? Ve bize 
yapılmasını istemediğimizi 
gerçekten yapmaktan kaçınıyor 
muyuz? 

Volkswagen firmasının dizel araçlarda 
kullandığı gaz salınımını düşük gösteren 
bir yazılım kullanarak markayı çevre 
dostu göstermesi ve ardından böyle 
olmadığının gündeme bomba gibi 
düşmesi, son zamanların konuya dair 
çarpıcı örneklerinden biri sayılabilir. 
Gelinen son noktada Volkswagen’in 
sarsılan imajının yanı sıra milyarlarca 
euro maliyete katlanması da cabası. 

YÖNETİMDE ETİK 
Organizasyon ahlakını oluşturmanın 
temel anahtarı liderlik ve yönetim 
ahlakının oluşturulmasıdır. Şirket 
kurucusu veya yöneticilik yapan kişinin 
davranış ve uygulamaları şirketin 
örgüt kültüründe ve etik değerlerin 
benimsenmesinde belirleyici bir etkiye 
sahiptir. “Ön tekerlek nereye, arka 
tekerlek oraya” misali yöneticinin 
öncü ve tutarlı olması gerekir. Yapılan 
işin doğasına göre işletmelerin bütün 
bölüm ve departmanlarında iş etiği 
konu olsa da asıl lokomotif işletmenin 
yönetim ahlakıdır. 

DOĞRU MESAJ VERMEK KOLAY 
PEKİ YA UYGULAMALAR? 
‘Önce insan’ sloganını duvarlara 
yazdıran yönetime, SSK primleri 
eksik ya da asgari ücretten yatırılan ya 
da kıdem tazminatı birikmesin diye 
çıkışı yapılarak tekrar girişi yapılan 
çalışan nasıl inanabilir? ‘Bireysel 
sorumluluk bilinci ve ahlaki 
değerlerden’ dem vuran yönetime, 
çalıştığı firmanın vergi kaçırdığını 
duyan, sigortasız işçi çalıştırdığına 
tanık olan, arıtma tesislerini ve baca 
filtresini çalıştırmadığını bilen işçi nasıl 
güven duyabilir? “Size güveniyoruz 
unutmayın ki biz bir aileyiz.” diyen 
bir genel müdürün sözü, şirketten 
çıkarken üstü aranan işçi için ne kadar 
inandırıcı olur? Ya da “Katılımcı olun 
hepinizin düşüncesi benim için çok 
önem taşıyor.” diyen bir yöneticiye, 
fikrini söylediği zaman “Sen kendi 
işine bak.” iması alan bir işçi nasıl saygı 
duyabilir? 

ö
NİLÜFER KIRAÇLI LEBLEBİCİOĞLU



YÖNETİM & PAZARLAMA

Ekim-Kasım-Aralık 201942

 REKABETE KAPILIP…
Etik davranıştan belki de en çok 
rekabet sırasında bahsetmek yerinde 
olur; çünkü en çok kriz ve rekabet 
dönemlerinde etik davranışlar ihmal 
edilebilir. Etik kültürün benimsenmesi 
konusunda bir diğer önemli faktör ise 
işletmenin kısa ve uzun vadeli stratejik 
hedefleridir. Kar maksimizasyonu elbette 
bütün işletmelerin önceliği ve var olma 
sebebidir; ancak bunu ne kadar agresif 
gerçekleştireceğiniz, nasıl bir rekabet 
stratejisi geliştireceğiniz ve bütün bu 
süreçlerde ne kadar etik davranacağınız 
sizin seçiminizdir. 

Piyasada rekabet ederken rakibini 
kötüleyen, rakip firmanın ürün veya 
hizmeti için kamuoyuna asılsız haberler 
sunarak davalık olan birçok işletmeden 
bahsetmek mümkün. Rekabet; ahlaklı 
olduğu müddetçe işletmeye yarar 
sağlayan, işletmeleri ve çalışanları 
dikkatli ve zinde tutan bir olgudur. Etik 
olmayan bir rekabet ise zaman, para ve 
itibar kaybından başka bir şey getirmez.

PEKİ NASIL YOLA ÇIKABİLİRİZ? 
Bir işletmedeki ahlaki bilinç; sektöre, 
tedarikçilere, devlete, rakiplere, 
kanunlara, kamuoyuna, çalışanlarına ve 
paydaşlarına karşı sorumluluklarını 
yerine getirme derecesi ile doğru 

orantılıdır. Ancak;

1. Etik standartlar belirleyerek,

2. Yasalara tamamen uygun standartlar 
oluşturarak,

3. Çalışanlarınızı bütün hakları 
ve yükümlülükleri konusunda 
bilgilendirerek,

4. Karar alma süreçlerinizde işletme 
içi ve kamuoyunda şeffaf bir süreç 
yaratarak,

5. Yönetim yapısını ve sistemi 
bozulmalar ile mücadele edebilecek 
bir forma sokarak,

6. Yönetim karar ve politikalarını etik 
davranış geliştirmeye uygun hale 
getirerek etik bir işletme olabilirsiniz 
(OECD Etik Prensipler 1998).

İNSAN KAYNAKLARINDA ETİK 
Sağlıklı ve doğru bir yönetim anlayışına 
sahip olmadıkça, doğru insanlara sahip 
olsanız bile bunu fark edemeyebilirsiniz. 
Güven ve adalet duygusu 
gelişmedikçe, dünyanın en mükemmel 
personellerine de sahip olsanız onların 
performansından maksimum derecede 
yararlanamazsınız. Çünkü yönetmeye 
çalıştığınız şey insandır ve bir tanımı 
yoktur.  Bu nedenle güven ve adalet 
duygusu oluşturmak, etik kurallar 
belirlemek ve ahlaki davranış insan 

kaynaklarında ayrı bir öneme sahiptir. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere 
kurumsallaşmanın öncelikli 
kriterlerinden biri de organizasyon 
kültürü ve etiktir. Kültürünüzü 
oluştururken finansal hedefleriniz kadar 
etik değerlerinizi de ön planda tutmak 
uzun vadede daima kazandırır. 
Zira çalışanlarınızın kurum 
aidiyetinden yaptığı işe duyduğu saygıya, 
piyasadaki işveren imajınızdan personel 
devir hızınızın azalmasına ve entelektüel 
sermaye kalitenizi artırmaya kadar birçok 
konuyu etkileyecektir. Çalışanlarınızın 
eşitlik-hakkaniyet arayışına olumu cevap 
bulması ve en önemlisi çalıştığı kuruma 
güvenmesi size er ya da geç sayısız 
avantajla geri dönecektir. Sizin 
getireceğiniz her kural ve bununla 
örtüşen her eylem, çalışanlara 
ilişkin etik değerlerin belirlenmesinde 
etkili olacaktır.

Yola işletmenizde etik kurallar 
belirleyerek bunları rutin dönemlerin 
yanında özellikle kriz zamanlarında 
uygulayarak başlayabilirsiniz. İş ahlakına 
yönelik davranışların ödüllendirilmesi, 
ahlak konusuna verilen önemin yazılı 
ve sözlü olarak açıkça hissettirilmesi, 
konu ile ilgi eğitimler sağlanması ve 
hukuksal düzenlemelere norm ve 
standartlara yer verilmesi, uzun vadede 
ahlaki organizasyonel kültürü ve 
kurumsallaşmayı güçlendirecektir. 



Ekim-Kasım-Aralık 2019

YÖNETİM & PAZARLAMA

43

PAZARLAMADA ETİK
Pazarlama etiği, ahlaki standartların 
pazarlama kararlarına, davranışlarına 
ve kurumlarına nasıl uygulandığına 
dair sistematik bir çalışma olarak 
belirtilebilmesinin yanında, etik 
kavramının tıp ya da hukuk etiği 
gibi uygulamalı bir alanı olarak da 
belirtilebilir. Etik pazarlama; şeffaflık 
güvenilirlik, sorumlu pazarlama 
politikalarını kapsayarak tüketici 
ve paydaşlara dürüstlük ve adaleti 
sergileyen uygulamalara vurgu yapar. 

Ahlaki davranış; pazarlama 
müdüründen satış yönetimine, 
dağıtımdan müşteri hizmetlerine, 
reklam biriminden halkla ilişkiler 
birimine kadar pazarlamaya dâhil 
olan tüm personeli kapsamalı ve 
herkes tarafından benimsenmelidir. 
Bu nedenle işletmeler hem sektörün 
hem ürünlerinin hem de müşterilerin 
ve tüketicilerin beklediği etik kodları 
çok iyi okuyup bunu tüm pazarlama 
departmanlarına yerleştirmelilerdir. 
Bir başka ifade ile etik değerlerde 
karşılaşılan çelişkili kavramlar, etik 
karar verme ve uygulamada işletme 
çalışanlarını yanlış yönlendirebilir. 
Örneğin dünyanın en büyük iki 
içecek firmasından biri olan Pepsi, 
global bir firma olmanın getirdiği 
zorunluluklar gereği, etik değerlere 
bağlı ve kurumsal yapılanmasında 
da etik değerleri uygulayan bir firma 
olarak bilinmektedir. Ancak Pepsi’nin 
zaman zaman ezeli rakibi Coca Cola’yla 
saldırgan bir pazarlama tutumu 
ile rekabet ettiği de görülmüştür. 
Bunlardan en çarpıcı olanı ve daha 
sonra da yasaklanan bir reklamda 
Pepsi makinesine boyu yetişmediği 
için Coca Cola makinesinden iki kutu 
kola alan bir çocuk kutuların üstüne 
çıkarak Pepsi’yi alabilmesi her ne 
kadar işletme genelinde etik kodlar 
olsa da etik değerlerin rakiplerle 
mücadelede dünya devlerince bile 
çiğnendiğini gösteren güzel bir örnek. 
Sonuç olarak, etik kodların tüm işletme 
çapında uygulanması, firmanın tüm 
departmanları tarafından uygulanması 
anlamına gelmeli ve pratikte de bu 
departmanlar arasında herhangi bir 
çelişki olmamalıdır.

Pazarlama etiği sorunları örnekte 

olduğu gibi sadece belli başlı büyük 
firmalarda değil, çeşitli türlerdeki 
firmalarda da sıkça ortaya çıkabilmekte. 
KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlardan STK’lara 
kadar tüm kurumlar pazarlama etiği 
kavramını çok iyi irdelemek ve etik 
kodları tüm pazarlama departmanına 
ve işletme geneline benimsetmek 
zorundadırlar.

Etik genellikle öznel ahlaki seçimlerle 
ilgilendiğinden, bu noktada sorulması 
gereken soru; pazarlamada hangi 
etik konulara uygulanacak ahlaki 
standartların olması gerektiğidir. 
Mesela, bir reklam metin yazarı için 
kadınların nesnelleşmesini içerebilecek 
müstehcen ancak yasal bir cinsel 
stereotipleme kullanmak uygun mudur?   

Pazarlamada etik denince akla sadece 
reklam ya da satış tutundurma 
faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 
pazarlama uygulamaları gelmemelidir. 
Çünkü etik pazarlama, pazarlamanın 
kapsamında olan tüm alanlarda 
karşımıza çıkmaktadır.

ETİK PAZARLAMANIN 
7 TEMEL BAKIŞ AÇISI 
Etik pazarlamanın otoritelerce kabul 
edilmiş ve etik pazarlamanın bir nevi 
işlevselliğini ve çerçevesini çizen 7 temel 
bakış açısı ortaya atılmıştır. Buna göre: 

1. Etik pazarlamada her zaman 
insanlar ilk sıradadır. 

2. Etik pazarlamacılar, yasada 
belirtilen asgari yükümlülükleri 
aşan davranışsal standartlar 
sağlamalıdır.

3. Pazarlamacılar, pazarlama 
kampanyalarını planlarken 
niyetlerinden ve pazarlama 
eyleminin araç ve sonuçlarından 
sorumludur.

4. Pazarlama kuruluşları, yönetici ve 
çalışanlarında daha iyi bir ahlaki 
hayal gücü geliştirmelidir. 

5. Pazarlamacılar, temel etik ilkeler 
standartları geliştirmeli ve 
bunları benimsemelidir.

6. Etik pazarlama kararları için paydaş 
oryantasyonunun benimsenmesi 
esastır.

7. Pazarlama organizasyonları etik 
karar verme protokolünü 
tanımlamalıdır.

DR. BURAK LEBLEBİCİOĞLU
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PAZARLAMADA UYULMASI 
GEREKEN EVRENSEL ETİK 
NORMLAR NEDİR?
Buna göre pazarlamacılar:

n Zarar vermemelidir. Tüm yasalara 
ve düzenlemelere uyarak bilinçli 
olarak zararlı eylemlerden veya 
eksikliklerden kaçınmak anlamına 
gelir.

n Pazarlama sistemine olan güveni 
artırmalıdır. Gerek ürün tasarımı 
ve fiyatlandırma gerek iletişim ve 
dağıtımda aldatmacadan kaçınmak 
gerekse dürüst işlem için çaba 
göstermek anlamına gelir.

n Etik değerleri (dürüstlük, 
sorumluluk, adalet, saygı, 
şeffaflık ve vatandaşlık) 
benimsenmelidir. Bu, temel 
değerleri teyit ederek ilişkiler kurmak 
ve tüketicilerin pazarın bütünlüğüne 
olan güvenini artırmak anlamına 
gelir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 
PAZARLAMA ETİĞİ
Pazarlama etiği, diğer tüm sektörlerde 
olduğu gibi sağlık sektöründe de uzun 
yıllardır tartışma konusudur. Sağlık 
kuruluşları, hastaneler ve uygulamalar 
hasta çekmek için reklam harcamaları 
konusunda gerçekten kendilerini iyi 

hissedebiliyor mu? Peki hastalar bundan 
ne kadar etkileniyor? 

Günümüzde her geçen gün değişen 
sağlık sektöründe, pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirmek ihtiyaçtan çok bir 
zorunluluktur; zira hastalar çok 
daha bilinçli, ne istediğini bilen ve 
araştıran tüketicilerden oluşmaktadır. 
Hastaların en yakın hastaneyi seçtiği 
günler çok uzun zaman önceydi ve 
sektörel gereklilikler her geçen gün şekil 
değiştiriyor. Rekabetin de artmasıyla 
birlikte artık sağlık sektöründe de 
işletmelerin hayatta kalabilmesi 
zorlaşmakta, bu durum da onları belki 
de daha agresif pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Haliyle 
özellikle sağlık sektörü söz konusu 
olunca hayata geçirilen bu pazarlama 
faaliyetlerini toplum, norm ve 
değerlere göre etik açıdan sorgulamaya 
başlanmıştır.   

ETİK OLARAK PAZARLAMA 
YAPMAYI SAĞLAMA
Kuruluşunuza zaman ve para yatırdınız 
ve doğal olarak hizmet verdiğiniz 
sektörde görülmeyi hak ediyorsunuz. 
Hastalar, sunduğunuz yüksek bakım 
standardına ilişkin ayrıntılı bilgiyi hak 
ediyor. Onları en iyi seçime yönlendiren 
doğru bilgi ve pazarlamayı sağlamayı 
kendinize ve hastalarınıza borçlu 
olduğunuz gerçeği artık karşınızda. 

Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık 
hizmetini bulmasına siz yardımcı 
oluyorsunuz. Ama bunları yaparken 
etik açıdan kimsenin aklında herhangi 
bir şüphe bırakmamanız gerekmektedir. 
Zira Shakespeare’in de dediği gibi 
“Güven ruh gibidir, terk ettiği 
bedene asla geri dönmez.” ve etik 
davranılmadığına ilişkin bir şüphe 
veya güven kaybının ne yazık ki sağlık 
sektöründe geri dönüşü olmayabilir. Bu 
yüzden dünyadaki çoğu sağlık sektörü 
mensubuna önerilen ve uygulanan bazı 
özel kurallar vardır:

n  Tıbbi kurulların belirttiği tüm 
pazarlama ve reklamcılık kurallarına 
uyun. 

n  Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri 
ile uyumlu olun ve gerçek hasta 
bilgilerini kullanırken tüm yasal 
dayanaklarınızı iyi bilin.

n  ‘En iyi’, ‘en etkili’ gibi iddialı 
sözlerden veya ispat edemeyeceğiniz 
her türlü şeyden kaçının.

n  Gerçekleştiremeyeceğiniz sonuçlar 
vaat eden ifadeler kullanmayın.

n  Rakiplerinizi küçük düşürücü 
pazarlama faaliyetlerinden 
uzak durun veya diğer sağlık 
kuruluşlarının veya doktorların 
yetersiz olduğunu iddia etmeyin. 

n  Değerinizi kendi uzmanlığınız ve 
becerilerinizle kanıtlayın.





HUKUKİ BAKIŞ

Ekim-Kasım-Aralık 201946

İşletmeler açısından borcu 
doğuran belge olan fatura, 
hem malı ya da hizmeti teslim 
eden taraf hem de malı ya da 
hizmeti teslim alan taraflarca 
hukuki ve mali açıdan büyük 
önem arz etmektedir.

FATURA İSPAT YÜKÜ
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Fatura, emtia veya yapılan 
iş karşılığında müşterinin 
borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya 
işi yapan tüccar tarafından müşteriye 
verilen ticari vesikadır.

Türk Ticaret Kanunu 23.maddesinde 
faturanın özellikle tacirler arasında 
ifaya yönelik bir ispat aracı olduğu, 
süresinde itiraz edilmemekle zorunlu 
içeriği sayılan hususlar yönünden 
düzenleyen lehine, adına fatura 
düzenlenenin aleyhine, bir karine 
getirilmiştir. Söz konusu karine aksi 
ispat edilebilen adi bir karinedir.

Buna göre fatura düzenleyen tacirin 
söz konusu karineden yararlanabilmesi 
için fatura düzenleyenle, adına 
fatura düzenlenen arasında akdi 
ilişki bulunması ve faturanın akdin 
ifasıyla ilgili olarak tanzim edilmesi 
gerekmektedir. 

FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ
Faturanın delil teşkil edebilmesi 
için mutlaka alıcıya tebliğ edilmesi 
gerekmektedir. Faturanın herhangi 
bir şekilde muhataba ulaştırılması 
yeterlidir. Faturanın muhataba 
ulaştığını ispat edebilmek için, iadeli 
taahhütlü mektup ile noter vasıtasıyla 
yahut kargo yolu ile gönderilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca tutulacak bir 
zabıt ile bizzat da tebliğ edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 23.maddesinin 
ikinci fıkrası gereği sekiz gün içinde 
faturaya itiraz edilmesi durumunda 
fatura içeriğinin doğru olduğunu 
faturayı düzenleyen tacirin ispat 
etmesi gerekir. (24.12.2003 Tarih 
ve 25326 Sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan Yargıtay İçtihatları 
Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 
27.06.2003 Tarih ve E:2001/1, 
K:2003/1 sayılı kararı) Söz konusu 
sekiz günlük süre, faturanın alıcıya 
tebliği tarihinden itibaren başlar. 

Önemle belirtmek gerekir ki, itirazın 
bu süre içerisinde karşı tarafa varmış 
olması geçerli bir itiraz bakımından 
gerekli değildir. Bu bakımdan, itiraz 
mektubunun sekiz gün içerisine 
postaya verilmiş olması yeterlidir.

Yargıtay kararlarına göre itiraz 
edilen fatura, artık alıcı aleyhine delil 
oluşturmayacaktır. Farklı bir deyişle, 

faturanın içeriğinin doğruluğunu 
ispat etme yükümlülüğü faturayı 
düzenleyene (satıcıya) geçmektedir. 
Özellikle ihtilafın hukuki olarak 
ispatının zor olduğu durumlarda 
itirazın noter aracılığı ile yapılması bu 
anlamda daha uygun olacaktır. 

Fatura sözleşmenin ifa safhasıyla ilgili 
olduğu için TTK 23/2. maddesine göre 
süresinde itiraz olunmamak suretiyle 
kabul edildiği varsayılan fatura içeriği 
ancak faturada yer alması olağan 
sayılan satılan malın cinsi veya yapılan 
işin adedi, türü, bedeli gibi hususlara 
ilişkin olabilir. Dolayısıyla fatura 
ile taraflar arasındaki sözleşmenin 
şartlarının değiştirilmesi mümkün 
değildir, fatura bir sözleşme de değildir. 
Faturanın üzerindeki cezai şart ve 
faize ilişkin kayıtlar geçerli değildir.

Faturanın sözleşmenin kurulması 
safhasıyla ilgili olmayıp ifasına 
ilişkin olması nedeniyle öncelikle 
taraflar arasında temel bir borç 
ilişkisinin bulunması gerekliliğinden 
bahsetmiştik. Taraflar arasındaki 
ticari ilişki yazılı bir sözleşmeye 
dayanıyor ise faturanın bu sözleşmeye 
uygun olarak düzenlenmiş olması 
gerekmektedir. Sadece faturanın tebliğ 
edilmesi ve tebliğden itibaren sekiz 
gün içinde itiraz edilmemesi akdi 
ilişkinin varlığının kanıtı değildir. 
Bu nedenle akdi ilişkinin inkârı halinde 
faturayı düzenleyen kimsenin bu 
ilişkinin varlığını kanıtlaması gerekir.

Satılan malın alıcıya teslim edilmek 
üzere satıcı tarafından taşındığı veya 
taşıttırıldığı hallerde, satıcı tarafından 
irsaliyeli fatura düzenlenebileceği 
gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi 
de düzenlenebilecektir.  İrsaliyeli 
fatura düzenlenmesi halinde ayrıca 
sevk irsaliyesi düzenlenmesine 
gerek bulunmamaktadır. İrsaliyeli 
fatura hem faturanın hem sevk 
irsaliyesinin şartlarını bir belgede 
toplama özelliğine sahip bir 
vesikadır.

KONSİNYE SATIŞ
Malın teslim edildiğini ispat malı 
satanın yükümlülüğündedir. Bu 
noktada malın teslimiyle ilgili ispat 
yükünün ortadan kaldırılması için 
konsinye satışından bahsetmekte 
fayda vardır.

Konsinye satışı, malların mülkiyetinin 
devredilmeksizin, diğer bir anlamı 
ile gönderilen malların mülkiyetinin 
satıcıda kalması kaydıyla, konsinye 
malı alan durumundaki kimseye 
verilmesi olarak açıklayabiliriz.

Malı gönderen işletmeye konsinyatör, 
malı satmak üzere teslim alan 
işletmeye de konsinye denmektedir.

Malın konsinyeye teslimi satıştan çok 
bir emanet işlemi niteliğindedir. Çünkü 
malın mülkiyeti, konsinye tarafından 
satılıncaya kadar konsinyatör 
üzerinde kalmaktadır. Esas itibariyle 
konsinyenin görevi, malın satışına 
aracılık yapmaktır.

Konsinye ile satışlarda taraflar 
arasında konsinye hizmet 
sözleşmesi yapılmaktadır. Malın karşı 
tarafa teslimi zaten sözleşmeyle ispatlı 
olduğundan (mal zaten konsinyenin 
elinde olduğundan) fatura kesildiğinde 
malın teslimine ilişkin ayrıca irsaliyeye 
gerek yoktur. Bu nedenle konsinye 
hizmet sözleşmesi yapmak firmalar 
açısından önem taşıyacaktır.

Fatura teslim edilmemiş olsa bile arada 
bir sözleşme varsa ve bu sözleşmeye 
istinaden iş yapıldıysa artık borcun 
doğmadığı iddia edilemez. Fatura artık 
yalnızca bu ilişkini içeriğini belirten bir 
vesika haline gelmektedir. 

SGK FATURALARI HAKKINDA 
SGK’ya gönderilen faturalardaki 
malzemelere ilişkin olarak da 
benzer bir durum söz konusudur. 
Bu faturalarla ilgili olarak çekişme 
konusu artık malın teslim edilip 
edilmediğinden ziyade, malzemenin 
hasta için kullanılıp kullanılmadığı 
noktasındadır.

Hastaların adı, soyadı ve T.C kimlik 
numarası yazan fatura kayıtlarının 
ihtilafın çözümünde büyük önemi 
bulunmaktadır.  HMK 221.maddesi 
gereğince mahkeme, üçüncü kişi veya 
kurumun elinde bulunan bir belgenin 
taraflarca ileri sürülen hususun ispatı 
için zorunlu olduğuna karar verirse, 
bu belgenin ibrazını emreder. Belgeyi 
ibraz etmesine karar verilen herkes, 
elindeki belgeyi ibraz etmek; belgeyi 
ibraz edememesi hâlinde ise bunun 
sebebini delilleri ile birlikte açıklamak 
zorundadır.

F
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Mahkeme yapılan açıklamayı 
yeterli görmezse, bu kimseyi tanık 
olarak dinleyebilir. Bu sayede hangi 
malzemelerin kullanıldığı, caride ne 
kadar malzeme kaldığı açık şekilde 
görülecektir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu 2012/720 E. 2013/266 K. 
sayılı 20.2.2013 tarihli kararında 
“…davacı alacaklının, davalı borçludan 
icra takibi yoluyla talep edebileceği 
alacak miktarının tespiti için icra takip 
tarihi itibariyle davalı tarafından 
üçüncü kişilere satışı fiilen gerçekleşen 
ürünlerin tespiti ve bu ürünler için taraflar 
arasındaki sözleşme uyarınca ödenmesi 
gereken bedelin tespiti gerektiği…” 
hususunda tereddüt bulunmamaktadır. 
Oysa yerel mahkemece taraflar arasındaki 
sözleşmenin konsinye satış sözleşmesi 
olduğu değerlendirilerek verildiği ifade 
edilen hükme dayanak yapılan bilirkişi 
raporlarında açıklanan şekilde bir 
araştırma ve tespit yapılmış değildir.

O halde yerel mahkemece yapılması 
gereken, icra takip tarihi itibariyle davalı 
işyerinde üçüncü kişilere fiilen satışı 
gerçekleşen ürünlerin tespiti ile 
bu satışlar nedeniyle sözleşme 
hükümleri uyarınca muaccel olan 
davacı alacağının tespitiyle davalının 
icra takibine vaki itirazının bu miktar 

için iptaline karar vermekten ibarettir.” 
denilmiştir.

ELEKTRONİK FATURA KABUL VE İTİRAZ HAKKI
Son olarak 2010 yılında ticari hayata 
giren ve 2014 yılından itibaren zorunlu 
olarak geçiş yapılan e-Fatura ve buna 
ilişkin bazı temel noktalara değinmekte 
fayda var. 

Yaygın olarak kullanılan belgelerden biri 
olan faturanın elektronik belge olarak 
düzenlenmesi, elektronik ortamda 
iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine 
ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 
397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

E-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, 
kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere 
sahip olduğu, e-Faturanın, bu tebliğde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
düzenlenmesi, gönderme veya alma 
işlemlerinin de Başkanlık tarafından 
oluşturulan e-Fatura uygulaması 
aracılığı ile gerçekleştirilmesinin zorunlu 
olduğu belirtilmiştir.

E-Fatura, temel fatura ve ticari 
fatura olmak üzere iki temel kural 
üzerinde işletilmektedir. Temel fatura 
senaryosunda satıcı firma tarafından 

alıcıya belli format ile ulaştırılmış olan 
belge ile ekranda onay ve ret butonu yer 
almamaktadır. Bu fatura senaryosunda 
karşı tarafın bunu kabul etmesi 
öngörülmüş ve itiraz hakkı teknik olarak 
tanınmamıştır.

Diğer taraftan ticari fatura 
senaryosu ile satıcı tarafından 
alıcıya elektronik ortamda 
gönderilen ‘Ticari Fatura’ ile ilgili 
olarak karşı tarafa bunu kabul ya da 
itiraz hakkı tanınmaktadır.

E-Fatura için itiraz usulüne 
baktığımızda düzenlenmiş ve alıcısının 
posta kutusuna başarılı şekilde 
iletilmiş e-Fatura, itiraz halinde alıcı 
ile satıcı arasındaki hukuki ihtilaf 
süreci tamamlanıncaya kadar geçerli 
kabul edilmesi gerekmektedir. Alıcı 
tarafın hukuki ihtilafa (itiraza) konu 
hususlarının, satıcı tarafından yasal 
ve zorunlu olarak yerine getirilmesi 
için itirazın Türk Ticaret Kanunu’nun 
21’inci maddesinde belirtilen sürede 
yapılması gerektiği açıktır. Süresinden 
sonra gerek e-Fatura uygulaması 
üzerinden ‘ret’ yanıtı ile gerekse harici 
yollar ile yapılan itirazların satıcı 
tarafından kabul edilme zorunluluğu 
bulunmamakta olup düzenlenmiş 
e-Faturanın taraflar arasındaki işlemlere 
dayanak teşkil etmesine hukuki bir 
engel bulunmamaktadır.
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Ücret ve ödül yönetimi, en önemli insan kaynakları 
yönetimi işlevlerinden biridir. İşletmeler her 
durumda verimliliği arttırmak için bir ücret ve ödül 
sistemi kurmak zorundadırlar. 

iŞLETMELERDE 
üCRET YöNETiMi
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Size gerçek bir hikâye 
anlatacağım. İş 
başvurusunda bulunduğu ve 

ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği şirkete 
ne kadar maaş alacağını sorduğu için 
ikinci mülakatı iptal edilen Taylor 
Byrnes’in hikayesi. Taylor Byrnes, 
gıda dağıtım hizmeti yapan bir şirkete 
iş başvurusunda bulunur. İlk telefon 
görüşmesinden sonra, Taylor bu 
pozisyonla ne kadar maaş ve sosyal 
haklara sahip olacağını sorar. İşte 
bu noktada dananın kuyruğu kopar 
ve ilgili İK uzmanı “Sorularınız, 
önceliklerinizin şirketimiz 
öncelikleriyle senkronize 
olmadığını gösteriyor.” gerekçesiyle 
ikinci görüşmenin iptal edildiğini 
söyler. Bir de üstüne üstlük “Şirket 
hedeflerimiz doğrultusunda 
ücretlere değil, çok çalışmaya ve 
sabırlı olmaya inanıyoruz.” denilir. 
Yaşadığı deneyimi tweet atarak şirkete 
boykot çağrısı yapan Taylor’ın tweeti 
binlerce kullanıcı tarafından paylaşılır 
ve pek çok kişiyi kızdırır. “Demek maaş 
hakkında bilgi isteyince iç motivasyona 
sahip girişimci kişilikler olamıyoruz.”, 
“Biz aslında senin bizi önemseyeceğin, 
bizimse senin açlıktan ölüp ölmediğini 
umursamayacağımız tek taraflı bir 
ilişki arıyoruz.”, “ Hala bizim için en 
büyük çalışma motivasyonu para 
değilmiş gibi numara yapılmasından 
sıkıldım.”. Bunlar gelen binlerce 
tweetten sadece birkaç tanesi... 
Sonrasında ne mi olur? Gelen tepkiler 
üzerine, şirket genç kadına ulaşarak 
özür dilediğini ve ikinci mülakata 
davet edildiğini açıklar. Şirket ayrıca, 
gelecekte buna benzer olayların tekrar 
etmemesi için personelin eğitimine 
daha fazla ağırlık vereceğini de 
belirtir. Taylor şu anda bu şirkette 
çalışıyor mu bilemiyoruz ama bu 
hikâyenin, çalışanlarını ücretli köleleri 
zanneden şirketlere örnek olması 
gerektiği çok açık.

EMEK ÜCRET İLİŞKİSİ
Ücret, örgüte sunulan emeğin veya 
yapılan katkının karşılığıdır; ancak 
elbette bir örgütte çalışan bireylerin 
emek ve katkıları eşit değildir. Çok 
farklı yetkinliklere sahip emeğin, 
birbirinden çok farklı özellikleri 
taşımasından ve aynı zamanda işin 
sonuçlarının çok farklı fiziksel ve 
ruhsal koşullara göre değişkenlik 
göstermesinden kaynaklanan bir dizi 
faktörü ele almak gerekmektedir. 

Dolayısıyla insan emeği için ödenen 
ücretin belirlenmesi sanıldığı 
kadar kolay olmaz. Bu bağlamda 
ödül yönetimi ile ücret yönetimi 
sistemlerinin birbirlerini tamamlaması 
beklenir. 

Şirketlerin pozisyonlara göre 
belirlediği maaş skalaları, ücret 
dağılımları ve birimlerin bütçeleri 
bulunmalıdır. İster kurumsal şirket 
ister patron şirketi olsun, çalışanlar 
arasındaki maaş dengesini tecrübe 
ve niteliğe göre dengelemek, aynı 
zamanda yıllık bütçeye göre hareket 
etmek imkânı sunar. Bu sistemler her 
şirkette kullanılıyor mu orası tartışılır; 
ancak kurmak istersek ne yapmalıyız 
sorusunun cevabını gelin birlikte 
arayalım. 

TOPLAM ÜCRET PAKETİ NEDİR?
İlk işimiz; işletmemizde 
oluşturacağımız ücret politikamız ile 
nasıl bir ücret yönetimi kuracağımızı 
ve hangi ücret bileşenlerini 
kullanacağımızı belirlemek olmalıdır. 

Ücretin bileşenleri; temel ücret ve 
temel ücrete ilave edilen değişken 
ücret, ek yararlar ve sosyal 
yardımlardır.

Temel ücret, genellikle personelin 
üstlendiği işin değerine, bazen de sahip 
olduğu beceri ve yetkinliklere göre 
belirlenen ve belirli bir dönem boyunca 
garanti edilmiş olan ana-kök ücreti 
ifade eder. Değişken ücret, personelin 
ölçülebilir performansına göre verilen 
özendirici ücret bileşenidir. Ek 
yararlar ya da olanaklar; yemek, 
barınma ve ulaşım sağlanması için 
ödeme yapılması gibi temel ücrete ek 
olarak personele yapılan ödemelerdir. 
Sosyal ücret de denilen sosyal 
yardımlar, çalışılmayan zamanlar için 
ödenen ücret, sosyal güvenlik katkıları, 
işsizlik ve iş göremezlik ödenekleri, 
emeklilik planları, aile ve çocuk 
yardımları, doğum ve ölüm yardımları 
vb. şeklinde olabilir. Öncelikle bu 
paket bileşenlerinin hangilerini 
kullanacağımıza karar vermek gerekir.

ÜCRET POLİTİKALARI
Ücretleme sürecinde iç ve dış 
çevre analizleri yapılarak, örgütün 
ücretlemeye ilişkin amaçları ve 
bu amaçlara ulaşmada izleyeceği 
politikalar belirlenmelidir. 

S
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Ücret politikaları oluşturulurken bir 
dizi soruya cevap aranması gerekir:

l Ücret paketinin hangi bileşenlerden 
oluşacağı, her bir bileşenin payının 
ne olacağı (temel ücret, temel ücrete 
ilave edilen değişken ücret, ek 
yararlar, sosyal yardımlar),

l Temel ücret yapısının hangi kritere 
dayalı ve nasıl olacağı (iş değerlemesi 
ve piyasa araştırması yapılması),

l Personelin katkılarının ücrete nasıl 
yansıtılacağı (ücret-performans 
ilişkisi), 

l Personelin ücretlerinin neye göre 
ve nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği 
(ücret sistemi), 

l İşletmenin ücret düzeylerinin piyasa 
ortalamalarına göre nasıl olacağı 
(düşük-eşit-yüksek), 

l Ücret yönetimi sisteminin kimler 
tarafından nasıl yönetileceği, 

l Ücretleme konusunda açıklık mı 
yoksa gizlilik ilkesinin mi geçerli 
olacağı.

ÜCRET YAPISININ OLUŞTURULMASI
Bir ücret yapısı üç temel konuda 
verilecek kararlara göre oluşturulur: 

1. Ücret farklılıkları için esas alınacak 
kriterlerin ne olacağı, 

2. Ücret derece veya düzey/kademe 
sayısının ne olacağı, 

3. Düzeyler arasında ve aynı düzey 
içinde ücret farklılıklarının ne kadar, 
nasıl olacağı. 

Ücret yapısının oluşturulması, ücret 
yönetim sisteminin oluşturulmasında 
öncelikli ve altyapısal bir öneme 
sahiptir. Sistematik açıdan işe dayalı 
bir ücret yapısının oluşturulması için; 
iş değerlemesi ve ücret araştırması 
çalışmalarının yapılması gerekir. 

İŞ DEĞERLEME SÜRECİ
Örgütlerde ücret yapısı, farklı iş ve 
becerilere göre ücretlerin sıralanışını 
veya düzenini ifade eder. Başka bir 
deyişle, iş değerlemesi ile işletmedeki 
işlerin göreli değerleri belirlenir. Amaç, 
işlerin göreli değerleriyle uyumlu 
biçimde ücretlendirilmesini sağlayarak 
ücret adaletini gerçekleştirmektir. 
Ücret araştırmaları ile de benzer işlere 
ait piyasadaki ücret düzeyleri belirlenir. 
Bu kapsamda, doğal olarak işletmenin 
mevcut ücret düzeyleri ve yapısı da 
analiz edilir. Bu analizlerle elde edilen 

verilerden yararlanılarak, işletmenin 
yeni ücret yapısı oluşturulur.

Sıralama, İkili Karşılaştırma, 
Sınıflandırma yöntemleri olmasına 
rağmen Faktör Karşılaştırma 
yöntemi, daha ayrıntılı ve sayısal 
değerlendirmeye imkân vermesi 
ve yalınlığı nedeniyle Dünya’da 
ve Türkiye’de en fazla kullanılan 
iş değerlemesi yöntemi olduğu 
söylenebilir. Bu konuda genelde 
benimsenen yaklaşım; önce ana, 
sonra alt faktörlerin belirlenmesi-
tanımlanması ve ağırlıklandırılması 
şeklindedir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ OLUŞTURMA 
Bir organizasyonda iş değerlemesine 
ihtiyaç duyulmasının çeşitli nedenleri 
olabilir. Nedeni ne olursa olsun, böyle 
bir yapılandırma sürecine girmenin 
uzun vadede hem işletme etiği hem 
de çalışan memnuniyeti ve verimliliği 
açısından fayda sağlayacağı kesindir. 

Bu süreçte önce iş analizleri yapılarak 
değerlenecek işlere ait iş tanımları 
ve gerekleri hazırlanır. Daha sonra 
bu tanımlar ile seçilen yönteme göre 
işler değerlenir. Peki, değerlendirme 
kriterlerimiz neler olabilir? Örneğin;
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l Bilgi-Beceri: Değerlenecek işi 
gereğince yapabilmek için ilgili 
personelin sahip olması gereken 
asgari nitelikleri, yani iş gereklerini 
temsil eder. (Örneğin mesleki 
deneyim, yabancı dil bilgisi, analitik 
düşünme…)

l Sorumluluk: İlgili iş kapsamında 
sahip olunan yetkiye bağlı olarak, 
örgütsel kaynaklar ile iş süreç 
ve sonuçları üzerindeki olumlu-
olumsuz etkiyi belirlemeye 
yönelik faktördür. (Örneğin 
mali sorumluluk, araç-gereç 
sorumluluğu…)

l Çaba: İş gereklerinin yerine 
getirilebilmesi için harcanması 
gereken fiziksel, zihinsel ve 
psikolojik emeği değerlemeye 
yönelik bir faktördür. 

l Çalışma koşulları: İlgili iş 
kapsamında maruz kalınan çalışma 
ortam koşullarını ve ortamın 
personel açısından içerdiği olumsuz-
zararlı-tehlikeli şartları ve etkileri 
belirlemeye yönelik bir faktördür. 

PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMA
Bir işletmenin ücret politikası 
uygulamalarının rekabetçi olması 
için piyasa ücretlerinin izlenmesi ve 
dikkate alınması gerekir. Bunun için 
özellikle piyasadaki rakip işletmelerin 
hangi ücret politikalarını uyguladıkları, 
anahtar işlerde çalışanlarına ne kadar 
ücret ödedikleri, toplam ücret paketi 
içinde hangi bileşenlere, ne oranda 
yer verdikleri, dönemlik ücret artış 
oranlarını ne düzeyde tuttukları vb. 
konularda veri toplanması gerekir.

İş değerlemesi sonunda, göreli değerleri 
bakımından işlerin tekli veya gruplar 
halinde sırası elde edilir. Kısaca, göreli 
değerlerine göre işlerin sıralanmasıyla, 
iş yapısı ya da hiyerarşisi olarak 
adlandırılan bir sıralama ortaya çıkar 
ve buna göre de o işlerde çalışan 
personele ödenecek ücretler belirlenmiş 
olur. Daha sonra, iş yapısındaki 
farklı değerdeki işler veya iş grupları, 
işletme içi mevcut ücret düzeyleri ve 
piyasa ücret düzeyleri de göz önüne 
alınarak ücretlendirmeler sağlanır. 
Belirlenen kriterlerde personele puan 
verme esasına dayalı bu sistem ile 
kişinin hangi ücret bandında olduğu ve 
minimum / maksimum alabileceği ücret 
miktarı da belirlenmiş olur. 

Daha adil ve dengeli bir ücret 

yapısının kurulması, personelin 
işine bağlılığını, moralini ve çalışma 
isteğini yükseltip daha verimli bir 
işgücü yaratılmasını sağlayacaktır. 
Uygulamalar iş değerlemesi ile ücret 
ve ödül yönetimi yapan işletmelerde; 
işçi-işveren ilişkilerinin daha olumlu 
anlaşma zemini bulduğunu, ilişkilerin 
iyi yönde gelişmesinin sağlandığını 
ve anlaşmazlıkların azaldığını 
göstermektedir. Bunlara ilave olarak iş 
etüdü çalışmalarına ışık tutmak ve ücret 
giderlerinin kontrolünü kolaylaştırmak 
için de ücret ve ödül yönetimi şarttır. 

Sonuç olarak, insan varoluşundan 
itibaren ihtiyaçları doğrultusunda 
birçok devrimsel buluş gerçekleştirdi. 
Ancak bir buluş ver ki zamanla diğer 
hepsinin önüne geçmeyi başardı: PARA.  
Lidyalıların MÖ 550’de parayı icat 
etmeleri tarihe yeni bir yön verdi. İyi 

mi oldu yoksa kötü mü sorunsalını bir 
kenara bırakırsak, çalışan motivasyonu 
için gerekliliği için Maslow’un meşhur 
ihtiyaçlar hiyerarşisine bir göz atmak 
gerekebilir. Maslow’a göre insanların 
ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir 
ihtiyacını giderdikten sonra başka bir 
ihtiyaç ortaya çıkar. Alt düzeydeki 
ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki 
ihtiyacın karşılanması anlamsızdır. 
Ve ne yazık ki en alt düzeyde yer alan 
temel ihtiyaçlarımız olan fizyolojik ve 
güvenlik ihtiyaçlarımız mevcut düzende 
para ile güdülenmektedir. İşte sırf bu 
nedenle bile işletmelerde ücret ve ödül 
yönetimine bir yön vermek gerekir. 

Bir sonraki sayı: 
İşletmelerde ödül yönetimi
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Diplomasi; Türk Dil Kurumu 
sözlüğüne göre “Uluslararası 
ilişkileri düzenleyen 

antlaşmalar bütünü; yabancı bir ülkede 
ve uluslararası toplantılarda ülkesini 
temsil etme işi ve sanatı” olarak 
tanımlanmış. Bu işte çalışan kimsenin 
görevi: “Bu görevlilerin oluşturduğu 
topluluğun güç bir görüşme sırasında 
gösterilen ustalık ve beceriklilik” 
şeklinde belirlenmiş. Dijital diplomasi 
ise tanım olarak; diplomatik 
hedeflerin elde edilmesinde 
internet ve genel olarak dijital 
iletişim teknolojilerinin 
kullanılması olarak tarif ediliyor. O 
kadar geniş bir tanımı var ki sanki tüm 
interneti, datayı, sosyal mühendislik, 
sosyoloji ve diğer toplum bilimlerini 

içine alan bir alan gibi görünüyor. 

21. YÜZYILIN DEVLET YÖNETİMİ
Gelişmiş ülke örneklerine baktığımızda 
Amerika Dış İşleri Bakanlığı’nın 
konuyu net olarak ‘21.yüzyılın devlet 
yönetimi’ olarak tarif ediyor olması 
bu alanın gelecekte ne kadar etkin 
olacağını şimdiden bize fısıldıyor. 

Örneğin, ABD Başkanı Donald Trump 
bir tweet atıyor. Tweette adı geçen 
ülke veya kişiler hemen harekete 
geçiyor, bu tweete Türkiye’deki bir 
genç cevap verebiliyor ve dahası bir 
tweet dolar kurunu alt üst edebiliyor. 
Hal böyleyken Türkiye’de ilgili tüm 
bakanlıkların, kurumların ve birimlerin 

D
DiJiTAL DiPLOMASiDijital çağ değişiminin 

bütün hızıyla yaşandığı 
günümüzde geleneksel 

konu ve mesleklerin dijital 
çağa uyumu kaçınılmaz 

görünmektedir. Dijital 
diplomasinin toplumsal 

yansımasına baktığımızda 
ise kapalı kapılar ardında 

yürütülen geleneksel 
diplomasi bugün artık 

herkesin etkileşime 
girebildiği dijital diplomasiye 

evriliyor diyebiliriz. 
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bu konuda çok hassas davranması 
gerekiyor. Aslında Türkiye dijital 
diplomasi performansı açısından 
‘en iyi’ lerden biri. İstanbul Dijital 
Araştırmalar Merkezi tarafından, 
‘Diplomacy.Live’ projesi kapsamında 
hazırlanan raporda; ülke ve liderlerin 
2016’da sosyal medyada gösterdiği 
diplomasi performansına bakıldığında, 
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Türkçe 
Twitter hesabı en çok etkileşim 
halindeki hesap olarak ilk sırada yer 
alırken Dışişleri Bakanlığı, dijital 
performans açısından 210 ülke 
arasında 25’inci sırada yer almıştır.

Dijitalleşmenin her alanı etkilediği 
günümüz dünyasında diplomasinin 
de dijital dünyadan nasibini alacağı 
aslına bakarsanız belliydi. Ben sosyal 
alanlardaki tepkilerimizi ve insan 
davranış bilimini kodlara dökmemizin 
zor olduğunu düşünenlerden biriyim.  
Her ne kadar bilgisayarlarımıza bir 

şeyler öğretirken ve kendi öğrenme 
kabiliyetlerinin oluşmasına çalışırken 
insan davranışlarını ve nöral 
sistemlerini kullansak da insandaki 
sosyal ve duygusal dünyanın koca 
bir bilim dalı olduğu gerçeği var 
karşımızda. Öyleyse insan davranışları 
neredeyse öngörülemez gibi değil 
mi? Ama hayır; insan davranışları da 
öngörülebilir, analiz edilebilir, bilimsel 
olarak test edilebilir ve yönlendirilebilir. 
Bu pek tabii dijital diplomasiyle 
sağlanabilir.  

DİJİTAL DİPLOMASİDE 
SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ
Diplomasiyi meslek edinen ya da daha 
doğru tabirle diplomasiyi uygulayan 
devletlerce görevlendirilen kişilere 
diplomat deniyor. Dijital diplomasi 
ile ilgilenen yazılımlara sistemlere ise 
dijital diplomat demek bu tanımlamaya 

göre hiç de yanlış olmasa gerek. 
Başlarda e-diplomat denmiş olsa da 
günümüzde daha çok dijital diplomat 
ismi kullanılıyor. 

Dijital diplomasi adından da tahmin 
edilebileceği üzere interaktif bir 
süreçtir. Bir strateji dahilinde 
adım adım uygulanır. Bu strateji 
belirlenirken de dijital dünyadan 
ve tüm internete bilgi sağlayan 
IOT araçlarından elde edilen dijital 
verilerden yani big datadan faydalanılır. 
Bu sistemler aklınıza gelebilen tüm 
sosyal medya ağlarını ve dijital 
dünyadaki tüm yazıları analiz ederek 
bir diplomasi yani uygulama ve strateji 
fikirleri ortaya atıyor. İnanılmaz geniş 
kapsamlı big datayı analiz edebilen 
bu tarz yaklaşımlar geleceğimizi çok 
derinden etkileyeceğe benziyor. 

Dijital diplomasi uygulamalarında 
Facebook, Twitter, Instragram başta 
olmak üzere sosyal ağlar kullanılarak, 
halkların zihinleri ve gönülleri 
kazanılır, ülkelerin diğer ülkelerdeki 
vatandaşlarını ve dünyadaki farklı 
halkları bilgilendirmesi sağlanır, 
onlarla iletişime geçmesi hedeflenir. 
Bugün sosyal medyaya girdiğinizde 
karşınıza çıkan reklamların size 
özel çıkmasından tutun, kredi 
kartınızın ekstrelerindeki kalemleri 
inceleme hakkı dahi vererek ücretsiz 
kullanabildiğimiz mail hesaplarımızın 
bizim kişilik analizlerimizi çıkarmasına 
kadar pazarlamada dijital teknolojinin 
ne kadar etkin kullanıldığını hepimiz 
görebiliyoruz. Peki sizce devletler bu 
dijital evrende dijital verileri kullanarak 
dış politikalarını şekillendiriyor olamaz 
mı? Tabii ki kullanıyorlar ve doğal 
olarak da en az bu sistemi kullanan 
küresel markalar kadar stratejik 
hedefleri var. Devletler diplomaside 
doğrudan dijital kanalları kullansalar 
da kullanmasalar da attıkları her adım 
dijital dünyada yerini mutlaka buluyor 
ve toplumların genel kanaatlerinin 
oluşmasında da son derece etkili 
oluyorlar. 

Yaşı yeterince büyük olanlar çok iyi 
hatırlayacaklardır, Körfez Savaşı 
zamanıydı, henüz dijital dünya 
neredeyse etkisiz kıvamındaydı ama 
dönem televizyonların her eve girdiği, 
TV kanalları ve medyanın insanları 
kolayca yönlendirebildiği bir dönemdi. 
O dönemde ortaya çıkan bu medya ile 
yönlendirme etkisine ‘CNN Etkisi’ adı 
verilmişti. Dönemin dijital diplomasi 
aracı televizyonlardı, günümüzün 
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CNN Etkisi ise Facebook, Twitter, 
Instagram gibi sosyal medya araçlarıdır 
denilebilir. Üstelik sosyal medya CNN 
Etkisi yaklaşımına göre kat kat daha 
güçlü; sistemin denetlenemeyen, 
sınırlandırılamayan, insanların 
tepkilerini de görebildiğiniz etkileşime 
izin veren yapısı tartışılmaz olarak 
dijital diplomasinin üst seviyeye 
çıkmasını sağladı. Üstelik bu dijital 
kanalların kullanılmasında sosyal 
medya sisteminin süratini, özgürlüğünü 
ve asenkron yapısını da hesap 
ettiğimizde devletler bir başka devletin, 
bölgenin insanlarına ve hatta tüm 
dünya kamuoyuna doğrudan ve aracısız 
etki edebilme gücüne sahip oldu. 

İnternette bir makalede gördüğüm 
çok güzel bir cümle vardı; “Bilgi 
günümüz dünyasının petrolüdür” 
diyordu. Ama petrolün aksine, bilgi 
ve veri kaynaklarının tekelleri, 
sahipleri tröstleri yoktur ve yeni dijital 
teknolojilerin getirdiği imkanlara 
baktığımızda da bir sahibi olması 
olasılık dahilinde bile değildir. Google, 
Facebook, Twitter vb bilginin tröstleri 
olarak kabul edilebilir gibi görünseler 
de daha derin düşündüğümüzde 
bilgi kaynaklarının aslında halkın 
kullanımına açık olduğu çok rahatlıkla 
tespit edilebilir. Statista’nın sunduğu 
verilere baktığımızda 2018 itibariyle 
3,8 milyar aktif internet kullanıcısı 
varken, 3,5 milyar mobil internet 
kullanıcısı bulunmaktadır. 3 milyar 
insanın ise en az bir tane sosyal medya 
hesabı vardır. 2,8 milyar insan ise 
sosyal medyaya mobil olarak da erişim 
sağlamaktadır. Bu rakamlar gerçekten 
müthiş rakamlardır ve geleceğin 
diplomasisi olan dijital diplomasiyi 
düşündüğümüzde bir yandan 
korkutucu, bir yandan da ümit verici 
olarak değerlendirilebilir. Daha dijital 
teknolojilerin emekleme seviyesinden 
yeni çıkmaya başladığını düşünürsek; 
5G, IoT (Internet of Things) vb 
yaklaşımlar bu sayıların inanılmaz 
rakamlara yükseleceğini öngörmemize 
sebep oluyor. Her IOT cihazın ürettiği 
veriler, sosyal medyada üretilen 
içerikler, düşünceler, yaklaşımlar, 
tepkiler, hepsini harmanladığınız bir 
big datanız varsa ve bunu işlemeyi 
başarabiliyorsanız geleceğin diplomasi 
dünyasında kesinlikle var olacak ve 
ülkeniz çıkarlarına oluşturacağınız 
stratejileri belirlemek için her zaman 
birkaç adım önde olacaksınız. 

DİJİTAL DİPLOMASİNİN SAĞLIKTA KULLANIMI 
Dijital diplomasi sadece devletler arası 
diplomasi anlamında kullanılmanın 
ötesinde belirli alanlarda diplomasi 
yapmak, PR oluşturmak ve yönetmek 
amaçlı da pek tabi kullanılabilir. 
Sistemin yapısını düşündüğünüz 
zaman doğru stratejilerle eğitim, 
sağlık gibi alanlarda oldukça etkili bir 
iletişim şekli olduğunu söylememiz 
mümkün. Hastane yapımı, ilaç ve 
teçhizat gönderimi, ihtiyaç duyan 
ülkelerin doktorlarının eğitimi ve diğer 
ülkelere gönderilmesi dışında sağlık 
sektörlerinin sistematik dönüşümünü 
sağlayacak birleştirici projelere ihtiyaç 
duyulduğu çok açıktır. 

Öncelikle ekonomik alanda gündeme 
gelen; daha sonra siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda yaygınlaşan ve 
bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle 
hayatın her alanına egemen 
olan küreselleşme, sağlık üzerindeki 
etkileri açısından da önemli bir süreçtir. 

Diplomasi kavramı ülkeler arasındaki 
sorunların savaş yerine karşılıklı 
görüşmeler ile daha rahat çözülebileceği 
fikrinden hareketle ortaya çıkmışsa da 
zaman içerisinde sınır güvenliği, ticaret 
gibi konularla birlikte bulaşıcı hastalık 
salgınları, çevre kirliliği gibi sağlık 
sorunlarıyla da gündeme gelmiştir. 
Hastalıklar sadece devletlerin değil, 
özel kuruluşların, bireylerin ve sivil 
toplumun da faaliyette olması gerektiği 
bir alandır. Özellikle HIV/AIDS gibi 
salgınların tüm toplumları tehdit eder 
hale gelmesi bu gerçeğe bir kez daha 
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dikkat çekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin neredeyse 
tamamının bu amaçla kurulmuş 
birer devlet kuruluşu bulunmaktadır. 
İngiltere, Brezilya ve İsviçre gibi 
ülkeler devlet politikalarını, ‘insan 
hakları’ ve ‘küresel kamu yararına 
dayalı merkezî bir küresel 
sağlık stratejisi’ ile uyumlu hale 
getirmektedir. ABD’deki USAID, 
Danimarka’daki DANIDA, Japonya’daki 
JICA, ülkemizdeki TİKA, uluslararası 
yardımlaşma ve dayanışmayı 
hedefleyen devlet kuruluşlarının 
bazı örnekleridir. Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, 
ABD ve İngiltere gibi ülkeler biyolojik, 
kimyasal, radyoaktif-nükleer ve yaygın 
grip gibi tehditlere karşı ülkelerarası 

ortak bir mücadele platformu kurmak 
amacıyla Küresel Sağlık Güvenliği 
Girişimi (GHSI)’ni oluşturmuştur. 
‘Küresel sağlık diplomasisi’ 
diyebileceğimiz tüm bu dinamiklerin 
sağlıklı yürümesi için Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ile Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) koordinasyonu üstlenmiştir.

Bilişim teknolojilerindeki bu hızlı 
gelişmeler ve internetin yaygın 
kullanımı sayesinde sağlıkla ilgili 
enformasyona erişim ve dolaşım 
hızlanmıştır. Dijital diplomasi 
sayesinde, dünyanın herhangi bir 
yerinde çıkan ve yayılma eğilimi 
gösteren sağlık sorunlarından anında 
haberdar olmak ve gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamak mümkün hale 
gelmiştir.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK DİPLOMASİSİ
Ülkemiz insani yardımlar konusunda 
dünyanın en çok kaynak harcayan üç 
ülkesinden birisi durumundadır. Devlet 
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, 
Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Orta 
Asya bölgelerinde başta sağlık olmak 
üzere çeşitli insani yardım konularında 
yoğun bir faaliyet içerisindedir. Bu 
faaliyetlerin amacına ulaşması, bu 
alanda çalışanların sağlık diplomasisi 
konularında bilgili ve eğitimli 
olmalarını gerektirmektedir; yoksa 
basit diplomatik hatalar yüzünden kaş 
yapayım derken göz çıkarmak mümkün 
olabilir. 

Ülkemizde henüz bu alanda yetişmiş 
insan kaynağımız maalesef ki yeterli 
değil. İşin üniversite boyutu, eğitilecek 
kişilerin çok yönlü kişiler arasından 
seçimi, belki ikinci lisans öğrenimi 
ya da doktora programları gerekliliği, 
strateji geliştirme alanlarında istihdam 
edilmeleri gibi yapacağımız çok şey var 
ve henüz işin başındayız. Bu bağlamda 
son yıllarda gündemde olan Türkiye’nin 
yetiştireceği ‘sağlık diplomatları’, 
küresel sağlık politikaları oluşturulması 
sürecinde etkili rol oynayabilecek 
ve Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
edindiği tecrübeyi uluslararası alanda 
da paylaşım imkanı bulabilecektir.  

İletişim süreci devletten bireye ve 
bireyden bireye olarak gerçekleşmekte 
ve bu da kültürlerarası iletişime imkân 
vermektedir. Günden güne hayatımızın 
her alanına giren dijital araçlar, veri 
üreten internete bağlı cihazlar, sosyal 
medyanın bu kadar etkin oluşu, 
gelecekte belki insanı da ikinci plana 
atabilecek, yalnızca elindeki verilerle 
diplomasiye karar verecek öğrenme 
kabiliyeti olan mikroişlemcilere ve 
yazılımlarına emanet edilecek. Bu 
bağlamda sağlık teknolojileri alanında 
dijital diplomasinin planlanabilmesi 
ve uygulanabilmesi için teknolojik 
anlamda yazılım üstünlüğüne ihtiyaç 
olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek 
gerekir.

Son 20 yılda yaşadığımız gelişimin 
ivmesine ve hızına baktığımızda çok 
uzak gibi görünse de bana kalırsa dijital 
diplomasinin insan ilişkilerinin tam da 
içine entegre olması hiç uzak değil. 

Teknolojiyle ve sağlıkla kalın.
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MIT Teknoloji İncelemesi , 2019 yılında ‘10 Çığır 
Açan Teknoloji’  listesini hazırlamaya yardımcı 
olması için Microsoft kurucu ortağı Bill Gates’i 
seçti. Bill Gates, Microsoft sonrası aktivitelerini 
küresel sağlık ve bulaşıcı hastalık 
girişimleriyle sağlığın 
iyileştirilmesine
adadığından 
bu durum
hiç de 
şaşırtıcı 
değildi.

Teknoloji ile bir şekilde yolu kesişmiş herkes 
Bill Gates ismini duymuştur. Microsoft’un 
patronu olmasının yanında uzun yıllar 

dünyanın en zengin kişisi unvanını hiç bırakmadı; 
firmasının ve yaptıklarının değeri milyarlarca dolarla 
ifade ediliyor. Onun sayesinde bilgisayarlarla bu kadar 
içli dışlıyız, pencere mantığını işletim sistemlerinde 
var ederek herkesi bilgisayarlara ısındırdı. Ürününe 
‘pencereler’ ismini koyacak kadar işlere basit bakabilen 
müthiş bir zekâ. Çok da hayırsever bir iş adamı. 
Afrika’ya yaptığı milyonlarca dolarlık yardımlar, halk 
sağlığına verdiği pozitif katkılar, saymakla bitmez… 
Netflix için çekilen belgeselde Bill Gates’in yaptıkları, 
hayatı, vizyonu izlenebilir. 
En son demans hastalığı araştırma geliştirme fonuna 
verdiği 50 milyon dolarlık destekle gündeme gelen 
Gates’in listesinde bizleri de yakından ilgilendiren 
firmalar ve gelişmeler var. İşte ağzından çıkan 
her kelimeyi birçok ajansın titizlikle takip ettiği 
Bill Gates’in vizyonunda 2019 yılında sağlık 
teknolojisindeki en önemli beş gelişme…

İlk olarak prematüre 
doğumların 
engellenebilmesi 

hususunda kadınların risk 
faktörlerini araştıran bir genetik 
testten bahsediyor Gates. 
Genetik dünyası tamamen veri 
odaklı ve bilgisayarlara, veri 
analizine çok ihtiyacı olan bir 
alan. Bu alana harcanan para 
ve beşerî sermaye inanılmaz 
boyutlarda. Verimli geçen en 
ufak bir analiz dahi hayatı 
değiştirme potansiyeline sahip. 
Kayıtlara göre her yıl 15 milyon 
bebek prematüre doğuyor 
ve beş yaşından küçük çocuk 
ölümlerinin birinci sırada sebebi 
olarak gösteriliyor. Amerika’da 
son yıllarda prematüre doğum 
sayısında ilginç biçimde bir 

artış gören araştırmacılar 
bunun sebeplerini araştırmaya 
tüm güçleriyle devam ediyor. 
Gates bu alanda, Akna Dx adlı 
şirkete özellikle dikkat çekiyor; 
bu şirkette çalışan Stephen 
Quake isimli araştırmacının 
çalışmalarıyla şirketin gücünün 
birleşerek bu rakamı aşağı 
çekeceğini düşünüyor. Şirketin 
çalışması ise geliştirme 
aşamasında olan bir kan testi. 
Kadınlar üzerine uygulanacak bu 
test ile prematüre doğum riskinin 
rahatça gösterilebileceğini 
düşünüyorlar ve bu sayede 
riskli gebelik yaşayabilecek 
kadınlara, ailesine ve hekimine 
bir nevi erken uyarı yaparak riskli 
gebelikleri önceden saptamayı 
planlıyorlar. 

T

i

BILL GATES’iN GöZüNDEN ÇIĞIR
AÇAN SAĞLIK TEKNOLOJiLERi 

ERKEN DOĞUM RiSK FAKTÖRLERi iÇiN TEST
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Gates’in dikkat çektiği ikinci 
gelişme de oldukça yaygın 
görülen çevresel enterik 

disfonksiyon gibi gut hastalıklar 
konusunda. Bu durum kronik intestinal 
enflamasyon gelişmesine sebep olarak, 
hastanın hayat kalitesini çok ciddi 
oranda düşürüyor. Fiziksel olarak 
hareketlerini kısıtlamanın yanında 

gençlerde görüldüğünde yarattığı 
psikolojik ve fiziki problemler gerçekten 
çok üzücü boyutlara çıkabiliyor. 
Özellikle az gelişmiş ve gelişmemiş 
bölgelerde ciddi bir sağlık sorunu. 
Teşhisinde, görüntüleme vb teknikler 
kullanılabiliyor; bazen de hekimler 
biyopsi alınmasını isteyebiliyorlar. 
İşte tam bu noktada Massachusetts 

Hastanesi’nde Guillermo Tearney 
adında bir patoloji uzmanı tarafından 
geliştirilen yutulabilir bir prob imdada 
yetişiyor. Yutulabilir bu prob, anestezi 
gerektirmeden görüntüleme hatta 
biyopsi dahi yapabiliyor. Bu müthiş 
tıbbi cihaz, diagnostik amaçlarla 
farklı alanlarda da kullanılabilecek 
görünüyor.

G

BAĞIRSAK 
HASTALIĞININ 
TARANMASI 
KOLAYLAŞTI

Üçüncü dikkat 
çekici gelişme olarak 
kişiselleştirilmiş 

kanser aşılarından bahsediyor 
Gates. Kanser aşılarında sektörde 
ciddi derecede ilerlemeler 
olduğunu biliyoruz. Henüz ortaya 
çıkmış elle tutulur net bir ürün 
olmasa da bu alanda başarıya 
ulaşmaya çok az kalmasını 
umuyoruz. Kişisel aşı, tabi ki 
genetik testler ve genetik bilimi 
olmadan yapılabilecek bir iş değil. 
Gerek genetikteki gelişmeler 
gerekse de biyoteknoloji 
firmalarının AR-GE’ye harcadığı 
ciddi maddi ve beşerî sermaye 
bu alanda yenilikler getiriyor. 
Alman biyoteknoloji firması 
BioNtech, genetik alanında 
uzman Genetech firması ile 
birlikte çalışarak hücre kopyalama 

safhasında oluşan mRna örneği 
oluşturabilecek aşılar geliştirerek 
kanser hücresindeki bozuk 
kopyalama probleminin, aşıdaki 
doğru mRna ile düzeleceğini 
düşünerek bu alanda çalışıyor. 
Şirket aşının hücrelerin 
yenilenme, bölünme üreme 
programı içine nüfuz ederek 
kendi bozuk mRna’sı ile değil, 
doğru mRna ile gerçekleşmesini 
sağlayarak kansere karşı savaşan 
hücrelerin uyarılmasını bir nevi 
bilgilenmesini sağlıyor. Şu an 
tedavisi olan birçok hastalığın 
zamanında çaresi olmayan 
ölümcül hastalık sınıfında olması 
gibi, kanser de yakın gelecekte 
ölümcül hastalık olma riskinden 
uzaklaşacak ve tedavisi olan 
rahatsızlıklar sınıfına girecek 
görünüyor. 

ü
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER AŞILARI
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Gates’in listesinde 
dördüncü sırada, 
giyilebilir EKG 

monitörleri var. Kalp rahatsızlığı 
çekenler veya ömründe bir 
kez dahi olsun kardiyoloji 
muayenesine girenler mutlaka 
EKG cihazına bağlanmış ve 
her yerinizden geçen kablolar, 
üstünüze yapıştırılan problar ile 
o garip cihazı deneyimlemiştir. 
Daha önceki sayılarımızda bu 
cihazlardan birkaçını ve çalışma 
prensiplerini irdelemiştik; 
kalp krizlerinin başlangıç 
aşamasında henüz bir belirti 
dahi olmadan teşhis sağlayan, 
erken müdahalenin altın standart 
olduğu bu alandaki gelişmelere 
Bill Gates de kayıtsız kalamamış 
ve bu alanda ürün geliştiren 

firmalara da geleceğin firmaları 
gözüyle bakıyor. Daha önceki 
sayılarımızda ismi geçen Alivecor 
firmasını hatırlayanlar olacaktır, 
tıbbi cihaz, özellikle de EKG 
cihazları alanında çalışan Apple, 
AliveCor, Withings gibi firmaların 
geliştirmeye çalıştıkları giyilebilir 
teknoloji ürünleriyle bu medikal 
cihaz, kalp krizini henüz ilk 
sinyallerinde anlayabilecek 
ve kişinin konumunu 112 
Acil gibi müdahale ekiplerine 
bildirerek birçok kişinin hayatını 
kurtarabilecektir. Gates, kendi 
firmasında çok geri kaldığını 
kabul ettiği medikal cihazlar ile 
giyilebilir teknolojiler alanındaki 
bu gelişmelerin dünya çapında 
sağlığa müthiş pozitif etkileri 
olacağını düşünüyor. 

G
GİYİLEBİLİR EKG MONİTÖRLERİ 

Son olarak da kliniklerde 
sesli asistanların etkinliğinin 
artırılması yönünde 

çalışmalar yapan, aslında kendi rakibi 
sayabileceğimiz Amazon ve Google’ın 
da içinde yer aldığı firmaların yapacağı 
çalışmaların hayatı değiştirebileceğini 
düşünüyor Gates. Özellikle hastalık 
hikayeleri, geçmişleri, rutin sorular gibi 
hekimin veya klinik personelin değerli 

zamanını daha etkili kullanmalarını 
sağlayacak teknolojiler Gates’in de 
radarında. Gelecekte zamanın şimdi 
olduğundan çok daha önemli olacağının 
bilincinde bir yaklaşımla, sesli klinik 
asistanları ve bu yöndeki gelişmeleri de 
hayatı değiştirecek alanlar içerisinde 
saymış Microsoft’un CEO’su. 
Bilgisayar dünyası ile ilgilenen 
herkes tahmin eder ki Microsoft bu 

girişimlerden bir kısmına ortak olacak, 
bir kısmını da satın alarak dünyanın 
bilgisayar yazılım alanındaki belki 
de know-how’ı en gelişmiş şirketi 
olarak kendi deneyimini bu firmalara 
aktaracaktır. Emin olmamız gereken 
şey ise tüm bu gelişmeler medikal ve 
tıbbi cihaz sektörünü yeniden yazacak, 
sağlık alanında tüm dünyaya pozitif 
etki edecektir. 

S
KLİNİKTE SES ASİSTANLARI
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SESİN GÜCÜ VE ŞİFASI
Dünya bilim tarihine damgasını vuran 
deney ve icatlara imza atan Nikola 
Tesla’nın “Evrenin sırlarını bulmak 
istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim 
açısından düşünün.” sözünün arkasında 
yatan gerçekler nedir dersiniz?
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1994 yılında Rod 
Steward’ın yeni yıl 
kutlamaları için Rio De 

Janeiro’nun meşhur Copacabana 
Plajı’nda verdiği ücretsiz konser, 
dört milyona yakın insan 
tarafından izlenmiş ve bu bir 
rekor olarak tarihe geçmiştir. Peki, 
insanları bir araya getiren ve ilgisini 
çeken sadece müziğin ve sanatçının 
popülaritesi midir sizce? Müzik; 
dil, din, ırk ayrımı gözetmeden 
ortak evrensel bir dil oluşturur. 
Ve kitleleri birleştirici bir etkisi 
olduğu da tartışılmazdır.
Ses titreşimleri; insanı bedensel, 
zihinsel, duygusal boyutta her 
yönde etkiler. Örneğin seyirci 
üzerindeki etkisi açısından 
baktığımızda, bir korku filmini 
sesini tamamen kısarak veya sesli 
izlemek arasında muazzam bir 
fark vardır. Müzikteki frekanslar; 
insanı rahatlatabilir, mutlu 
edebilir, sinirlendirip strese sebep 
olabilir hatta kitleleri istenen yöne 
sürüklemek üzere de kullanılabilir. 
Günümüzde bu gücün, insanlar 
üzerinde hem olumlu hem de 
olumsuz olarak kullanılabildiği 
bilinmektedir.

BEDENSEL VE ENERJİSEL ETKİ
Suyu bir kaseye koyup bu kaba 
vurduğunuzda su titreşir. 
Bedenimiz de yaklaşık %70 
oranında sudan oluşmaktadır 
ve ses titreşimleri bir kasenin 
içindeki suya ulaştığı gibi bedene 
de ulaşır. Bu durum da kişinin 
tüm fonksiyonlarını olumlu ya da 
olumsuz etkileyebilir. 
Ayrıca bedenimiz, sadece fiziksel 
bir yapıdan ibaret değildir, bir 
biyoenerji alanına da sahiptir. 
Bu biyoenerji, bir titreşim ve 
manyetik akım alanı yaratır. Uzak 
Doğu öğretilerinde geçen çakra 
merkezleri bu enerji akımının 
merkez noktalarıdır. Her bir çakra 
merkezi, bedenin belli bölgelerinde 
konumlanmıştır. Bu merkezlerde 
oluşan dengesizlik ve tıkanıklıklar 
bedensel rahatsızlıklara yol açar. Bu 

merkezlerin her birini aktive eden 
sesler vardır. Bu ses titreşimleri 

kullanılarak ilgili bölgeler 
dengelenip şifalandırılabilir.

Antikçağda sağlık tanrısı 
Asklepios’a adanan ve adına 
Asklepion denilen şifa 
merkezlerinde de hekimler bunun 
önemini kavramış; çamur banyoları, 
su ve spa terapileri, meditasyon, 
telkin, doğal bitkisel karışımlar, 
masaj, aromaterapi, özel diyetler 
gibi günümüzde tekrar popülarite 
kazanan yöntemlerin yanı sıra 
müziğin şifalı gücünü de tedavi 
protokollerine eklemişlerdi. 

SES FREKANSLARI 
Ses ve müzik; duyguları, zihni, 
enerji bedenimizi derinden etkiler. 
Bir müzik enstrümanı çalmak, şarkı 
söylemek ya da müzik dinlemek 
bedenimizi rahatlatır ve anda 
kalarak zihni susturmaya yardımcı 
olur. Ancak ne dinlediğimize dikkat 
etmemiz gerekir. Dinlediğimiz 
ses veya müzikle birlikte verilen 
mesajlar bilinç ve bilinçaltını 
derinden etkiler. Bu etki olumlu 
ya da olumsuz yönde olabilir. Yani 
aslında bu konu sandığımızdan çok 
daha önemlidir. 
Ses dalgaları yoluyla kitleleri 
kontrol etmenin, psikolojiyi ve 
davranışları değiştirmenin mümkün 
olduğu artık herkes tarafından 
bilinen bir gerçektir. Ticari amaçlı 
olarak firmalar bunu satışlarını 
artırmak üzere reklamlarında ya da 
mağazalarında kullanabilmektedir. 
Böylece elde ettikleri ikna gücü 
ile tüketiciler üzerinde hakimiyet 
kurmaktadırlar. Bazı komplo 
teorilerinde bahsedildiği şekilde 
kitlesel histeri yaratma, düşmanlık 
ve saldırganlığı tetiklemek üzere 
kullanıldığı da söylenmektedir ki bu 
ihtimal göz önüne alındığında ticari 
amaçlı kullanımlar masum kalır. 
440 Hz ses dalgalarının 
duygusal, zihinsel olarak kişiyi 
olumsuz yönde etkilediği; 
sezgileri ve yaratıcılığı 
körelttiği, enerji merkezi olan 
çakralar ile uyumsuz olduğu; 
528 Hz frekansındaki ses 
dalgalarının ise huzur verme 
ve şifalandırma etkisine sahip 
olduğu, ruhla bağlantıya 
geçmeye yardımcı olduğu ve 
kozmik titreşime uyumlu 
olduğu söylenmektedir. 
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Ayrıca bir de subliminal mesaj 
konusu var ki o daha da karmaşıktır. 
Bu kavram, görüntü ya da ses 
kayıtlarının içine bilinçli zihnin 
algılayamayacağı frekansta 
mesajlar yerleştirilerek insanların 
davranışlarını etkilemek  
anlamına gelir. 
Bir yandan belli grupların çıkarları 
veya toplumsal kaos yaratmak için 
bu tekniğin kullanıldığı söylenirken 
diğer yandan olumlu yönde kişisel 
gelişimde zihni programlamak için de 
kullanılabilmektedir. 

İSMİNİZİN GİZEMİ
İsminizle size her seslenildiğinde bir 
titreşime maruz kalırsınız. Her harfin 
bir frekansı ve yaydığı bir enerjisi 
vardır. Dolayısıyla isimlerimizin; 
kadersel bir etkiye sahip olduğu, 
hayatımızı ve deneyimlerimizi 
yakından etkilediği söylenmektedir. 
Bu konuda çalışmalar yapan bazı 
uzmanlar, yeni doğan bebeğinizin 
ismini seçerken çok dikkat etmeniz 
gerektiğini de özellikle vurguluyor. 
İsminiz size yabancı gibi geliyor 
ve içsel olarak onu kullanmak 
istemiyorsanız, bu konuyu 
araştırarak iç sesinizi dinleyip severek 
kullanacağınız bir ek isim alabilir 
ya da isminizi değiştirebilirsiniz. 
Bu şekilde yaptıkları değişimlerin 

ardından hayat döngülerinde olumlu 
yönde değişimler yaşayan birçok 
insan bulunuyor.

MANTRALAR VE ZİKİR
Tüm eski kadim öğretilerde ve 
dinlerde sesin şifası kullanılmıştır. 
Hinduizm ve Budizm’de mantralar; 
Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet’te 
çeşitli dualar, mantralar ve Tanrı’nın 
isimleri ile zikir sıklıkla kullanılır. 
Hinduizm’de: Aum veya Om,  
So-Ham, Gayatri Mantra
Budizm’de: Om-Mani-Padme-Hum 
Musevilik’te: Tanrı’nın 72 ismi
Hristiyanlık’ta: İsa duası
İslamiyet’te: Tanrı’nın 99 ismi
Mantra veya zikirde ortaya çıkan ses 
titreşimleri, ihtiyacımız olan birlik 
bütünlük duygusunu bize vererek 
evrenle uyumlanmamızı ve daha 
yüksek bir bilince ulaşmamızı sağlar 
ve bu, ruhun gelişimi için bir araç 
olarak kullanılır. Zihni ve duyguları 
sakinleştirip kişiyi alfa beyin 
dalgalarına ve meditatif bir duruma 
taşır. 

SES ÇANAKLARI İLE ŞİFA
Binlerce yıldan beri Asya’da şifa, 
meditasyon ve aydınlanmaya 
yardımcı olmak amacıyla kullanılan 

ses çanakları (singing bowl) 
bulunmaktadır. Bu çanaklardan 
yayılan ses dalgasının, evrensel ses 
titreşimi olan ‘Aum’ mantrası ile aynı 
şifalı etkiye sahip olduğuna inanılır. 
Bu yuvarlak çanaklar el yapımı 
olarak gümüş, bakır, çinko, kurşun, 
cıva, demir, altın gibi elementlerin 
karışımından ya da kristalden üretilir. 
Ses çanakları, kendi ses frekansı 
ile kişinin frekansını dengeleyerek 
olumsuzlukları dönüştürebilmekte 
ve bedensel, zihinsel, duygusal, 
enerjisel ve ruhsal düzeyde iyileşme 
sağlamaktadır. İnsan beynindeki 
sınırsız potansiyeli harekete geçirerek 
farkındalığı yükseltebilmektedir.
Canlı ve cansız tüm varlıkların 
kendine özgü bir sesi vardır. Her 
atom, insanın her hücresi, dünya, 
uzay, tüm gezegenler bir ses 
titreşimine sahiptir. Her bir varlık 
yaratıcı veya yıkıcı ses titreşimleri 
yayabilir. Sesle insanlar da bir müzik 
aleti gibi akort edilebilir ve bu akort 
sayesinde insan olumlu ya da olumsuz 
deneyimlere maruz kalabilir. Yani 
ne duyduğunuza, neyi dinlediğinize 
dikkat ederek bilinçli seçimler 
yapmanın ve hatta sesin şifasını 
kullanmanın bütünsel sağlığınız 
üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu çok açıktır.

Sağlıkla kalın...
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