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SUNUŞ

METIN DEMIR
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

eni bir yılın başlangıcında, Seis Aktüel dergimizin bu sayfalarında bir yandan 
sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da 3. yaşını 
dolduran dergimizin bu başarısının haklı gururunu yaşıyorum. 

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Kızılcahamam’da 5. sini 
düzenlediğimiz Tıbbi Tedarik Kongremizde sektörümüzün bugünü ve geleceğini 
masaya yatırma fırsatımız oldu. Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 
bu etkinliğimize katkıda bulunan gerek kamu görevlileri gerek sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri gerekse meslektaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Büyük bir mutlulukla ifade 
etmek isterim ki başta SEİS, TÜMDEF ve bağlı dernekleri olmak üzere SADER, ARTED, 
İKMİB, İVEK gibi sektörün tüm paydaşları tarihimizde ilk kez bu düzeyde ve samimi 
gayretle bir araya gelerek ortak geleceğimiz için çalıştık. İnanıyorum ki gelecek yıllarda 
hem katılım hem de sorunlarımızın çözümüne katkı yönünden kongremiz daha da 
gelişecek ve güçlenecektir.

Zorluklarla geride bıraktığımız bir yılın ardından, yeni yıla sektör olarak önemli 
bir yenilikle başladık. Ürün Takip Sistemi üzerinden ürün bildirim ve alma-verme 
işlemlerinin 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren devreye alınması, yeni yılın ilk günlerine 
damgasını vururken aynı zamanda sektörde yeni bir dönemin başladığına da işaret 
ediyor. 

Diğer yandan geneli ilgilendiren farklı regülasyon ve uygulamalar da her geçen gün 
çalışma hayatımıza girecek gibi görünüyor. Elbette, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
E-fatura ’ya geçiş zorunluluğu, Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri gibi birçok yenilikten 
bahsediyorum. Bu uygulamalar her ne kadar düzenleyici ve geliştirici mahiyette olsa 
da işletmeler açısından zorlayıcı bir yönü olacağı da muhakkaktır.  Bu bakımdan 
işletmelerimizin yeni dönemde daha hazırlıklı ve daha çevik olmaları gerekiyor. 

Büyük bir azim ve gayretle geçmişte olduğu gibi gelecekte de sektörel sorunlarımızın 
çözümüne katkıda bulunmaya, kamu ile sektör arasında iletişim köprüsü olmaya devam 
edeceğiz. ‘’Birlikte Mümkün’’ sloganımızla daha güçlü bir sektör daha güçlü bir ülke olma 
yolunda emin adımlarla bıkmadan usanmadan ilerleyeceğiz.

Sendika Yönetim Kurulumuz adına yeni yılın herkes için sağlık, huzur ve başarılar 
getirmesini diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

Y
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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: 2020 • SAYI: 13 KARANLIKTAN ŞİKÂYET  
EDECEĞİNE BİR MUM YAK!
n Tüm sosyolojik ve bilimsel devrimlerin 

ötesinde bir düşünsel evrim vardır. Belirli 
bir entelektüalizme ulaşan insanoğlu 
düşüncelerini kitlelere yayarak ve 
kitlelerin yönetimi için daha iyiyi daha 
güzeli arzulayarak tarih boyunca birçok 
devrime neden olmuştur. Evrim için devrim 
gerekmekte ya da devrim için evrim.

04»

SEİS HABERLER
n METİN DEMİR ASTOP DÖNEM SÖZCÜSÜ SEÇİLDİ

n ASTOP ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

n BOŞLUK ANALİZİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

n TIBBİ CİHAZ ENDÜSTRİSİNE FİZİBİLİTE DESTEĞİ

n SEİS TİSK BASIN SOHBETLERİNİN KONUĞU

n METİN DEMİR’E ‘YILIN EN BAŞARILI SİVİL 
TOPLUM KURULUŞU LİDERİ’ ÖDÜLÜ

n METİN DEMİR TİSK İCRA KURULU VE YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ

SEKTÖRDEN HABERLER
n TÜM SAĞLIK PROFESYONELLERİ HIMSS’19 

EURASIA’DA BULUŞTU

n EGEDER YENİ HİZMET MERKEZİNE KAVUŞTU

n İNOVASYONDA İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

n MASSİAD GELENEKSEL “KIŞA MERHABA 
KAHVALTISI”NDA ÜYELERİYLE BULUŞTU

n MEDICA’YA TÜRK MEDİKAL SEKTÖRÜ 
DAMGA VURDU

n ÜTS UYGULANMAYA BAŞLANDI

n SAĞLIKTA ORTAK GELECEK İÇİN  
TÜM TARAFLAR BİRARADA

n 6. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 

GENLERİMİZDEN Mİ 
İBARETİZ?
n “Herkes hastalık çalışıyor, ben sağlıklı 

insan çalışmak istiyorum.” diyerek bilime 
kollarını sıvayan Doç. Dr. Korkut Ulucan, 
genetik biliminin hızla ilerlemesi ve bu 
ilerlemeye paralel elde edilen bilgilerin sağlık 
ve spor alanlarında kişiye özel çözümler 
geliştirilmesinde önemli katkılar sağladığını 
ifade ediyor.
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18»

34»

TİSK’TE YENİ DÖNEM VE 
YENİ NESİL SENDİKACILIK
n TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Özgür Burak Akkol, yeni nesil 
sendikacılıkta dönüşüm gerekliliğinin 
altını çizerek yeni dönemde sektörü ve 
Türk iş dünyasını yakından ilgilendiren 
konularla ilgili önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 
KİMYA SEKTÖRÜ
n  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Adil Pelister, yeni yılın bu ilk sayısında 
sektörümüzü ve iş dünyasını ilgilendiren 
çok önemli değerlendirmeleri ile dergimizin 
konuğuydu.
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VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI  
YÜKÜMLÜLER İÇİN SON ŞANS!
n Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 27 Aralık 

2019 tarihinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne 31.12.2019 tarihine 
kadar kaydolma zorunluluğunun ertelendiğini 
duyurdu.

AİLE İŞLETMELERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
n Dünyadaki şirketlerin yüzde 75’e yakını aile şirketi 

iken, ekonominin en önemli oyuncuları olan aile 
şirketlerinin ortalama ömrü sadece 25 ila 35 yıl 
arasında…

NAMASTE NEPAL
n Bütün ezoterik öğretilerde selamlaşmanın ayrı 

bir yeri vardır.  Yogada iki avuç içi birleştirilip 
göğsün ortasına, kalp hizasına getirilir. Sağ ve sol 
el birleşmiş, tek el olmuş, ikilik bitmiştir. Bu, bir ve 
bütün olmak demektir. Baş hafifçe öne eğilir ki bu 
de teslimiyetin işaretidir. Ve sonra ‘Namaste’ denir. 
Namaste; “Seni saygıyla ve sevgiyle selamlarım.” 
demektir. Namaste Nepal…

58»

42»
46»

ÖDÜL VE CEZA ÇAĞDIŞI BİR 
UYGULAMA MI? 
n “Başarı bağımlılık yapar.” sözü aslında çok 

doğrudur. Çünkü beynimizde yer alan ödül merkezi 
hem başarı ve hem de bağımlılığa neden olan 
sistemdir. Ödül merkezinin evrimsel işlevi, haz 
veren aktiviteleri tekrarlamak yoluyla her bir 
küçük başarının daha büyük hedeflere ulaşmasını 
sağlamaktır.

DOKUNMANIN ŞİFASI
n Aile terapisti ve yazar Virginia Satir “Hayatta 

kalmak için dört, iyileşmek için sekiz ve büyümek 
için de günde on iki sarılmaya ihtiyacımız var.” 
derken dokunmanın şifasını vurguluyor. 

RFID  WI-FI SİSTEMLERİ
n Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin tüm 

sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de 
önemli etkileri beraberinde getirdiği gözleniyor. 
Bununla birlikte, küresel nüfus yaşlanıyor, kronik 
hastalıkların sayısı artıyor. Bu durum doğal olarak 
sağlık harcamalarındaki artışı da beraberinde 
getiriyor. Aynı zamanda sağlığa erişimi önemli 
ölçüde etkilerken hız, kalite ve maliyet gibi 
unsurları da gündeme getirerek gelişen teknoloji 
ile sağlık sektörünün entegrasyonunun önemini 
vurguluyor. Modern teknolojiler hasta bakımını 
geliştiriyor ve doktorların işinde daha verimli 
olmasına yardımcı oluyor.

54»

62»

51»

SAĞLIKTA YAPAY  
ZEKÂNIN GELECEĞİ 
n Son yıllarda dillere pelesenk olmuş, bilgisayar 

bilimlerinin bir araştırma alanını ifade etmekten 
ziyade pazarlama malzemesine dönüşen bir 
kavram olan yapay zekâ, en genel haliyle bir 
bilgisayarın, insan faaliyetlerini benzer şekilde 
yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. 
Emir HARDAL yapay zekâ uygulamalarının sağlık 
alanındaki kullanımını anlatıyor.

38»
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Tüm sosyolojik ve bilimsel devrimlerin ötesinde bir düşünsel evrim vardır. Belirli bir 
entelektüalizme ulaşan insanoğlu, düşüncelerini kitlelere yayarak ve kitlelerin yönetimi için 
daha iyiyi daha güzeli arzulayarak tarih boyunca birçok devrime neden olmuştur. Evrim için 

devrim gerekmekte ya da devrim için evrim... 

KARANLIKTAN ŞİKÂYET  
EDECEĞİNE BİR MUM YAK!

UĞUR MUMAY
ugur.mumay@seis.org.tr
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Darwin’in çıkarımından 
yola çıkarak söylüyorum ki 
çeşitlilik esastır! Latincesi 

‘in varietate concordia’ 
yani ‘çeşitlilik içinde birlik’ 
bugün Avrupa Birliği’nin de 
sloganıdır. Tek kültür tek din, 
tek dil değil; farklılıklarımızdır 
bize zenginlik katan. Şayet 
hepimiz birbirimize benzer ya 
da birbirimizin aynısı olursak 
birbirimizden öğreneceğimiz bir 
şey kalmazdı. Karşılıklı etkileşim 
içerisinde kendi yaklaşımlarımızı 
bulmamız, kendi yöntemlerimizi 
geliştirmemiz lazım. 
Sivil toplumun ideal anlamda 
varlığı için de bir takım sosyal, 
kültürel, ideolojik vb. farklılıklar 
var olmalıdır. Toplumsal 
yaşayıştaki bu farklılıklarımız tek 
tipleştirilmeye uğraşılmamalıdır. 
Birbirine benzeyenlerin arasında 
birlik, dayanışma gibi ilişkiler 
kurulabilir. Oysa iş birliği 

benzerler arasında değil, farklılar 
arasında kurulduğunda daha 
farklı bir anlam kazanır. İş 
birliği; esas olarak birbirinden 
farklı amaçları, yaklaşımları olan 
ve uyuşmak zorunda olmayan 
kurumların ortak bir zemin 
üzerinde hareket etmeleri olarak 
görülmelidir. Bu bağlamda benzer 
ve benzemez iş birliklerinin 
STK’lar için son derece yararlı 
olacağı kanaatindeyim!
Her alanda politika üretebilecek 
sosyal örgütlenmelerin varlığı 
şarttır. Çünkü sivil toplum 
kuruluşları, toplum yararına 
karşılıksız çalışan duyarlı 
insanlardan oluşuyor. İşte bu 
duyarlı insanlardır ki toplumun 
sorunlarını kendilerine dert 
edinirler. Gelişim ve değişim 
karşıtları ise her daim olmuştur. 
Bu bağlamda STK’ların bilinçli 
veya bilinçsizce itibarını 
zedelemek isteyenler de 

olabilir. Sürekli şikâyet etmek 
yerine çözüm üretmek için 
çaba sarf etmek gerektiğine 
inananlardanım. Konfüçyus, 
‘Karanlıktan şikâyet edeceğine 
bir mum yak.’ demiştir. 
Ancak bu sayede kendimizi ve 
etrafımızı aydınlatabiliriz. Kendi 
değerlerimiz ve referanslarımız 
ile çözüm geliştiren ve akıl 
üreten olmadığımız sürece, 
bizim yerimize akıl üretenler 
çok olacaktır. Bunu kabul etmek 
içinse insanın aklını izne çıkarmış 
olması gerekmektedir.
 
GELİN BİRLİKTE DÜŞÜNELİM 
ORTAK AKLA GEÇELİM
Sivil toplum kuruluşlarının 
etkinliğinin hızla arttığı 
çağımızda ticari, bilimsel, 
kültürel, sanatsal, düşünsel 
alanlarda toplumlararası ilişkiler 
büyük önem kazandı.
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Sosyalleşme ile STK’lar arası 
etkileşimi artırmak ve olası 
tehditlere de birlikte göğüs germek 
ya da fırsata çevirmek mümkün 
olabilir. 
Bugün artık yeni sanayii 
devrimi olan Endüstri 4.0’dan 
söz ediyoruz. Dolayısıyla kol 
gücünden çok, beyin gücüyle 
çalışan birer varlık halini almaya 
çoktan başladık bile. Bütün 
bilgimizi yapay zekaya devredip 
kenara çekilmediğimiz sürece 
evrimin yeni gidiş noktası bu 
gibi görünmekte! Bernard Shaw 
“Akıllı insan aklını kullanır, daha 
akıllı insan başkalarının da aklını 
kullanır.” demiştir. 

İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA 
GELİŞTİRMELİYİZ
Tüm bunları anlatmaktaki 
amacım, aslında sektörel birlik 
ve beraberliğimizin artırılmasına 
yönelik daha fazla çaba 
göstermemizin gerekliliğidir. Son 
yıllarda tıbbi cihaz sektöründe 
ortaklaşan sorunlarımıza karşı 
ortak aklın kullanıldığı önemli 
çalışmalara şahit oluyoruz. 
Şüphesiz bu ortak aklın en 
somut örneklerinden birisini 
geçtiğimiz Aralık ayında beşincisi 
düzenlenen 5. Tıbbi Tedarik 
Kongresi’nde deneyimledik. 
Birbirinden kıymetli sivil toplum 
kuruluşlarımız (SEİS, TÜMDEF, 
MASSİAD, SADER, ARTED, 
İVEK, ÜHB, İKMİB, ATO, ASO 
ve TÜMDEF bağlı dernekleri) 
ortaklaşan sorunlarımız ve 
beklentilerimiz özelinde 
sektörümüzün dünü, bugünü ve 
geleceğini bu kongrede konuşma 
fırsatı buldular. 
Kongrede emeği geçen tüm 
kesimlere, başta kamunun 
kıymetli temsilcilerine, fikirleriyle 
sektörümüzü aydınlatan bilim 
insanlarına, çok değerli sivil 
toplum temsilcileri ve sektör 
mensuplarına ve hatta sektörün 
geleceği olarak kongremizi 

ziyaret eden sevgili öğrencilere 
katılımlarından dolayı teşekkür 
ederim.
Bu önemli ve değerli kongreyi 
kaçıranlar bir sonraki kongreye 
katılarak birlik beraberliğimize 
ve kolektif çalışmalara katkıda 
bulunmalılar. Sektörde faaliyet 
gösteren ve halen bir sivil 
toplum kuruluşuna üye olmayan 
meslektaşlarımızı bu vesileyle 
derneklerimize üye olmaya davet 
ediyorum. Çağın gerektirdiği 
şekilde bir farkındalıkla, şikâyet 
etmek yerine daha katılımcı 
olmanın hem sektörümüze 
hem ortak geleceğimize çok 
önemli faydalar sağlayacağı 
kanaatindeyim.

MARİFET İLTİFATA TABİDİR
Buradan elbette 
Federasyonumuzun Başkan 
Yardımcısı ve Kongre 
Genel Sekreterimiz sevgili 

Erkin Delikanlı için ayrı bir 
parantez açmam gerekiyor. 
Erkin Başkan Tıbbi Tedarik 
Kongresi’nin organizasyonu, tüm 
muhataplarımıza duyurulması ve 
elbette başarıyla düzenlenmesi 
için olağanüstü bir gayretle 
gece gündüz demeden çalıştı. 
Kamu kurumları, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları ve 
sektör mensuplarını bir araya 
getirebilmek, hele ki böyle 
kusursuz bir organizasyona imza 
atmak, takdire şayan ve iltifata 
tabidir. Erkin Başkanı sektörümüz 
adına huzurunuzda tekraren 
tebrik etmek istiyorum. Bizler 
de sektör temsilcileri olarak 
gücümüzün ve bilgimizin yettiği 
kadar katkı vermeye, kongremizi 
geliştirmeye ve zenginleştirmeye 
devam etmeliyiz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileğiyle,
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n Sayın Başkanım öncelikle Seis Aktüel 
dergimize konuk olmayı kabul ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Son genel kurulda yeniden 
TİSK Başkanı olarak seçildiniz ve Türk iş 
dünyasının teveccühüne mazhar oldunuz, yeni 
dönem için neler söylemek istersiniz?

TİSK’in kuruluşundan bu güne ülkemizin endüstriyel 
ilişkiler ve sendika tarihindeki, Türk ekonomisindeki 
rolü hepimizin malumu. TİSK yapısı gereği 
çalışma hayatının üçlü sac ayağının işveren tarafını 
oluşturmakta; bu bağlamda, sac ayağını oluşturan devlet 
ve işçi tarafı ile çalışmak benim için büyük bir mutluluk. 
Konfederasyon olarak yeni dönemde sadece yerelde 
değil küresel olarak da imzamızı atma gayesindeyiz. Yeni 
dönem için yeni nesil sendikacılık ve çalışma hayatının 
geleceği konularına ağırlık vermiş durumdayız. Ülkemiz 
çalışma hayatına bu kavramları nasıl adapte edebiliriz, 
ne tür icraatler yapabiliriz onun üzerine tartışıyor 
ve ekip olarak projeler tasarlıyoruz. TİSK olarak 
bayrağı devraldığımız bu dönemde üçlü saç ayağını 
güçlendirip geliştireceğiz. Her türlü aksiyonda samimi 
ve sorunlardan kaçmayan ve tam tersi sahiplenen bir 
yaklaşımımız olacak. Bilgiyi, veriyi, raporu icraatte 
dönüştüreceğimiz bir dönem bu yeni dönem. 

n Konfederasyonun en genç başkanı olarak 
biraz kendinizden bahseder misiniz?

Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladım. 2003 yılında 
Koç Holding’de göreve başladım ve holding bünyesinde 
Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme 
alanlarında görev aldım. 2014 yılından bu yana ise 
Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini 
yürütüyorum.
İş hayatımla paralel olarak pek çok eğitim programına 
katıldım. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA, 
Columbia Business School ve London Business 
School’dan Global Executive MBA derecelerim 
bulunuyor. Günümüz iş hayatında eğitimin sürekli 
olması gerektiğini düşünüyorum. Genç çalışma 
arkadaşlarıma da her zaman eğitim hayatının içinde 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
kurulduğu günden beri azimle çalışarak 
yurt içinde ve yurt dışında Türk işverenleri 
gururla temsil ediyor. TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol, yeni nesil 
sendikacılıkta dönüşüm gerekliliğinin altını 
çizerek yeni dönemde sektörü ve Türk iş 
dünyasını yakından ilgilendiren konularla ilgili 
önemli mesajlar verdi.

TİSK’TE YENİ DÖNEM VE 
YENİ NESİL SENDİKACILIK

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı / Özgür Burak Akkol
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olmanın öneminden bahsediyorum. 
Bilgileri güncellemek ve “yeniden 
öğrenmek” günümüz çalışma 
hayatının olmazsa olmazı.
Bu yıl iki görev üstlendim; Nisan 
2019 tarihinden bu yana MESS 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Mayıs 2019 tarihinden itibaren ise 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürütüyorum. Şahsi 
olarak bu denli büyük iki görevi 
üstlenmenin gururunu yaşıyorum. 
Ülkemiz için yapacak çok işimiz 
var, bu görevler vesilesiyle ülkemiz 
faydasına çalışacak olmanın 
heyecanını yaşıyorum.
Bu görevlerime ek olarak MESS 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, TİSK’i temsilen İŞKUR 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Koç Holding 
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 
Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Otokoç 
Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
de yürütüyorum.
İş hayatım dışında ise ilgilendiğim 
birçok alan var, bunlardan biri 
de spor. Spora özel bir ilgim var. 
Özellikle basketbol ve futbol. 
Okulda basketbol takımındaydım 
ve işlerimden fırsat buldukça 
hala oynarım. Futbol da yoğun 
mücadele ve strateji gerektiren 
takım oyunu oluşu itibariyle 
benim için vazgeçilmez bir tutku. 
Bu yönleriyle sporun, bedensel 
sağlığın yanı sıra kişinin iş yaşamına 
da olumlu katkıları olduğunu 
tecrübe eden biriyim. Bu nedenle, 
toplumun her kesiminde spor 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını 
çok önemsiyorum. Bunlara ek olarak, 
gastronomi, farklı lezzetler ve yerler 
keşfetmek, denizde vakit geçirmek de 
ilgi alanlarım arasında yer alıyor. 

n Konfederasyonumuzun 
tarihçesi, sorumluluk alanları 
ve teşkilat yapısı ile ilgili bize 
bilgi verebilir misiniz? 

TİSK, 57 yıl önce ülkemiz 
ekonomisinde öncü 6 işveren 
sendikasının bir araya gelmesiyle 
kuruldu. Türkiye’nin o günlerdeki 
resminden, bugünü hayal ederek 
yola çıkıldı. Amaç; işverenler olarak 
geleceğe birlikte hazırlanmak, 
birlikten, ortak akıldan güç almak, 
üçlü sac ayağını oluşturan diğer 
sosyal taraflar ile birlikte ülkenin 

ekonomisine ivme kazandırmaktı. 
Öyle de oldu. O günden bugüne 
kadar TİSK, Türk işverenlerini 
çalışma hayatında 40’ı aşkın ulusal 
ve 10 uluslararası platformda temsil 
eden tek çatı kuruluş oldu.
Öte taraftan, Konfederasyonumuzun 
en büyük avantajlarından birisi, 
ülkemizin önde gelen, çalışanlara en 
çok istihdam sağlayan işletmelerin 
üst düzey yöneticilerinden oluşan 
saygın bir yönetim kurulu ekibinin 
olması. “Değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.” sözünden 
yola çıkarak teşkilat yapısında 
da değişime ihtiyaç duyduk. 
TİSK, yıllar boyunca çalışma 
hayatı, ülke ekonomisi ve işveren 
camiasına önemli katkılar sunmuş 
ve hizmetlerde bulunmuştur. 
Konfederasyonumuzun yıllar 
içinde biriktirdiği deneyim ve 
bilgiyi, günümüzün çalışma hayatı, 
dijitalleşme ve yeni nesil sendikacılık 
anlayışı ile paralel bir dönüşüme 
geçirme hedefindeyiz. Bunun için 
profesyonel ekibimizi güçlendirmeye 
başladık, daha da güçlendireceğiz. 
Gayemiz, icraatlerin biraz arka 
planda olduğu yönetim anlayışını 
geçmişte bırakmak. Ben tüm sendika 
ve konfederasyonlara da bunu 
öneriyorum.
Yeni dönemde artık iki değil üç 
yönetim kurulu başkan vekilimiz 
var, yürütme komitesi olarak 
adlandırılan teşkilat organımızın 
adını icra kurulu olarak değiştirdik. 
Bu sayede hedefimiz; icraatler için 
hız kazanmak, çevik bir çalışma 
modeline geçiş yapmak. Tüm bu 
değişimle aslında sendikacılıkta 
dönüşüme kendimizden başladık. 
Temennimiz bu değişimde Türk 
sendikacılık camiasına örnek ve öncü 
olmak.

n Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun iş 
dünyasında yarattığı katma 
değer, ülkeye olan katkısı, 
toplam işlem hacmi ve diğer 
rakamsal istatistikleri bizimle 
paylaşabilirmisiniz? 

TİSK, sekiz farklı sektörü temsil eden 
20 üye işveren sendikanın biraraya 
geldiği gönüllü teşkilatlanma esasına 
dayalı bir Konfederasyondur. 10 
uluslararası ve 40’ı aşkın ulusal 
temsil yetkisi ile endüstriyel ilişkiler 
alanında Türkiye’de işverenleri 

ILO nezdinde temsil eden tek üst 
kuruluş. TİSK çatısı altındaki işveren 
sendikalarına bağlı işletmeler, 
GSYH’ya 200 milyar dolar, ihracata 
ise 100 milyar dolar katkı sağlıyor. 
Bu işletmeler, SGK gelirlerinde yüzde 
15 paya sahip ve toplam istihdamın 
yüzde 5,4’ünü oluşturuyorlar. 
İstanbul Sanayi Odası verilerine 
göre; TİSK’in üye sendikalarına 
bağlı işletmeler, geçtiğimiz yıl net 
satışlarda yüzde 48, ihracatta yüzde 
56 ve istihdamda ise yüzde 40 paya 
sahip. 
Bu saydığım veriler çok önemli 
veriler. Bu dönemde TİSK ülkemize 
hizmet odağıyla çalışmalarına tüm 
hızıyla devam edecek. Üyelerimizin 
ve yönetim kurulumuzun da tam 
desteğiyle TİSK’i ülke ekonomisine 
daha da fazla katkı sunan, ülke 
geleceğine yön veren bir kurum 
haline getireceğiz. 

n Sizce 2020 yılında ekonomik 
ve sosyal olarak ülkemizi 
neler bekliyor?

Bu soruya net bir yanıt vermem 
güç. Son dönemde, ticari ve finansal 
alanda tüm dünya zorlu bir sınavdan 
geçiyor. Zira önde gelen dünya 
ekonomilerinin içinde bulunduğu 
siyasi ve ekonomik süreçler ülkemizi 
konjonktürel olarak da etkiliyor. 
İç ve dış gelişmeler, beraberinde 
bugünkü çalışma hayatımızı da 
etkilemeye devam ediyor. Bu süreç 
devam ederken, birden bire bir 
virüs salgını dünyada ekonomik ve 
politik tartışmaların önüne geçip 
ulusların vatandaşları için en üst 
düzeyde önlem almalarına neden 
oluyor. Üstelik uluslararası ticareti, 
politikaları ve turizm sektörünü 
dolayısıyla ekonomiyi de ansızın 
etkileyen küçük ama etkili bir faktör 
olabiliyor.
Öte yandan, teknolojik gelişmelerin 
Türk işvereni ve Türk işçisi için 
fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz. 
Bu çok net. Ülkemizin 83 milyon 
olan nüfusunun yaklaşık 62 
milyonu çalışma çağında. Bilim-
teknoloji-mühendislik-matematik 
alanlarında mezun kadın oranında 
%37 ile dünyada birinci konumdayız. 
Ülkemizin 15-24 yaş grubundaki 
genç nüfusu ise yaklaşık 13 milyon. 
Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin 
nüfusundan daha fazla. İstihdamdaki 
eğitim profili hızla artıyor. Son 10 TİSK Yönetim Kurulu Başkanı / Özgür Burak Akkol
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yılda lisans ve üstü mezunu çalışan 
sayımız %7,5 seviyesinde arttı. Bir 
yandan ülkemizin potansiyelini, öte 
yandan rekabetçiliğimizi artırabilecek 
fırsatları düşündüğümüzde, çalışma 
hayatının üçlü sac ayağındaki tüm 
taraflara ciddi görevler düşüyor. 
Bunun için de geleceğin fırsatlarını 
şimdiden çok ama çok iyi okumamız 
şart. 2020 yılında ülkemiz 
ekonomisinin daha çok güçlenmesi 
ve pozitif olarak büyümesi en 
temel arzumuz. Bunun için de 
elimizden gelenin en iyisini yapacak, 
icraatlerimizi birer birer ortaya 
koyacağız. Çünkü, biz ülkemizin 
geleceğine inanıyoruz. Buna katkı 
sunmak da hepimizin vazifesi.

n Geçtiğimiz Ekim ayında TİSK 
olarak sizin liderliğinizde 
“Birlikte Mümkün Türkiye’’ 
sloganıyla Türkiye’de ve 
hatta belki de dünyada 
bir ilki gerçekleştirerek 
tüm paydaşları bir araya 
getirdiniz. Bu forumun 
çıktılarından ve nasıl 
bir etki yarattığından 
bahsedermisiniz?

11-13 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da 
gerçekleştirdiğimiz ve “Birlikte 
Mümkün Türkiye” sloganıyla 
yola çıktığımız forum kapsamında 
birlikte üretebilmek adına çok önemli 
bir adım attık. Uzun yıllar sonra, 
devletimiz, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve 
tabii ki TİSK bir araya geldi. 
Bu birlikteliğin TİSK tarafından 
sağlanması bizi ziyadesiyle memnun 
ediyor. Birliktelik olan yerde, 
herkesin aynı masada oturabildiği 
yerde mutabakat da olur. Huzur da 
olur. Bu birlikteliklerin işçi işveren 
ayrımı yapmadan aynen devam 
etmesini temenni ediyorum. 
Çıktılara gelecek olursak, 
Forumumuzda bu sene toplumsal 
hayatta önemli yer tutan 5 konuyu 
işledik. Çevre alanında, her yıl 
2 milyon ağaç dikilmesinde 
hemfikir olduk.Yaşlanmakta 
olan büyüklerimize eğitim ve 
kapasite geliştirme platformu 
oluşturulması için ilk adımlarımızı 
atmaya başkadık. Keza 1 yıl içinde 
10.000 engelliye mesleki eğitimler 
verilmesini hep birlikte sağlamak 
için çalışmalara başladık. 2023 
yılına kadar konfederasyon/sendika 
yönetim kurullarından en alt işçi 
temsilciliğine kadar tüm kurullarda, 

en az 1 kadın üye bulunmasını 
sağlamak için görüşmelerimize 
başladık. Çocuklarımızın geleceği 
için bir adım da biz atacağız. 
Ebeveynlere ilgili kamu ve STK 
iş birlikleri ile madde bağımlılığı 
hakkında farkındalık eğitimleri 
sunacağız. Bu kararları hayata 
geçirmek için ilk adım olarak işçi 
ve işveren kesiminden ekiplerimizi 
kurduk. Ekipler çalışmalarına 
başladı. Bu projelerimizin çıktıları 
sonuçlandığında sadece sosyal 
taraflar olarak bizlere değil, tüm 
toplumumuza da örnek olacak ve 
hizmet edecektir. 
Yeri gelmişken, üye işveren 
sendikalarımızın yöneticileri yoğun 
iş programlarına rağmen Ortak 
Paylaşım Forumu’na katılarak 
çalıştaylarda da bizzat yer aldılar. Bu 
destek bizim için kıymetli. Ben sizin 
aracılığınızla SEİS Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Metin Demir’e Forum 
sırasında göstermiş olduğu destek ve 
iş birliği için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

n Konfederasyonun diğer 
güncel önemli projelerinden 
bahseder misiniz?

TİSK, yeni dönemde icraat odaklı 
olacak demiştim. “Ortak Paylaşım 
Forumu” bunun ilk örneği oldu. 
Az önce saydığım Ortak Paylaşım 
Forumu projeleri etkisi büyük, 
kapsama alanı geniş ve en önemlisi 
sosyal paydaşlı projelerimiz. 
Ortak Paylaşım Forumu 5 Odak 
Projemizde görev almak için gönüllü 
olan üye işveren sendikalarımızından 
biri de SEİS’tir. Yaşlılar Odak 
Projemizde TİSK ekibimiz ile birlikte 
üstlendikleri özverili çalışmaları için 
başta Yönetim Kurulu Başkanınız 
Sayın Metin Demir olmak üzere SEİS 
ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. 
Öte yandan, TİSK olarak, hem 
topluma hem de çalışma hayatı 
ekosistemimize katma değer ve her 
kesim için kazan- kazan durumunu 
sağlayacak olan proje çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. 
Kısaca bilgi vermem gerekirse, bu 
projelerimiz başında 2014 yılından 
bu yana yürüttüğümüz, Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Ödül 
sürecimizle, 20 milyon kişiye 
dokunduk. Bu yıl yenileyeceğimiz 
süreçle bu etkiyi daha da artırmayı 
hedefliyoruz.
İş sağlığı güvenliği kültürü her zaman 

odağımızda oldu, olmaya da devam 
edecek.
Uluslararası geçerliliği olan en 
prestijli İSG sertifikalarını 
işletmelerdeki ilgili uzmanlara 
aldırdık. İSG forum tiyatroları 
düzenledik. Gezici tiyatro 
etkinliğimizle yaklaşık 15.000 
çalışanı bilinçlendirdik. Aileleri de 
katarsak yaklaşık 60.000 kişinin 
hayatına dokunduk.
TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfımızın değerli 
desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 
bu uygulamalara, önümüzdeki 
dönemde de artarak devam edeceğiz. 
Bu sene 2020 yılında odağımıza 
alacağımız önemli bir projemiz var; 
İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili 
online bir platform kurarak 
Türk iş hayatının kullanımına 
sunacağız. Kaliteli, uluslararası 
standartlarda bir iş sağlığı 
güvenliği eğitimini, ülkemizdeki 
tüm çalışanlarımızın almasını canı 
gönülden istiyoruz. TİSK bunu 
bilabedel sağlayacaktır. Yaklaşık 2 
milyon çalışana dokunacak interaktif, 
akılda kalıcı, kolay ulaşılabilir, güncel 
ve etkili bir İSG eğitimi tasarlıyoruz. 
Bir diğer projemiz, sosyal sorumluluk 
çerçevesinde, çalışanlarımızın yol 
güvenliğini sağlamak olacak. Hem 
uluslararası hem de ülkemizdeki 
iş kazası istatistiklerine baktığımız 
zaman servis ve araç kazaları hep 
ilk sıralarda yer alıyor. Biz de yine 
bu problemi sahiplenelim, rapor 
yazmayalım, tavsiye vermeyelim 
ama bu problemin çözümüne katkı 
sağlayalım dedik. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, 
İçişleri Bakanlığımızın da dahil 
olacaklarını ümit ettiğimiz bir proje 
ile kapsamlı bir program hazırladık. 
İlk olarak, servis şoförlerinin güvenli 
sürüş eğitimleri ile başlayacağız. 
Ancak, devamında şirket aracı ve 
servis kullanan çalışanlarımızın 
bilinçlendirilmesine kadar uzanacak 
bir program hazırlıyoruz. Bu 
projemizin de diğerleri gibi bir dijital 
bacağı olacak.
Diğer projemiz ise gıda israfının 
önüne geçilmesi projemiz. 
Bu projemiz ile üye işveren 
sendikalarımıza bağlı işletmeler 
bünyesinde bulunan yemekhanelerde 
gıda israfının önüne geçilmesi 
yoluyla oluşan maddi ve çevresel 
zararların minimuma indirilmesini 
hedeflemekteyiz. Böylece, Türkiye’de 
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ve dünyada örnek bir israf projesi 
de Konfederasyonumuz tarafından 
başlatılmış olacak. 
TİSK ekosistemine ve dolaylı 
olarak ailelerine dokunacak bu 
çalışmalarımızın, uluslararası iyi 
örnekler olmasını hedefliyoruz.

n Günümüz çalışma hayatına 
adaptasyon için sendikaların 
değişime ihtiyacı var mıdır? 
Bu konuda görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

Sosyal tarafların özellikle 
işçi ve işveren sendika ve 
konfederasyonlarının varoluş sebebi 
sendikacılıktır. Kayıtlı istihdamın 
kalesi olan sendikalılığın artması, en 
başta ülkemize fayda getirecektir. Bu 
konuda sizin vesilenizle tespitlerimi 
de aktarmak istiyorum.
Çalışma hayatından edindiğimiz 
veriler ve deneyimlerimiz 
sonucunda; işçi sendikalarının 
bizden daha iyi oldukları alanlar 
var. Bu tespitimi kendilerinin 
genel kurullarında, katıldığımız 
etkinliklerinde de dile getiriyorum. 
Ülkemizde sendikalı sayısının 
artması lazım, işletmelerin buna 
açık olması lazım. Biz bunu 
işverenler olarak gururla ve cesaretle 
ifade ediyoruz. Bunun için de 
sağduyulu sendikacılık yapmak 
şart. Ekonominin gerçeklerini 
dikkate almadan, sadece sendikalı 
işyerlerine yük getirmek istenirse, 
popülist sendikacılık yapılırsa olmaz. 
O zaman, neden sendikalı sayısı 
2 milyonu geçmiyor diye işverene 
de devlete de eleştiri yapma hakkı 
kalmaz. Tüm sendikalar böyle bir 
tavırda demiyorum, bazılarını tenzih 
ederek konuşuyorum. 
İşçi-işveren ayrımı yapmadan, tüm 
sendikalar değişen ve dijitalleşen 
dünyada her daim kendini güncel 
tutmalı, kendini yenilemeli. Burada 
diğer önem verdiğim konu yeni nesil 
sendikacılık. 
Bunu söylemekten gurur duyuyorum. 
Türk işçisi artık çok eğitimli. 
%90’dan fazlasının akıllı telefonu 
var. Yabancı dil biliyorlar. Sosyal 
medyada hepimizden daha fazla aktif 
genç, sorgulayan ve hakkını arayan 
bir nesil geliyor. Bundan 30-40 yıl 
öncesinin sendikacılık yaklaşımları 
ile devam edemeyiz. Sadece ücreti 
merkeze alan, kavgadan beslenen, 
popülist yaklaşımlar ile bu nesli 

temsil edemeyiz.En önemli konu 
sendikalılık. Ülkemizde sendikalı 
işçi oranı %14’lere geldi. Rekabet 
ettiğimiz ülkelerde sendikalılık 
oranları ortalama %18, bizim bu 
ülkelerin seviyelerine çıkmamız şart. 
Bunun için sosyal diyalog temelinde 
yeni nesil sendikacılık anlayışını 
hem işveren hem işçi hem de devlet 
olarak benimseyip hayata geçirmeyi 
hedeflemeliyiz. TİSK olarak biz 
üstümüze düşen görevleri yerine 
getirmeye hazırız. Aynı heyecanı ve 
sorumluluğu diğer paydaşlarımızın 
da üstlenmesi ülkemiz, insanlarımız 
ve ekonomimiz için elzemdir. 

n Sağlık sektörüne vermek 
istediğiniz mesajlarınız varsa 
öğrenmek isteriz?

“Herşeyin başı sağlıktır.” söyleminin 
öylesine söylenmiş olmadığını 
çalışma hayatının içinde kendi 
işletmelerimizde şahsen tecrübe 
ettim. Profesyoneller veya saha 
çalışanı fark etmez. Ruhen ve 
bedenen sağlıklı olduklarını hisseden 
bireyler daha çok üretiyor, üreten 
bireyler daha sağlıklı ve dinç oluyor. 
Verimli olduklarını hissettikçe bu 
toplumun sadece ekonomisine değil, 
sosyal yapısına da olumlu katkı 
sunuyorlar. 
Ülkemiz her ne kadar diğer ülkelere 
göre hala genç nüfusu yüksek olan 
ülkelerden biri olsa da yaşlanma 
tüm dünyada sosyo-ekonomik 
yapıyı etkileyen küresel bir trend. 
Dünyadaki yaşlı nüfusu giderek 
artıyor, ülkemizde günümüzden 
başlayarak oluşabilecek olumsuz 
etkilere karşı bir yol haritası 
çizilmelidir. Bunun için sağlık 
sektörünün rolü ve önemi büyük.
Artık hepimiz biliyoruz ki erken 
teşhis hayat kurtarıyor ve toplum 
olarak artık bu konuda daha 
bilinçliyiz. Erken teşhis ve tedavi 
için çağın gerektirdiği teknolojik 
cihazları üreten ve sadece ulusal 
değil uluslararası düzeyde de hizmet 
sunan firmalarınıza SEİS aracılığıyla 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, ben değerli sendikanız
SEİS’in faaliyetlerini yakından
izliyorum. Sürekli kendini geliştiren
ve bir o kadar kurumsallaşmış
bir yapı. Sendikanızın, ülkemizin 
önde gelen sağlık ve tıbbi cihaz 
şirketlerinin üyelerini oluşturan 
ekonomimizde önemli bir payı 
olan firmalardan oluşması başlı 

başına kıymetli bir katma değer. 
2003 yılında 9 kurucu üye şirketle 
faaliyetlerine başlayan SEİS’in 
2019 yılında sayısını 70 üyeye 
çıkarmasından dolayı, başta yönetim
kurulu başkanı olmak üzere tüm
yönetim kurulu üyelerinizi de tebrik
ediyorum. Teknolojiyi, dijitalleşmeyi 
sağlık ve tıbbi cihaz sektörüne 
uyarlama konusunda ülkemize öncü, 
diğer sektörlere de örnek teşkil 
ediyor. Sendikanızın özellikle tıbbi 
cihaz sektöründe 2003’te 14 milyon 
dolar olan ihracatının 2018’de 570 
milyon dolara ulaşması, 15 yılda 
ihracatın yaklaşık 40 kat artması 
demek. Bu başarının artarak devam 
etmesini diliyoruz. Bu vesile ile 
Sendikanızın ülkemiz ihracatına 
yaptığı olumlu katkıları ayrıca takdir 
ediyorum.
Sendikalarımızın başarıları 
konfederasyon ve camiamızın da 
başarısıdır. Biz sendikalarımıza 
elimizden geldiğince her türlü 
desteğe hazır olduğumuzu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. 
Başarılarının, sektöre, ülke 
ekonomisine katkıların artarak 
devam etmesini diliyorum. 
 
n Bu röportajımız vesilesiyle 

Konfederasyonun önemli bir 
üyesi olan Sağlık Endüstrisi 
İşverenleri Sendikamızın 
resmi yayın organı olan 
Seis Aktüel dergimizle 
ilgili düşüncelerinizi de 
öğrenebilirmiyiz?

Yayınları, kurumların faaliyetlerini 
ve vizyonlarını yansıtan aynalar 
olarak görüyorum. Yayınların 
sürdürülebilir olmaları, dönemin 
ihtiyaçlarına karşılık vermeleri 
ile paralel seyretmektedir. 
Sağlık sektörü de tüm dünyada 
dijitalleşmeye başladı. Sağlık 
teknolojileri, tıp dünyasının en 
temel konularından biri şu sıralar. 
Ülkemiz de eş zamanlı olarak bu 
gelişmelere en hızlı uyum sağlayan 
ülkelerin başında geliyor. Derginiz, 
sağlık sektöründe en güncel en 
yeni teknolojileri okuyucuları ile 
paylaşarak hızlı bilgi alma çağımızda 
önemli ve başarılı bir işe imza 
atmaktadır. Bu anlamda, sektörün 
öncüsü değerli derginizde emeği 
geçen herkesi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.
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ASTOP Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Veli 
Sarıtoprak toplantıda 

yaptığı konuşmada, sivil 
toplumun önemine vurgu 
yaparak, Ankara’daki sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getiren 
çatı örgütü olmanın gururunu ve 
mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 
Sarıtoprak, Türkiye’nin gelişmesi 
ve kalkınması adına ellerinden 
gelenin fazlasını yapmaya devam 
edeceklerini ifade etti. 
Başkan Sarıtoprak şöyle devam 
etti: “ASTOP Ankara’daki bütün 
sivil toplum kuruluşlarına bir çatı 
örgütü olmuştur. Ankara Sivil 
Toplum Kuruluşları Platformu 
olarak hepimiz bu ülke için 
koşturacağız. Bu memlekete, 
Türkiye’ye borcumuz var. Ankara 
için, Türkiye için elimizden ne 
geliyor ise yapacağız.”

Dönem Sözcülüğünü 2020 yılında 
SEİS Başkanı Metin Demir’in 
üstleneceğini bildiren Sarıtoprak, 
dönem sözcülüğü beratını 
Demir’e takdim etti.
Metin Demir de ülkeye ve millete 
hizmet için çalıştıklarını belirterek, 
“Amacımız ülkemizi güçlü ve lider 
bir ülke yapmak. Bunun birlikte 
ve iş birliğiyle mümkün olduğuna 
inanıyoruz.” dedi.
ASTOP 2020 Başkanlar Kurulu 
Toplantısında Başkanımız Metin 
Demir’in önerisiyle alınan kararla 
TÜMDEF’de ASTOP ailesine 
katıldı. 
Toplantıya katılan TÜMDEF 
Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı 
da “Birlikte Mümkün” inancıyla 
platforma katkı vermekten 
mutluluk ve onur duyacaklarını 
ifade etti.

METİN DEMİR 
ASTOP 

DÖNEM 
SÖZCÜSÜ 

SEÇİLDİ
Ankara Sivil Toplum Platformu 

(ASTOP) 2020 yılı ilk 
Başkanlar Kurulu Toplantısı, 

22 Ocak 2020 tarihinde 
Ankara’da yapıldı. Toplantıda 

Başkanımız Metin Demir 
Dönem Sözcüsü seçildi.
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ASTOP ÜSTÜN HİZMET 
VE BAŞARI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) her 
yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde geleneksel hale 

getirdiği ‘Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri’ni sahipleri 
ile buluşturdu. SEİS, “ASTOP Üstün Hizmet ve Başarı 

Ödülü” nü HASVAK Başkanı Engin Öztürk’e verdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
katıldığı Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül 

töreni, ASTOP Kurucu Onursal Başkanı Türk 
Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) 
Başkanı Veli Sarıtoprak’ ın açılış konuşmaları 
ile başladı. Sarıtoprak, sivil toplumculuğun ve 
dernekçiliğin öneminden bahsederek ömrünü 
STK’lara adadığını ve bu yolda birçok insanı 
sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını 
belirtti.
ASTOP’ un başarılı sivil toplum kuruluşlarını 
ödüllendirdiğini hatırlatan Sarıtoprak, “Bir 
ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar 
güçlüyse, o ülkede demokrasi o kadar 
güçlüdür, sistem de güçlüdür. Gönüllü 
kuruluşlar, karşılıksızlık esasına dayanan 
ve insanların üretkenliklerini ortaya 
koyabilecekleri örgütlerdir.” dedi. 
Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği 
(YATSİAD) Başkanı ve aynı zamanda 
ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray Yoldar, 
sivil toplumculuğun bir gönül işi olduğunu 
belirterek, “ASTOP çok takdir edilmesi 
gereken bir geleneği devam ettiriyor. 
Geçmişten günümüze hayata önem veren 
başarılı insanlara vefa ödülü vererek onların 
değerlerine değer katıyor.” dedi.
Törende “Üstün Hizmet Beratı” alan Ankara 
Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da 160 
bin üyesi ve Ankara’ya karşı olan sorumluluğu 
ile ATO’nun da gönüllüler arasında olduğunu 
dile getirdi. “Hepimizin amacı bu ülkenin 
insanını daha mutlu, müreffeh ve daha 
zengin hale getirmek. Bir ülkede eğer gönüllü 
çalışma varsa o ülkede ancak mutluluktan 
bahsedilebilir.” ifadelerini kullandı.
Ödül töreni, 16 sivil toplum kuruluşunun 
ödülleri sahiplerine takdimiyle devam etti. 
Sendikamız, “ASTOP Üstün Hizmet ve 
Başarı Ödülü” nü HASVAK Başkanı 
Engin Öztürk’e layık gördü. Öztürk’e 
ödülünü Başkanımız Metin Demir takdim etti. 
Demir, HASVAK’ın uzun yıllardır hastanelere 
yaptığı yardımlara yakınen tanık olduklarını 
belirterek, hasta ve hasta yakınlarına 
desteğinden ötürü Öztürk’e teşekkür etti. 
Demir, vakfın hastane modernizasyonundan, 
eğitime ihtiyacı olanlara yardıma kadar geniş 
bir yelpazede hizmet verdiğini de kaydetti. 
Engin Öztürk de sevgi, çalışma ve 
dayanışma prensibiyle gönüllü çalışmalarını 
yürüttüklerini belirterek, sağlık alanında 
pek çok projeye imza attıklarını, devlet 
hastaneleri ve hastalara her türlü yardımda 
bulunduklarını ve desteklediklerini söyledi. 
Vakfın çalışmalarının ödüllendirilmesinden 
onur duyduklarını kaydeden Öztürk, SEİS 
yönetimine kendisini ödüle layık gördükleri 
için teşekkür etti. 
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SEİS Başkanı Metin 
Demir ve TİTCK Daire 
Başkanı Asım Hocaoğlu, 

katılımcıları MDR süreci 
hakkında bilgilendirdi. 
Üretici firma temsilcileri mevcut 
durumu ve gördükleri boşluklarla 
ilgili sorularını TİTCK yetkilileri 
ve Başkan Yardımcımız Levent Mete 
Özgürbüz’ le paylaştı. Danışman 
Mahmut Kiper modaretörlüğünde 
yapılan çalıştayın kapanış 
konuşmasını TİTCK Tıbbi Cihaz 
ve Kozmetik Ürünler Başkan 
Yardımcısı Recep Uslu yaptı. 
Başkanımız Metin Demir çalıştayın 
açılışında yaptığı konuşmada 
“Verilen yoğun eğitimler ve bilgiye 
eskiye oranla daha kolay ulaşıyor 
olmamız, sorunları daha kolay 
aşmamızı sağlayacaktır.” dedi. 
Mevcut düzenlemeleri her üreticinin 
kendi işi açısından ne kadar 
inceleyebilirse başarı sürecinin o 
kadar hızlı olacağını ifade eden 
Demir, çalıştayın başarılı geçmesini 
diledi. 
Daire Başkanı Asım Hocaoğlu da 
yeni regülasyona göre bir kalite 
sistemine entegre olmak gerektiğini 
belirterek, ürün güvenliğinin 
sağlanmasının önemine değindi. 
Hocaoğlu, uyum için gerekli 
mevzuatlar bulunduğunu ancak 
bunların altından kalkılamayacak 
sorunlar olmadığını söyledi. Bu 
noktada kurumlarına ve onaylanmış 

kuruluşlara da yüklenecek 
sorumluluklar bulunduğunu 
hatırlatan Hocaoğlu şöyle devam 
etti: “Yeni mevzuatı hazırlarken 
biz de hazırlanıyoruz ve eğitimler 
alıyoruz. İnsan kaynağını geliştirme 
yolunda da çalışmalarımız devam 
ediyor.” 
Çalıştaya katılan üreticiler, Mahmut 
Kiper danışmanlığında 4 ayrı 
gruba ayrılarak sorular hazırladı ve 
eksiklerini tamamlamaya çalıştı. 
Üreticilerin sorularını çalıştaya 
katılan TİTCK uzmanları yanıtladı.
Toplantının kapanış konuşmasını 
yapan Recep Uslu da Avrupa 
Birliği’nin yeni tıbbi cihaz 
düzenlemesi olan MDR mevzuatının 
2017 yılında yayınlanmasının 
hemen ardından TİTCK’ nun ilgili 
kurum ve kuruluşlarla başlattığı 
mevzuat uyumlaştırma çalışmaları 
hakkında bilgi aktardı. Sektör 
temsilcilerinin de katkıları ile 
2 yıllık yoğun bir çalışmanın 
sonucunda hazırlanan taslak 
mevzuatın teknik incelemesinin 
Avrupa Komisyonu nezdinde 
devam ettiğini kaydeden Uslu, 
AB’de 26 Mayıs 2020 tarihinde 
yürürlüğe girecek MDR mevzuatı 
kapsamında yer alan tıbbi cihazların 
ülkemizde piyasaya arzında sorun 
yaşanmaması adına, Türkiye’nin 
uyum çalışmalarının bir an 
önce tamamlamasının önemini 
vurguladı. 

BOŞLUK 
ANALİZİ 

ÇALIŞTAYI 
YAPILDI

MDR sürecine adaptasyon 
amacıyla ATO Yönetim Kurulu 
Toplantı Salonu’nda 27 Kasım 

2019 tarihinde “Yeni Tıbbi 
Cihazlar Yönetmeliği MDR 

Süreci Adaptasyonunda 
Boşluk Analizi Çalıştayı” SEİS 

tarafından düzenlendi.
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Kapanış töreninde konuşan 
SEİS yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Onur Özcan, 

Başkent Üniversitesi’ne ve Ankara 
Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederek 
ülkemiz için bu tür çalışmaların yeni 
ve önemli yaklaşımlar olduğunu 
ifade etti.
Sanayicinin, üniversitenin ve sivil 
toplum kuruluşlarının beraber 
çalışabildikleri proje sayılarının 
yavaş yavaş artmaya başladığına 
dikkat çeken Özcan şunları kaydetti: 
“Bu değerli projeyi Başkent 
Üniversitesi ile yapmamız çok 
önemliydi. Başkent Üniversitesi 
tıp sektöründe ve eko sisteminde, 
biyomedikal mühendisleriyle 
gerçekten çok değerli katkılar 
veren bir üniversitemiz. Yapmış 
olduğumuz proje ile tıbbi cihaz 
tedariğinde önemli başlıklara 
odaklanarak hem sorunu dile getirip 
hem de çözümlerini ortaya koymaya 
çalıştık. Projeye destek verenlere 
teşekkür ederim.”
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji 
Transfer Ofisi (BİTTO) yöneticisi 
Arzu Fırlarer de Başkent 
Üniversitesi’nin sağlıkta lokomotif 
bir üniversite olduğuna dikkati 
çekerek, bu alanda sektördeki 
yeni gelişmelere her zaman 

açık olan, bunları takip eden ve 
uygulayıcı olan bir üniversite de 
olduğunu söyledi. Fırlarer, Başkent 
Üniversitesi’nin stratejik odağının 
ileri sağlık teknolojileri, sektör iş 
birliğinde araştırma -geliştirme 
ve ticarileştirme olduğunu ifade 
ederek, kamu-üniversite-sanayi-
sivil toplum örgütü iş birliğinde 
gerçekleştirilecek çalışmalarda her 
zaman yer almaya hazır olduklarını 
dile getirdi. 
Konuşmaların ardından Proje 
Danışmanı Mahmut Kiper, projede 
ulaşılan sonuçlarla ilgili bilgi verdi. 
Kiper, Ankara Kalkınma Ajansı 
Fizibilite Desteği’nin, Ankara’nın 
kalkınması ve rekabet gücü 
açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılması, ekonomiye yönelik 
tehdit ve risklerin önlenmesi, 
bölgenin yenilik ve girişimcilik 
kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik projelerin fizibilite 
çalışmalarını desteklemek amacıyla 
2014-2023 Ankara Bölge Planı 
vizyonu doğrultusunda verilen bir 
destek olduğunu hatırlattı.
Bu program kapsamında, SEİS 
‘in başvuru sahibi olduğu ve 1 
yıl süren “Ankara’daki Tıbbi 
Cihaz Endüstrisinin Değer 

Zincirindeki Konumuna Dair 
Fizibilite Çalışması” ile tıbbi 
cihaz sektör firmalarının 
değer zinciri analizi yapılarak 
teknolojik kapasiteleri 
belirlenerek rekabet 
edebilirliği ortaya çıkarıldı.
İnsan kaynağına yönelik analizlerin 
de yer aldığı çalışma ile tıbbi cihaz 
üreticilerinin finansal, kurumsal 
ve teknik ihtiyaçları analiz 
edilerek, tıbbi cihaz üretimi yapan 
firmaların üretim süreçlerindeki 
eksiklikler ile değişen Avrupa Birliği 
direktiflerinin gereklerinden ürünün 
piyasaya arz sonrası preklinik / 
klinik araştırma ve eğitim ihtiyaçları 
tespit edildi ve laboratuvarların 
akreditasyon gereklilikleri 
belirlendi.
Genel Sekreterimiz Tünay Şahin, 
Genel Sekreter Yardımcımız İlke 
Eren Karaca ve Uzman Yardımcımız 
Ferda Temir’in de katkılarıyla 
gerçekleşen bu bölgesel çalışmanın, 
ulusal ölçekte de kamu kurumları ve 
STK’lar için yol gösterici olacağını 
umuyor, proje ile Ankara’da tıbbi 
cihaz endüstrisinin geliştirmesinin 
yanı sıra sektörde üniversite-sanayi 
iş birliklerine de katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. 

TIBBİ CİHAZ ENDÜSTRİSİNE FİZİBİLİTE DESTEĞİ
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Ankara’daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer 
Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması” konulu projenin kapanış toplantısı Başkent 
Üniversitesi’nde yapıldı.
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Gündeme ve sağlık 
alanındaki problemlere 
değinilen sohbette SEİS 

Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz 
sektörünün durumu, sorunları ve 
talepleriyle ilgili açıklamalarda 
bulundu.
Metin Demir, sohbette öncelikle 
tıbbi cihaz sektöründe süren 
ödeme sorununu dile getirerek, 
“Sağlık Bakanlığı hastanelerinden 
9 aya yaklaşan sürelerle, 
üniversite hastanelerinden 
ise belirsiz vadelerle ödeme 
alabiliyoruz.” dedi. Demir, 
tıbbi cihaz sektöründe ödeme 
sorununun sürdüğünü belirterek, 
5 milyar lira civarındaki 
birikmiş alacaklarının sektörün 
devamlılığı için ödenmesini 
talep etti. Sektörün 2003’te 14 
milyon dolar olan ihracatının 
2018’de 570 milyon dolara 
ulaştığını anlatan Demir, “15 yılda 
yaklaşık 40 kat artış söz konusu. 
Bunun artarak devam etmesini 
istiyoruz.” dedi. Bu artışta birçok 
unsurun etkisinin olduğuna 
işaret eden Demir, şöyle devam 
etti: “Bunların başında satılabilir 
fiyat, satılabilir kalite geliyor. 
Biz bunu AB müktesebatıyla 
yakaladık. CE belgesi yeni 
pazarlara girmemizi kolaylaştırdı. 
Söz konusu dönemde ürün ve 
ülke çeşitliliğimizi arttırdık. İhraç 
ettiğimiz ürünler arasında ağırlıklı 
tıbbi sarf malzemeleri bulunuyor. 
Bunun yanında ameliyat masaları, 
lambaları, sterilizasyon, röntgen 
ve böbrek taşı kırma cihazları 
gibi biyoteknolojik ürünler var. 
Orta yüksek ve yüksek teknolojiye 
geçmeye çalışıyoruz. Üretime ve 
ihracata destekler bu dönemde 
yüksek. Bunu fırsata çevirmek 
istiyoruz. Tıbbi cihaz sektörü 
olarak 2023’te ihracatta 
2 milyar doların üzerine 
çıkarak, ülke ihracatının 
yüzde 1’ini gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz.”

Hızla İlerlememiz Gerekiyor
Sektörü, “asfalt yolda belirli hızda 
ilerleyen araca” benzeten Demir, 
“İç piyasada ürün ve kalitemizle 
rüştümüzü ispat ettik. Toprak 
yoldan asfalt yola çıktık. Şimdi 
asfalt yoldan otobana çıkıp 
hızla ilerlememiz gerekiyor. 

Bunun için biraz daha desteğe 
ihtiyacımız var. Destek derken 
aslında şartnamede yazan tarihte 
sattığımız ürünün parasını 
almayı kastediyoruz. Tıbbi 
cihaz sektöründe ödeme sorunu 
sürüyor. Sektörün devamlılığı 
için alacaklarımızın ödenmesini 
istiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. Vadeli geri ödemenin 
doğru fiyatı engellediği gibi, 
ürünlerin kamuya maliyetini 
de artırdığına değinen Demir, 
“Sağlık Bakanımızla bu konuları 
görüştük, vadeleri 6 aya 
çekeceklerini söyledi. Üniversite 
hastanelerinde durum biraz daha 
faklı. Üniversitelerin finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için 2016’nın Nisan ayındaki 
Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu kararlarının hayata 
geçirilmesi gerekiyor.” diye 
konuştu. 

Türkiye Son 10 Yılda Sağlığa 
En Çok Yatırım Yapan Ülke 
Birikmiş alacaklar kadar 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 
fiyatlarının da kendileri için 
önemli olduğunun altını çizen 
Demir, “SUT fiyatlarında 10-12 
yıldan bu yana ciddi bir artış 
olmadı. Geçtiğimiz dönemde 
bir miktar iyileştirildi. Biz SUT 
fiyatlarında dinamik bir 
yapı öneriyoruz. Döviz artış 
ve düşüşleri yansıtılabilir 
olmalı.” ifadelerini kullandı.
Demir, sektör olarak Türkiye’nin 
tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 
20’sini karşıladıklarını, 
kamuda kullanılan ithal tıbbi 
malzeme listesinin kendileriyle 
paylaşılması halinde ithal 
birçok ürünü Türkiye’de 
üretebileceklerini dile getirdi.
Türkiye’nin sağlık yatırımları ve 
sunduğu sağlık hizmetlerinde 
bölgesinde parladığını ifade 
eden Demir, şunları kaydetti: 
“Son 10 yılda Avrupa’da, Orta 
Doğu’da, Orta Asya’da sağlığa en 
çok yatırım yapan ülkeyiz. Sağlık 
hizmetlerindeki kalite Amerika 
ve Avrupa standardında, hatta 
bazı konularda onlardan da 
ileride hizmet sunuyoruz. Sağlık 
turizminde geldiğimiz yer bunun 
en bariz kanıtı. Bu işin paydaşı 
olmak bizi gururlandırıyor.”

SEİS TİSK 
BASIN 

SOHBETLERİNİN 
KONUĞU 

19 Aralık 2019 tarihinde TİSK Genel 
Merkezi’nde yapılan sohbete Genel 

Başkanımız Metin Demir, TİSK 
Genel Sekreteri Akansel Koç, Genel 

Sekreterimiz Tünay Şahin, Genel 
Sekreter Yardımcımız İlke Eren 

Karaca katıldı. 
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METİN DEMİR  
TİSK İCRA KURULU 
VE YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ  
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK)  
27. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
28 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür 
Burak Akkol, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliklerine ise Nevzat Seyok, Celal 

Koloğlu ve Suat Çalbıyık seçildi. TİSK’in yeni 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Ertan 
İren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, 
Erhan Polat, Levent Kocagül, Mehmet Naci 
İlci, Bora Koçak, Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, 
Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin Demir, 
Mustafa Taşkın, F. Fethi Hinginar, Cengiz Taş, 
Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen, Bekir 
Burak Uyguner ve Adnan Çiçek. Denetleme 
Kurulu’na; Ramazan Yön, Erol Bakan, Aydın 
Fethi Baytan, Disiplin Kurulu’na ise Osman 
Nemli, Recep Şükrü Ergün, Erkan Muharrem 
Kafadar, Oğuzhan Gürsoy ve Bahise Kurt 
seçildi.
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(SEİS) Başkanı Metin Demir, TİSK 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. TİSK 
Yönetim Kurulu’nun yeni üyelerle yaptığı 
ilk toplantısında aynı zamanda İcra Kurulu 
Üyeliğine de seçilen Metin Demir, “Hem sağlık 
sektörü için hem de ülkemiz için hep beraber 
daha çok çalışacağız. Bu azim ve kararlılıkla 
başaramayacağımız hiçbir şey yok.” dedi.

METİN DEMİR’E ‘YILIN 
EN BAŞARILI SİVİL 
TOPLUM KURULUŞU 
LİDERİ’ ÖDÜLÜ 
Hospital Manager Dergisi, “Sağlık Yöneticisi Ödülleri 
2019”da Başkanımız Metin Demir’i “Yılın En Başarılı 
Sivil Toplum Kuruluşu Lideri” seçti.

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen “Yılın Başarılı 
Sağlık Yöneticisi Ödülleri” ve “Sağlıkta Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri” ortak ödül töreni, İstanbul 

Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Hospital Manager Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve TV 
programcısı Ayşenur Asuman Uğur’un sunduğu gecede, 
sağlık alanına önemli katkılar yapmış birçok ünlü doktor, 
akademisyen, yönetici ve sivil toplum lideri ödül aldı. 
Törende konuşan Sağlık Gönüllüleri-Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Hospital Manager Dergisi Yayın Kurulu Başkanı 
Oğuz Engiz, “13. kez verdiğimiz sağlık yöneticisi ödülleriyle 
ana hedefimiz sağlık kuruluşlarının çağdaş yönetimlere 
kavuşturulmasıdır, sağlıkta sosyal sorumluluk ödülleri ile 
de hedeflediğimiz sağlık alanında çok daha fazla sosyal 
sorumluluk projesinin hayata geçirilmesidir.” dedi.
Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Barış Diren, Prof. Dr. Metin 
Çakmakçı, Yaşar Yıldırım, Bülent Kiymir, Meri İstiroti ve 
Oğuz Engiz’den oluşan jürinin belirlediği “Yılın En Başarılı 
Sivil Toplum Kuruluşu Lideri” ödülüne Başkanımız Metin 
Demir layık görüldü.
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Türkiye ve bölge 
coğrafyasındaki ülkeleri 
hedefleyen vizyonuyla 

yüzlerce yabancı ziyaretçi ve 
protokol davetlisinin yanı sıra 
Türkiye’den de binlerce katılımcı ve 
uluslararası konuşmacı, 30 Ekim 
– 1 Kasım 2019 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşen paneller ve 
eğitim toplantılarına katılım sağladı.
SEİS Başkanı Metin 
Demir, “Sağlık Bilişimi ve 
Teknolojilerinde Globalleşme” 
Başkan Yardımcısı Levent 
Mete Özgürbüz, “Sağlıkta 
İnovasyona Yeni Bakış” konulu 
birer sunum gerçekleştirdi. 
HIMSS’19 Eurasia’ nın açılışında 
konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, hastanelerin tüm işlemlerini 
yürütmek için bilgi sistemlerine 
ihtiyaç duyduğunu, fiziki arşivlerini 
dijitalleştirmeye çalıştıklarını 
ve filmsiz hastaneden, kağıtsız 
hastaneye geçmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, “Hastanelerimiz burada 
bir örneğini göreceğimiz ‘dijital 
hastane’ olma uğraşı veriyor. Süreç 
burada durmayacak; bir adım sonra 
‘akıllı hastane’ olmak için çaba 
harcayacaklar ve hatta yapay zekâ 

taşıyan sistemler talep edecekler.” 
dedi.
Bilişimin kullanılmasının sağlık 
yönetimini ve sağlık hizmet 
sunumunu tamamen değiştirdiğini 
ve veriye dayalı yönetim, hasta 
güvenliği, hizmet kalitesi ve 
verimlilik arayışlarının hayat 
bulduğunu ifade eden Koca, 
“Ülkemizin bu alanda göstermiş 
olduğu ilerleme, birçok yönüyle 
dünyaya örnek olabilecek 
mahiyettedir. Sağlık Bakanlığı 
olarak bu tür çalışmalara hem önder 
hem de destek olmaktayız. Şu anda 
tamamen yerli diyebileceğimiz 
pek çok sağlık yazılımına sahip bir 
ülke olmakla övünebiliyoruz.” diye 
konuştu.
Vatandaşların tamamının 
sağlık verilerini saklayabilecek, 
işleyebilecek ve paylaşabilecek 
düzeye erişildiğini ve bunu 
insanların sağlığını geliştirmek, 
doğru sağlık politikaları 
oluşturabilmek ve sağlık 
harcamalarını optimum 
seviye tutmak için bir fırsat 
olduğunu dile getiren Bakan 
Koca, “Hastanelerimiz, bilgi 
sistemlerinden sadece idari 
ve mali amaçlar için değil, 

sağlık hizmet kalitesini 
artırmak için yararlanır hale 
gelmiştir. Bu düzeyi ölçmek 
için de Bakanlık olarak HIMSS’ 
in EMRAM ve O-EMRAM gibi 
modellerini kullanmayı tercih 
ettik. Burada birinci amacımız, 
hastanelerimizin sağlık hizmet 
kalitesine bilgi ve teknolojiyi ne 
kadar etkin kullandıklarını ölçmek 
ve yeni hedeflerle bu düzeyi 
yükseltmek oldu. İkinci amacımız 
ise, ülkemizin elde ettiği başarıları 
uluslararası arenada göstermek ve 
tanıtmaktır. Bu sayede sadece sağlık 
hizmet sunumunda değil, bilgi 
ve teknolojinin kullanımında da 
ülkemizin bölgesinde örnek olarak 
gösterileceğine inanıyoruz.” dedi.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD 
iş birliği ile düzenlenen HIMSS’19 
Eurasia’ nın açılışında Sağlık Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci 
de yaptığı konuşmada, verinin 
önemine değinerek, “Sahadan 
nasıl sağlıklı veri toplayabilirize 
kafa yorduk. Önce veri dilini ortak 
hale getirmek için standardizasyon 
ve akreditasyon çalışmalarını 
sürdürerek güçlü adımlar attık. 
Sektörü daha kapsamlı bir şekilde 
regüle ettik. Kurumsal kapasitemizi 

TÜM SAĞLIK 
PROFESYONELLERİ 

HIMSS’19 
EURASIA’DA 

BULUŞTU
Sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında 

yeni uygulama ve gelişmeleri keşfetmek 
için tüm sağlık profesyonelleri ve sağlık 
yöneticileri “HIMSS’19 Eurasia – Sağlık 

Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı” 
nda bir araya geldi.
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EGEDER YENİ HİZMET 
MERKEZİNE KAVUŞTU
Tıbbi cihaz endüstrisinin öncü sivil toplum kuruluşlarından 
Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) 
28. yılını kutlarken, yeni kurumsal kimliği ile yeni hizmet 
merkezinin açılışını gerçekleştirdi. 

TÜMDEF (Tüm Tıbbi 
Cihaz Üretici ve Tedarikçi 
Dernekleri Federasyonu) 

çatısı altında tıbbi cihaz 
sektörüne katkı veren EGEDER’ 
in açılışında konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Akgün, 
“Yeni hizmet merkezini tıbbi cihaz 
sektörüne daha faydalı çalışmalar 
yapabilmek adına, 28 yıllık 
deneyimlerimizle, sektörümüzün 
hizmetine sunmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz.” dedi. 
Akgün, yeni hizmet merkezinin 
tıbbi cihaz endüstrisinin 
İzmir’deki evi olduğunu 
belirterek, bu bağlamda sektörün 
kenetlenerek daha başarılı 
çalışmalara birlikte imza atacağını 
kaydetti.
Açılışta söz alan İzmir Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Selami 
Özpoyraz da tıbbi cihaz 
endüstrisinin ülkemizde, 
savunma sanayinden sonra, 
katma değeri en yüksek ve 
en önemli sektör olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam 
etti: “Tıbbi cihaz endüstrisinin 
ülkemizde çok önemli sivil 

toplum kuruluşlarına sahip 
olduklarını biliyor ve yakından 
takip ediyoruz. Ülkemizde yapmış 
oldukları çalışmalardan dolayı, 
başta açılışını gerçekleştirdiğimiz 
EGEDER olmak üzere TÜMDEF 
ve bağlı derneklerine, SEİS’ e 
teşekkür ediyor, EGEDER’ in 
yeni hizmet merkezinin tıbbi 
cihaz sektörüne hayırlı olmasını 
diliyorum.”
TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz 
da sektörün birlikteliğinin 
önemli olduğunun altını çizerek, 
“Federasyonumuzun kurucu 
derneklerinden biri olan EGEDER’ 
in yeni hizmet merkezinin daha 
başarılı çalışmalar yapmak adına 
tıbbi cihaz sektörüne hayırlı 
olmasını dilerim.” dedi. 
SEİS Başkanı Metin Demir ise 
tıbbi cihaz endüstrisinde önemli 
bir yere sahip olan ve ilklerin 
derneği olan EGEDER’ in yeni 
hizmet ofisinde tıbbi cihaz 
endüstrisine büyük katkılar 
yapacağına inandığını ifade 
ederek, EGEDER’ in daha birçok 
başarılı çalışmalar yapacağına 
inandığını belirtti.

güçlendirdik. Bu vizyonla, ülkemiz 
Avrupa’nın en çok seviye 7 
hastanesine sahip oldu.” dedi.

Türkiye’deki Adanmışlık ve 
Odaklanma Çok Az Yerde Var
HIMSS Üst Yöneticisi Harold 
F. Wolf da HIMSS kapsamında 
kurulan ortaklık sayesinde dijital 
sağlık altyapısını geliştirdiklerini 
söyledi. HIMSS’ in yaklaşık 80 bin 
üyesi bulunduğunu ve amacının 
sağlığın geliştirilmesi olduğunu 
aktaran Wolf, tüm kıtalarda 
dijital sağlık alanını geliştirmek 
istediklerini anlattı.
Wolf, Türkiye’deki adanmışlığın 
ve odaklanmanın çok az yerde 
görüldüğünü belirterek, “Bugün 
796 milyondan fazla birey 
kliniklere, hastanelere gittiğinde 
daha önce bahsettiğimiz olgu 
modellerini kullanılıyor. Bunlar 
aslında bakanlıklara, hastanelere 
hizmet sağlayıcılarına dijital sağlık 
alanında kaynak teşkil ediyor. Bu 
dünya çapında yaygınlaşmış bir 
uygulama.” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın hiçbir yerinde 
kendini bu kadar adamış ve 
yüksek başarıya erişmiş topluluk 
olmadığını vurgulayan Wolf, 
şunları kaydetti: “160’tan fazla 
hastaneniz ve tesisiniz var. Bu 
inanılmaz bir başarıdır. Şanslıydım 
ki vaktinde 5’inci seviyeden 6’ncı 
seviyeye geçmiş bir hastanede 
bulundum. Daha sonra da 7’nci 
seviyeye geçmişti. Avrupa geneline 
ve Asya’ya baktığımızda yine 
erişilenler, başarılanlar insanın 
hayret etmesini sağlıyor. 6’ncı, 7’nci 
seviye hastanelere gelmek bize şunu 
gösteriyor ki, çok büyük bir büyüme 
alanı var bugün Türkiye’de.”
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intergen’de 11 Ocak 2020 
tarihinde yapılan toplantıda, 
start-up sunumlar 

yapılırken, iş birliği ve geleceği 
planlama konuları da ele alındı. 
Prof. Dr. Bulut etkinlikte yaptığı 
konuşmada, “Sağlığın hizmet, 
eğitim ve araştırma ögelerinde 
iş birliği ve inovasyon ile yüksek 
katma değer üreterek ihracat 
yapabilirsek hem sektör olarak 
ayağa kalkar hem de ülkemizin 
önünü açarız. İçinden geçmekte 
olduğumuz bilim ve teknoloji 
devrimi bunu yapabilmek 
için bize olağanüstü fırsatlar 
sunuyor.” dedi.
Önemli bir inovasyon alanı olan 
biyoteknolojide Türkiye’nin 
değerli bilim insanlarına, 
üniversitelere, ciddi ihracat 
yapan firmalara sahip olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Bulut, 
şunları kaydetti: “Aslında 
dijital teknolojiler başta olmak 
üzere tüm yeniliklerde ürün 
geliştiren gayet başarılı Türk 
girişimciler var. Sektör onlara 
yatırım yaparak büyütüp 
geliştirdikçe kendisi de bundan 
çok ciddi getiri sağlayacak. 
Böylece 6 yıldır üst üste zarar 
eden sektörün maddi problemi 
de kolayca çözülecek. Artık 

özel hastanelerin sadece yerli 
hasta tedavi ederek ayakta 
kalabileceği bir zamanda 
yaşamıyoruz. Bundan sonra 
bilhassa tek ünite, yatak sayısı 
ve uzmanlık kapasitesi sınırlı 
hastaneler start-uplara yatırım 
yaparak ya da ürettikleri 
anonim olmuş sağlıklı ve 
temiz veriyi satarak para 
kazanabilecekler.”
Türkiye’nin sağlıkta önder 
ülkelerden birisi olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Melih 
Bulut, “Sağlık sektörü olarak 
kendimizi güçlü bir şekilde 
var edebilmenin yolu da 
yine iş birliğinden geçiyor. 
Biyoteknoloji, sentetik 
biyoloji, yapay zekâ gibi 
bilim devriminin en önemli 
unsurlarında multidisipliner 
çalışma, iş birliği, inovasyon 
yapmadan ilerlemek mümkün 
değil.” dedi.
Uzman Yardımcımız Ferda 
Temir de SEİS’ in çalışmaları 
ve Genç SEİS hakkında bilgi 
vererek, inovasyon ve iş 
birliği konularının önemine 
değinerek, bu birliktelik ve 
çalışmaların geliştirilerek 
devam ettirilmesi gerektiğini 
ifade etti. 

MASSİAD 
GELENEKSEL 
‘’KIŞA MERHABA 
KAHVALTISI’’NDA 
ÜYELERİYLE 
BULUŞTU
İTO Cemile Sultan Korusu’nda 
düzenlenen kahvaltıya çok sayıda 
sektör temsilcisi ve MASSİAD üyesi 
katıldı.

Kahvaltıda konuşan MASSİAD Başkanı 
F. A. Tolga Sözen, güncel sektörel 
konularda üyeleri bilgilendirdi. 

Sözen, “Yönetim olarak bizler üzerimize 
düşen ne varsa her zaman yapmaya 
hazırız. Üyelerimizin desteğiyle sektör 
olarak ileri gideceğimiz inancı ile bir kez 
daha ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ sloganını 
dile getirir, her zaman yapacağımız 
çalışmalarda sizlerle istişare halinde olmayı 
diler, bu özel günümüzde bizleri yalnız 
bırakmayan tüm üye ve misafirlerimize 
teşekkür ederiz.” dedi. 
İTO Meclis Başkan Yardımcısı ve MASSİAD 
Başkan Yardımcısı V. Cengiz Balçık da 
ödemeler ve Bakanlıklarla yaptığı görüşmeler 
hakkında üyelere bilgi verdi.

İNOVASYONDA İŞ 
BİRLİĞİ TOPLANTISI
SEİS, Prof. Dr. Melih Bulut’un önderliğinde İnovasyonda 
İş birliği Platformu’nun düzenlediği “İnovasyonda İş 
birliği Toplantısı” na katıldı. Toplantıda Sendikamızı 
Uzman Yardımcımız Ferda TEMİR temsil etti. 
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MEDICA’YA 
TÜRK MEDİKAL 
SEKTÖRÜ 
DAMGA VURDU
İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) tarafından bu 
yıl 11’inci defa “Türkiye milli 
katılım organizasyonu” ile 
düzenlenen dünyanın en büyük 
medikal sektörü fuarı MEDICA 
2019, 18-21 Kasım 2019 
tarihleri arasında Almanya’nın 
Düsseldorf kentinde 
gerçekleştirildi. 

Dünyadan yaklaşık 6 bin 400 
katılımcının yer aldığı fuarda, 
Türkiye’den toplam 161 

firma en yeni ürünlerini alıcıların 
beğenisine sundu.
Medikal ürün, ekipman ve 
teknolojiler alanında dünyanın en 
büyük ve en önemli fuarlarından 
biri olan “MEDICA” fuarı bu 
yıl, İKMİB’in milli katılım 
organizasyonu ile 3 farklı holde 
toplam 776 metrekare alanda 
gerçekleşti. 112 metrekarelik Türkiye 
standında, Türk kahvesi ikramı 
yapılarak, çeşitli tanıtıcı aktiviteler 
gerçekleştirildi. Aynı zamanda 
sektörel filmlerin ve  
www.turkishhealthcare.org sitesinin 
yayınlandığı dokunmatik ekran ile 
dikkat çeken Türkiye standına yoğun 
ilgi gösterildi.
Yaklaşık 121 bin ziyaretçiyi ağırlayan 
MEDICA 2019 fuarında, T.C. 
Almanya Düsseldorf Başkonsolosu 
Ayşegül Gökçen Karaarslan ve T.C. 
Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl 
Gürtuna Kaya ile birlikte İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi Tayfun Demir, 
İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Erman 
Atasoy, TİM Delegeleri Adil Boz ve 

Dr. O. Mutlu Topal ile İKMİB Genel 
Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu 
Türk katılımcıları ziyaret ederek 
firmalara başarılar diledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Metin 
Demir de fuara katılım sağlayarak, 
sektör temsilcileri ve katılımcılarla 
buluştu ve ziyaretler gerçekleştirdi.
Medikal Sektöründe 
İhracatımızı Artırmayı 
Hedefliyoruz
Fuar hakkında bilgi veren İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister, “Dünyanın en büyük tıp 
fuarı MEDICA’da bu yıl medikal 
sektörde faaliyet gösteren ihracatçı 
firmalarımızla birlikteyiz. 40 
yıldan fazla bir süredir devam eden 
fuarın bu yıl Türkiye milli katılım 
organizasyonunu 11’inci defa İKMİB 
olarak gerçekleştirdik.” dedi
Sektörlerde en yeni, en son 
teknolojileri, ürün ve hizmetleri 
görmek açısından fuarların önemli 
olduğunu kaydeden Pelister, “Milli 
katılım ile 42 firmamız ve bireysel 
olarak 119 firmamızla toplam 161 
Türk medikal firmamız fuarda yer 
aldı. Özellikle de sağlık sektöründe 
teknolojik dönüşüm daha hızlı 
ilerliyor. Yapay zekâ robotları ile 
yapılan ameliyatların tıpta yeni bir 
çağı başlattığını söylemek mümkün. 
Amacımız yıllar itibariyle artan 
katma değeri ve ihracat rakamlarını 
daha da yukarılara taşımak. Bu 
nedenle firmalarımızın burada 

yapacağı iş birliği anlaşmalarını 
önemsiyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.
Birçok Farklı Kategoride Ürün 
Teknoloji ve Hizmet Tanıtıldı
Dünyanın her yerinden medikal 
sektöründe faaliyet gösteren firma ve 
temsilcilerini buluşturan fuarda bu 
yıl, teknik tıbbi cihazlar, elektro tıp, 
laboratuvar teknolojisi, diagnostik, 
ortopedi, tıbbi aletler, cerrahi 
malzemeler, hastane donanımları, 
fizyoterapi, iletişim ortamları, 
hizmetler, profesyonel edebiyat, 
laboratuar aparatı, tıbbi aletler, 
laboratuar ekipmanları, laboratuvar 
aletleri, hastane malzemeleri, 
hastane mobilyaları hastane 
yönetimi, tedarikçi endüstrisi, tıp, 
cerrahi makaleler, hijyen, eczacılık, 
cerrahi ekipmanları, reaktifler, tıbbi 
amaçlı x-ray cihazları, tıbbi servis 
ekipmanları, terapötikler, veteriner 
ilaçları gibi medikal sektörünün 
altında yer alan en yeni ürün, 
teknoloji ve hizmetler tanıtıldı.
Fuar kapsamında bu yıl ikili 
görüşme etkinliklerinde yeni iş 
ortaklarıyla tanışılması için büyük 
fırsatlar sundu. Etkinlikte 40 
ülkeden 350’den fazla katılımcı ile 
700’ün üzerinde görüşme yapıldı.
Fuarda Muayene Sistem ve 
Teknolojileri, Teşhis ve Tedavi 
Yöntemleri, Güncel Ameliyat 
Teknikleri, Araç ve Gereçleri de yer 
aldı. 
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Ana teması “Sağlıkta 
Biyoteknoloji Uygulamaları” 
olarak belirlenen kurultayın 

açılışını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca yaparken, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da 6. Türk 
Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında 
verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve 
Teşvik Ödülleri törenine katılarak 
ödülleri sahiplerine verdi. 
6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na; 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhammed Güven, Sağlık 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, 
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı 
üst düzey yöneticileri katılım 
sağladı. Kurultay kapsamında 
ülkesinde sağlık alanında küresel 
ve ulusal düzeyde başarılı 
çalışmalarda yer almış katılımcılar 
ile bilim insanları, sağlık bakanları, 
akademisyenler ve sağlık sektörü 
paydaşları bir araya gelirken Seis 
Başkanı Metin Demir de kurultaya 
katılarak katkı verdi. Biyoteknoloji 
alanındaki yeni gelişmelerin, 
uygulamaların masaya yatırıldığı 
kurultaya Kırgızistan, Moritanya, 
Namibya, Cibuti ve Güney Afrika’nın 

Sağlık Bakanları ile üst düzey 
yetkililer de katıldı. 
Programda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Aziz Sancar Bilim 
Ödülü’ne ve teşvik ödüllerine layık 
görülen bilim insanlarını tebrik 
ederek, ana teması biyoteknoloji 
olan kurultayın tüm insanlığa ışık 
tutacak sonuçlara vesile olmasını 
temenni etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin sağlık 
alanında dünyanın en önde gelen 
ülkelerinde biri olduğunu ifade 
ederek, Türkiye’nin sağlık alanında 
geldiği yerin gerisinde çok büyük 
emek, fedakârlık ve alın terinin 
bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından, 
“TÜSEB Teşvik Ödülü” ne layık 
görülen Prof. Dr. Safa Barış, 
Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve 
Doç. Dr. Engin Özçivici ile 
“Aziz Sancar Bilim Ödülü” ne 
layık görülen Prof. Dr. Seza 
Özen, Prof. Dr. Özcan Erel’e 
ödüllerini takdim etti.
Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı 
konuşmada, “İnsanımıza daha 
kaliteli sağlık hizmeti sunmak 
ve sağlıkta dünyaya açılmak için 
önümüze koyduğumuz büyük 
hedeflerimiz var. Genom Projesi 

29 Ekim 2019 itibarı ile 
kapsamı genişletilerek resmen 
başlamıştır. Başta muhtelif kanser 
türleri ve nadir hastalıklar olmak 
üzere pek çok durumun koruyucu, 
teşhis koydurucu ve tedavi edici 
yönüne dair sonuçlar elde etmeyi 
hedefliyoruz.” dedi.
Metabolik hastalıklar, 
kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı 
geliştirme konularının tartışıldığı 
kurultayda, biyoteknoloji alanında 
dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel 
ödüllerini veren İsveç Kraliyet 
Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. 
Mathias Uhlen, diyabet alanında 
ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf 
Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve 
lipid metabolizması alanında ünlü 
bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren de 
sunum yaptı.
TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ün 
de bir sunum yaptığı kurultayda, 
TİTCK tarafından yürütülen İTS, E 
Reçete, E-CTD, ÜTS gibi projeler 
hakkında bilgi verdi. “Türkiye’de 
Sağlık Biyoteknolojisi Paneli” nde 
“Biyoteknolojik İlaçlarda Ar-Ge 
Ekosisteminin Durumu” üzerine bir 
sunum yapan Gürsöz, biyoteknolojik 
ilaç Ar-Ge ekosisteminin 
geliştirilmesi için tavsiyelerini de 
aktardı. 

6. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle 
gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı  
29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.
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Düzenlemede:
Diş Hekimliğinde Kullanılan 
Tıbbi Cihazlar
1- Sınıf III olarak tanımlanan 
ürünlerin tekil takibi başlamış olup 
ve uygulamaya kesintisiz devam 
edildiği/edileceği,
2- 01.01.2020 tarihinden 
itibaren diş implantlarının tekil 
takibe esas bildirim işlemlerinin 
gerçekleştirilmiş olması zorunlu 
olduğu,
3- Bu alanda kullanılan diğer tıbbi 
cihazların ise 01.03.2020 tarihinden 
itibaren üretici/ithalatçı tarafından 
bildirimi ve tekilleştirme hareket 
süreçlerini başlatılmasının zorunlu 
olduğu,
4-Halen piyasada olanlarla ilgili 
herhangi bir bildirimde bulunma 
zorunluluğu olmayıp ancak, 
isteyen satış merkezlerinin kendi 
inisiyatifleri doğrultusunda bu 
bildirimleri yapabileceği belirtildi. 

Hasta Altı Bezleri
1- Hasta altı bezleri geri ödeme 
kapsamında olup, ÜTS’ de stok 
bildirimi için bayilik şartının 
kaldırılacağı ve bunun için 

başlatılmış çalışmanın ocak ayında 
tamamlanacağı,
2-Bayilik şartının kaldırılmasına 
yönelik sistem geliştirme çalışmaları 
tamamlanıncaya kadar herhangi bir 
şekilde stok bildirimi yapılmasına 
gerek olmadığı,
3-Sistem geliştirmesi sonrasında 
bayilik kontrolü aranmaksızın 
15.02.2020 tarihine kadar stok 
bildiriminin tamamlanmasının 
gerekeceği,
4-15.02.2020 tarihine kadar 
tekil bildirim olmaksızın satış 
yapılabileceği,
5-15.02.2020 tarihine kadar 
2019/ÜTSG-12 No’ lu duyuru 
kapsamında ürün bilgilerini sisteme 
tanımlamaları gerekeceğine dikkat 
çekildi. 

IVD Ürün Grupları 
1- Sağlık Hizmet Sunucularına 
kit/sonuç karşılığı hizmet sunan 
firmaların, ÜTS’ de hizmet sunucusu 
olarak kayıtlarının bulunması 
gerektiği,
2- Sağlık Hizmet Sunucusu kaydı 
bulunan firmaların, sağlık hizmet 
sunucusuna ürün verme bildirimi 

yapmaksızın, doğrudan tüketim 
bildirimi yapabilecekleri,
3- Sağlık Hizmet Sunucusu kaydı 
bulunmayan firmaların ise, 
sağlık hizmet sunucusuna verme 
bildirimi yapmaları, sağlık hizmet 
sunucusunun da tüketim bildirimi 
yapması gerektiği,
4- 1,2,3’te sayılan gereklilikler 
dışında IVD ürün gruplarında daha 
sistemli ilerlenmesinin temini 
bakımından, bu ürün gruplarında 
ilan edilecek ileri bir tarihe 
kadar tekil bildirim işlemlerinde 
zorunluluk olmayacağı kaydedildi.

Satış Merkezi Tarafından 
Satılan Ürünler 
1- SGK’ ya faturalanmayan ve 
vatandaşa doğrudan satılan 
ürünlerde stok bildirimi yapılmasına 
gerek olmadığı,
2- Bu ürünlerden 01.03.2020 tarihi 
itibarıyla üretilen/ithal edilen 
ürünlerin tekilleştirilerek verme/
alma bildirimlerinin yapılması 
gerektiği,
3- Geri ödeme kapsamında (SGK) 
olan tüm ürünler “Hasta altı bezi 
hariç” 01.01.2020 itibarıyla tekil 
bildirim işlemlerinin yapılmış 
olması, 15.02.2020 tarihine kadar 
stok bildirimlerinin gerçekleştirilmiş 
olması gerektiği,
4- Sağlık Hizmet Sunucularına 
satışı yapılan (Diş Hekimliğinde 
kullanılan ve yukarıda belirtilen 
ürünler hariç) tüm ürünler için 
01.01.2020 tarihine kadar tekil 
bildirim, 15.02.2020 tarihine 
kadar stok bildirim işlemlerinin 
tamamlanmış olmasının gerektiği 
vurgulandı.
Konularında gerekli işlemlerin 
tamamlanmış olmasına azami 
hassasiyet gösterilmesi istenen 
duyuruda bilgi edinilmesi ve buna 
göre gerekli tedbirlerin alınması 
gereği kaydedildi.

ÜTS UYGULANMAYA BAŞLANDI
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulanmasına ilişkin, 13 No’ lu Duyuru Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK) tarafından 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanarak sistemin işleyiş ve 
uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulunuldu.
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Sağlıkta ortak geleceğin 
konuşulduğu ve Sağlık 
Bakanlığı, Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun destek ve 
katılımları ile gerçekleşen 5. Tıbbi 
Tedarik Kongresi, Türkiye Sağlık 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(SEİS), Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve 
Tedarikçi Dernekler Federasyonu 
(TÜMDEF), Araştırmacı Tıp 
Teknolojileri Üreticileri Derneği 
(ARTED), Sağlık Gereçleri 
Üreticileri ve Temsilcileri Derneği 
(SADER), İlaç Eczacılık Sağlık 
Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK), 
Üniversite Hastaneler Birliği 
(ÜHB), İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) ve Medikal Kümelenmeler 
Platformu işbirliğiyle yapıldı. 
Ekspoturk tarafından organize 
edilen Kongre, 13 Aralık Cuma günü 
yapılan oturumlarla sona erdi. 
Kongrenin açılışında Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve 
Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar, İKMİB Başkanı 
Adil Pelister ve Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi 
Ataseven birer konuşma yaptı.

5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin 
açılışında konuşan Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe, sağlık hizmet sunumunda 
tıbbi tedariğin önemini 
vurgulayarak, “Kaliteli ve etkin bir 
sağlık hizmet sunumu için süreç 
doğru yönetilmeli. Bu hususun 
öneminin farkındayız ve bu alandaki 
politikalarımızı, yatırımlarımızı bu 
bilinçle gerçekleştirmekteyiz.” dedi.
Ürün Takip Sistemi ile 2017 yılından 
itibaren tıbbi cihazların kayıtlarının 
daha etkin bir şekilde yapıldığını 
ve firmaların özellikle önceki 
dönemde yaşadıkları sorunları 
gidermek üzere çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden Meşe, “Bununla 
birlikte özellikle risk grubu yüksek 
ürünlerde halihazırda devam eden 
tekil takip süreçlerinin, 2020 yılı 
itibariyle tüm tıbbi cihazlarda 
zorunlu olarak başlamasıyla birlikte 
ilaçta olduğu gibi tüm süreç bu 
alanda da kontrol altına alınacaktır. 
Böylece malzeme yetersizliğinden 
ötürü hizmet sunumunu aksatacak 
unsurlar oluşmadan önce sistem 
üzerinden tespit edilebilecek, 
önleyici tedbirler hızla tarafımızca 
alınabilecektir.” diye konuştu. 
Meşe, yeni tıbbi cihaz 

SAĞLIKTA ORTAK GELECEK İÇİN TÜM TARAFLAR 
BİR ARADA

5. Tıbbi Tedarik Kongresi, 
11-13 Aralık 2019 tarihinde 
Ankara Eliz Otel ve Kongre 
Merkezi’nde tıbbi tedarik 
sektörünün tüm taraflarının 
katılımı ile gerçekleşti.

5. TIBBİ TEDARİK KONGRESİ
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regülasyonunun üreticiler başta 
olmak üzere tüm taraflara 
ciddi sorumluluklar getirdiğini 
hatırlatarak şunları kaydetti: “Yeni 
mevzuat, tıbbi cihazlarda uygulanan 
yaklaşımı kökten değiştirmiş ve 
asgari güvenlik kriterlerinden 
azami güvenlik ve kalite seviyesine 
evrilmiştir. Geçiş sürecinde ve 
sonrasında yaşanabilecek her 
sorun, nihayetinde sağlık hizmet 
sunumunun olumsuz olarak 
etkilenmesine neden olabilecektir. 
Yeni mevzuatı uyumlaştırma 
çalışmalarımız sektörümüzün 
de desteği ile tamamlanmış olup 
Avrupa Birliği ile görüşmelerimiz de 
devam etmektedir. 
Ayrıca üreticilerimizin ve 
tedarikçilerimizin sorunsuz bir geçiş 
sağlayabilmesi için ülke genelinde 
eğitim çalışmalarımız da devam 
etmektedir. Bu süreçte özellikle 
üreticilerimizin klinik çalışmalara 
ağırlık vermesi oldukça önemlidir. 
Sizlerin bu alanda yapacağı 
çalışmalara Bakanlık olarak her 
türlü desteği sunma gayretimiz 
devam edecektir.”

Bakanlık Olarak Sektörün 
Güncel Sorunlarının 
Farkındayız
Meşe, Bakanlık olarak sektörün 
yaşamakta olduğu güncel 
sorunların farkında olduklarını ve 
bu sorunların çözümü noktasında 
ilgili birimlerin talimatlandırıldığını 
ifade ederek, “Bakanlık olarak 
sizlere öncülük etme noktasında 
her türlü gayreti göstereceğimizi 
bilmenizi isterim. Dünya pazarında 
üretici konumunda bir ülke olma 
yolunda ilerlemekteyiz. Sizlerin 
sadece üretmeye ve ihracat yapmaya 
odaklanmanız için gerekli ortamın 
sağlanması amacıyla çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Bu sebeple 
halihazırda yürürlükte olan ulusal 
mevzuatlarımızdan kaynaklı 
sorunlarınızı gidermek üzere 
mevzuat güncelleme çalışmalarımıza 
da hız vermiş bulunmaktayız.” dedi.
Son dönemde, Türkiye’nin iş yapma 
kolaylığı endeksinde 60. sıradan 43. 
sıraya yükselmiş olmasının aslında 
yatırım ortamının genel itibariyle 
daha da iyi konuma geldiğini 
gösterdiğini anlatan Meşe, bu 
gelişmenin ülkemize yapılacak tıbbi 

cihaz yatırımlarında önümüzdeki 
süreçte artış olacağına işaret ettiğini 
ifade etti. 
Ayrıca özellikle TÜSEB tarafından 
yapılan çağrılar ile bu alanda 
gerçekleştirilecek Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerinin Sağlık 
Bakanlığınca fonlanacağını, 
teknolojinin her geçen gün geliştiği 
sağlık sektöründe küresel alanda 
daha rekabet edebilir bir ülke 
olma yönünde tüm imkanların 
seferber edileceğini kaydeden 
Meşe, Türkiye’nin sağlık alanında 
cazibe merkezi haline gelmesi için iş 
forumları düzenlendiğini de bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve 
Gıda Politikaları Kurul Üyesi 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 
konuşmasında, “Fırsatları ve 
riskleri doğru değerlendirerek 
sağlık alanındaki başarıları devam 
ettirmek gerekiyor.” dedi. Fiziki 
yapılar, ekipman ve insan gücünün 
sağlıkta başarı için, bu üç önemli 
alanın doğru bir şekilde bir arada 
kurgulanmasının çok önemli olduğu, 
aksi halde doğru yol alınamayacağını 
söyleyen Ünüvar, 2002 yılından 
bu yana bu kompozisyonun tüm 
taraflarla birlikte ve doğru bir 
şekilde yapılmasından dolayı başarı 
sağlandığını belirtti.
İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık 
hizmet sektöründe fırsatları 
iyi değerlendirmek gerektiğini 
ifade eden Ünüvar, başarılı ve 
sürdürülebilir sağlık hizmeti için 
tedarik zincirinin son derece önemli 

olduğunu vurguladı. Devasa şehir 
hastaneleri, acil organizasyonları, 
kaliteli sağlık hizmet sunumu, 
sağlık turizmi gibi birçok alanda 
başarılar olduğunu söyleyen Ünüvar, 
“Tedarik zincirini konuşurken sağlık 
sisteminin getirdiği yoğun hasta 
trafiği, malpraktis, yaşam süresinin 
uzaması, sağlıktan beklentilerin 
artması gibi konular maliyet 
unsuru olarak çıkıyor. Hizmeti 
verebileceğimiz en kaliteli, etkin 
ve ucuz hizmeti optimum şartlarda 
sunmak gerekiyor.” diye konuştu. 

KHGM Genel Müdürü Prof. Dr. 
Hilmi Ataseven de etkin kaliteli 
ve kesintisiz sağlık hizmetinde 
kaynakların verimli kullanılması 
için tedarik yönetiminin önemini 
vurguladı.
Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğünün yaklaşık 850 sağlık 
tesisi olduğu düşünüldüğünde etkin 
tedarik yönetimi ve bunu kullanacak 
sistemlerin öneminin daha iyi 
anlaşılacağını belirten Ataseven, 
“Tıbbi tedarik zincirinde en önemli 
amaçlardan biri, sunulan sağlık 
hizmetinin kullanılan ürünlerin 
en hızlı ve kaliteli şekilde hastaya 
ulaşımını sağlamak olmalıdır. Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak 
bu süreçteki görevimiz zincirin 
son halkası olan hastalara sağlık 
hizmet sunumunu kaliteli hale 
getirirken yerli ürün kullanımını da 
yaygınlaştırmaktır.” diye konuştu. 
Sağlık Bakanının da direktifleri 
doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf 
malzemelerine erişim kolaylığı 
sağlamak, sağlık teknolojileri 
yerlileşme ve yerelleşme 
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çalışmalarına destek olmak ve 
süreçleri sadeleştirmek amacı ile 
çalışıldığını ifade dene Ataseven, 
Sağlık Market ile ilgili çalışmalara 
da değindi: “Bakanlığımız ile 
DMO arasında imzalanan tedarik 
işbirliği protokolü ile benzer 
ihtiyaçlar için uygulanan tedarik 
yöntemi fiyat farklılıklarını ortadan 
kaldırmak ve standardizasyonu 
sağlamak ve tedarik süreçlerini 
sadeleştirerek zaman ve işgücü 
tasarrufu sağlamak, yerli ürün 
tedariğini teşvik etmek, ilaç ve tıbbi 
cihazlara erişim kolaylığı sağlamak, 
elektronik açık ihaleler ile alımları 
gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. 
Bu proje kapsamında sağlık 
tesislerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
olarak 94 kalem temel tıbbi sarf 
malzeme ve koklear implant alımı 
gerçekleştirmiş olup ilaç alımı 
kapsamında 14 kalem nükleer 
tıp ürünü temin edilmiştir. 2020 
yılında yeni ilaç ve özellikli tıbbi 
sarf malzemelerin sürece dahil 
edilmesi planlanmaktadır. İlaç 
ve sarf malzemeler dışında tıbbi 
cihazların da sağlık market çalışması 
kapsamına alınması süreci devam 
etmektedir.” dedi.

İKMİB Başkanı Adil Pelister, 
tıbbi tedarik sektörünün kimya 
sektörü ve ihracatın önemli 
bir dalı olduğunu ifade ederek, 
“İstanbul Kimyevi Maddeler 
İhracatçılar Birliği olarak 16 alt 
sektörden ilaç ve medikal sektörün 
önemli yeri vardır. İKMİB olarak 
bu alt sektörlerle ciddi çalışma 
yapıyoruz. Sağlık sektöründeki 
paydaşlarımızla ülkemiz adına 
ciddi ihracatlar yapıyor, ihracat ve 
ithalat dengesinin birebir olması 
için elimizden gelen gayreti sarf 

ediyoruz.” dedi.
Kalite anlamında batıdaki rakiplerle 
eşdeğer, fiyat anlamında da 
doğudaki rakiplerden rekabetçi 
duruma gelindiğini söyleyen 
Pelister, “Sektörde yaşanan sıkıntı, 
dilek ve talepleri, birliğimiz aracılığı 
ile kamu otoriteleri ile paylaşıyor, 
birlikte çözüm üretiyoruz. 
Kongrenin ana konularından 
olan tıbbi tedarikte yerelleşme ve 
yerlileşme maddesi çok önemli. Zira 
tıp alanında ilaç ve türevleri ile tıbbi 
tedarik ve türevleri, alt kırılımları 
başlı başına dünyadaki en kritik 
yönetim unsurlarından biri haline 
gelmiştir. Her iki kırılım da direkt 
olarak sağlığımızı ve hatta çevre 
sağlığını ilgilendiriyor. Yerli ve milli 
ilaç geliştirme ve üretme konusunda 
son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
Üst Kurul Kararını destekliyoruz. 
Tıbbi tedarik alanında da benzer bir 
modelin oluşturulması gereğinin 
altını önemle çiziyoruz ve İKMİB 
olarak her türlü desteği vereceğiz.” 
diye konuştu.

TİTCK Başkanı Dr. Hakkı 
Gürsöz, “Ar-Ge, Yerelleşme, 
Millileşme ve Üretim Kapasitesinin 
Geliştirilmesi” başlıklı oturumda 
konuşma yaptı. Gürsöz, daha sonra 
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik 
Ürünler Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu ile birlikte Kongre kapsamında 
düzenlenen “TÜSEB-Sektör Özel 
Toplantısı”na katıldı.
TİTCK Başkan Yardımcısı Recep 
Uslu, “Sağlıkta Ortak Gelecek- 
Sürdürülebilir Sağlık Hizmet 
Sunumunda Değer Bazlı Tedariki 
kim Yapmalı?” başlıklı oturumda, 
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı 
Ecz. Harun Kızılay ise “ İlaç 
Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar” 
başlıklı oturumda konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. 
Üç gün süren Kongrenin açılış 
törenine; Cumhurbaşkanlığı Sağlık 
ve Gıda Politikaları Üyesi Dr. 
Ümmü Gülşen Öztürk, Sağlık Bakan 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 
Dr. Abdulvahit Sözüer de katılım 
sağladı. Açılış töreninin ardından 
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Emine Alp Meşe beraberindeki 
heyet ile birlikte kongre alanındaki 
stantları da ziyaret etti. 

5. Tıbbi Tedarik Kongresi 
Oturumları
Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel 
sağlık kuruluşları ve tıbbi tedarik 
sektörünün etkin bileşenlerinin 
destek ve katılımlarıyla başarıyla 
gerçekleştirilen kongre kapsamında 
11 oturum gerçekleştirildi. 
Oturumlarda ele alınan başlıklar 
şunlar oldu:
1- “Ar-Ge, Yerelleşme, Millileşme ve 
Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi” 
2- “Üniversite Hastaneleri Tedarik 
Sorunları ve Geleceği” 
3- “Sağlık Market Üniversite 
Hastanelerinin Tıbbi Tedarik 
Yönetiminde Tedarik Paylaşım 
Platformu Uygulaması”
4- “Ödeme Sürelerinin Sağlık 
Hizmet Sunumuna Etkileri” 
5- “Sağlıkta ortak gelecek. 
Sürdürülebilir Sağlık Hizmet 
Sunumunda Değer Bazlı Tedariği 
Kim Yapmalı?”
6- “Üreticiler İçin Yeni Mevzuat: 
MDR”
7-8- “Alternatif Satın Alma 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması” (2 
ayrı oturum) 
9- “İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerde 
Kullanım Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi”
10- “İlaç tedariğinde güncel konular”
11- “Tıbbi Tedarik Zincirinde Uçtan 
Uca Dijital Entegrasyon”

“Tıbbi Cihaz Sektörü Finans 
Sorunlarını Konuşmaktan 
İlerleyemiyor”
“Ödeme Sürelerinin Sağlık Hizmet 
Sunumuna Etkileri” konulu 4. 
oturumun moderatörlüğünü SEİS 
Başkanı Metin Demir yaptı.
Metin Demir konuşmasında, 
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kongrede bir yol haritası 
oluşturarak, konunun ilgililerine 
alınan kararları ve sonucu 
göstermek istediklerini belirtti.
Sektörün sorularına ve sorunlarına 
cevap aradığını ifade eden Demir, 
“Aslında her şeyi kamudan 
bekliyoruz. İlla kamu burada olsun 
istiyoruz. Biz anlatalım sorularımıza 
cevap verilsin isteğindeyiz. Böyle bir 
mücadele içinde olmayı seviyoruz 
ama yol haritamızı oluşturup 
yetkililere de sonuç götürmemiz 
gerekiyor. Kongredeki amacımız 
sonuç bildirgemizi hazırlayıp, 
buraya gelemeyen değerli 
bürokratlarımıza, yetkili iradeye bu 
sonuç bildirgemizi götürüp onun da 
takipçisi olmak.” dedi.
Demir, Sağlık Bakanını 
ziyaretlerinde sorunları ve çözüm 
önerilerini Sağlık Endüstrisi 
Platformu olarak sunduklarını 
hatırlatarak, şunları kaydetti: 
“Sorunlarımızı yine aynı başlıklar 
altında toplayabiliriz. Çünkü 
sorunlarımızı tek başımıza 
çözemiyoruz, çözecek yetkili iradeyi 
de bulamıyoruz. Bu sorunları 
çözmek ve iradeye bunu anlatmak 
için yılmadan yorulmadan çalışmaya 
devam edeceğiz. Hümanist olamayan 
hiçbir girişimcinin sağlık sektörünün 
herhangi bir alanında yeri yok. Bir 
müddet sonra iyi niyetli olmayan 
oyunun dışına çıkıyor. Biz tıbbi 
cihaz sektörü olarak 150 milyarlık 
bir bütçeyi yöneten, sürdürülebilir 
üretim ve hizmet gereklerini yerine 
getiren bir sektörün sadece yüzde 
% 8-10’una sahip olan bir bütünün 
parçasıyız.” dedi.
Üniversitelerin sürdürülebilir 
bir yapısı olmadığına dikkati 
çeken Demir şunları kaydetti: 
“Üniversitelerle ilgili 2016 Nisan 
ayındaki Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu Kararlarının hayata geçmesi 
üniversitelerin sürdürülebilirliği için 
çok kıymetli. Çünkü üniversiteler 
rahatlarsa biz de rahatlarız diye 
düşünüyorum. Sağlık alanında; ilaç 
ve tıbbi cihaz endüstrisinin finansal 
sürdürülebilirliği bakımından özel, 
kamu ve üniversite hastanelerinin 
finansal sürdürülebilirliği çok 
önemli. Bugünleri atlatırız önemli 
olan güvenin kaybolmaması, buna 
dikkat etmeliyiz. Tıbbi cihaz sektörü 
dünyada da ülkemizde de çok büyük 

işler yapabilecek bir sektör ancak 
finans sorunlarını konuşmaktan 
ilerleyemiyoruz. Sevgi ve saygıyla 
eleştiriler yapıp bu kongreden 
kazanımla çıkmak istiyoruz.”

“Sağlık Bakanlığı Bence Satın 
Alma Yapmamalı”
SEİS Başkan Yardımcımız 
Levent Mete Özgürbüz de “Tıbbi 
Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Dijital 
Entegrasyon” başlıklı oturumda bir 
sunum yaptı. 
Özgürbüz, iş hayatı boyunca 
hep teknoloji üretmeye 
gayret gösterdiğini belirterek, 
konuşmasında dijitalleşme 
mantalitesinin ne getirdiği 
konusuna yer verdi. “Bir ülkenin 
refaha kavuşması için ya doğal 
kaynak bulacaksınız ya da inovatif 
olacaksınız.” diyen Özgürbüz, doğal 
kaynak devrinin kapandığına da 
işaret ederek, inovatif olmak dışında 
çare kalmadığını söyledi.
Üretmenin önemli bir ekosistem 
olduğunu ancak satışın da önemli 
bir eko sistem ihtiyacı içinde 
olduğunu kaydeden Özgürbüz, “Biz 
sürekli yerli üretime takılıyoruz 
ama şu an biliyoruz ki Apple bütün 
ürünlerini Çin ’de ürettiriyor, 
NIKE’ın fabrikası yok… Üretmek 
bizi kurtaracak mı, bir soru işareti 
olarak kalıyor. Bu değişimin, 
dönüşümün kültürel tarafının 
içinde mi olacağız, üretici mi 
olacağız yoksa bunun kullanıcısı mı 
olacağız? Burada sormamız gereken 
soru bu. Çünkü çok az üretiyoruz. 
Dijitalleşme hızla ilerliyor, yapay 
zekâ bunun itici motoru olacak gibi 
görünüyor. Biz bunun getireceği 
şeye hazır mıyız, değil miyiz? 
Dijital dönüşüm bize şunları 
getirecek. Artık hiyerarşi kavramı 
yerini networklere bırakacak. 
Düzen dediğimiz şey yerini 
sorumluluğa bırakacak. Planlar 
yerini deneyimlere bırakırken, kar 
odaklı olmak yerine daha değer 
odaklı bir anlayışa geçilecek. Kapalı 
yapılar yerini transparan yapılara 
bırakacak, lokalin yerini global 
alacak.” dedi.
Özgürbüz, Sağlık Endüstrisini 
Yönlendirme Komitesi 
toplantılarında yer almak 
istediklerini ifade ederek, “Ancak 

devletimiz ‘bunlar kapalı toplantılar, 
biz kendi aramızda bunları 
tartışacağız” diyor. 60 toplantı 
yapıldı iyi de bir yere geldiğimizi 
düşünmüyorum çünkü artık dijital 
kurumların kapanıp kendi içlerinde 
çözdüğü yapılar geçerli olmuyor.” 
dedi. 
Hep satın alma süreçlerinin 
tartışıldığına dikkati çeken 
Özgürbüz şöyle devam etti: “Şehir 
hastaneleri örneklerinde bunu çok 
yaşadık. Sağlık Bakanlığı bence 
satın alma yapmamalı. Bunu çok 
provakatif bulabilirsiniz ama bir 
kurumun kültürü buna uygun 
değilse zaman içinde öğütür. 
Sağlık Bakanlığı ilk kurulduğu 
günden beri insana sağlık hizmeti 
vermek amacıyla kurulmuş ve 
önceliği bu, satın alma değil. Şehir 
hastanelerinde böyle satın almalar 
yaşadık. Yerliye karşı dünya 
firmaları mücadele ettiler ve onlar 
kazandı. Artık bizim mentalitemizin 
yeni çağın gereklerine uygun, felsefi 
bir duruşu olması lazım. Bu sadece 
teknolojiyi kullanmakla olmaz. Artık 
bizim mentalitemizin hem kamu 
tarafında hem özel sektör tarafında 
hem de akademi tarafında bu dijital 
dönüşümün gerekliliklerine uyumlu 
hale gelmesi lazım.”

“MDR Yönetmeliğiyle Tıbbi 
Malzeme Fiyatları Artacak”
SEİS Başkan 
Yardımcılarımızdan Uğur 
Mumay da kongrenin, “Sağlık 
Market Üniversite Hastanelerinin 
Tıbbi Tedarik Yönetiminde Tedarik 
Paylaşım Platformu Uygulaması” 
konulu 3. oturumunda bir sunum 
gerçekleştirdi.
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Mumay, Sağlık Market Projesi’nin 
kapsamının genişletilmesine 
yönelik bir eğilim gözlemlediklerini 
belirterek, “Bu kapsam 
genişletilirken, tıbbi cihaz ve 
malzemelerin bazı uluslararası 
regülasyonlara, bazı standartlara 
tabi olduğunu, bazı ürünlerin 
doğası gereği hammadde temininin 
dönemsel etkilere maruz olduğunu, 
üretim yerlerinin coğrafi konumunu, 
üretim süreçlerinin zorluğunu, 
nakliye süreleri gibi bazı hususların 
göz önünde bulundurulmasını 
arz ediyoruz, önemsiyoruz.” diye 
konuştu. 
Diğer yandan hem üretim hem 
ithalat tarafını ilgilendiren bir 
konunun gündemde olduğunu 
kaydeden Mumay şunları kaydetti: 
“Mayıs 2020’de gündeme gelmesi 
öngörülen MDR yönetmeliğiyle tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
tıbbi malzeme fiyatlarında bir artış 
olacağının ben şahsen altını çizmek 
istiyorum. Çünkü ciddi bir maliyet 
artışını hem belgelendirme hem 
alt yapı sürecinde öngörüyorum. 
Dolayısıyla DMO’nun bunu da 
bir not olarak almasını istirham 
ediyorum. Bu noktada yine MDR’ 
la ilgili olarak geçişe özel bazı 
aksamalar tedarikte bazı sıkıntılar 
yaşanabilir. Belgelendirme, ÜTS 
ayağında, DMO tedarik ayağında 
bunlara mutlaka dikkat edilmeli. 
Bunu mutlaka tartışmalıyız. Egemen 
alıcı olarak kamunun farklı tedarik 
planlamalarına saygı duyuyoruz 
ancak bütün bunlar yapılırken tıbbi 
tedarikçilerin de tıbbi cihaz ve ilaç 
sektörünün de bu ülkenin paydaşları 
olduğu istihdama anlamlı katkılar 

yaptığı Türkiye’nin ekonomisine, 
teknolojisine geleceğine yatırım 
yaptığını hatırlatmak istiyorum.”

“Alternatif Satın 
Alma Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması-14734 
Kapsamında Alımlar” 
Kongrenin 7. oturumunda 
TÜMDEF Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Yaz yaptığı 
sunumda, ihtiyaç duyulan mal 
ve hizmetlerin alım işlevinin en 
efektif fiyat ve kalite ile güvenilir 
kaynaklardan zamanında 
alınmasının önemini hatırlatarak, 
adil rekabet, ayrım gözetmeme, 
uygun şartname hazırlığı, etkin 
duyuru, objektif kriter, kayıtların 
düzenli tutulması, standartların 
korunması, yeterli süre tanınması 
gibi noktaların satın almada temel 
ilkeler olduğunu kaydetti. Satın 
almada karşılaşılan sorunlara da 
değinen Kemal Yaz, karar vericilerin 
belirsizliği, haksız rekabet, sürecin 
uzaması, şartnamede keyfi istekler, 
işe başlama/mal temin süresi 
yetersizliğinin karşılaşılan önemli 
problemler olduğuna dikkati çekti. 
KİK ile ilgili önerilerde de bulunan 
Yaz şöyle devam etti: “Kararlar 
arasında çelişkiler mevcut ve 
içtihat birliği bulunmamaktadır. 
KİK başvuru ücretleri azaltılmalı 
ya da kurumun haksız çıkması 
durumunda iade edilmelidir. 
Başvuru prosedürü daha basit ve 
anlaşılır hale getirilmelidir. KİK 
yasaklanma kararlarını sadece 
yayınlayan değil aynı zamanda da 
denetleyen olmalıdır. Süreçle ilgili 

olarak doğrudan temin esas ve 
usulleri yeniden tanımlanmalıdır. 
Yerli isteklinin korunmasına yönelik 
işlemler artırılmalı, alımlarda 
tahsil edilen damga vergisi yeniden 
düzenlenmelidir. Alımlarda 
fiyat farkı uygulaması hayata 
geçirilmeli, ödemelerle ilgili yeni bir 
düzenleme yapılmalıdır. İş artış ve 
eksiltmelerde firma mağduriyetinin 
azaltılması, teminat mektuplarının 
yıllık olarak alınması önerilerimiz 
arasında yer almaktadır.” 

Kapanış Konuşması 
Tıbbi Tedarik Kongresi’nin kapanış 
konuşmasını TÜMDEF Başkan 
Yardımcısı Erkin Delikanlı 
yaptı.
Konuşmasında destek olan 
firmalara, sivil toplum 
kuruluşlarına, kamu yetkililerine, 
üniversiteden paydaşlara, 
endüstrinin paydaşlarına 
teşekkürlerini dile getiren TÜMDEF 
Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, 
“Geçtiğimiz yıl yine Tıbbi Tedarik 
Kongresi’nde kredi yükleriyle 
eğiliyoruz, zorlanıyoruz, tahsilat 
sürelerinde problemler yaşıyoruz 
demiştik. Bu yıl da aynı şeyleri 
söyledik. Umut ederim ki seneye 
demeyiz. Belki de bu kongrenin en 
güzel çıktısı bu olur. Bu yıl birlikte 
mümkün kılabileceğimizi söyledik. 
Birlikte de mümkün kıldık. 2020 
ajandamızı hep birlikte belirledik 
diye düşünüyorum. Birlikte 
mümkün kılabilmek ve gücümüzü 
paylaşabilmek adına daha kalabalık, 
daha çoğulcu olarak bir arada olmak 
dileğiyle…” diye konuştu. 
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n Sayın Başkanım öncelikle Seis 
Aktüel dergimize konuk olmayı 
kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. İKMİB’in tarihçesi, 
sorumluluk alanları, faaliyetleri 
ve teşkilat yapısı ile ilgili bizimle 
bilgi paylaşabilirmisiniz?

Ben de sizlere teşekkür ederim, 
sektörümüz için önemli bir kaynak olan 
bu yayında birliğimizin faaliyetlerini 
aktarma şansı verdiğiniz için…
1991 yılında kurulan İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB), kimya sektöründe 
ihracat yapan Türk firmalarımızın 
ihracatının artması, ihraç ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet 
gücü kazandırılması için çalışmalarda 
bulunuyor. Ticaret Bakanlığımız ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 
kıymetli destekleriyle Türk kimya 
sektörünü, ülkemizde ve dünyanın dört 
bir yanındaki iş platformlarında en 
etkin şekilde ve gururla temsil ediyoruz.
Faaliyetlerimiz arasında başta fuar 

milli katılım organizasyonları olmak 
üzere, sektörel ticaret ve alım heyeti 
organizasyonları, Türkiye Tanıtım 
Grubu (TTG) proje faaliyetleri, fuar 
ziyaretleri ve info stand katılımları, 
firmalarımızın gelişimi için çeşitli 
eğitim, seminer ve sektörel çalıştaylar, 
Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, PolynSpire 
plastik geri dönüşüm projesi, URGE 
projeleri, tasarım yarışması, iş birliği 
projeleri gibi sektörümüzün ihracatına 
katkı sağlayacak geniş kapsamlı 
çalışmalar yer alıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) 
bağlı İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB) altında 
yer alan İKMİB, 11 kişilik Yönetim 
Kurulu ve 3 kişilik Denetim Kurulundan 
oluşuyor.

n 2019 yılı Aralık ayında yapılan 
Kimya Sektör Platformu 
(KSP) toplantısında tüm 
paydaşların teveccühü ve oy 
birliği ile Dönem Başkanı 

İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Adil 
Pelister, yeni yılın bu ilk 
sayısında sektörümüzü 

ve iş dünyasını 
ilgilendiren çok önemli 

değerlendirmeleri ile 
dergimizin konuğuydu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 
KİMYA SEKTÖRÜ

Ad
il 

PE
Lİ

ST
ER

 / 
İK

M
İB

 Y
ön

et
im

 K
ur

ul
u 

Ba
şk

an
ı



Ocak-Şubat-Mart 2020

SEKTÖRDEN

31

seçildiniz, duygularınızı 
öğrenebilirmiyiz?

3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz Kimya 
Sektör Platformu Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nda tüm 
paydaşların teveccühü ve oy birliği 
ile Kimya Sektör Platformu’nun 
17’inci Dönem Başkanı olarak 
seçilmekten memnuniyet 
duyuyorum. Beni bu göreve layık 
gören paydaşlarımızın değerli 
temsilcilerine, Başkanlarımıza sizin 
aracılığınızla bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Daha önceki dönem 
başkanlarına ve temsilcilerine 
de şükranlarımı arz ediyorum. 
Kimya sektörümüz için Birliğimiz 
adına gereken her şeyi hep birlikte 
yapacağız. Önümüzdeki iki senelik 
süre içinde kimya sektörünü 
daha ileriye taşımak ve ülke 
menfaati için neler yapabilirizi 
birlikte kararlaştırıp, bu yönde 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 
İnşallah hep beraber güzel işler 
başaracağız.

n İKMİB’in kimya alanında 
yarattığı katma değer, ülkeye 
olan katkısı, toplam ihracat 
hacmi ve diğer rakamsal 
istatistikleri bizimle 
paylaşabilir misiniz? 

Türk kimya sektörü bugün, 
otomotivden sonra Türkiye’nin 
en çok ihracat yapan ikinci 
sektörü konumunda. Ülkemizin 
ekonomisine ve büyümesine 
katkı sunan ve bu anlamda 
stratejik öneme sahip olan kimya 
sektörümüz, geçen yıl açıklanan 
İhracat Ana Planı’nda, 11’inci 
Kalkınma Planı’nda ve Yeni 
Ekonomi Planı’nda da öncelikli 5 
hedef sektör arasında yer alıyor. 
İKMİB olarak kimya sektöründe 
plastikten kozmetiğe, ilaçtan, 
kauçuk ve boyaya 16 alt 
sektörümüzle birlikte, Türkiye’nin 
ihracatına ve ekonomisine önemli 
ölçüde katkı sunarken, aslında 
otomotivden mobilyaya, tekstilden 
gıdaya kadar hammaddelerimizle 
pek çok alana dokunarak ülkemiz 
için büyük bir katma değer 
sağlıyoruz. Alt sektörlerimizle 
yakın ilişkiler içerisinde bulunarak 
sektördeki gelişmelerin, uluslararası 
pazarlardaki yeniliklerin yakından 
takip edilmesi amacıyla her 
yıl dünyanın farklı kıtalarında 

düzenlenen alt sektörlerimizin 
en önemli fuarlarına milli katılım 
organizasyonları gerçekleştirerek 
hem ülkemizi hem de alt 
sektörlerimizi tanıtıyoruz. 
Trademap verilerine göre küresel 
kimya sektörü dış ticaret hacmi, 
2018 yılında yaklaşık 5,33 trilyon 
dolar olarak gerçekleşti. 2018 
yılında Türk kimya sektörünün 
küresel kimya sektörü ticaret 
hacminden aldığı pay yüzde 1,39 
oldu. 2019 yılında Türkiye’nin 
en çok ihracat gerçekleştiren 
ikinci sektörü olarak, 20,6 
milyar dolarlık kimya sektörü 
ihracatı ile tarihi bir rekora 
imza attık. 2019 yılında 3 milyar 
dolar üzerinde ihracat yapan 
sektörler arasında yüzde 18,54’lük 
büyüme ile Türkiye’nin ihracatta 
en fazla büyüyen sektörü olmayı 
da başardık. 2019 yılı Ekim ayında 
gerçekleştirdiğimiz 1,94 milyar 
dolarlık kimya ihracatıyla, aylık 
bazdaki ihracat rekorumuzu da 
kırdık. Kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatımız miktar 
bazında ise 2019 yılında yüzde 35,83 
artışla 26 milyon 539 bin ton olarak 
gerçekleşti.
Sektörümüz, 2019 yılında yaklaşık 
230 ülke ve bölgeye ihracat 
gerçekleştirdi. 2019 yılında en çok 
ihracat yaptığımız ülkeler arasında 
İspanya 1 milyar 62 milyon dolar 
ihracat ile ilk sırada yer alırken, 
Hollanda 1 milyar 32 milyon dolar 
ihracat ile ikinci, Irak 1 milyar 12 
milyon dolar ihracat ile üçüncü 
sırada yer aldı. Irak’ı, İtalya, 
Mısır, Almanya, ABD, Yunanistan, 
İngiltere ve Malta ilk onda takip etti. 
Kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörümüzün 2019 yılı ürün grubu 
ihracatında “plastikler ve mamulleri” 
ürün grubu yüzde 4,12 artış ve 
6,12 milyar dolarlık ihracat ile ilk 
sırada yer aldı ve toplam sektör 
ihracatı içinde yüzde 29,67’lik bir 
paya sahip oldu. Bu ürün grubunu 
yüzde 85,78’lik artış, 6,08 milyar 
dolar ihracat ve yüzde 29,46 payla 
“mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler” grubu ve yüzde 0,91 artış, 
1,82 milyar dolar ihracat ve yüzde 
8,82 payla “anorganik kimyasallar” 
ürün grubu izledi. Sonrasında en çok 
ihraç edilen diğer ürün gruplarında 
ise “kauçuk ve kauçuk eşya” ürün 
grubu 1,24 milyar dolar ihracatla 
dördüncü sırada bulunurken, uçucu 

yağlar kozmetikler ve sabun ürün 
grubu 1,18 milyar dolar ihracat ile 
beşinci sırada yer aldı. Uçucu yağlar, 
kozmetikler ve sabun ürün grubunu 
takip eden, ilaç ve medikal 
ürünleri kapsayan eczacılık 
ürünleri grubu ise 1,03 milyar 
dolarlık ihracat ile altıncı 
sırada yer aldı.
Bu yıl da Ocak ayında geçen yıl 
Ocak ayına göre yüzde 10,6 artışla 
1,7 milyar dolar kimya ihracatı 
yaparak, aylık bazda en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektör olduk. 
Kimya ihracatımızı artırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin 
en çok ihracat gerçekleştiren 
ikinci sektörü konumumuzu 
koruyarak, Türkiye’nin ihracatına 
ve büyümesine yaptığımız katkıyı 
artırmayı hedefliyoruz. 
Hedeflerimize ulaşmak için İKMİB 
olarak yeni projelerimizle ve 
faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 
kapsamda bütün alt sektörlerimize 
hitap edecek Kimya Teknoloji 
Merkezi oluşturmak istiyoruz. 
Bununla birlikte bu yıl ülkemizde 
yapılması planlanan Uluslararası 
Kimya Olimpiyatları’nda önemli 
bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, 
Kimya Sektör Platformu (KSP) 
olarak, yıl içinde sektörümüzün 
tüm paydaşlarını bir araya getirecek 
Kimya Zirvesi’ni gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. 

n Sizce 2020 yılında ekonomik 
ve sosyal olarak ülkemizi 
neler bekliyor? Sektör 
birlikleri olarak bu zor 
dönemde neleri daha iyi 
yapmalıyız?

Ülkemizin 2019 yılı üçüncü 
çeyrekte büyümeye geçmesi ve 
ekonomi yönetimimizin kararlı 
çalışmaları doğrultusunda faiz 
ve enflasyon konusunda yaşanan 
olumlu gelişmeler, bize gelecek 
konusunda umut vadediyor. 2020 
yılının ülkemiz ekonomisi açısından 
daha verimli bir yıl olacağına 
inanıyoruz. Önümüzde seçimsiz 
4 yılımız var. Burada iş dünyası 
olarak bizlere de büyük sorumluluk 
düşüyor. Tüm sektörler birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket ederek 
ülkemizin kalkınması için daha çok 
çalışmaya, üretmeye ve ihracata 
odaklanmalıyız. 
Diğer yandan 2020 yılında küresel 
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büyümedeki yavaşlığın sürmesi 
bekleniyor. AB ülkelerindeki 
ekonomik gelişmeleri, korona 
virüsü salgını ile ilgili gelişmeleri, 
İngiltere’nin AB’den ayrılmasının 
(Brexit) etkilerini, ABD ve Çin 
arasındaki gelişmeleri, İran, Irak, 
Suriye gibi yakın komşularımızdaki 
gelişmeleri de yakından takip 
ediyoruz. Dolayısıyla yeni pazarlara 
odaklanarak ihracat ağımızı 
geliştirmeye devam etmemiz önemli.
Üretim süreçlerimize Ar-Ge 
ve inovasyonu dahil ederek ve 
dijital dönüşümü uygulayarak, 
ülkemize katma değer sağlamamız 
sektörlerimizin sürdürülebilirliği 
ve ülkemizin gelişimi açısından 
büyük önem taşıyor. Yüksek katma 
değerli üretim için mutlaka Ar-Ge 
yatırımlarına öncelik vermemiz 
gerekiyor. Beşeri sermayemizi ve iç 
kaynaklarımızı verimli bir şekilde 
kullanmamız gerekiyor. Sermaye 
yapımızı kuvvetlendirmemiz 
çok önemli. Nitelikli insan gücü 
için eğitime önem vermemiz 
ve sanayi- üniversite- kamu iş 
birliğini geliştirmemiz gerekiyor. 
Devletimizin KOBİ’lerimize 
ve ihracatçılarımıza sağladığı 
teşviklerden maksimum olarak 
faydalanmak önemli. Bu konuda 
biz de İKMİB olarak her zaman 

ihracatçılarımıza destek olmaya 
devam edeceğiz. İhracatçılarımız 
her konuda bilgi almak üzere bize 
kolaylıkla ulaşabilirler. 

n İKMİB, kimya sektörü 
dışında ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörlerini de kapsayan 
bir konumda; dolayısıyla 
geniş bir gündemi olduğunu 
düşünüyoruz. Tüm bu 
faaliyetleri tek çatı altında 
nasıl yönetiyorsunuz?

Kimya sektörümüz 16 alt sektörden 
oluşuyor. Sektörlerimize ilişkin daha 
verimlli bir çalışma sağlayabilmek 
adına her sektörümüz için bir 
komite oluşturduk. Bu komitelerde 
hem yönetim kurulumuzdan hem 
de üye firma temsilcilerimizden 
yöneticilerimiz oluyor. Her komite, 
Başkanı önderliğinde düzenli 
toplanıyor ve burada detaylı konular 
ele alınıyor. Sonra toplantı sonucu 
bizim yönetim kurulumuza geliyor. 
Yönetim kurulumuzda alınan 
kararlarla, sektörümüz için önemli 
olan konuları ilgili Bakanlıklarımıza 
sunuyoruz ve daha hızlı bir çözüm 
sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin ilaç 
komitemizin Başkanı Sayın Mutlu 
Topal ile komitemiz her ay düzenli 
toplanıyor.  Özellikle ilgili komitede 
o sektörle ilgili firma temsilcilerini 

mutlaka toplantılara bekliyoruz. 

n Birliğin güncel önemli 
projeleri ve yurtdışında 
ticaretimizin gelişmesine 
yönelik yaptığı faaliyetlerden 
bahsedermisiniz?

2019 yılı Aralık ayında İhracat 
Ana Planı kapsamında kimya 
sektörümüzün yol haritasını 
belirlemek üzere, Ticaret 
Bakanlığımızın ev sahipliğinde, 
Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar Pekcan’ın başkanlığı ve 
TİM Başkanımız Sayın İsmail 
Gülle’nin katılımıyla Kimya 
Sektörü Strateji Çalıştayımızı 
gerçekleştirdik. Birliğimizin 
koordinasyonunda, Ticaret 
Bakanlığımız, TİM, İKMİB 
temsilcilerimiz, STK’lar ve ilgili 
diğer paydaş temsilcilerimiz 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
çalıştayımızda, ihracatımızın artması 
ve ekonomimizin büyümesi için 
gerekli olan stratejiyi görüştük. Bu 
konuyla ilgili çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 
İKMİB olarak, üyelerimizin 
ihracatına katkıda bulunmak 
amacıyla ihracatçılarımızın 
bir dizi sorunlar yaşadığı yurt 
dışı numune gönderimleri için 
Türk Hava Yolları Havacılık 
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Akademisi ve UPS ile önemli 
bir iş birliğine imza attık. İş 
birliğimiz kapsamında, İKMİB 
üyelerimiz, Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nin Tehlikeli 
Maddeler Kuralları (DGR/Kategori 
1,2,3,6) Eğitimi’ni (IATA sertifikası) 
alarak ve UPS’in sunduğu avantajlı 
fiyatlardan yararlanarak numune 
gönderimlerini gerçekleştirebilecek. 
Bununla birlikte İKMİB Yönetim 
Kurulu olarak göreve geldiğimiz 
günden beri, vaatlerimizden biri 
olan yeşil pasaport alma limitlerinin 
düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 
yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda 
özel bir çaba içerisinde, hükümetimiz 
nezdinde girişimlerde bulunduk, 
yönetimimizle beraber çalışma 
içinde olduk ve ihracatçılarımıza 
verdiğimiz sözleri takip ettik. Yeşil 
pasaport alabilmek için ihracatçıların 
gerçekleştirmesi gereken 1 milyon 
dolarlık limit 500 bin dolara 
indirildi. Yeşil pasaport kullanım 
süreleri 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. 
Böylece ihracatçımızın önündeki 
engellerden biri daha kalkmış oldu. 
2019 yılında yeşil pasaport 
alma koşullarını sağlayan 
719 üye firmamızın başvuru 
işlemlerini gerçekleştirdik. 
2020 yılında bu rakamı iki katına 
çıkarmak için çabalayacağız.
Önem verdiğimiz bir diğer konumuz 
ise, kimya algımızı düzeltmek. 
Sektörümüzün ithalatı TÜİK 
verilerine göre, 2019 yılı 11 aylık 
dönemde yaklaşık 68,57 milyar dolar 
olmakla birlikte bunun yaklaşık 25 
milyar dolarlık kısmı ısınma ve enerji 
için kullanılıyor. Geri kalan kısmı 
da diğer sektörlerimize yarı mamul 
veya hammadde olarak veriyoruz. 
Dolayısıyla kimya sektörümüzün 
bu yanlış algısını düzeltmemiz 
gerekiyor. Özellikle ülkemizde 
ciddi anlamda petro kimya 
sanayi yatırımlarına ihtiyacımız 
var. Bu yatırımların artmasıyla 
kimya sektörümüzün birçok 
alanında dışa bağımlılığı azalacak 
ve ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yükselecektir. Bu kapsamda 
İKMİB olarak önerilerimizi ilgili 
Bakanlıklarımıza iletiyoruz. 
İKMİB olarak, yurt dışında 
ticaretimizin gelişmesine 
yönelik başta uluslararası 
fuarların milli katılım 
organizasyonları olmak 

üzere, sektörel ticaret heyeti, 
Ur-Ge projesi, fuar ziyareti 
ve  Türkiye Tanıtım Grubu 
(TTG) projesi faaliyetlerini 
gerçekleştiriyoruz. Birliğimizin 
faaliyetlerine ilişkin duyuruları ve 
çalışmaları hem web sitemizden 
www.ikmib.org.tr hem de 
sosyal medya hesaplarımızdan 
düzenli olarak paylaşıyoruz. Üye 
firmalarımız veya üye olmak isteyen 
ihracatçı firmalarımız bizlere 
kolaylıkla ulaşabilirler. 

n Tıbbi Cihaz Sektörüne 
vermek istediğiniz 
mesajlarınız varsa öğrenmek 
isteriz?

Tıbbi cihaz sektörü bildiğiniz üzere 
yüksek katma değer sağlayan, 
teknoloji ve yeniliğe dayalı bir 
sektör. Bununla birlikte insan 
sağlığı ile doğrudan ilgili olması 
sebebiyle de stratejik bir öneme 
sahip. Bu sebeple  tıbbi cihaz 
sektörü, birçok gelişmiş ülke ya da 
uluslararası kuruluşun uyguladığı 
ticari yaptırım ve ambargoların 
dışında kalabiliyor, böylece sektörün 
hareket alanı artıyor. Bu durumu 
ülke olarak avantaja çevirebilir, 
Türk malı algısını sektördeki tüm 
paydaşlarımız ile birlikte daha iyi 
noktalara getirebiliriz.
Bugün artık batıdaki rakiplerimizle 
kalite, doğudaki rakiplerimizle 
de fiyat rekabeti yapabiliyoruz. 
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
Ankara’da gerçekleştirilen 5. Tıbbi 
Tedarik Kongresi’nde de sektör adına 
bu yönde değerli görüşler paylaşıldı. 
Biz de İKMİB olarak, sektörü daha 
iyi bir noktaya getirmek adına 
çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz.  
Örneğin dünyanın önde gelen ve  
sağlık sektörünün nabzını tutan 
Medica, Arab Health, AEEDC, 
IDS gibi fuarlara milli katılım 
organizasyonları düzenliyoruz. 
Dünyanın birçok noktasına ticaret 
heyetleri düzenliyoruz, bu sayede  
potansiyel satın almacılarla 
ihracatçılarımızı bir araya getiriyoruz 
ve yerinde pazar araştırması yapma 
fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda 
2019 yılında Şubat ayında Kenya İlaç 
Medikal Sektörel Ticaret Heyeti’ni 
ve Mayıs ayında Vietnam İlaç-
Medikal Sektörel Ticaret Heyeti’ni 
gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 
hedef ülkelere ve sektörlere yönelik 

eğitim ve seminerler düzenliyoruz, 
sektörün sorunlarını ve çözüm 
önerilerini konuştuğumuz çalıştaylar 
organize ediyoruz. İlaç ve tıbbi cihaz 
sektörümüze yönelik de 29 Kasım-1 
Aralık 2019 tarihleri arasında ilgili 
Bakanlıklarımız, STK’larımız ve 
Türk ilaç sektöründe önde gelen 
firmalarımızın temsilcilerinin 
katılımıyla İlaç Sektörü Çalıştayımızı 
gerçekleştirdik. Çalıştayımızda 
Ar-Ge, Ur-Ge, teşvikler, devlet 
destekleri, hammadde, finansman, 
yerli üretim, ihracatta yeni pazarlar, 
PIC/S üyeliğinin daha etkin 
kullanılması, regüle pazarlarda 
akreditasyon sorunu, Türkiye’nin 
GMP’sinin ve ilaç sektörünün yurt 
içi ile yurt dışı pazarda lobisinin 
güçlendirilmesi konularını ele alarak 
sektörümüzün geleceğini mercek 
altına aldık.
Ayrıca, Türkiye’nin marka algısını 
güçlendirmeye yönelik TTG 
projeleri yapıyoruz, ortak hedef 
ve ortak pazarlama faaliyetleri ile 
sektöre ivme kazandırdığımız  Ur-
Ge projeleri ile ilaç ve tıbbi cihaz 
sektörümüzün gelişimine katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları 
yaparken amacımız ise sektörün 
ve Türkiye’nin dünyada daha iyi 
bir noktaya gelmesini sağlamak 
ve firmalarımız ile birlikte bunun 
paydaşlarından biri olmak. Bu yolda 
tüm firmalarımızın görüş, öneri ve 
katılımlarına açığız.

n Bu röportajımız vesilesiyle 
Sendikamızın resmi 
yayın organı olan Seis 
Aktüel dergimizle ilgili 
düşüncelerinizi de 
öğrenebilir miyiz?

Seis Aktüel dergisi, sektörün 
faaliyetlerini, gündemini ve sektörü 
ilgilendiren güncel haberleri 
alabileceğimiz önemli bir haber 
kaynağı. Firmaların tıp teknolojileri 
ile ilgili ulusal/uluslararası başarı 
öyküleri, tasarım ödülleri, inovatif 
ve teknolojik üretimleri gibi haber 
ve makalelerin de yer aldığı dolu 
dolu içeriği ile yol gösterici nitelikte. 
Bu bakımdan sektörün gelişimine 
önemli bir katkı sunan Sağlık 
Endüstrisi İşveren Sendikası’na 
ve Seis Aktüel dergisini hazırlayan 
başta yönetim ekibi ile tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum ve 
başarılarınızın devamını diliyorum.
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“Herkes hastalık çalışıyor, ben sağlıklı insan çalışmak 
istiyorum.” diyerek bilime kollarını sıvayan 
Doç. Dr. Korkut Ulucan, genetik biliminin hızla 
ilerlemesi ve bu ilerlemeye paralel elde edilen 
bilgilerin sağlık ve spor alanlarında kişiye özel çözümler 
geliştirilmesinde önemli katkılar sağladığını ifade 
ediyor.

GENLERİMİZDEN Mİ 
İBARETİZ?

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK UZMANI DOÇ. DR. KORKUT ULUCAN

n Sizi tanıyabilir miyiz? Bize 
kendinizden bahseder misiniz?

1976’da İstanbul’da doğdum. Marmara 
Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği 
bölümünden mezun olduktan sonra 
aynı üniversitede Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik bölümünde master ve 
doktora programlarını tamamladım. 
Aynı zamanda bu yıllarda Marmara 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik bölümünde Araştırma Görevlisi 
olarak da çalıştım. Biyoteknoloji 
firmalarındaki danışmanlık 
çalışmalarımın ardından, Üsküdar 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümünde Öğretim Üyeliği 
yaptım. 2014 yılında ‘Moleküler Genetik’ 
doçentliğini aldım ve halen hem 
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
bölümünde hem de Üsküdar Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
bölümünde; Farmakogenetik, Beslenme 
Genetiği, Spor Genetiği ve Gen Dopingi 
konularında dersler ve seminerler 
vermekteyim.
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n Kritik bir soruyla başlayalım. 
Her bilgi genomumuzda mı 
saklıdır?

Hücrelerimizde ve vücudumuzda 
gerçekleşen biyolojik tabanlı tüm 
metabolik olaylarımız genlerimiz 
tarafından düzenlenir. Bu yüzden 
genomumuz metabolizmamızın 
düzenlenmesinde kilit role 
sahiptir. Biyolojik bilgilerimiz 
genomumuzda saklıdır. 
Ancak bazı durumlarda da dış 
faktörler genlerimizin çalışmalarını 
düzenlerler, bu durumların yaptığı 
etkiye ‘epigenetic etki’ denir. Bu 
yüzden her bilgiden ziyade, bizler 
için gerekli bilgiler genlerimizde 
saklıdır demek daha doğru olur.

n Peki, davranışlarımızdan 
sorumlu olan genlerimiz mi?

Biyolojik kökeni olan 
metabolizmamız ve davranışlarımız 
genlerimiz etkisindedir. Bu 
yüzden davranışlarımız da genetik 
yapımızın etkisindedir denilebilir. 
Örneğin kimi insan depresyona 
daha yatkındır kimi insanda 
anksiyete daha çok gözlenir. Kimisi 
ise çok daha rahat veya analitik 
görünür. Tüm bunlar genlerimizin 
kontrolünde ortaya çıkan, ancak 
eğitim ve yetiştirilme şartları ile 
şekillenen durumlardır. Epigenetik 
faktörler işte burada karşımıza 
çıkıyor. Bu yüzden davranışlarımızın 
oluşmasında ve gelişmesinde 
genetik ve epigenetik faktörler 
birlikte rol alıyor.

n Bireylerin genetik haritası 
çıkarılabilir bunu biliyoruz. 
Peki genetik varyanları ile 
genetik yapıları değiştirebilir 
miyiz?

Genetik bilgimiz, kendiliğinden 
değişmez. Sadece bazı durumlarda, 
‘mutajen’ adını verdiğimiz ajanlar, 
kimyasal maddeler veya bazı 
biyolojik ajanlar vb. genlerimizde 
bazı değişikliklere sebep olabilir. 
Bu değişikliklere ‘mutasyon’ adı 
verilir ve genelde metabolizmamız 
açısından istenmeyen sonuçlar 
doğurur. Bizler günümüzde genetik 
bilginin değiştirilmesi ile ilgili 
önemli adımlar attık; ancak bunu 
tam olarak yüzde yüz verimle 
gerçekleştiremiyoruz. Bu konu ile 
ilgili güzel çalışmalar var, hatta gen 
terapisi adı altında bir disiplin de bu 
konu ile ilgilenmekte. Muhtemelen 
çok yakında insanın yaşam 
kalitesini arttıran uygulamalar 

daha sık karşımıza gelecek. Genetik 
yapımızı istediğimiz gibi değiştirme 
konusunda korktuğumuz bir 
noktada değiliz.

n Günümüzde şehir insanının 
en büyük problemi; 
anksiyete, depresyon, 
duygu- durum bozuklukları… 
Kişiye özel genetik yolaklı 
tedaviler mümkün mü?

Farmakogenetik adı verilen bilim 
dalı, genetik yapımıza uygun tedavi 
olanaklarını araştırıyor. Yani 
bireylerde hangi metabolik yol 
aksıyorsa, o aksaklığı gidermeye 
yönelik tedaviler ile özel önlemler 
alabiliyoruz. Bunlar için de ilk etapta 
hangi metabolizmanın aksadığı 
genetik analizlerle belirleniyor, 
daha sonrasında bu aksaklığa 
uygun tedavi uygulanıyor. Kimi 
durumlarda kullanılan ilaçların 
dozları değişiyor, kimi durumlarda 
da kullanılan ilaçlar değişebiliyor. 
Duygu durumlarımızı 
düzenlemek adına, sadece 
genetik testler yeterli değil. 
Genetik analizler yatkınlık 
anlamında bizlere önemli bilgiler 
sağlıyor; ancak tedavi bakımından 
mutlaka uzmanlar eşliğinde 
yorumlanması gereken bir konu, o 
yüzden bu testlerin etkin yerlerde 
yapılıp yorumlanması gerekli. 
Bazı merkezler yaptıkları analizlerin 

sonuçlarını genetik kartlara işleyerek 
bireylere çok daha etkili hizmetler 
sunabiliyorlar. Bu testleri yaptıran 
bireyler, ileride meydana gelebilecek 
herhangi bir sağlık probleminde 
yaptırdığı testlerin sonuçlarından 
faydalanabiliyor.

n Beslenme ve egzersiz 
gibi yaşam şekline 
yönelik gerçekleştirilecek 
değişikliklerin beyin kimyası 
için sağladığı yararlar neler?

Sadece beyin dinamiğimiz için 
değil, hayat kalitemizin artması 
için de genetik yapımıza 
uygun beslenme ve egzersiz 
yapmamız gerekmektedir. Örneğin, 
metabolize edebildiğimiz kadar 
kafein içmeliyiz veya folik asit 
almalıyız. Fazlası olduğu gibi 
zarar ve hücrelerimizde metabolik 
aksaklıklara neden olabiliyorlar. 
Vücudumuz dayanıklılık egzersizine 
yatkınsa, dayanıklılık aktiviteleri ile 
bu özelliğimizi daha geliştirebiliriz. 
Ancak bu bilgiler sayesinde 
vücudumuz ve metabolizmamız 
uygulamalardan en etkili şekilde 
yararlanır. Beyin sağlığımız için de 
uygun ve yeterli miktar besinlerle 
oluşabilecek toksinlerin azaltılması 
ve egzersiz ile hızlanan dolaşımın 
yardımıyla bulundukları bölgeden 
hızlıca atılması gerekmektedir. Bu 
tip uygulamalarda genetik bilgiler 
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her zaman büyük önem teşkil 
etmektedir. 

n Bilim insanları yaşlanmaya 
çare arıyor. Üç boyutlu 
yazıcılarda organ 
üretiminden, beyne 
takılan çipe, kök hücre ile 
gençleşme yollarına kadar 
çeşitli çözümler üzerinde 
duruluyor. Geriye yaş almak 
mümkün mü?

Geriye yaş almak, insanoğlunun 
hep merak ettiği bir konudur. Hatta 
uğruna filmler bile yapılmıştır. 
Ancak değiştiremediğimiz bir 
gerçek var; o da biyolojik sistemin 
zamanla yıpranması ve yaşlanması… 
Bu canlılığın bir özelliği. Her 
ne kadar organ üretsek de veya 
beynimize bazı sorunları gidermek 
amaçlı çip (beyin pili) taksak da 
mutlaka bu metabolizmalarda 
aksayan yönler karşımıza çıkıyor. 
Bu yüzden anti-aging çalışmaları 
günümüzde çok revaçta; ancak 
istenilen sonuçlar elde ediliyor mu, 
pek değil. Kök hücre çalışmaları 
veya üç boyutlu yazıcılarda yapılan 
organ uygulamaları Rejeneratif 
Tıp alanında oldukça iyi sonuçlar 
vermekle birlikte yaşlanmayı 
engellemek açısından henüz istenilen 
düzeyde değil. Yaşlanmanın 
önemli faktörlerinden biri; 
dokularımızda biriken 
toksinlerin dokularımıza zarar 
vermesidir. Uygun beslenme ve 
uygun egzersizler ile bu sorunu 
geciktirmek elimizde. 

n Genetik biliminin 
ilerlemesine paralel sağlık 
ve spor alanlarında kişiye 
özel çözümler geliştirilmesi 
hayatımızda neleri değiştirir?

İlk başta, genetik verilere göre 
uygulanabilecek tedaviler hekime 
ve hastaya zaman kazandırır. Yani 
deneme yanılma metotlarından 
ziyade, farmakogenetik 
uygulamaları ile nokta atışlar 
yapılır. İkinci olarak, yapılan 
tedavinin maliyeti en aza 
indirgenir hem hasta açısından 
hem de sağlık giderlerinde ülke 
ekonomisi açısından. Üçüncü 
aşamada ise kısa zamanda az 
maliyetli tedavinin etkisi çok daha 
etkili olur, daha güvenli hasta-
hekim ilişkisi kurulur. Bilimin 
amacı da zaten budur. Değerli 
klinisyenlere uygun verileri ve 
uygulayabilecekleri metotları 

sunmak gerekmekte. Benzer 
durumlar, sportif anlamda da 
geçerlidir. Uygun antrenman ile 
daha kısa sürede metabolizmaya 
göre dopingsiz ve sürdürülebilir 
başarılar elde edilir. Ek olarak, 
darbeye bağlı olmayan sakatlık 
riskleri en aza indirgenir, belirlenen 
psikolojik yatkınlıklara uygun 
antrenman modelleri geliştirilebilir. 
Böylece orta ve uzun vadede daha 
etkin başarıya sahip oluruz. 

n Spor performansında 
genetiğin etkisi nedir? 
Sporcu doğulur mu olunur 
mu?

Bu soru çok tartışılır, aslında 
hepimizde herhangi bir sporu 
yapabilecek kapasite vardır. Yani 
sporcu doğulur; ancak sporcuların 
barındırdığı genetik bilgiye 
uygun antrenman ile sporcular 
işlenir, yetiştirilir. Başarı bu yolla 
sağlanır. Ancak unutulmamalıdır 
ki genetik veriler, bizlere 
hangi sporu yapacağından 
ziyade hangi antrenman ile 
başarılı olunacağını bildirir. Bu 
yüzden, fizyolojik, biyokimyasal ve 
anatomik verilerin yanına mutlaka 
genetik veriler de eklenmelidir. 
Bireyler, istedikleri spor branşına 
yönelmeli ve ilgilenmeliler; genetik 
veriler, diğer veriler ile birlikte 
hangi egzersize yatkın olduğumuz 
konusunda bizlere bilgi vermede 
kullanılmalıdır. 

n Sizin ‘Spor Genetiği’ 
konusunda uzman 
olduğunuzu ve ‘Şampiyon 
Geni’ kitabınızın 
yayımlandığını biliyoruz. 
Kitapta ne anlatıyorsunuz?

‘Şampiyon Geni’ kitabı, hikâye ve 
örneklerin sporculardan oluştuğu 
bir içerik sunmakla birlikte her 
insanın içinde saklı olan şampiyonun 
çıkarılabileceğini anlatıyor. Yani 
bu kitap sadece sporculara özel 
değil; herkesin başarıya ulaşmada 
bilimi kılavuz olarak kullanmalarını 
sağlamayı amaçlıyor. Genetik 
verilerin atletik performansın 
geliştirilmesine nasıl yardım ettiğini 
anlatıyor. Ancak ve ancak bilimsel 
metotlarla sürdürülebilir başarının 
uzun vadede sağlanabileceğini 
kitapta özetlemeye çalıştım. Kısmen 
yaşadığım zorluklara da değinerek 
‘Spor Genetiği’ disiplinini nasıl 
hayatımıza daha etkin sokabiliriz, 
bunları örnekler ile açıklıyorum.

n Türkiye Genom Projesi ile 
Türk insanın genetik haritası 
üzerinde çalışılıyor. Projenin 
beklenen etkileri ve sonuçları 
için neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye Genom Projesi aslında biraz 
geç kalmış bir projedir. Veya şöyle 
söyleyeyim, şartlar ancak oluştuğu 
için geç başlanmış bir projedir. Ve 
özellikle bizlere başta kanser, FMF 
(Ailesel Akdeniz Ateşi) gibi birçok 
sağlık problemi ile ilgili  
hem yatkınlığı belirleyecek 
hem de tedavi olanakları 
sağlayacak bir projedir. Mutlaka 
olması gerekiyordu ve çok şükür ki 
başladı. Bu yüzden tüm klinik ve 
temel bilim insanlarının bu projeye 
destek vermesi gerekmektedir. 
Bu proje ile az da olsa genetik 
bilgilerimiz ile ilgili güzel verilere 
ulaşabileceğiz. Ancak daha da 
önemlisi, bu elde ettiğimiz bilgileri 
tedavi olanakları ile birlikte 
değerlendirerek ‘kişiye özel 
tedavi’ ve sağlık turizmi yapabilir 
duruma geleceğiz.

n Sizin öncülüğünüzde 
başlayan Ulusal Spor Genom 
Projesi hakkında da bilgi 
verebilir misiniz? Proje 
neyi amaçlar, ülkemizin 
geleceğine nasıl bir katkısı 
olur?

Ulusal Spor Genom Projesi’ni, 
Türkiye Genom Projesi’nin spor kolu 
olarak düşünebiliriz. Temellerini 
2013 yılında attığımız ve atletik 
performansın oluşmasında ve 
geliştirilmesinde etkili olan tüm 
genetik faktörleri incelemeye 
yönelik bir projedir. Amacımız; 
başta Türk sporcuları olmak 
üzere hangi egzersiz türüne 
yatkın olduğumuzu belirlemek 
ve bireye özgü antrenman 
modelleri geliştirmektir. 
Tamamen gönüllülük esasına 
dayalı bir organizasyon olup tüm 
sporseverlerin erişimine  
www.usgep.com adresinden 
açıktır. Bu projede futbol, 
basketbol, voleybol, yüzme, 
monopalet, kayaklı koşucu, 
bisiklet gibi birçok farklı alanda 
sporcuların genetik analizlerini 
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 
devam diyoruz. Bizlere sunulan 
projeleri, üniversitelerimizde 
gerçekleştirerek olaylara bilimsel 
bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. 
Yaptığımız çalışmalar sonuçların 
umut verici olduğunu gösteriyor.
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SAĞLIKTA YAPAY  
ZEKÂNIN GELECEĞİ 

Son yıllarda dillere pelesenk olmuş, bilgisayar 
bilimlerinin bir araştırma alanını ifade etmekten 

ziyade pazarlama malzemesine dönüşen bir 
kavram olan yapay zekâ, en genel haliyle bir 

bilgisayarın, insan faaliyetlerini benzer şekilde 
yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. 

Emir Hardal yapay zekâ uygulamalarının sağlık 
alanındaki kullanımını anlatıyor.
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n Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?

Çocukluğumdan beri yeni bir şeyler 
üretmenin hayaliyle mühendislik 
yolunu seçmiş biri olarak, lisans 
eğitimimi İTÜ Fizik Mühendisliği 
bölümünde aldıktan sonra tıp 
alanında uzmanlaşmak üzere yüksek 
lisansımı da İstanbul Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği 
bölümünde tamamladım. Yüksek 
lisansla birlikte başladığım özel 
sektör kariyerimde, yurtiçi ve 
yurtdışı anahtar teslim hastane 
projeleri gerçekleştiren Delta 
Trade Company Sağlık A.Ş.’de 5 yıl 
Proje Mühendisi olarak çalıştım. 
Sonrasında kendi araştırmalarıma 
yoğunlaşmak ve hedeflerimi 
gerçekleştirmek için yoluma bir 
girişimci olarak devam etme 
kararı aldım. Şimdi bir yandan 
teknoloji tabanlı girişimim için 
hazırlık yaparken, aynı zamanda 
araştırmalarıma devam etmek için 
doktora eğitimime hazırlanıyorum.

n Nedir yapay zekâ ve sağlık 
alanında kullanımı neden 
önemli?

Temel bir yaklaşımla yapay zekâ; 
insan zekâsına özgü algılama, 
öğrenme, kavramları bağlama, 
fikir yürütme, problem çözme, 
iletişim kurma ve karar verme 
gibi bilişsel becerilere sahip ve 
otonom davranışlar sergileyebilen 

bir işletim sistemidir. Böyle bir 
sistemin doğru çalışabilmesi için 
en gerekli şey ise mümkün olduğu 
kadar fazla veriye sahip olmasıdır. 
Depolanan veriler üzerinden 
kurulan öğrenme modellerini 
kullanan yapay zekânın beceri ve 
davranışları, ancak ve ancak bu 
şekilde optimize edilebilir. Söz 
konusu veri olduğunda ise insanlığın 
en fazla ürettiği veri tiplerinden 
biri; sağlık verisi. Günümüzde bu 
özelliğiyle sağlık alanı, yapay zekâ 
uygulamalarının kullanımı açısından 
biçilmiş bir kaftan görevi görüyor. 
İnsan sağlığının her şeyden önce 
geldiğini düşünürsek, insana dayalı 
hatanın minimize edilmesi bireylere 
çok daha verimli bir sağlık hizmeti 
sunulmasını mümkün kılacak. 
Basit bir benzetme yapacak olursak 
an itibariyle kullanılan öğrenme 
modelleri –sezgisel öğrenme yoluyla 
birkaç tane aslan gördükten sonra 
gördüğü başka bir hayvanın aslan 
olup olmadığına karar verebilen 
insanın aksine– tamamen sayısal 
verileri kullanarak yapay zekâyı 
eğitiyor. Bu sayede insan gözünün 
algılayamadığı veya insanın 
yeterince hassas davranamadığı 
durumlarda, yapay zekâ çok daha 
yüksek doğruluğa sahip çözümler 
sunabiliyor. Tabi bu noktada asıl 
avantaj, sağlık profesyonellerinin 
belli bir sistematikle 
yapılandırılmamış veriler üzerinden 

yaptıkları nitel değerlendirmeleri, 
güvenilir bir modele dayanarak 
yapılmış nicel değerlendirmelerle 
destekler duruma gelinmiş 
olmasıdır.

n Sağlıkta yapay zekânın 
kullanım alanları ile ilgili de 
bilgi verebilir misiniz?

Sağlıkta yapay zekâ uygulamaları 
hekim merkezli, hasta merkezli 
ve işletme merkezli olmak üzere 
üç temel başlık altında gruplanabilir. 
Radyoloji alanında geliştirilmekte 
olan otomatik görüntü analizi ve 
tanı yöntemleri, hekim merkezli 
yapay zekâ çözümlerine örnek 
verilebilir. Verimliliği ve insana 
dayalı hatayı azaltmak amacıyla, bir 
radyoloji görüntüsünde ilgilenilen 
alanın sayısal analizi, radyoloji 
operatörlerine tanı aşamasında 
büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
Ayrıca, bir radyoloji taramasının 
bilgisayar tarafından okunup 
yorumlanabilmesi için otonom hale 
getirilmiş çözümler, anlık olarak 
gözden kaçmış veya yeterince dikkat 
edilmemiş doku yüzeylerine dair 
tahminlerimizi de geliştirebilir. 
Dijital radyografinin kullanımından 
itibaren her geçen gün hızla 
artan veri miktarı sayesinde, son 
dönemlerde yapılan çalışmaların 
ışığında özellikle meme kanseri gibi 
yaygın tümörlerin erken teşhisinde 
ciddi yol alınmış durumda. Bir diğer 
örnek ise, Ebola virüsü gibi kitleleri 
tehdit eden salgın hastalıkların 
tedavisinde yeni yaklaşımlar 
geliştirme konusunda verilebilir. 
Bilinen ilaç tedavilerine dair 
elimizde mevcut büyük yığın veri 
tabanlarını sistematik hale getirip 
analiz ederek elde edilmeye çalışılan 
potansiyel yeni tedaviler üzerine 
ciddi çalışmalar bulunmakta. Bu 
sayede, yeni ilaç geliştirme süreçleri 
hızlandırılıp ölümcül tehditlere 
karşı pazarın ihtiyacına hızlıca yanıt 
verilerek, hastalıkla mücadelede 
başarı oranı ve verim artırılabilir. 
Hasta merkezli yapay zekâ 
çözümlerinin odak noktası ise “hasta 
risk tanımlama” süreçleridir. Sağlıklı 
ya da hasta bir bireyin ürettiği büyük 
miktardaki veri, geçmişe dönük 
veya anlık olarak analiz edilirse, risk 
altındaki kişilerin gerçek zamanlı 
olarak klinik desteğe ulaşması 
mümkün olabilir. Bu alanda EM
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mevcut sorunlardan biri, sağlık 
kuruluşundan taburcu edildikten 
sonra 30 gün içinde tekrar kuruluşa 
başvurma riski yüksek olanların 
tespiti. Çözümse bu hastaların 
sağlık verilerini elektronik şekilde 
düzenli olarak toplayıp yapay zekâ 
uygulamasından alınan geri bildirim 
ışığında, risk taşıyanları çok daha 
yüksek doğrulukla tespit etmekten 
geçiyor.
İşletme merkezli çözümlerdeyse 
amaç, operasyonel maliyetlerin 
azaltılmasıdır. Buna örnek 
olarak, bazı kuruluşların hasta 
sınıflandırması ve yönlendirmesi 
amacıyla üzerinde çalıştığı 
uygulamalar verilebilir. Bu 
uygulamalar, hastayla ses ya da yazı 
yoluyla interaktif olarak iletişime 
geçmekte. Bu tür uygulamalar 
sayesinde bireylerin, temel tıbbi 
konulardaki sorularına hızlı ve 
ölçülebilir yanıtlar sunularak, 
aile hekimlerine ve üst düzey 
sağlık kuruluşlarına gereksiz 
ziyaretleri azaltılabilir. Ayrıca, 
yanlış yönlendirmenin önüne 
geçilerek, zaman ve para israfından 
kaçınılabilir. Fakat söz konusu 
insan sağlığı olduğunda, bu tarz 
uygulamaların hasta güvenliğini ve 
yararını kanıtlama konusunda henüz 
alması gereken uzun bir yol var.

n Sizin sağlık sektörü ve 
yapay zekâ uygulamaları ile 
tanışmanız nasıl oldu? 

Açıkçası bu alandaki çalışmalarıma 
odaklanmaya karar vermemin, o 
güne dek konu üzerine yaptığım onca 
okumayı fikir bazında birleştiren bir 
SEİS Aktüel makalesi olduğunu itiraf 
edersem abartmış olmam. Derginin 
ilk sayısıydı yanlış hatırlamıyorsam. 
O ana kadar, gelecekteki sağlık 
hizmetinin çok farklılaşacağını 
düşünerek özellikle akıllı cihazlar 
sayesinde toplanabilen verilere 
klinik bir anlam kazandırılması 
gerekliliği üzerine yoğun olarak 
düşünüyordum. Başlamam gereken 
nokta, insan kardiyovasküler 
sistem faaliyetleri olmalıydı. Çünkü 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) 2017 yılı verilerine 
göre dünyadaki en önemli 
ölüm nedeni kardiyovasküler 
sistem rahatsızlıkları… 
Bu sebeple, kardiyovasküler 

rahatsızlıkların erken aşamada, 
henüz bireyin yaşamını etkilemeden 
tespit edilmesi çok büyük önem 
arz etmekte. Kararımın akabinde 
tanışarak araştırma ekibine dahil 
olduğum, İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Dr. İnci Zaim 
Gökbay ile birlikte üç yıl önce bir 
projeye başladık. Araştırmada, 
bireylerin ev ve işyeri gibi klinik 
olmayan ortamlarda, akıllı cihazlar 
ya da özelleştirilmiş sensörler 
sayesinde kolaylıkla elde edilebilen 
mekanik kalp sinyallerinden 
elektrokardiyogram (EKG) 
sinyallerinin elde edilmesi üzerine 
çalışmalar yapıyoruz. 

n Çalışmalarınız 
kardiyovasküler 
rahatsızlıkların teşhisinde 
nasıl bir rol oynayacak?

Sağlık kuruluşlarındaki kardiyak 
tanı yöntemlerinin sadece anlık 
durumla ilgili veri üretmesi ve 
geçmişe yönelik herhangi bir bilgi 
barındırmaması böyle bir ihtiyacın 
ciddiyetini vurguluyor. Öte yandan, 
günümüzde neredeyse her bireyin 
sahip olduğu akıllı cihazlarla 
toplanan verilerse henüz klinik bir 
anlama sahip olmamaları nedeniyle 
etkin bir biçimde kullanılamıyor. 
Buna rağmen, akıllı cihazlar için 
geliştirilmiş ve sayısı her geçen 
gün artan mobil uygulamalar, bu 
alanın sahip olduğu potansiyeli 
gözler önüne sermekte. Bireylerden 
sağlıklı durumdayken elde edilecek 
EKG verileri referans tutularak, 
günlük hayatta akıllı cihaz ya da 
sensörler aracılığıyla takip edilen 
mekanik kalp aktiviteleri, kurulan 
öğrenme modelleri sayesinde çapraz 
geçişlerle EKG’ye çevrilip referans 
sinyalle kıyaslanabilir. Bu sayede 
uzun dönemli biriktirilen bu veriler, 
rahatsızlığa işaret edebilecek önemli 
bir kalp olayı meydana geldiğinde 
özetlenerek, sağlık kuruluşları ve 
profesyonellerine ön bilgi verme 
amacıyla iletilebilir. Bireyler, 
henüz bir problem oluşmadan 
sağlık kuruluşlarına detaylı 
tetkikler için yönlendirilerek olası 
kalp krizlerinin önüne geçilebilir. 
Girişimsel müdahalelere gerek 
kalmadan, gerekli beslenme ve 
egzersiz programları uygulanarak 
kişilerin kalıcı olarak yaşam kalitesi 

artırılabilir. Böyle bir çözüm, 
aslında sadece hasta merkezli olarak 
kalmayıp sağlık profesyonellerine 
teşhis kolaylığı sağlayarak, bir 
yanıyla hekim merkezli de olacaktır. 
Ayrıca, sorun meydana gelmeden 
önlem alınarak operasyonel 
maliyetleri azalttığı için, diğer 
yanıyla işletme merkezli de olacaktır.

n Sağlıkta yapay zekâ 
uygulamalarının hali hazırda 
mücadele ettiği problemler 
var mı, bunlara da değinebilir 
misiniz? 

En önemli konu, bahsettiğimiz tüm 
bu uygulamaların mümkün olan en 
fazla alanda kullanılabilmesi için 
çok büyük miktarda hasta verisine 
sahip olma gerekliliği. Bu, söz 
konusu yapay zekâ uygulamalarının 
eğitilmesi ve performansının en 
iyi hale getirilmesi için olmazsa 
olmaz bir durum. Ayrıca, hasta 
gizliliği ve veri mülkiyeti etiği 
ikinci büyük problemi meydana 
getiriyor. Bilindiği gibi, hasta kayıt 
veri tabanları çok katı bir şekilde 
korunmakta. Bu noktada verileri 
saklayan kuruluşlar ve hastaneler 
birkaç etik probleme dikkat 
çekiyorlar. Bunlar; yapay zekânın 
geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
verilerin kimler tarafından tutulup 
kontrol edileceği, hastanelere bu 
verileri üçüncü parti yapay zekâ 
geliştiricilere satma yetkisinin verilip 
verilmeyeceği, hasta gizliliğinin nasıl 
sürdürüleceği ve herhangi bir veri 
sızması durumunda olası sonuçların 
neler olacağı gibi sorular… Bunların 
dışında bir başka problem ise diğer 
endüstrilerde verilerin kesin ve 
güvenilir şekilde elde edilebilmesine 
rağmen, tıbbi verilerin elde 
edilmesinin zor ve elde edilen 
verinin nispeten oldukça kalitesiz 
olması. Çünkü söz konusu, insan 
vücudundaki aktiviteleri izlemek 
olduğunda veriler öznel ve kusurlu/
gürültülü olabiliyor. 
Özetlemek gerekirse, yapay zekâ 
sayesinde gelecek on yıl içinde 
alacağımız sağlık hizmetinin 
kalitesi ve güvenilirliği artarken, 
beraberinde dünyaya yepyeni 
problemler getirecek gibi görünüyor. 
Yine de bu gelişmelerin içinde 
bulunarak takip etmek bizlere büyük 
bir heyecan veriyor. 
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AİLE İŞLETMELERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TÜİK ve Ticaret Odası verilerine göre, Türkiye’deki 
işletmelerin %95’i aile işletmeleri ve bir aile şirketinin 
ortalama ömrü ise 25 ila 35 yıl arasındadır. Bu aile 

şirketlerinin sadece %30’u ikinci kuşağa ve %12’si üçüncü 
kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise 
sadece %3. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı bir konferans konuşmasında; Cumhuriyet öncesi 
kurulmuş ve günümüzde hala varlığını sürdüren aile işletmesi 
sayısını sadece 69 diye belirtiyor. Ve ekliyor; 2025 yılına 
gelindiğinde dünyanın en büyük şirketlerinin %40’ını aile 
işletmelerinin oluşturması bekleniyor.

Peki, sadece Türkiye’de değil dünya ekonomisinde de global 
gayri safi hasılanın yüzde 70 ila 90’ı arasında yer tutan aile 
işletmelerinin ömrü neden diğer işletmelere kıyasla bir 
kelebeğin ömrü misali kısa? 

Dünyadaki şirketlerin yüzde 75’e yakını 
aile şirketi iken, ekonominin en önemli 
oyuncuları olan aile şirketlerinin ortalama 
ömrü sadece 25 ila 35 yıl arasında…
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Genel hatlarıyla bakıldığında global 
perspektifte de aile işletmelerinin 
yaşam eğrisi ülkemizden daha 
parlak değil. Dünyadaki şirketlerin 
yüzde 20’si ikinci kuşağa ve yüzde 
5’i üçüncü kuşağa ulaşabiliyor. 
Durum böyleyken 1777’den beri 
Türkiye’nin en eski aile işletmesi 
olan Hacı Bekir Lokumları’nı, 
578’de kurulan Japon Konga Gumi 
inşaat firmasını, Fransız Chateau 
de Goulaire ‘ni asırlardır ayakta 
tutan nedir? Doğru yatırımlar mı? 
Müşteri odaklı olma mı? Doğru 
büyüme stratejisi mi? Çocuklarına ve 
torunlarına sağladıkları donanımlı 
eğitim serüveni mi? Yoksa doğru 
kurumsallaşma politikası mı? 
Yapılan çeşitli araştırmalara göre,
aileler neden şirket kurar sorusuna; 
işletme sahiplerinin yüzde 34’ü 
çocuklarına fırsat yaratmak, yüzde 
21’i aile mirasını ölümsüzleştirmek, 
yüzde 15’i aileyi bir arada tutmak, 
yüzde 10’u ise finansal bağımsızlık 
elde etmek ve kaynak yaratmak 
cevabını vermiş. Her ne niyetle 
kurulmuş olursa olsun bu konunun 
da her sosyal olgu gibi bazı avantaj 
ve dezavantajlar barındırdığı kesin. 
Örneğin finansman açısından zor 
duruma düşen aile işletmelerinde; 
ortakların kendi gelirlerini ve 
paylarını diğer işletmelere kıyasla 
çok daha kolay feda edip soyadı 
itibarı için gözden çıkartabilmesi 
bir avantaj iken, ailenin büyümek 
için yeterli nakde sahip olmadığı 
durumlarda borçlanmaya karşı 
tutumu ise işletmenin büyüme 
stratejilerine sekte vuran bir 
unsur yani bir dezavantaj olarak 
karşımıza çıkar. Finansal başka bir 
dezavantaj ise aile işletmelerinde 
ailelerin finansal ihtiyaçlarının 
şirketin finansman ihtiyacının 
önüne geçmesidir ki bu konudaki 
aileler arası rekabet, şirketin 

sonunu dahi getirebilir. Ani 
karar gerektiren durumlarda aile 
işletmelerinin manevra kabiliyeti 
diğer işletmelere kıyasla oldukça 
yüksektir ve bunun yanı sıra 
bürokrasiden arınmış oldukları için 
de hızlı olma avantajına sahiptirler. 
Ancak yetki ve sorumluluğun bir 
kişi veya grupta toplanması, iş 
tanımlarının açıkça belirtilmemesi 
rol çatışmalarına yol açar ve bu da 
şirketin sürdürülebilirliğine büyük 
darbe vurur. Bunun yanında bu tip 
işletmelerde aile içi anlaşmazlıkların 
ve ailevi rekabetin işe taşınması 
da muhtemel olacağından örgüt 
kültüründe ‘iş-özel yaşam’ sınırına 
ilişkin bilincin yerleştirilmesi 
gerekmektedir. Aile şirketlerindeki 
bir diğer avantaj kendilerinden 

ziyade aile mirasını koruma eğilimi 
taşıyan aile üyelerinin uzun vadeli 
planlara daha çok ağırlık vermesidir. 
Bunu kendinden çok torunlarını 
düşünme ve bu yüzden anı değil, 
geleceği yaşatmak kaygısı olarak 
da yorumlayabiliriz. Bu avantajın 
yanında işletmenin kuşaklararası 
devirlerde kime devredileceği 
krizleri ise en büyük sorunlardan 
biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok 
aile işletmesi kuşaklararası devir 
krizlerini kolay atlatamayarak 
dağılmış. Başka bir avantaj olarak 
aynı kültüre sahip ve aynı aileden 
gelen aile üyelerinin uyum ve 
ahenkle çalışması, sahip olduğu 
değer ve normların ahenkle işlemesi 
ve dolayısıyla diğer şirketlere kıyasla 
daha az yönetimsel değişikliğin 
olması, şirket felsefesinde süreklilik 
sağlar fakat bu yerleşmiş aile 
kültürünün esnemesi ve değişmesi 
daha zordur. Bu da değişime direnç 
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anlamına gelir.
Önemli bir diğer sorun ise 
nepotizm diye adlandırılan 
günümüzde sıklıkla duyup 
andığımız konudur. Aile 
işletmelerinde işe alım - terfi 
gibi liyakat esaslı konularda 
nepotizm oldukça sık 
görülmektedir. Personelin ya 
da personel adaylarının liyakat 
ve yetenekleri yerine ilişkiler 
düzeyinde değerlendirilmesi, 
‘işe göre adam’ değil ‘adama 
göre iş’ politikasının işletmeye 
yerleşmesi, doğru insan 
çalıştırmamaktan kaynaklı 
bütün sorunları beraberinde 
getirir. Bütün bunlara ek olarak 
nepotizm, mevcut personelin 
işletmeye ve işine karşı duyduğu 
adalet inancını ve motivasyonunu 
da olumsuz etkiler ve yönetim 
sadece yanlış iş göreni işe almakla 
zarar etmiş olmaz, aynı zamanda 
elindeki doğru insandan da olur. 
Unutulmamalıdır ki aile şirketi 
olmaktan daha önemli olan doğru 
çalışanlar ile tam kadro aile 
olabilmeyi başarmaktır. 

NE YAPMALI?
Kuşkusuz ki değil bir 
aile işletmesinin doğru 
büyüyebilmesi, bir işletmenin 
başarılı olması, uzun süre 
hayatta kalabilmesinde binlerce 
önemli dinamik ve değişken 
faktör rol oynar. Bir aile şirketini 
diğer şirketlerden ayıran ve 
yeri geldiğinde avantaj yeri 
geldiğinde dezavantaj olarak 
kabul edebileceğimiz özelliği; 
ortakların ve yönetimin aile 
meclis üyelerinden oluşması ve 
kuşaklararası ailevi bir yapıya 
sahip olmasıdır. Ve bu da 
belirttiğimiz gibi belli avantajlar 
ve dezavantajlar getirir ki bu 
noktada avantajlar üzerinde 
odaklanarak güçlü yanları fırsata 
çevirmek, dezavantajları ise 
minimize ederek tehdit olmaktan 
çıkartmak esastır. 

KURUMSALLAŞMA KALKANI
Bu avantaj ve dezavantajları 
belirttikten sonra aile işletmeleri 
için daha önceki yazılarımızda 
da değindiğimiz ‘kurumsallaşma’ 

kalkanına bir kez daha vurgu 
yapmak kaçınılmaz hale 
geliyor. ‘sürdürülebilir bir 
büyümenin’ ve ‘varlığını 
sürdürmenin’ ilk koşulu 
olarak kurumsallaşma 
aile şirketi olsun olmasın 
bütün işletmelerin muhtaç 
olduğu bir olgudur. Ancak 
aile işletmelerinde ailevi 
ilişkilerin ve aile kültürünün daha 
baskın olması, kurumsallaşma 
kavramını daha da önemli hale 
getiriyor. 

YETKİ DEVRİ 
Bir diğer önemli konu ise işletme 
kurucularının kendilerinden 
küçük kardeş veya çocuklarına 
yetki devri yapmaması ve işletme 
çıkarlarını gözeterek güvensizlik 
yaşamasıdır. Çocuklarınızın 
büyüdüğünü kabul edin, onlara 
da yetki ve sorumluluk verin. 
Bunu yaparken unutmayın ki 
yetkiyi ve sorumluluğu eşit 
dağıtmalısınız. Ailevi duygusal 
ilişkilerinizi işinize taşımayın, 
görev tanımlarını herkese 
açık yazılı bir şekilde belirtin. 
Ailenizle yaptığınız pazar 
kahvaltısının yönetim kurulu 
toplantısı olmadığının, şirkette 
yapmış olduğunuz bir toplantının 
ise aile toplantısı olmadığının 
bilincini kendinize, ailenize 
ve bütün şirket çalışanlarına 
yerleştirin.

DOĞRU STRATEJİ 
BELİRLEME VE YÖNTEM 
Aile işletmelerinin çok büyük 
bir kısmı büyümek için gerekli 
finansal kaynaklara ulaşamayarak 
yok olup gidiyorlar. Halka açık 
hale gelmek finansal kaynağa 
ulaşmak, marka imajı, marka 
kimliği gibi konularda işleri 
kolaylaştıran ve bilinirliği 
artıran bir yöntemdir. Ancak 
kendilerine yeni paydaşlar yeni 
yol arkadaşları bulmak için 
onlara gelecek ve ümit vadetmek 
gereklidir. Doğru stratejilerle 
hangi faaliyetlere yöneleceğinizi 
ne olmak istediğinizi misyon ve 
vizyonunuzu kısacası ne vaat 
ettiğinizi doğru açıklamanız 
gerekiyor. 

DR. BURAK LEBLEBİCİOĞLU

Türkiye’nin en eski aile şirketi ve 
dünyanın en eski 100 markasından biri 
olarak tam 242 yıllık tarihiyle damakları 
tatlandıran, uzun ve ödüllerle dolu 
geçmişini bugüne taşımayı başararak 
Türkiye’nin nadir markaları arasında 
yer alan, Şekerci Hacıbekir markasının 
altıncı nesil temsilcisi Leyla Celalyan bir 
röportajında bu aile geleneğinin 6 nesil 
boyu sürmesindeki en önemli etmen 
sorulduğunda; en büyük avantajlarının 
küçük ve az çocuklu bir aile olmalarında 
yattığını ileri sürüyor. Bu konu ile ilgili 
yapılan bir röportajda Leyla Celalyan; 
“Gerek ailemizin yanında çalışanlar 
gerekse ustalarımız her biri bizim için 
aile. 1777 yılında Hacı Bekir Efendi’nin 
yanındaki ustalar gittiğinde yerine 
zamanla kardeşleri ve oğulları geçmiş. 
Yani bu aile geleneği o tarafta da 
devam etmiş. Mesela 65 yıldır bizimle 
birlikte çalışan Seyfi ustamız var. 12 
yaşında çırak olarak girdi ve hala aynı 
heyecanla çalışıyor.” diyerek bir aile 
işletmesi olarak asırlardır hayatta 
kalmanın sırlarından bazılarını bu 
şekilde açıklamış ve eklemiş: “Bu büyük 
başarının sırrı; ailemiz, ailemizin 
parçası olarak gördüğümüz ustalarımız 
ve tabii bu ailenin en önemli unsuru 
olan müşterilerimizle kurduğumuz 
ilişkilerdir.” diyor.
Gerek ülkemizde gerekse dünyada aile 
şirketlerinin karşılaştığı ortak birçok 
sorun bulunmakla birlikte bu benzer 
sorunlar birçoğunun önce büyüme hızını 
düşürmüş, sonrasında da şirketlerin 
sonlarını getirmiştir. 2003 yılında 
yok olup giden 20 meşhur Türk aile 
şirketinin yok olma nedenleri üzerine 
yapılan bir araştırma; bu şirketlerin 
%43’ünün kardeşler arası çatışma, 
%19’unun aile arası çatışma, %19’unun 
miras kavgası, %14’ünün kardeş-yeğen-
kuzen kavgası ve %5’inin ise aileler arası 
kavgalar nedeniyle yok olduğunu gözler 
önüne seriyor.  

KURUMSALLAŞMA ŞART
Araştırma sonuçlarında da görüldüğü 
üzere bu şirketlerin tamamı aile 
içi çekişmeler veya anlaşmazlıklar 
sonucu yok olmuştur. Bunun 
temelinde de bu şirketlerin tam 
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olarak kurumsallaşamayıp 
şirketlerini profesyonel bir şekilde 
yönetememeleri yatmaktadır. 
Bu doğrultuda uzun yaşayan aile 
şirketleri incelendiğinde çoğunun 
‘aile anayasasına’ sahip olduğu 
dikkat çekiyor. Aile anayasası 
olarak anılan, şirketin gelecek 
nesillere aktarılabilmesi ve şirketin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak 
niteliklerin ve koşulların açıkça 
belirtildiği ve tartışmaya mahal 
vermeyecek şekilde yer aldığı göze 
çarpmaktadır.

PAZAR STRATEJİLERİ  
GELİŞTİRMEK ŞART
Aile işletmeleri artık günümüzde her 
ne kadar gerekli üretim teknolojisine, 
güce ve kapitale sahip olsalar da 
birçoğunun sürdürülebilirlik 
konusunda başarısız olduğu 
gözlenmektedir. Bu sürdürülebilirliği 
sağlayamamadaki temel nedenlerin 
başında doğru markalaşma 
stratejisi belirleyememek ve 
pazarlama sorunları gelmektedir. 
Pazar tüketiciye sayısız benzer 

ürün ve hizmetin yanı sıra internet 
aracılığı ile de kolay ulaşılabilir 
seçenekler sunmaya devam ediyor. 
Bu durumda şirketlerin fark 
yaratmalarını ve tercih edilmelerini 
sağlayacak marka değerlerini 
öne çıkartmaları gerekliliği şart 
görünüyor. Aile şirketlerinin 
geleneksel yapıları ve karar alma 
mekanizmaları içerisinde daha 
inovatif olmaları ve günümüz rekabet 
ortamına uyum sağlamak için 
teknolojiyi daha iyi kullanmaları, 
gerektiğinde stratejik kararları 
almaları gerekiyor. 
Örneğin markalaşmayı göz ardı 
eden ve markalarını ailelerinin 
soy isimlerine ya da yaşadıkları 
yere dayandıran çoğu işletme, 
tüketicide profesyonel olmadığına 
dair bir algı yaratabilmekte ve 
bu da tüketicilerin zihninde 
kötü bir marka imajına sahip 
olmalarına neden olabilmektedir. 
Bu doğrultuda aile işletmeleri 
markalarını yaratırken markanın 
isminden logosuna, pazarlama 
iletişiminden müşteri ilişkilerine 

kadar tüm faaliyetlerini aile 
üyeleri ve soya ilişkin kavramlarla 
sınırlandırmamalı mutlaka 
pazarlama profesyonellerinden 
yardım almalıdır. Unutulmamalıdır 
ki üzerine çok düşünülmeden verilen 
ve uzun vadede marka imajını 
etkileyecek bu kavramlar, uzun 
soluklu ve sürdürülebilir büyüme 
vadeden bir işletmede oldukça 
önemli hale gelebilmektedir. 
Yine pazarlama açısından 
değerlendirildiğinde aile 
şirketlerinde merkezi bir yönetim 
anlayışının daha ağır basması, 
aile kültürünün değişime yatkın 
olmaması gibi nedenler inovatif 
faaliyetlerin sekteye uğramasına ve 
pazar dinamiğinin yakalanmasına 
engel olabilmektedir. 

Anlaşıldığı üzere, kuşaklar boyu 
yaşayan ve büyüyen aile şirketleri 
kurabilmenin yolu şirket ve aile 
arasında kesin sınırlar çizen, 
kurumsallaşmış bir aile şirketine 
dönüşmekten geçiyor.
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Nepal’i Google’a sorarsanız 
size Çin ile Hindistan 
arasında yer alan, dünyanın 

en yüksek noktası Everest tepesinin 
bulunduğu ülke olarak cevap 
verir. Ülkenin yerel idari yönetimi 
7 vilayet ve 75 bölge üzerinden 
yönetilir. Nepal anayasası Nepal’i 
çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü 
olarak tanımlar. Oysa 129 dilin 
konuşulduğu ve 125 etnik 
grubun yaşadığı Nepal, tüm bu 
ansiklopedik bilginin çok ötesinde 
bir ülkedir. Sonsuz huzurun ve 
sevginin ülkesidir Nepal… Hep 
gülümseyen, gülümsediklerinde 
gözleri gözükmeyen, zor şartlarda 
da olsa huzurlu ve mutlu insanların 
ülkesidir… 

İLK KARŞILAŞMA 
Vardığında kaosu, tozu, kiri 
korkutur insanın gözünü… 60’lı 
yıllardan fırlamış gibi bir nostalji 
yaşatır insana. Eli kornadan 
kalkmayan ve hiçbir kural 
tanımayan şoförler, bir silindirin 
içinde trafiği kontrol etmeye 
çalışan ama hiçbir şekilde kontrol 
edemeyen polisle birlik olup karşılar 
ilk sizi. Ama bu sizi yanıltmasın. 
Düzensizliğin içinde düzen, kaosun 
içinde huzur vardır. Coğrafi ve 
ekonomik olarak ne kadar sert 
olursa olsun kalbi yumuşacıktır 
Nepal’in. Bir kere kalbini açtın mı o 
da seni hemen kucaklayıverir. Ama 
bunun için gerçekten kalbini açman 
gerekir, çünkü anahtarı sevgidir 
Nepal’in. Doğasından kültürüne 
herkes için sunacağı bir şey vardır, 
sen yeter ki iste!
Nepal’de kapıda vize veriliyor. 
Havaalanında veya sınır kapısında 
vize için gerekli formu doldurup iki 
adet fotoğrafla birlikte kalınacak 
süre kadar olan vize ücreti ödenerek 
vize alınabiliyor. Yanında fotoğraf 
taşımayanlar, fotoğraf kabinlerinde 
çektirebiliyor. 15 gün için 25 USD, 
30 gün için 40 USD ve 90 gün 

için 100 USD ödeme alınıyor. 1 
Amerikan Doları 114 Nepal 
Rupisi’ne eşit.
Pre-paid taksiler ulaşım için 
en güvenlisi. Fiyat tarifesinden 
gidilecek yerin tutarı öğrenilerek 
gişeye ödeme yapılıyor. Böylece 
taksi şoförüne herhangi bir ödeme 
yapmak da gerekmiyor. 
Geride bıraktıklarınız ile iletişim 
için uzun süre kalınacaksa yerel 
bir SIM kart almak en uygun olanı. 
Ancak havaalanlarında satılan SIM 
kartlar pahalı olduğundan, şehir 
merkezindeki herhangi bir yerden 
SIM kart alınabilir. Ncell Nepal’in 
en büyük GSM operatörü ve en 
güvenilir olanı. 

YEMEK KÜLTÜRÜ
Nepal’in ulusal yemeği ‘Daal 
Bhaat Tarkaari’ dir. Baharatlı 
mercimeğin ve kaynamış pirincin 
sebzeler ve bölgesel bir sebze 
olan tarkari ile sunulmasından 
ibarettir kendisi. Asya ülkelerinde 

sıklıkla görebileceğiniz ‘Momo’ 
yani bizdeki adıyla mantıyı birçok 
restoranda bulmak mümkün. Hindu 
geleneklerine göre et pek olmasa 
da ‘Yak’ yani Tibet sığırı etiyle 
yapılan yemekleri de meşhurdur. 
Bir diğer klasik yemek ise ‘Dal-
bhat’ tır. Hemen hemen her Nepal 
restoranında bulabilen Dal-bhat, 
haşlanmış jasmin pirinci ile aşırı 
baharatlı mercimek çorbasından 
oluşuyor. Ve sıkı durun, bu yemeği 
Nepalliler elleriyle yiyor.

KATMANDU
1.5 milyon nüfusuyla Nepal’in 
başkenti. Nepal’in en kaotik 
şehirlerinden biri olmasına rağmen, 
kültürel zenginliği ile gizemli bir 
büyüsü var. Her ne kadar 2015 
yılındaki depremden ötürü çoğu 
tapınak çok büyük hasar görse 
de sokaklarında kaybolmak bir 
başka duygu veriyor insana. Şehrin 
merkezi olan Thamel Caddesi, 
Katmandu’nun en turistik ve 

Bütün ezoterik öğretilerde selamlaşmanın ayrı bir yeri vardır.  Yogada iki avuç içi birleştirilip 
göğsün ortasına, kalp hizasına getirilir. Sağ ve sol el birleşmiş, tek el olmuş, ikilik bitmiştir. Bu, 
bir ve bütün olmak demektir. Baş hafifçe öne eğilir ki bu da teslimiyetin işaretidir. Ve sonra 
‘Namaste’ denir. Namaste; “Seni saygıyla ve sevgiyle selamlarım.” demektir. Namaste Nepal…

Didem Mollaoğlu 

1978 yılında Samsun’da doğmuş, Karadeniz 
Ereğli’de büyümüş, üniversiteyi Ankara’da 
okumuş, 20 yılı geçen kurumsal iş hayatı 
boyunca İstanbul’da bulunmuş, şimdilerde 
yoga hocalığı yapan bir gezgin. Hayatı 
boyunca gezi en büyük tutkusu olmuş. 
Çalışma hayatı sırasında Kuzey Amerika’yı, 
Avrupa’yı gezmiş ve 2014 yılında yaptığı 
Trans Sibirya gezisinden sonra ise hep 
yollarda olmak istemiş. 2016 yılında 
işten ayrılıp tüm eşyalarını satmış ve tek 
yön biletini alarak Nepal’e yolculuğuna 
başlamış. Sırasıyla Hindistan, Sri Lanka, 
Malezya, Tayland, Myanmar, Kamboçya, 
Laos, Vietnam, Japonya, Tayvan, Filipinler, 
Singapur, Endonezya ve Avustralya ardından 
2017 yılı Ekim ayında Türkiye’ye dönmüş… 
Didem Mollaoğlu, kendi ülkesini gezerek yeni 
hikayeler biriktirmeye ve Gezizone nikiyle bu 
hikayeleri paylaşmaya devam ediyor.
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kalabalık yeri. Hediyelik eşya 
için birçok alternatifin bulunduğu 
caddede yer alan dükkanlar, şehrin 
diğer yerlerine göre çok daha pahalı. 

DURBAR MEYDANI
Geldik Durbar Meydanı’na… Her 
ne kadar 2015 yılında meydana 
gelen depremden dolayı çok büyük 
hasar görse de şehrin hala en 
önemli merkezlerinden biri burası. 
Krallık zamanında kralın tacı 
bu meydanda yapılan törenlerle 
takılırmış. 1979 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren 
Durbar Meydanı, üç meydanın 
birleşiminden meydana 
geliyor. Normalde halka açık olan 
bu meydanlar, turistler için ücretli. 
Giriş 15 Amerikan Doları. Bu ücret 
Nepal gibi fakir bir ülke için oldukça 
yüksek. Ancak depremden dolayı 
hasar gören yerlerin onarımı için 
kullanıldığı düşünülürse verdiğiniz 
paraya değer ve aslında Avrupa’daki 
birçok müze girişinden de daha 
uygun.
Meydanda yer alan Hanuman 
Dhoka Saray’ı, Malla Krallarının 
Kraliyet Sarayı’dır. Saray adını 
Hindu Tanrısı Hanuman’dan alıyor. 
Her ne kadar depremden dolayı 
içini görmek mümkün olmasa 
da sarayın dışardan görüntüsü 
bile son derece etkileyici. Saray, 
aynı zamanda her yıl Eylül ayında 
yapılan Katmandu’daki Newari 
topluluğunun en önemli ve en 
renkli festivali olan Indra Jatra’ya 
da ev sahipliği yapıyor. Muson 
yağmurlarının bitiminden sonra 
düzenlenen festivalde, Yağmur 
Tanrıçası Indra’ya şükranlar 
sunuluyor. Festival, sarayın önünde 
çamdan yapılmış ahşap bir direğin 
kurulması ile başlıyor. Yaşayan 
Tanrıça olan Kumari’nin arabası, 
Katmandu’nun ana caddelerinden 
geçiriliyor. Lakhay olarak bilinen 
maskeli dansçılar da davullar 
eşliğinde sokaklarda dans ediyor. 
Festivalin en önemli özelliği ise 
hem Hinduların hem de Budistlerin 
kutlamalara katılması…

OM MANİ PADME HUM 
Ülkenin % 87’si Hindu olsa da 
Budizm ve İslam da inanışlar 
arasında… Budizm ülkede 

Hinduizmin devamı ya da 
tamamlayıcısı gibi, aralarındaki 
bazı temel farklar dışında. 
Budizm ruhani sorumluluğu 
tamamen insana verip ruhban 
sınıfını tamamen reddederken 
Hinduizmde bu sorumluluk kast 
sistemi içerisinde tanrılar ve sınıflar 
arasında paylaşılmış. Budizmde 
Buda dışında tanrı/rehber 
yokken Hinduizmde 330 tanrı 
var. Dolayısıyla bu ülkeye gelince 
Budizmin en önemli mantrası 
olan ‘Lotus Çiçeğinin İçindeki 
Mücevher’ diye çevirebileceğimiz 
‘Om Mani Padme Hum’ 
sözcüğüne de kısa sürede aşina 
oluyorsunuz. Sonsuz sayıda tekrar 
eden mantranın tınısı hayatın derin 
anlamını çözmüşçesine özgür kılıyor 
adımlarınızı. Bütün manastırlarda, 

evlerin baş köşelerinde, trekkingde 
aştığınız yüksek geçitlerde, hatta 
neredeyse sokaklarda bile bu 
mantrayı görüyor ve duyuyorsunuz.
Bir de milli marş gibi herkesin 
dilinde olan Resham Firiri 
şarkısını…

İSTANBUL LALELİ’DEN OLD 
FREAK CADDESİ’NE
60’ların sonunda çiçek çocukların 
İstanbul Laleli’den başlayıp, 
Katmandu’nun Old Freak 
Caddesi’nde seyahatlerini 
tamamladıkları meşhur hippi 
rotasının son durağı. Yasal 
marihuana dükkanlarının olduğu 
yıllarda hippilerin mekânı olarak 
bilinirmiş. Marihuana satışının 
yasaklanması ile birlikte bu 
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dükkanlar yerini hediyelik eşya 
satan dükkanlara bırakmış. Ancak 
Laleli’den Old Freak Caddesi’ne 
uzanan bu hikâyeyi bilerek ve 
onların ruhunun izini sürerek bu 
sokaklarda dolaşmak öylesine 
büyüleyici ki...

SWAYAMBHU TAPINAĞI 
Maymunlarla dolu olduğundan 
turistlerce bilinen bir diğer adı 
da Maymunlar Tapınağı. 
Katmandu’daki Unesco Dünya 
Mirası yapısından ve Asya’nın en 
eski Budist tapınaklarından biri 
burası. Giriş 2 Amerikan Doları. 
Stupa’ya üç yüz almış beş basamaklı 
bir merdivenle çıkılıyor. Vadinin 
manzarasına hâkim bir tepenin 
üzerine kurulu olan Stupa, önemli 
bir Budist hac bölgesi haline gelmiş. 
Stupa’nın her iki tarafında da yer 
alan bir çift göz, tanrının her yerde 
olduğunu sembolize eder ve her bir 
çift gözün üstünde, bilgeliğin gözü 
olan başka bir göz vardır. Özellikle 
gün doğumu veya gün batımlarında 
gidildiğinde düzenlenen 
seremonileri izlemek mümkün.

BOUDHA STUPA
Katmandu’daki Budizmin 
merkezi olan yer Boudhanath… 
Burası sadece Nepal’in değil, 
aynı zamanda dünyanın 
da en büyük Stupa’sı. Şehir 
merkezinden beş kilometre uzaklıkta 
yer alan Stupa’nın yani kubbeli 
Budist tapınağının yer aldığı Budha 
Bölgesi aynı zamanda 1950’lerin 
sonunda Çin’in zulmünden kaçan 
Tibetlilerin yoğun olarak yaşadıkları 
bölge. Stupa’da yer alan 13 altın 
basamak Nirvana’ya ulaşmayı temsil 
ediyor. 

PASHUPATİNATH TAPINAĞI ve 
ÖLÜ YAKMA TÖRENLERİ
Nüfusun çoğunluğunun Hindu 
olduğu ülkenin en önemli Hindu 
tapınağı ise Pashupatinath Tapınağı. 
Giriş ücreti 10 Amerikan Doları. 
Ganj’ın önemli bir kolu olan 
Bagmati nehri üzerinde yer 
alan tapınak ‘Kutsalların 

Kutsalı’ olarak adlandırılan 
Lord Şiva’ya adanmış. Dört 
farklı yöne bakan kapıları, tanrının 
her yönü görebildiğini sembolize 
ediyor. Tapınağın içine sadece 
Hindular girebiliyor, yabancılar 
ise sadece dışarıdan görebiliyor. 
Ölüm ve yaşamın kol kola dolaştığı 
bu tapınağa gün batımından 
önce gidilirse hem ölü yakma 
ritüelleri hem de gece seremonisi 
izlenebiliyor. 
Hinduizm inancına göre 
reenkarnasyonla dünyaya 
gelme döngüsünü kırmak 
için yakılmak gerekiyor. 
Böylece yakılan kişinin döngüsünü 
tamamladığı ve cennete gittiğine 
inanılıyor. Ölü önce sandal 
yağıyla yağlanıyor, ardından 
tüm vücudu beyaz veya turuncu 
bezlerle sarılıyor, kıymetli eşyaları 
ve çiçeklerle süslenerek üzerine 
konuluyor. Ölen kişinin ailesi ve 
tüm sevenleri bu törende hazır 
bulunuyor. Yakma işini evin en 
büyük erkeği gerçekleştiriyor, 
oğulları önce etrafında birkaç tur 
dönüyor, ardından ağzından ateşe 
veriliyor. Yanma işlemi yaklaşık 3 ile 
4 saat sürüyor ve külleri Hindularca 
kutsal kabul edilen Bagmati Nehrine 
atılıyor. Bu müthiş töreni bir de 
Hindistan’daki Varanasi’de izlemek 
mümkün. 

KATMANDU VADİSİ VE 
ÇEVRESİ
n Patan
Diğer adıyla ‘Güzellikler Şehri’. 
Patan bölgesi Thamel Caddesi’nden 
yaklaşık 40 dakikalık bir mesafede 
yer alıyor. Şehir merkezine göre 
çok daha sakin. Dolayısıyla 
karmaşayı sevmeyenler için Patan 
çok da güzel bir tercih olabiliyor. 
Patan, Katmandu’dan Bagmati 
nehriyle ayrılıyor ve Katmandu 
vadisindeki ikinci büyük şehir. 
Sanat şehri olarak da biliniyor. 
Özellikle arka sokaklarda yer alan 
atölyelerde metal ve ahşap işçiliğinin 
muazzam eserlerini ve yapılışlarını 
görmek mümkün. Royal Palace, 
Hiranyavarna Mahavihara (diğer 
adıyla Altın Tapınak) ve 1392’de 
yapılan Patan’ın en eski tapınağı ve 
Kumbeshwar Mahadew görülmesi 
gereken yerlerden.
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n Nagargot
Himalayalar sıra dağlarının 
eteklerinde yer alan şirin bir 
kasaba. Gidilmesi gereken en iyi 
zaman; Eylül sonrası yani muson 
yağmurlarının bitişi. Zira muson 
zamanı rutubetten dağları görmek 
pek de mümkün olmuyor. İki 
bin metre yükseklikte yer alan 
bu şirin kasaba Katmandu’dan 
üç saat uzaklıkta yer alıyor. 
Pastoral bir manzaranın tam 
kalbinde hissedeceğiniz, 
Himalayalar’ın zirvesini 
gören bu kasaba, Katmandu 
Vadisi’ndeki en geniş Himalaya 
manzaralarından birine sahip. 
Çevresinde yer alan yürüyüş 
parkurlarının ise doğaseverleri 
fazlasıyla tatmin ettiğini söylemek 
mümkün. Ve tabii en güzel 
göründüğü zamanlar gündoğumu ve 
günbatımları…

n Bhaktapur
UNESCO tarafından 
korunmaya alınmış Bhaktapur, 
Katmandu merkezden bir saatlik 
uzaklıkta yer alıyor. Katmandu 
Vadisi’nin üçüncü büyük şehri olan 
Bhaktapur, mimarisiyle öne çıkan 
bir şehir. Burada da yer alan Durbar 
Meydanı’nda giriş ücreti alınıyor. 
Depremden en çok hasar gören 
şehir olduğu için, bu meydanda 
yer alan tapınakların da çok büyük 
bir kısmı hasar görmüş. Her 
tapınağın girişinde tapınakların eski 
hallerini gösteren fotoğraflar yer 
alıyor. Bhaktapur’da Golden Gate, 
Nyatapola, Bhairabnath, Dattatreya 
Tapınaklarıyla beraber sürahilerin 
yapıldığı meydan mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden birkaçı… 

n Changu Narayan
Katmandu Vadisi’ndeki en eski 
Hindu Tapınağı’nın yer aldığı 
minik bir kasaba. Vişhnu Narayan 
Tapınağı ve mandala yapan küçük 
dükkanları dışında doğasının 
güzelliği ile şehir karmaşasından 
uzak. Thamel Caddesi’nde 
satılan birçok mandala, bu 
kasabada yer alan mandala 
atölyelerinde yapılıyor. Bu 
nedenle şehir merkezine göre 
fiyatları çok daha uygun. Deprem 
öncesi turistlerin uğrak yeri 
olan kasaba, deprem sonrasında 
sessizleşmiş ve fakirleşmiş. Kalan 

birkaç mandala atölyesi de verdikleri 
mandala kurslarıyla ayakta kalmaya 
çalışıyor. 

n Khokana
UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer alan hardal 
yağının üretildiği ufak tipik 
bir Nevari köyü. Halı üretimi de 
köyde oldukça yaygın ki evlerin alt 
kısımlarında halı dokuyan kadınları 
her daim görmek mümkün. 

n Bungamati 
Uçsuz bucaksız pirinç 
tarlalarıyla harika bir 
manzarası olan en iyi 
korunmuş Nevari köylerinden 
biri. Bu köy tarımla birlikte 
ağaç oymacılığıyla da meşhur. 
Matsyendranath ve Karya Binayak 
Tapınak’ları da görülebilir.

NEPAL’İN HUZURA AÇILAN 
KAPISI POKHARA
Katmandu’dan 8 saat uzaklıktaki 
bu kasaba, Nepal’e gidenlerin 
olmazsa olmaz duraklarından biri. 
Katmandu’nun karmaşasından 
uzaklaşıp doğayla iç içe sakin zaman 
geçirmek için en ideal yerlerden 

biri. Fewa Gölü etrafında yer 
alan bu harika şehir, özellikle 
de Annapurna yürüyüşü 
yapanların ilk durağı. Etrafı 
Himalayalar ile çevrili bu ufak 
şehirde, paraşütle atlamaktan 
gölde yapılan tekne gezilerine, doğa 
yürüyüşlerinden bisiklet turlarına 
kadar birçok etkinlik bulmak 
mümkün. Görkemli Himalayalar’ın 
çevrelediği bu küçük şehrin en güzel 
manzarası Sarangot veya World 
Peace Pagoda’dan izlenebiliyor. 
Nepal’in yerel yaşamını 
deneyimlemek isteyenler için 
Begnas Gölü etrafındaki yerleşim 
yerlerinin mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden olduğunu 
söylemek mümkün.

VE ANNAPURNA 
Nepal, muhteşem doğasıyla doğa 
severler ve yürüyüşçüler için 
adeta bir cennet. Birçok yürüyüş 
rotası olmakla birlikte popüler 
olan iki tanesi var ki; bunlardan 
biri Everest diğeri ise Annapurna. 
Ben Annapurna parkurunu 
seçiyorum; Everest’i bir başka sefere 
bırakıyorum ki Nepal’e gelmek için 
hep bir sebebim olsun. 
Annapurna Sanskrit dilinde ‘Hasat 
Tanrıçası’ demek. Himalaya sıra 
dağlarının bir bölümü. On onbeş 
sıra dağ arasında Annapurna, 
8 bin 91 metre ile dünyanın 
onuncu yüksek zirvesi. 
Annapurna tarafında üç alternatif 
rota bulunuyor. Annapurna Circuit, 
yaklaşık otuz gün sürüyor ve 
yükseklik 5 bin metre üzeri. Diğeri 
Annapurna Base Kamp, yaklaşık 
10 gün sürüyor ve 4 bin metre 
yükseklikte. En ufağı ise Poon 
Hill, 3-5 gün arası sürüyor ve 3 bin 
metrelerde. 
Annapurna Base Kamp rotası 
85 kilometre uzunluğunda. 1025 
metreden başlayan yürüyüş, 4130 
metrede ana kampta son buluyor. 
Ulaşımı en yakın köy 5 saat yürüme 
mesafesinde. Tüm ihtiyaçlar 
hamallar ya da katırlarla taşınıyor. 
Ve hayat burada yaşayan insanlar 
için gerçekten de çok çetin ve çok 
zor. Tüm bu zor ve çetin koşullara 
rağmen her daim gülen insanların 
bunu nasıl başardıklarını anlamaya 
çalışmak ve onların günlük 
hayatlarına tanıklık etmek için, 
evet sadece bunun için bile Nepal’e 
gitmeye değer…
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Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık 
sektöründe de önemli etkileri beraberinde getirdiği gözleniyor. Bununla birlikte,

küresel nüfus yaşlanıyor, kronik hastalıkların sayısı artıyor. Bu durum doğal olarak 
sağlık harcamalarındaki artışı da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda sağlığa erişimi 

önemli ölçüde etkilerken hız, kalite ve maliyet gibi unsurları da gündeme
getirerek gelişen teknoloji ile sağlık sektörünün entegrasyonunun önemini

vurguluyor. Modern teknolojiler hasta bakımını geliştiriyor ve doktorların 
işinde daha verimli olmasına yardımcı oluyor. 

Ocak-Şubat-Mart 2020
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Sağlık sektörü alanında 
akıllı sensörler ve tıbbi 
cihaz entegrasyonu gibi 

birçok uygulama bulunmakta. 
Nesnelerin İnterneti sağlık alanında 
iyileştirmelerde önemli bir rol 
oynamakta. Nesnelerin İnterneti 
(IoT) adı verilen sensör ve teknolojik 
ağ temelli uygulamalar, doktorların 
da sağlık hizmeti verme şeklini 
geliştirme/değiştirme potansiyeline 
sahip. 

Nedir Bu IoT?
Nesnelerin İnterneti (IoT) kısaca, 
nesnelerin insan müdahalesi 
olmadan, kendi aralarında belirli 
protokoller aracılığı ile iletişim 
kurmasıyla oluşan veri ağıdır.
Tavalar, hap şişeleri, bastonlar, kahve 
fincanları ve sayısız diğer elektronik 
olmayan nesneler, Michigan 
Üniversitesi’nin geliştirdiği yeni bir 
RFID tabanlı teknoloji ile Nesnelerin 
İnterneti sensörlerinin bir ağına 
dönüştürülebilir. Bu teknolojik 
gelişme şu anda bazıları tarafından 
IoT’nin bir parçası olarak düşünülen 
14,2 milyar ‘akıllı’ elektronik cihaz ile 
resim dışında kalan yüz milyarlarca 
günlük ‘aptal’ nesne arasındaki 
boşluğu dolduruyor.
Michigan Üniversitesi araştırmacıları, 
bunun sürükleyici bir IoT deneyimi 
oluşturmak için önemli bir adım 
olduğunu söylüyor. Mühendislik 
profesörü Alanson Sample, “Hap 
şişenizin ilaç alımınızı takip ettiği ve 
su bardağının hidrasyon seviyenizi 
izlediği, hatta yoga matınızın egzersiz 
yaptığınızın farkına varıp aydınlatma, 
sıcaklık ve arka plan müziğini buna 
göre ayarlayabildiği bir dünya hayal 
edin.” diyor. 
Nesnelerin İnterneti’nin temelleri 
1990’ların başında Mark Weiser 
tarafından önerilen “Her 
Zaman Her Yerde Hesaplama 
(Ubiquitious Computing)” 
kavramına dayanmaktadır. Bu terimi 
ilk defa kullanan kişi ise MIT ‘RFID’ 
araştırma grubunda yer alan Kevin 
Ashton olmuştur. İlk kez 1999 yılında 
Kevin Ashton tarafından bir şirket 
için hazırladığı sunumda kullanılan 
bu kavram, gelişen teknoloji ile 
birlikte ortaya çıktığı günkü halinden 
daha geniş bir vizyona evrilmiştir.
IoT modern kablosuz iletişim 

teknolojilerinin gelişimi 
sayesinde popülaritesi artan 
oldukça yeni sayılabilecek 
bir kavramdır. Bu kavramın 
temel çıkış noktası, dünyada 
bulunan nesnelerin birbirleriyle 
haberleşmesini sağlayarak, 
hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik 
uygulamaların inşa edilmesidir. 
Ayrıca IoT, bir ürün veya hizmet için 
eksiksiz sistemler sunmak üzere ağ 
oluşturma, algılama, büyük veriler 
ve yapay zeka teknolojisinden 
yararlanan gelişmiş bir otomasyon 
ve analitik bir sistemdir. Bu sistemler 
herhangi bir sektöre veya sistemlere 
uygulandığında daha fazla şeffaflık, 
kontrol ve performans sağlamaktadır.
Nesnelerin İnterneti destekli cihazlar 
sağlık sektöründe uzaktan izlemeyi 
mümkün kılarak, hastaları güvenli 
ve sağlıklı tutma olanağı sunmakta. 
Ayrıca bu sistemler vasıtasıyla 
doktorlarla etkileşimler daha kolay ve 
daha verimli hale geldiğinden, hasta 
katılımı ve memnuniyeti artmakta. 
Bunun yanı sıra, hasta sağlığının 
uzaktan izlenmesi hastanede kalış 
süresinin azaltılmasına yardımcı 
olmakta; sağlık hizmeti maliyetlerini 
önemli ölçüde düşürmekte ve tedavi 
sonuçlarını iyileştirme üzerinde de 
büyük bir etkiye sahip.
Akıllı sensörler, IoT’nin yalnızca 
küçük bir bölümünü temsil etse 
de onlar olmadan IoT de mevcut 
olamazdı. Akıllı sensörler veri 
dağıtımında çok önemli bir rol 
oynamakta, birçok yeni uygulama 
için önemli bir etkinleştirici olarak 
yer almakta ve Nesnelerin İnterneti 
zincirine daha fazla bağlantı 
ve analitik kazandırmaktadır. 
Sensörlerin yanı sıra radyo frekansı 
tanımlama (RFID) etiketleri ve 
okuyucuları da IoT uygulamalarında 
oldukça sık kullanılıyor. 

IoT’de RFID’nin Yeri
RFID (Radyo Frekansı ile 
Tanımlama) teknolojisi, kablosuz 
iletişim teknolojilerinde gelişimini 
hızla sürdüren ve birçok sektörde 
uygulanabilen bir teknolojidir. Bu 
teknoloji temel olarak okuyucu, 
etiket ve bunlara bağlı antenlerden 
oluşur. Radyo frekansı aracılığı ile 
etiketten bilgi okunur veya yazılır. 
Bu şekilde nesnelere yerleştirilen 

ya da taşınabilir etiketler sayesinde 
birçok alanda bilgi saklama, kontrol 
ve takip işlemi gerçekleştirilir. 
RFID teknolojisi diğer kablosuz 
teknolojilerle entegre çalışabilme 
imkânı verebilir. Gelişimine bakılırsa, 
geleceğe dair umut vadeden bir 
teknolojidir. RFID başta tedarik 
zincirleri olmak üzere, sağlık, 
hayvancılık, eğitim, kütüphane, 
güvenlik vb. birçok alanda 
uygulanabilir bir teknolojidir.
RFID genel olarak canlıları ya 
da nesneleri radyo dalgaları 
ile tanımlamak için kullanılan 
teknolojilere verilen genel bir isimdir. 
RFID, kişilerin ya da nesnelerin 
kimlik bilgilerinin tanımlayıcı etiket 
yapıştırılmış objeleri ile radyo 
dalgaları kullanılarak otomatik 
tanımayı ve o bilgiyi depolamayı 
sağlayan bir sistemdir.
RFID sisteminin tarihçesine 
bakıldığında aslında yeni bir teknoloji 
olmadığı görülmektedir. RFID ilk 
olarak İkinci Dünya Savaşı’nda 
İngiliz ordusu uçaklarında dost 
ya da düşmanı ayırt etmek için 
kullanılmaya başlanmıştır. RFID 1948 
yılında icat edilmiş, 1990’lı yıllardan 
sonra ise pek çok sektörde kullanımı 
hızlı bir şekilde yayılmıştır.
RFID uygulamaları, gelişen 
teknolojiyle birlikte pek çok 
uygulamada kullanılmaya 
başlanmıştır. Günümüzde RFID 
sistemi, sağlık hizmetleri ile birlikte 
artık özellikle lojistik, üretim 
ve otomasyon, güvenlik, ekoloji 
ve hayvancılık, otomatik geçiş 
sistemleri, ödeme sistemleri, zararlı 
atık takibi, doküman yönetimi, 
taşıt tanıma sistemleri, bagaj takibi, 
kütüphane gibi birçok farklı alanda 
kullanım olanağı bulmuştur RFID 
teknolojisi bu özellikleri ile tedarik 
zinciri yönetiminde geleceğin devrimi 
olarak görülmektedir.
Günümüzde optik karakter tanıma 
teknolojisi, biyometrik sistemler 
(göz, parmak izi), barkod teknolojisi, 
çipli kartlar ve RFID üzerine beş 
farklı otomatik tanıma sistemi 
bulunmaktadır. RFID sistemi temel 
olarak etiket (tag, transponder), 
okuyucu (reader), okuyucuya 
bağlı antenler, bilgisayar ve 
sistem yazılımları bileşenlerinden 
oluşmaktadır. 
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RFID Sisteminin Bileşenleri 
RFID’yi özetlemek gerekirse, 
içeriğinde nesneye ait bilgiler 
bulunduran bir mikroçipe sahip 
olan, bu mikroçipe bağlı bir 
antenle takip ve analiz yapabilen 
ve nesnelere entegre edilebilen bir 
etiket kullanarak radyo frekansları 
aracılığıyla veri alışverişi sağlayan 
otomatik tanımlama ve izleme 
sistemi olduğunu söyleyebiliriz.  Bu 
bilgi alışverişinde rol oynayan 3 temel 
bileşen vardır; okuyucu, etiket ve 
anten.
Okuyucunun yaydığı elektromanyetik 
dalgalar etiketin antenine ulaşır. 
Bu dalgalar etikette bulunan 
mikroçipteki devreleri harekete 
geçirir ve mikroçip dalgaları modüle 
ederek anteni aracılığı ile okuyucuya 
geri gönderir. Okuyucuya gelen 
bilgi, dijital bir şekle dönüştürülerek 
görüntülenir. Sistemde bulunan 
bilgilerin bilgisayar ortamında 
saklanmasında rol oynayan ve 
ara katman yazılımıyla iletişimde 
olan denetleyiciler vardır. Buradan 
yola çıkarak sistemin tamamında 
işlevi olan birimleri donanımsal 
olarak: RFID Etiket, RFID Anten ve 
RFID Okuyucu, yazılımsal olarak: 
Denetleyici, Arakatman Yazılımı ve 
EPC Kodu (Elektronik Ürün Kodu) 
olarak listeleyebiliriz.

Sağlık Hizmetlerinde 
RFID Kullanımı
RFID teknolojisinin sağlık 
kuruluşlarında kullanımı ile hasta 
bilgilerine daha hızlı bir şekilde 
ulaşılabilinmekte, bu teknoloji hasta 
güvenliğini artırmakta, tedavinin 
daha iyi izlenebilmesine ve hasta 
kayıtlarının doğru tutulmasına 
olanak sağlamaktadır. Özellikle 
yatan hastaların hastaneye 
girişinden itibaren bileklerine 
takılan bilekliklerle hastanın taburcu 
aşamasına kadar tüm süreçlerde 
hastanın takibi sağlanabilmektedir. 
Örneğin RFID okuyucular 
hastanın bilekliğine yaklaştırılarak 
okutturulduğunda, hastanın tüm 
tetkiklerine ulaşılabilmektedir. 
Türkiye de bu uygulamalar henüz çok 
yaygınlaşmamıştır. 
Sağlık hizmetlerinde RFID ile 
personel arasında etkili iletişim, 

tıbbi teknolojiden en üst seviyede 
yararlanma, hasta bakım süreçlerini 
geliştirme, sağlık bakım hizmetlerine 
hastaların katılımı, hastane iş 
süreçlerini daha izleyebilme, etkili 
stok yönetimi, maliyet tasarrufu, 
hırsızlıkları ve israfı önleme, hasta 
güvenliğini artırma, planlama ve 
denetim faaliyetlerine destek sağlama 
ve etkili bilgi akışına üst seviyede 
katkı sağlanmaktadır. 
Tipik bir RFID uygulaması; 
hastalar, hekimler, hemşireler ve 
diğer hastane personeli tarafından 
kullanılabilmekte ve hasta, ilaç, tıbbi 
malzeme ve demirbaş gibi nesneler 
takip edilebilmektedir. 

Hastane RFID Takip Sistemleri 
Fonksiyonları 
n Hastane demirbaşlarının konum ve 
durumlarının takibi  
n Doktorların ve tüm personelin 
daha verimli çalışabilmeleri için 
otomatik yönlendirme sistemleri
n Hasta bilekliği ve doktor kartı 
üzerinden direk yapılabilen acil 
yardım çağrıları
n Anne – bebek eşleştirme, bebek 
güvenlik sistemi
n Özel duruma sahip hastalar için 
hareket alanı sınırlama

Hastane RFID Takip Sistemleri 
Uygulamaları
n Hastane demirbaş ve ekipmanı 

takibi 
n Doktor ve tüm sağlık personeli için 
takip ve koruma
n Hasta takibi ve koruma
n Hemşire çağrı sistemi
n Bebek güvenlik sistemi - bebek 
kaçırma ve bebek çalınmalarının 
engellenmesi 
n Yaşlı bakım merkezi takip sistemi
n Ambulans demirbaş takip sistemi
Tüm bu faydalarının yanında 
Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara 
da yol açacaktır. Birbirlerine bağlı 
cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı 
internet üzerinden kayıt altına 
sunuyor olmamız, ortaya çıkacak 
veri miktarını inanılmaz derecede 
artıracak ve bu büyük verilerin 
çözümlenerek işlenmesi zor ve 
karmaşık bir iş haline gelecektir. 
Bunun yanında ortaya çıkan bu 
verilerin gizliliği ve güvenliği de 
önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkacaktır. Kaçınılmaz olarak 
hayatımızı sensörlerin içinde 
sistemlere veri üreterek geçireceğiz. 
Bu da kişisel verilerin korunması ve 
veri güvenliğinin önemini daha da 
vurguluyor. 

Önümüzdeki yıllarda etkileşimin 
ve internetin hemen her nesnenin 
içine gireceği ve farklı nesnelerin 
ortak amaçlar için hareket edeceği 
bir döneme gireceğiz. Bu arada 
insanların fizyolojik ve psikolojik 
olarak bu değişime nasıl karşılık 
vereceğini de hep birlikte göreceğiz.



İK YÖNETİMİ

Ocak-Şubat-Mart 202054

ÖDÜL VE CEZA ÇAĞDIŞI 
BİR UYGULAMA MI? 

“Başarı bağımlılık yapar.” sözü aslında çok doğrudur. Çünkü beynimizde yer 
alan ödül merkezi hem başarı ve hem de bağımlılığa neden olan sistemdir. 
Ödül merkezinin evrimsel işlevi, haz veren aktiviteleri tekrarlamak yoluyla her 
bir küçük başarının daha büyük hedeflere ulaşmasını sağlamaktır.

ÖZNUR SELÇUK

G
 
 
 
üvercin güdümlü 
bombaları duydunuz 

mu hiç? Peki ya Sovyetlerin Alman 
tanklarının ilerleyişini durdurmak 
için, dönemin şartlanma konusunda 
bir numaralı ismi İvan Pavlov’dan 
yardım istediğini biliyor muydunuz? 
Evet, ne yazık ki II. Dünya Savaşı’nda 
hayvanların silah olarak kullanılması 
gibi korkunç bir zihni sinir proje 
hayata geçirilmişti. 
Güvercin Projesi’nin fikir babası 
Harvard Üniversitesi’nden insan 
ve hayvan davranışlarında uzman 
ünlü Amerikan ruh bilimci Burrhus 
Fredrick Skinner idi. Projenin 
temel amacı, müttefik hava 
kuvvetlerinin deniz hedeflerine 
yönelik gerçekleştirdiği saldırılardaki 
isabet yüzdesini güdümlü bombalar 
geliştirerek artırmaktı. Skinner, 
hayvanlar üzerinde yaptığı uzun 
deneyler sonucu güvercinlerin 

bu iş için en uygun tür olduğunu 
keşfetmiş. Üstün görme yetenekleri, 
yüksek irtifaya uyumları, beyinlerinin 
görsel bilgiyi insan beyninden üç kat 
daha hızlı işleyebilme özellikleri bu 
seçimde büyük rol oynamış. Ancak 
en önemli özellikleriyse eğitilebilir 
olmalarıymış. Skinner, güvercinleri 
ödüllendirme yöntemiyle önce kafası 
az döndüğünde yem atmayarak, daha 
sonra iyice döndüğünde yem atarak, 
sonunda güvercinlere önlerinde 
devamlı hareket eden bir noktayı 
sürekli olarak gagalamaya alıştırmış. 

Gagaladıkça yem alacağını bilen 
hayvanlar, nokta nereye giderse gitsin 
sürekli olarak gagalamaya devam 
etmiş. Sonra bu yöntemdeki noktayı 
yani hedefi, denizdeki düşman 
gemilerinin müttefik uçaklarından 
çekilmiş hava görüntüleriyle 
değiştirmiş. Dolayısıyla eğitimdeki 
hedef de artık düşman gemileriymiş. 
Yani şartlı refleks!
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NEDİR BU ŞARTLI REFLEKS? 
Bir köpeğe et gösterildiğinde salya 
salgısı artar, diğer bir ifadeyle 
ağzı sulanır. Bu durum köpeğin 
tabiatında mevcuttur ve öğrenilmiş 
değildir. Bu tür uyaranlara ‘şartsız 
uyaran’, bu doğal tepkilere 
de ‘şartsız refleks’ denir. Eğer 
köpeğe et gösterirken aynı anda 
sürekli zil çalarsanız, bir süre sonra 
köpeğin et görmemesine rağmen 
zil sesini duyunca salyasının 
aktığını görürsünüz. Köpek, zil 
sesi (şartlı uyaran) ile et (şartsız 
uyaran) arasında nedensel bir 
bağlantı kurmuştur. Bu öğrenilmiş 
tepkiye de ‘şartlı refleks’ denir.
İşte İvan Pavlov’un yaptığı bu 
deneyler ve elde ettiği sonuçlar 
dönemin Sovyet hükümetinin de 
ilgisini çekti; Pavlov’dan yardım 
istediler.  II. Dünya Savaşı’nda 
köpeklerle yapılan bu deneyi merak 
eden araştırsın çünkü yazmaya 
benim yüreğim el vermedi.  
Acı ama gerçek, bu deneylerden 
öğrendiğimiz hem hayvan hem de 
insan beynindeki evrimselleşmiş 
ödül mekanizması. Hal böyleyken 
bilimi reddetmek ne kadar mümkün 
değil mi?

HAVUCU MU YOKSA SOPAYI MI 
GÖSTERELİM?
18. yüzyılda yaşamış olan Jeremy 
Bentham “Acı ve haz; yaptığımız, 
söylediğimiz ve düşündüğümüz her 
şeyi yönetiyor.” demiş. Günümüz 
nörobilimi de bu düşünceyi 
destekler nitelikte. 
Bu kapsamda, herhangi birini 
motive etmek istediğimizde, ilk 
etapta bu kişiyi ödüllendirmek adına 
vaatlerde (olumlu bir geribildirimde 
bulunmak, terfi şansı sunmak, 

prim teklif etmek vb) bulunuyor 
oluşumuz ya da cezalandırmaya 
(olumsuz bir geri bildirim, 
toplumsal saygınlığını zedeleme vb) 
yönelik gözdağı veriyor oluşumuz da 
çok şaşırtıcı değil haliyle…

Ancak belirgin olmayan bir şey var 
ki o da böylesi bir durumda önce 
hangisini göstermeli? İşletmelerde 
ceza veya ödül adı altında dış 
disiplin yoluyla değil, iç disiplinle 
doğru davranışı kazandırmak daha 
önemli görünüyor.  

Beynimiz bir ödülü elde edebilmenin 
en iyi yolunun aksiyon almak olduğu 
bir ortam kurgulamak üzerine 
evrimleşmiş. Ne zaman iyi bir 
şeylerin beklentisi içerisine girsek 
hemen ‘yap’ sinyalini oluşturmaya 
başlıyor. Tam tersi olarak da kötü ve 
tehlikeli şeylerden zarar görmemek 
için çoğu zaman aksiyon almaktan 
kaçınıyor. Dolayısıyla, bir şeylerin 
ters gittiğini hissettiğimizde 
beynimiz, hemen ‘yapma’ 
sinyalini oluşturuyor. Konu bir 
aksiyonun motive edilmesine 
geldiğinde (örneğin uzun çalışma 
saatleri gibi), ödüllendirmenin 
cezalandırmaya göre çok daha 
efektif bir yaklaşım olduğu 
gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tam 
tersi, cezalandırma ise insanların bir 
aksiyonu yapmamasını (şirket için 
gizli bilgilerin paylaşılmaması gibi) 
sağlamak söz konusu olduğunda 
anlamlı sonuçlar veriyor.

ÖDÜL SİSTEMİ NASIL DEVREYE GİRER?
İnsanların ihtiyaçlarının nasıl 
sınıflandırıldığına bağlı olarak 
farklılık gösteren çeşitli kuramlar 
vardır. Mesela, Maslow’un ünlü 
ihtiyaçlar hiyerarşisi bu gruba 
girer. Bilindiği gibi Maslow insan 
ihtiyaçlarını beş aşamalı bir yapı 
içinde düşünür. Bunların en başında 
fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Daha 
sonra sırasıyla; güvenlik, sevgi, 
saygınlık ve kendini gerçekleştirme 
ihtiyaçları gelir. Maslow’a göre, en 
alttaki ihtiyaçlar doyurulmadan 
üsttekilere ulaşılması mümkün 
değildir. Ödüller, işte bu bir ya da 
daha fazla ihtiyacı doyurmaya yarar 
ve bu nedenle de olumlu psikolojik 
durumlara yol açarak davranışların 
sürmesini sağlar.

ÖDÜLLERLE İŞ DOYUMU SAĞLANIR
Ücretin çalışanlar üzerindeki etkisi, 

zamanla beklentilerin yükselmesi 
nedeniyle ödülden daha düşüktür. 
Verilen ücretler ne kadar tatminkâr 
olursa olsun, zaman geçtikçe 
çalışanlar tarafından hak edilmiş 
olarak algılanmakta ve onları 
motive edememektedir. Oysa ödül, 
çalışanlar arasında bir farklılık 
yaratır ve daha fazla farklılık 
yaratma konusunda motive eder.
Ödül sistemleri bir süre sonra 
kendi içerisinde monotonlaşsa 
da değişen sistemlerin harekete 
geçirilmesiyle çalışanın hem şirkete 
bağlılığı artırılır hem de kaliteli mal 
ve hizmet sunumunun devamlılığı 
sağlanır. 
Elde edilen doyum, tek bir ödüle 
bağlı olarak ortaya çıkmaz. İş 
tatmini yani doyum genellikle pek 
çok ödülün bir karışımıdır. Bazı 
araştırmalar hem içsel hem de 
dışsal ödüllerin önemli olduğunu 
ve bunların birbirinin yerine 
geçemeyeceğini göstermiştir. Yani 
basit ve monoton bir iş için çok iyi 
ücret alan kişilerin içsel ödüller 
elde etmedikleri için yaşadıkları 
sıkıntıları, ilginç ve zor bir iş için az 
ücret alanlar da yaşayabilirler.

İÇSEL VE DIŞSAL ÖDÜLLER
Doğru kurulmuş ödüllendirmeler, 
başarılı olanlara maddi manevi 
olanaklar sağlayarak diğer 
çalışanları da bu yöne kanalize 
etmek içindir. Bu bağlamda ödülün 
iki temel boyutu olduğu söylenebilir:
Dışsal ödüller: Her ne kadar 
çalışanlar farklı ödülleri tercih 
etseler de para her zaman olumlu 
karşılık bulan bir ödül çeşididir. 
‘Toplam Kalite Yönetimi’ açısından 
takım çalışmaları sonucunda elde 
edilen kazançtan pay vermek ya 
da işletmenin kârından bütün 
çalışanlara eşit şekilde pay verilmesi 
yaygın uygulamalardır. Terfi; birey 
açısından öz gerçekleştirme, çevresi 
açısından da saygınlık sağlaması 
açısından doyum yaratır. Emeklilik, 
sağlık sigortası, sosyal yardımlar, 
lojman, yemek, servis olanakları da 
bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Bu tür ödüllere çalışanlar genelde 
orta düzeyde değer vermektedirler. 
Lüks ofisler, özel park yeri, şirket 
arabası vb. statü sembollerinin 
önemi ise kişiden kişiye değişebilir. 
Maliyeti yüksek olduğundan 
fazla sık kullanılamaz. Sertifika, 
takdirname vb. özel ödüllere gelince 
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maliyeti düşüktür, esnektir ama sık 
kullanılması halinde sıradan hale 
gelir. 
İçsel ödüller: Başarma duygusu, 
özgüven, öz-gerçekleştirme, 
takdir edilme, kendini değerli ve 
önemli hissetme vb. birey için 
içsel ödülleri oluşturur. Ödül, 
bireyin şirket açısından ne kadar 
önemli olduğunun göstergesidir ve 
şirkete katkısının bir ölçüsü olarak 
da algılanır. Bu nedenle başarısı 
ücretle ödüllendirilen birey, içsel 
doyuma da ulaşmaktadır. 
Örgütler görüldüğü üzere 
genelde; terfi, diğer olanaklar, 
statü sembolleri, özel ödüller ve 
ücretten yararlanarak bir ödül 
sistemi kurarlar. Ve bu genellikle 
ya performansa dayalıdır ya da 
yetkinliğe…

ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ NASIL 
TASARLANIR?
Satış personeline garanti edilmiş 
aylık maaş yanında, her ay 
gerçekleştirdikleri satış miktarına 
göre prim verilmesi bu sistemin 
tipik ve en yaygın örneğidir. 
Primli ücret sistemleri; birey, 
grup veya örgüt performansına 
dayalı olabileceği gibi bunların 
birden fazlasına dayanan karma 
sistemler şeklinde de olabilir. 
Karma sistemlerde hem birey hem 
grup performansına göre prim 
verilir. Grup veya örgütün toplam 
performansına dayalı sistemlerde, 
önce grup veya örgütün toplam 

performansına göre toplam 
prim miktarı hesaplanır. Sonra 
hesaplanan bu prim belirli bir esasa, 
söz gelimi temel maaşlarının toplam 
içindeki payına göre bireylere 
dağıtılır. 
Bireysel ödüller takım çalışmasını 
iki şekilde olumsuz etkiler. Birincisi, 
bireyler takımın genel işleri yerine 
kendi işlerine odaklanırlar. İkincisi, 
yöneticiler takım yerine bireylere 
odaklanırlar ve değerlendirme 
bu açıdan yapılır. Takım ödülleri 
koymaktaki amaç, bireylerin 
kendi kişisel amaçlarından 
sıyrılarak takıma ve örgüte katkıda 
bulunmasını sağlamaktır. Bu 
nedenle karma ödül sistemlerini 
düşünmekte fayda vardır.

PERFORMANS ve YETKİNLİĞE DAYALI 
ÖDÜL SİSTEMLERİ 
Yaygın kabul gören bu sistem, 
gösterilen performansı 
ödüllendirilmektedir ve 
finansal ödülleri birey/grup/
şirket performansına bağlayan 
bir yaklaşımdır. Genellikle 
performans yönetim sisteminin 
bir parçası olan performansa 
dayalı ücretlendirmede, 
ikramiyeler ve ücret seviyeleri 
çalışan performansının daha önce 
konulmuş olan hedeflere göre 
değerlendirilmesiyle belirlenir. 
İşle ilgili hedeflere bağlı olan 
performanslar doğrultusunda 
maaşları değiştirmek, performansa 
göre ücret ve ödül yönetiminin 

mantığını oluşturur.
Yetkinliğe dayalı ücret ve ödül 
sisteminin en önemli özelliği ise 
miktar saptanırken iş odaklı değil 
insan odaklı olmasıdır. Performansa 
dayalı ödül yönetiminde, çalışanın 
firma tarafından konulan temel 
performans hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına bakılarak ödül ve 
ücret sistemi harekete geçirilirken; 
yetkinlik dikkate alındığında, 
çalışanın sahip olduğu yetkinliklere 
göre ödül verilir. Sistemin en 
önemli sorununu, yetkinlik 
düzeyinin doğru ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi oluşturur. 
Bu sistemler kurulurken 
tüm İK süreçlerine (özellikle 
yetkinlikler, ücret, performans 
ve kariyer konularına) hâkim 
kişiler tarafından geliştirilmesi 
ve uygulanması gerekmektedir. 
Sistemin uygulanabilirliğini 
test etmek için aşamalı olarak 
uygulamaya geçilmesi de faydalı 
olacaktır. 

Eğer dikkatli bir şekilde planlanmaz 
ve yönetilmezse, ödül sistemleri 
çalışanları savaşa sürükleyip 
işletmede bir tür saatli bomba etkisi 
yaratabilir. Sonra ‘ah vah’ dememek 
için aman dikkat! Şartlı refleks 
oluşturmaya çalışırken II. Dünya 
Savaşı’ndaki gibi öldürmeyelim 
bir şeyleri. Neticede savaştaki 
katkılarından dolayı, hayvanlara 
verilen Dickin Madalyası maalesef 
onları geri getiremedi.
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VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI 
YÜKÜMLÜLER İÇİN SON ŞANS!
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KİŞİSEL VERİLERİN  
KORUNMASI  
KANUNU (KVKK) NEDİR?   
KVKK 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 
metniyle birlikte mevzuatta 
öngörülen süreçleri işletebilmek 
ve devamlılığı sağlayabilmek adına 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(KVKK) da hayatımızda yerini 
almıştır. Kanunun yürürlüğe 
girmesini takiben çeşitli denetimler 
gerçekleştirilmiş, ardından kişisel 
verilerin korunması konusunda 
ciddi yaptırımlarla karşı karşıya 
kalınmaya başlanmıştır. İlgili 
mevzuat; kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak için kişisel 
verileri işleyen gerçek veya tüzel 
kişilerin sorumluluklarından, 
hukuki tedbirlere, çeşitli cezalara 
kadar geniş kapsamda düzenlemeler 
içermektedir.
Kişisel verilerin serbestçe dolaşımını 
ve işlenmesini kurallara bağlayan ve 
özel hayatı koruyacak uygulamaları 
koruma altına alan, kapsamlı 
bir mevzuat olan Genel Veri 
Koruma Tüzüğü (GDPR) Avrupa 
Parlamentosu’nda onandıktan 
sonra 2018 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Kişisel verilerin işlenmesi 
bakımından güvenilir ülkeler 
statüsünde yer alabilmek için işbu 
mevzuat son derece önem arz eden 
bir konu haline gelmiş, nihayetinde 
de sürece uyum sağlamayı 
hedefleyen ülkemizde de kişisel 
verilerin korunması konusundaki 
ilgili düzenleme 7 Nisan 2016 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girerek çeşitli 
adımlar atılmaya başlanmıştır.  
Türkiye için; Avrupa Birliği’nin 
gerek siyasal gerekse ticari 
konularda birçok farklı öneme 
sahip olması, hiç şüphesiz ki bu 
uyum sürecinin şekillenmesine ve 
uygulamaya tümüyle tesir etmiş 
bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
KANUNU’NUN AMACI NEDİR?
İlgili mevzuatta güdülen amaç, 
başta özel hayatın gizliliği 
olmak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini korumak ve 
kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları 
düzenlemektir. Mevzuatın 
gerekçesinde de belirtildiği üzere 
Kanunun amacı, kişisel verilerin 
işlenmesinin disiplin altına alınması 
ve Anayasa’da öngörülen başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere temel 
hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. 
KVKK ile kişisel verilerin sınırsız 
biçimde toplanması, yetkisiz 
kimselerin erişimine açılması, amaç 
dışı ya da kötüye kullanımı sonucu 
kişilik haklarının ihlal edilmesinin 
önüne geçilmesi hedeflenmekte, 
bu türde gerçekleşmesi muhtemel 
ihlallere ilişkin ise çeşitli yaptırımlar 
öngörülmektedir. 

KANUN KİMLERE HANGİ  
SORUMLULUKLARI YÜKLÜYOR? 
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek 
kişiler ile bu verileri tamamen 
veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt parçası 
olmak kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler 
hakkında uygulanmaktadır. Bu 
doğrultuda, özel sektörde faaliyet 
gösteren kuruluşlar ile kamu kurum 
ve kuruluşları bakımından bir 

ayrım yapılmamış olup, öngörülen 
usul ve esasların tüm kurum ve 
kuruluşlar açısından uygulanması 
benimsenmiştir. Kanunda 
verisi işlenen gerçek kişilerden 
bahsedildiği için hak ehliyetine sahip 
olan herkes Kanun kapsamındadır. 

VERBİS (VERİ SORUMLULARI  
SİCİLİ BİLGİ SİSTEMİ) NEDİR? 
Veri Sorumluları Sicili Bilgi 
Sistemi; veri sorumlularının kayıt 
olmak zorunda oldukları ve veri 
işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri 
beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. 
Veri sorumlularının, kurulun 
gözetiminde Başkanlık tarafından 
tutulmakta olan Veri Sorumluları 
Siciline belirlenen ve ilan edilen süre 
içinde kaydolmaları zorunludur. 
Kurumun VERBİS’e kayıt 
zorunluluğu bulunan gerçek 
veya tüzel kişilere ilişkin yapmış 
olduğu tasnif ve son kayıt tarihi 
aşağıdaki tabloda yer almıştır. 
Buna göre aşağıdaki gruplardan 
birine giren bir gerçek ya da tüzel 
kişinin belirtilen son tarihten önce 
VERBİS’e kayıt olmaları zorunluluk 
teşkil etmektedir. Aksi halde 
şirketlerin çok yüksek miktarda 
idari para cezaları ile karşı karşıya 
kalmaları kaçınılmaz bir durum 
oluşturacaktır.
Kurumun internet sitesinde 
yayımlanan süre uzatımına ilişkin 
duyuruya göre VERBİS’e kayıt 
süreleri şu tarihlere ertelendi:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 27 Aralık 2019 tarihinde; 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği, Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne 31.12.2019 tarihine kadar kaydolma 
zorunluluğunun ertelendiğini duyurdu.

AV. MURAT ÖZDEMİR

VERİ SORUMLULARI                    KAYIT İÇİN SON TARİH
A. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço 

toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları

B. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

C. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu 
özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumluları

D. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

30 HAZİRAN 2020

30 HAZİRAN 2020

30 EYLÜL 2020

30 ARALIK 2020
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KVKK VERBİS’e kayıt olması 
zorunlu olan veri sorumlularını 
gruplandırırken 50’den az sayıda 
çalışanı ve yıllık 25 milyon ₺’den az 
mali bilançosu bulunan kişilerden 
ana faaliyet konusu özel nitelikte 
kişisel veri işlemek olanları da 
bu sisteme kayıt olmaya zorunlu 
tutmuştur. Bu neyi ifade etmektedir? 
Kanun kapsamında özel nitelikli 
kişisel veriler, öğrenilmesi halinde 
ilgili kişi hakkında ayrımcılık 
yapılmasına veya mağduriyete 
neden olabilecek nitelikteki 
verilerdir.
Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, 
sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. 
Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileridir. 
Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas 
yoluyla genişletilmesi mümkün 
değildir.
Eğer yukarıda sayılan verilerden 
birini, örneğin kişinin sağlık verisini 
ya da genetik verisini işlemek sizin 
işinizin olmazsa olmazı ise ve ana 
faaliyetiniz bu veri grubu üzerine 
şekilleniyor ise bu noktada sizin de 
en geç 30 Haziran 2020 tarihine 
kadar bu sisteme geçiş yapma 
zorunluluğunuz bulunmaktadır. 
Bu konuya ilişkin kurumca veri 
sorumlularının faaliyet konularının 
tespitinde NACE faaliyet 
kodlarından faydalanılmaktadır. 
Bu kapsamda, veri sorumlularının 
ticaret sicil kaydında veya vergi 
levhasında yer alan faaliyet kodları 
göz önüne alınarak değerlendirme 
yapılmaktadır.

MEDİKAL ÜRÜN VE TIBBİ  
EKİPMAN SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN 
ŞİRKETLERE İLİŞKİN ÖZEL 
DEĞERLENDİRME
Kişisel Verileri Koruma Kurumu; 
doktor kontrolünde ilaç kullanan 
ilgili kişinin sağlığı ile ilgili özel 
nitelikli kişisel verilerinin, ilaçlarını 
temin ettiği eczanelerce işlenmekte 
olduğunu, bu sebeple de eczanelerin, 
yukarıda yer alan tabloda bulunan C 
grubunda yer aldıklarını belirtmiştir. 
Yani eczaneler ne çalışan sayısı 

yönünden ne de mali bilanço tutarı 
yönünden öngörülen sınırın altında 
kalıyor olsalar da ana faaliyet 
konularının özel nitelikte kişisel veri 
depolama olması sebebiyle VERBİS 
kayıt yükümlüleri olarak tespit 
edilmişlerdir. 
Buradan hareketle medikal ve 
tıbbi ekipman satışı gerçekleştiren 
şirketlerin son tüketiciye ulaşması, 
bu sebeple de gerçek kişinin 
sağlık verisini depolaması, 
hizmeti ya da ürünü buna göre 
sunması halinde eczanelerde 
olduğu gibi ana faaliyet konusu 
özel nitelikte kişisel veri işleyen 
meslek kodlarında yer alacağı 
kanaatindeyiz. VERBİS konusunda 
bugüne kadar öncelikli gündemi 
yukarıdaki tabloda yer alan A ve B 
grubu veri sorumluları oluşturmuş 
ise de ana faaliyet konusu özel 
nitelikte kişisel veri depolamak 
olan diğer veri sorumlularının 
tespitine ilerleyen dönemlerde 
ihtiyaç duyulacağı şüphe götürmez 
bir gerçektir. Sağlık endüstrisinde 
son tüketiciye ulaşarak hizmet 
sunan veri sorumlularının VERBİS 
konusundaki yükümlülükleri kıyas 
yoluyla açıklanmaya çalışılmış olup, 
ilerleyen dönemlerde kurumdan bu 

konuda gelecek kararlar merakla 
beklenmektedir.
Önemle belirtmekte fayda 
var ki KVKK çerçevesinde 
organizasyonunuzun uyması 
gereken birçok kural ve 
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
VERBİS kaydı bunlardan yalnızca 
birini oluşturmakta, dolayısıyla 
geri kalan tüm yükümlülükler 
veri sorumlusu olan her işletmeyi 
yakından ilgilendirmektedir.

KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN 
YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE 
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 
NELERDİR?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma 
Kanunu’nda idari para cezaları 
Kanunun 18. maddesinde kabahat 
başlığı altında düzenlenmiştir. İdari 
para cezaları sadece gerçek kişiler 
ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 
öngörülmüştür. 2020 yılı itibariyle 
yeniden değerleme oranında 
yapılacak artırımlarla birlikte 
veri sorumlularına uygulanması 
öngörülen para cezaları aşağıdaki 
gibidir.
n Kanunun 10. maddesinde 
düzenlenen aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine 
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getirmeyenler hakkında 9.012 ₺’dan 
180.263 ₺’a kadar,
n 12. maddesinde düzenlenen veri 
güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
yerine getirmeyenler hakkında 
27.037 ₺’dan 1.802.640 ₺’a kadar,
n 15. maddesine göre Kurul 
tarafından verilen kararları yerine 
getirmeyenler hakkında 45.062  
₺’dan 1.802.640  ₺’a kadar,
n 16. maddesinde düzenlenen 
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve 
bildirim yükümlülüğüne aykırı 
hareket edenler hakkında 36.050 
₺dan 1.802.640 ₺’a kadar para cezası 
şeklinde yaptırımlar uygulanması 
beklenmektedir.

KURULUN BUGÜNE KADAR İHLALLER 
KONUSUNDA VERDİĞİ İDARİ PARA 
CEZALARINA İLİŞKİN KARARLAR
n Bir yatırım şirketi tarafından 
ilgili kişinin cep telefonu 
numarasının herhangi bir veri 
işleme şartına dayanmadan 
işlenmesi ve reklam/
bilgilendirme amaçlı aranması
Şirketin şikayetçinin telefon 
numarasını işlemesinin 6698 
sayılı Kanunun 5.maddesinde 
sayılan şartlardan herhangi 
birine dayanmaması nedeniyle 

şirketin hukuka aykırı bir veri 
işleme faaliyetinde bulunduğu 
sonucuna ulaşıldığından, şirket 
hakkında 75.000 ₺ idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.
n Şikayetçiye ait telefon 
numarasına kendisine ait 
olmayan içeriğin gönderilmesi 
Şikayetçiye ait telefon numarasının, 
Kanunda düzenlenen işleme 
şartlarından herhangi birine 
dayanmadan işlenmesi şeklindeki 
tek bir harekete bağlı iki farklı 
veri işleme faaliyeti sonucunda 
“Kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek” 
yükümlülüğünü yerine getirmediği 
anlaşılan veri sorumlusu avukat 
hakkında, 50.000 ₺ idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.
n Bir varlık yönetim şirketinin 
aynı konuya ilişkin şikayetçiye 
birden çok mesaj gönderimi
Şirket tarafından ilgili kişinin 
telefon numarasına aynı içerikteki 
mesajların farklı tarihlerde 
birden fazla gönderilmesinin 
veri sorumlusunun sahip olduğu 
hakkı kötüye kullanımı olarak 
değerlendirilmiş ve bu itibarla da 
veri sorumlusu şirkete 20.000 ₺ 
idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir.
n Parmak izinin bir spor 
salonunda kullanılması
Kurul, spor salonu hizmeti 
sunan şirketlerin, üyelerinin 
giriş-çıkış kontrolünde el-avuç 
okutma sisteminde kullanılan 
verilerin, biyometrik ve genetik 
veriler olduğuna, Avrupa Genel 
Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) 
referansla, özel nitelikli kişisel veri 
olarak belirlendiğine karar verdi. 
Bu noktada parmak izi tanıma, 
avuç içi tarama, el geometrisi 
tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, 
retina tanıma, DNA tanıma gibi 
yöntemlerin biyometrik yöntem 
olarak kabul edildiğini hatırlatan 
kurul, spor kulübü üyelerinin açık 
rıza verilmemesi durumunda kulüp 
hizmetlerinden yararlanamadıklarını 
dikkate alarak, bahsi geçen kulüplere 
idari para cezası verdi. Kurul ayrıca, 
üyelere ait kişisel bilgilerin üçüncü 
kişiler tarafından görülmesini 
önleyecek gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almadığı gerekçesiyle de 
veri sorumlusuna idari para cezası 
verilmesine karar verilmiştir.

DEĞERLENDİRME
Veri, günümüzde birçok sektörde 
ticari amaçlarla (strateji, pazarlama, 
reklam, satış, finansman, üretim, 
insan kaynakları) kullanılması 
sebebiyle maddi değere sahip 
bir kavram haline gelmiştir. 
Verinin doğrudan ya da dolaylı 
yollar sebebiyle maddi bir değere 
erişmesiyle birlikte de kötü niyetli 
amaç ve eylemlere karşı kişiyi 
korumak bir zorunluluk arz etmiştir.
Gerek ülkemizde gerekse dünyada 
bu konuda gerçekleştirilen 
düzenlemelerde amaç; başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerini korumak 
ve kişisel verileri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları 
belirleyerek kişilerin verilerini 
güvence altına almak olmuştur. Bu 
sebeple de başta AB ülkeleri olmak 
üzere, dünyanın birçok ülkesinde 
bizde oluşturulan yapıya benzer 
şekilde, bir Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu ya da Kişisel Verileri Koruma 
Otoriteleri düzenlenmiştir.
Türkiye için de Avrupa Birliği’nin 
gerek siyasal gerekse ticari önemi 
tartışmasız olması sebebiyle 
dünyadaki gelişmelere ayak 
uydurmak ve bu gelişmelerin yasal 
düzenlemelerini gerçekleştirmek 
bir zorunluluk halini almış, nitekim 
en nihayetinde de KVKK yürürlüğe 
girmiştir. 
Bugün gelinen noktada Kanunun 
çeşitli yükümlülükler getirdiği veri 
sorumlularının ilgili mevzuata 
uyum sağlamaktan başka çıkar 
yolu bulunmamaktadır. Bu 
yükümlülüklerden biri olan VERBİS 
için ise son kayıt tarihlerine varılmış 
olup, halen başvuru veya veri girişi 
gerçekleştirmemiş şirketlerin 
idari para cezaları ile karşı karşıya 
kalmaması adına bir an önce gerekli 
önlemleri almaları gerekmektedir. Bu 
sürecin VERBİS’e yapılan girişlerle 
sona ermediğini, beraberinde birçok 
yapısal çalışma ve düzenlemeyi 
de beraberinde zorunlu kıldığını 
hatırlatır, şirketlerin herhangi bir 
maddi zararla karşılaşmamaları 
adına ivedilikle harekete geçmelerini 
tavsiye ederiz.

Avukat Çisem GÜRSOY’a 
katkılarından dolayı 
teşekkürlerle…



SAĞLIKLI YAŞAM

Ocak-Şubat-Mart 202062

Aile terapisti ve yazar 
Virginia Satir “Hayatta 
kalmak için dört, 
iyileşmek için sekiz 
ve büyümek için de 
günde on iki sarılmaya 
ihtiyacımız var.” derken 
dokunmanın şifasını 
vurguluyor. 

DOKUNMANIN 
ŞiFASI

A
 
 
 
ilenizde eşinizle, 
çocuklarınızla, 

anne babanızla ve hatta 
kendinizle ne kadar 
sıklıkla kucaklaşıyorsunuz? 
Yeterince tanımadığınız bir 
kişi ile kucaklaşmak hatta 
tokalaşmak sizin için çok 
mu zor? Öylesine değil ama 
uzun uzun, derin nefesler 
alarak sıcacık içten bir şekilde 
kucaklaşabiliyor musunuz? 
Yoksa dokunmaktan, 
kucaklaşmaktan mümkün 
olduğunca kaçınıyor ve sürekli 
mesafeli mi duruyorsunuz? 

MEHTAP YAKAK
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NEDEN DOKUNMUYORUZ
Arthur Schopenhauer, 1851’de 
yayımlanan ‘Kısa Felsefi 
Denemeler’ eserinde kirpilerin 
soğuk bir zamanda düştükleri 
çıkmazı anlatır: Soğuk bir kış 
sabahı çok sayıda oklu kirpi, 
donmamak için birbirine bir 
hayli yaklaştı. Az sonra, oklarının 
farkına vardılar ve ayrıldılar. 
Üşüyünce, birbirlerine tekrar 
yaklaştılar. Oklar rahatsız edince 
yine uzaklaştılar. Soğuktan 
donmakla, batan okların acısı 
arasında gidip gelerek yaşadıkları 
ikilem, aralarındaki uzaklık her iki 
acıya da tahammül edebilecekleri 
bir noktaya ulaşıncaya kadar 
sürdü. İnsanları bir araya 
getiren, iç dünyalarının boşluk ve 
tekdüzeliğidir. Ters gelen özellikler 
ve tahammül edemedikleri 
hatalar onları birbirinden 
uzaklaştırır. Sonunda bir arada 
var olabilecekleri, nezaket ve 
görgünün belirlediği ortak noktada 
buluşurlar. Bu noktada, çevrenin 
sıcaklığını hissetme arzusu kısmen 
karşılanır ama buna karşılık 
okların acısı hissedilmez. 
Yakınlaşırsan ısınırsın ama 
savunma mekanizması olarak 
oluşan dikenler batar ve bu acı 
vericidir ama uzaklaşırsan da 
yalnız kalırsın. Bu nedenle 
en yakınlarına dahi dokunmak, 
sarılmak, yakınlaşmak kimileri 
için çok zordur bazen. Belki 
taciz, fiziksel şiddet gibi çocukluk 
travmaları, belki de geçmiş acılar 
onlarda savunma mekanizmaları 
ve duvarlar oluşturmuştur. 
Kendilerini duygusal acılardan 
korumak için oluşturdukları 
bu duvarlarla aslında kendi 
hapishanelerini oluştururlar 
farkında olmadan. Bu duygusal 
acılardan özgürleşmenin yolu 
kendini sakınmaktan değil; 
sevgiye, dokunmaya, kucaklaşmaya 
kendini açmaktan geçiyor. Eğer 
bu konuda güçlükler yaşıyor, 
böyle zamanlarda kendinizi gergin 
hissediyor ve bunun sebebini 
anlayamıyor ya da sebebin 
karşıdaki insandan kaynaklandığını 
düşünüyorsanız, bir an durup farklı 
bir açıdan kendi içinize bakmanızı 
öneririm. Bu yakınlaşma içinizde 
hangi korkuları, hangi olumsuz 

duyguları uyandırıyor? Bu 
konunun tek başına üstesinden 
gelemiyorsanız bu olumsuz 
duygulardan özgürleşmek için belki 
de desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu 
destekle yakınlaşma sorununuzu 
halletmeniz, hayatınızda hiç 
tahmin bile edemeyeceğiniz 
açılımlara ve iyileşmelere sebep 
olabilir.  

BEBEK MAYMUNLAR DENEYİ
Gelişim psikologları uzun yıllar 
bebeğin bağlanacağı kişinin, onun 
beslenme ihtiyacını karşılayan kişi 
olacağı fikrine odaklanmışlardı. 
Ancak 1971 yılında Harry 
Harlow’un maymunlarla yaptığı bir 
çalışma, bu fikri değiştirdi. Harlow, 
sadece beslenmenin bağlanmayı 
açıklamak için yetersiz kalacağı 
düşüncesinde idi ve Resus 
Maymunları ile yaptığı gözlemler 
de bunu doğrular nitelikteydi. 
Yeni doğmuş ve doğumdan 
sonra annesinden ayrılmış bebek 
maymunlar, kafeslerinin altına 
serilen yumuşak havluya karşı 
tıpkı insan bebeklerinin oyuncak 
ayılarına beslediği gibi bir 
sevgi besliyordu. Bu gözlemleri 
sonucunda Harlow, birtakım 
deneyler yürütmeye karar verdi. 
Deneyde iki çeşit vekil anne 
vardı. Biri tel ve metalden yapılma, 
soğuk, sert, metal tek bir göğse 
sahip, ancak bu tek göğsünden 
süt verebilen bir anne; diğeri 
ise süt vermeyen ama yumuşak 
pelüşten yapılmış bir anne. Yeni 
doğmuş maymunlar biyolojik 
annelerinden ayrılarak bu iki yapay 
annenin olduğu kafese konuldu. 
Başlangıçta maymunlar her iki 
anneyle de ilgilenmeyerek çığlık 
çığlığa gerçek annelerini aradılar. 
Ancak bir süre sonra acıktılar 
ve metalden yapılma, süt veren 
anneye sokularak karınlarını 
doyurdular. Ne var ki çok kısa 
sürdü bu yakınlık, karınlarını 
doyurur doyurmaz, uyumak için ya 
da sadece kucağına oturmak için 
hemen pelüşten yapılma anneye 
sokulup beslenmeden kalan tüm 
zamanlarını orada geçirmeye 
başladılar. Harlow, çeşitlendirdiği 
bu deneylerle sevgi ve bağlanmanın 
dokunma duyusuyla ilgili olduğunu 

vurguluyor ve bu bağ ancak anne 
ve bebeğin yakın bedensel temas 
kurmasıyla sağlanabilir diyordu.

KLİNİK ÇALIŞMALAR
Virginia Üniversitesi’nden Nörolog 
Jim Conan korku, tehlike ve tehdit 
hisseden kadınların beyinlerini 
taradığında, eşlerinin ellerini 
tuttukları zaman ilgili bölgelerde 
bir faaliyet düşüşü yaşandığını 
tespit etti. Bu dokunuş yabancı 
biri tarafından gerçekleştiğinde 
benzer ancak daha küçük bir etki 
yaşandı. Bu çalışma tehdit edici 
bir durumda insan dokunuşuna 
beynin verdiği reaksiyonun tespit 
edildiği ve yakın ilişkilerin sağlığı 
iyileştirici etkisinin ölçüldüğü ilk 
çalışmaydı. 
Sadece duygu durumu üzerinde 
değil, fiziksel sağlık üzerinde 
de çok önemli etkileri olduğu 
çeşitli çalışmalarla kanıtlandı. 
Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dokunma Araştırma Enstitüsü 
tarafından dokunma ile ilgili 
yüzden fazla klinik araştırma 
yapıldı ve prematüre bebeklerde 
daha hızlı büyüme, ağrının 
azalması, otoimmün hastalık 
semptomlarının azalması, 
diyabetli çocuklarda glikoz 
seviyelerinin düşmesi ve kanserli 
kişilerde bağışıklık sistemlerinin 
iyileştirilmesi dahil dokumanın 
sağlık üzerindeki iyileştirici 
etkilerine dair önemli kanıtlar 
bulundu. Cincinnati Çocuk 
Hastanesi, iyileştirici dokunma 
terapisi kullanan ABD’nin önde 
gelen sağlık merkezlerinden biri. 
Hastaneden bir yetkili, “Araştırma, 
iyileştirici dokunma deneyimi 
alan hastalarda yara iyileşmesi, 
gevşeme ve ağrının hafiflemesi ile 
genel konforun arttığını gösterdi.” 
dedi. Tüm bu bilimsel çalışmalar 
dokunmanın iyileştirici etkisini 
göstermekteydi.

ACINI HİSSEDİYORUM
Robin Willims’ın ‘Patch 
Adams’ isimli unutulmaz filmini 
hatırlar mısınız?  Yaşanmış bir 
hayat hikayesinden uyarlanan 
filmde, Patch Adams hastalarla 
duygusal bağ kurup onların 
kalbine, bedenine dokunulduğunda 
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onlarla yakınlık kurulduğunda ne 
mucizeler yaşanabildiğini gözler 
önüne sermişti. Robin Williams 
canlandırdığı karakterde, intihar 
eğilimli biri olarak girdiği akıl 
hastanesinde gördüklerinden 
sonra doktor olmaya karar vermiş 
ve oradan çıktıktan sonra tıp 
fakültesine öğrenci olarak girmişti. 
Okulda başarılı bir öğrenci olmasına 
karşın, ideallerinden dolayı 
hocalarından tepki gördü. Oysa 
amacı ‘hayata renk katarak’ mizah 
yoluyla tedaviye katkıda bulunmaktı. 
Daha sonra yoksul hastalar için 
kendi parası ve bağışlarla özel bir 
klinik açmaya kadar girişimlerini 
sürdüren Adams, çeşitli darbeler 
yese de tedavi hizmetlerinde 
yaptıklarıyla ünü ülke çapına yayıldı 
ve bir anlamda amacına ulaştı. 
Fiziksel ve duygusal dokunma 
yakınlık ile acını hissediyorum, 
seni anlıyorum seni görüyorum 
mesajının verilmesi önemli 
bir psikolojik destek sağlıyor 
ve hastaların iyileşme sürecini 
hızlandırıyor. Filmde bazı çelişkiler 
olsa da bu duygusal gerçek, net 
olarak gözler önüne serilmekteydi. 

BEDENSEL ve ENERJİSEL  
TERAPİLER
Glasgow’daki Nörolojik Bilimler 
Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma 
da dahil olmak üzere araştırmalarda 
en yaygın bulgulardan biri, 
dokunmanın kalp atış hızını ve 
tansiyonu düşürmesidir. “Ama 
bu nasıl olabilir?” derseniz 
Kuzey Carolina’daki Duke 
Üniversitesi’ndeki çalışma buna 
cevap verebilir. Bu çalışma, 
dokunma ve masajın bir dizi hastalık 
riskini artırmada rol oynayan stres 
hormon düzeylerini azaltabildiğini 
göstermiştir. Dokunmak ayrıca 
melatonin ve iyi hissettiren hormon 
serotonin seviyelerini artırıyor. 
Yani masaj terapileri, bioenerji 
çalışmaları aslında dokunmanın 
gücünü kullanıyor. Masajda da hem 
fiziksel hem enerjisel olarak şifa 
veriliyor. Bioenerji çalışmalarında 
ise muhakkak dokunmak 
gerekmiyor; ancak şifa enerjisi 
karşıdaki insana nüfus ediyor. 
Bir yeriniz ağrıdığında ilk 
tepkiniz anında elinizi ağrıyan 
yere götürmektir. Eller kalp 

çakrası ile bağlantılıdır ve şifa 
enerjisini taşırlar. Bu şekilde 
bölge rahatlar, ağrı hafifler. Yani 
kendi kendine dokunmanın da şifa 
gücü vardır.  

Özetle dokunmak, 
kucaklaşmak: 
n Kan basıncını ve nabzı düşürür.  
n Ağrıların azalmasına yardımcı 
olur.
n Bağışıklığı güçlendirir.
n Stresi azaltır.
n Hastalıklara karşı korur.
n Mutluluğu artırır.
n Korkuları azaltır.
n Sözsüz iletişim kurmayı sağlar.
n Sevgiyi ve ilgiyi göstermeyi sağlar.
n Duygusal destek sağlar.

Her ne sebeple olursa olsun 
dokunmanın gücü tartışılmazdır; 
kalbinizi sevmeye ve sevilmeye açın. 
Sevdiklerinize dokunun ve onları 
kucaklayın...Hem siz hem onlar 
bedensel, duygusal, ruhsal olarak 
şifalanın.

Sağlıkla sevgiyle kalın...
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