




NİSAN-MAYIS-HAZİRAN  2020 01

SUNUŞ

orluklarla başlayan 2020 yılının henüz ilk aylarında Çin’in Wuhan kentinde 
başlayarak doğudan batıya hızla yayılan ve Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) adeta 
tüm dünyanın kimyasını bozdu. Salgının yarattığı ağır tahribat hem psikolojik 
hem de ekonomik birçok sorunu beraberinde getirdi. Ancak gerçek şu ki bu 

süreçte başta kendimiz olmak üzere, yakınlarımızın, sevdiklerimizin, işimizin, seyahat ve 
hareket özgürlüğümüzün kıymetini anladık. 

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Kıta Avrupası Ülkeleri ve dünyanın en 
gelişmiş ekonomilerine sahip ülkeler dahi salgın karşısında biçare kalırken, Türkiye gerek 
sağlık yatırımları gerek tıbbi cihaz donanımları sayesinde diğer ülkelere göre hiç de fena 
olmayan bir sınav verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca’nın öncülüğünde kurulan Bilim Kurulu marifetiyle ülkemizde birçok 
önlem kademeli olarak ele alınıp kontrollü olarak gevşetildi. 

Elbette alınan tüm tedbirlere rağmen bağışıklık sistemi zayıf olan veya sistemik 
rahatsızlıkları olan belirli yaş üstü vatandaşlarımızı Covid-19 salgınından dolayı 
kaybetmek hepimizi derinden üzmüştür. Bu süreçte kaybettiğimiz, hakkın rahmetine 
kavuşan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar 
diliyorum. 

Tüm dünyada eş zamanlı olarak görülen ve beklenmedik sonuçlar doğuran Covid-19 
salgınıyla birlikte tıbbi cihaz ve malzemelerin hayati önemi tüm dünyada ve ülkemizde 
bir kez daha anlaşıldı. Özellikle solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanların 
ülke güvenliği açısından ne kadar kritik olduğu açıkça görüldü. Salgının etkisinin 
artması ile birlikte elektif hizmetlerin ertelenerek pandemi hastanesine çevrilen sağlık 
kuruluşlarından dolayı tıbbi cihaz sektörünün büyük bir kesiminde işler tamamen durma 
noktasına gelmiştir. Ancak kişisel koruyucu malzemeler, solunum cihaz ve devreleri gibi 
bazı sınırlı alanlarda işler devam etmiştir.

Tıbbi cihaz sektörü olarak; pandemi başlangıcında sektörümüzden kaynaklanmayan 
çeşitli nedenlerden dolayı maske, tulum, gözlük, dezenfektan ve benzeri koruyucu 
ürünlerde birtakım sıkıntılar yaşanmış gibi görünse de sektörümüzün büyük gayret ve 
etkin koordinasyonu ile bu alandaki sıkıntıların hızla çözüme kavuşturulmasında ilk 
günden beri devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın yanında durarak son derece sorumlu 
bir duruş gösterdik.  

Bugünlerde her ne kadar tedbirler kademeli olarak gevşetilerek hayatın normale dönmesi 
sağlanmak istense de hem sağlık çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın maske 
kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen riayet edilmesi konularındaki davranış 
biçimi normalleşme sürecinde yeniden bulaş riski oluşmaması için son derece belirleyici 
olacaktır.

Yeni normal diye adlandırılan Covid sonrası dönemde artı e-ticaretin, e-ihracatın, 
e-tahsilatın, dijital dönüşümün ve yeni dünyanın daha çok konuşulacağı gelecekte 
Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü olarak da bu süreçten dersler çıkarıp yerli ve milli üretim 
odaklı bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor. Salgının öncesinde olduğu gibi sonrasında da 
büyük bir azim ve gayretle sektörel gelişime katkı vermeye, Türk Tıbbi Cihaz Sektörünün 
dünya pazarında daha önemli roller üstlenmesine katkıda bulunmaya, ‘’Birlikte 
Mümkün’’ sloganımızla daha üretken bir sektör daha güçlü bir ülke olma yolunda 
bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlayışla, birçok yeninin başlangıcı olarak milat kabul edilen Covid-19 sonrası yeni 
normalde, ülkemizin hak ettiği yeri almasını temenni ediyor, sağlık ve esenlik dolu 
yarınlar diliyorum.

Kalın sağlıcakla,

Değerli Meslektaşlarım,

Z

METİN DEMİR / YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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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: 14

GÖRÜNMEYEN 
DÜŞMANA KARŞI
n “Dostum Sanço! Nasıl oluyor da görmüyorsun onları? Bak 

hep birden ayağa kalkmışlar, bizi tehdit ediyorlar. Yolumuzu 
kesmek için bütün ufku tutmuşlar.”

04»
SEİS HABERLER
n İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ZİYARETİ 

n COVİD-19SÜRECİNDE ÜYE İŞ YERLERİMİZE MASKE DESTEĞİ 

n TİSK, COVİD-19 ÜYE İŞYERLERİ VE SEKTÖR 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

n TİSK AKADEMİ: ONLİNE GELİŞİM PLATFORMU ÇALIŞMASI

n COVİD-19 GÜNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET  
EŞİTLİĞİ MESELESİNE BAKIŞ

n TİTCK BAŞKANI DR. HAKKI GÜRSÖZ ZİYARETİ

n TİSK İCRA KURULU MART AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

n ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

n TIBBİ TEDARİK DİJİTAL KONFERANSI ‘PANDEMİ SÜRECİNİN 
 TIBBİ TEDARİK SÜRECİNE ETKİLERİ’

n BASINDAN HABERLER

SEKTÖRDEN HABERLER
n SAĞLIK MARKET UYGULAMASI EĞİTİM PANELİ

n CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT  OKTAY İLE SEKTÖR TOPLANTISI

n MASKE KUMAŞINDAKİ FİYAT ARTIŞI

n TOBB TÜRKİYE MEDİKAL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ  

n COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE TIBBİ CİHAZ  SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DİJİTAL YETMEZLİK
n Homosapiens’ ten bu yana çok şey değişti. İnsanoğlu artık 
eskiyen parçalarını 3D printer ile yenileyebilir, telekinezi 
düşünce gücüyle objeleri hareket ettirebilir, biyolojik 
özelliklerine yapay zekâyı ekleyerek hibrit hayatına devam 
edebilir, hatta isterse kendi zihnini buluta taşıyarak sonsuza 
kadar sanal ortamda yaşamayı tercih edebilecek diyor, Google’ın 
mühendislik departmanı yöneticisi Ray Kurzweil. Hem de çok 
yakında! 

MINDFULNESS İLE DUYGUSAL 
DAYANIKLILIĞI ARTIRMAK 
n Evrimsel süreçte bazı duyguların hem bireyi hem de türü 
koruduğu bir gerçek. Bununla birlikte belirsizlik durumunun bu 
kadar fazla olduğu bir süreçte en az virüs kadar hızla yayılan 
bazı duygularla da sağlıklı başa çıkma yollarını geliştirmek 
gerek. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE  
ÇALIŞANLARI YOLDA TUTMAK
n Dijitalleşme ajandası olan yüzlerce şirketin bağımsız ofis 
çalışma anlayışları, mekân iyileştirmeleri, esnek çalışma saatleri 
veya haftada bir evden çalışmaları dijitalleşme anlayışlarının 
henüz oturmadığını bize gösterdi. Bu bağlamda, yıllardır 
rölantide giden şirketler, pandemi döneminde dijitalleşmenin 
ne anlam ifade ettiğini daha derin düşünme ve hareket alma 
sürecine de girdi. 

08»

24»

18»

28»

36»

32»

ENDÜSTRİ DOĞAYA KARŞI
n Günümüzde neredeyse bütün endüstriler farklı düzeylerde 
COVID-19 krizinden etkilendi ve dahası etkilenmeye de devam 
edecek…Bazısı görece olarak güçlü savunmalara sahipken, 
diğerleri ise belki de ‘normal’e dönmek için mücadele etmek 
zorunda kalacak. Tüketici talep modelleri değişiyor ve küresel 
tedarik zincirleri bozularak baskı altında kalıyorken her bir 
işletme bu krize farklı bir şekilde yanıt veriyor. Şüphe yok 
ki konu ile ilgili en büyük öncelik halk sağlığı ve insan. Ancak 
bu konuyu uzmanlarına bırakarak bu yazımızda örgütler ve 
işletmeler için yapılan birtakım tavsiye derlemelerine yer 
vereceğiz.
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“Dostum Sanço! Nasıl oluyor da görmüyorsun 
onları? Bak hep birden ayağa kalkmışlar, bizi 
tehdit ediyorlar. Yolumuzu kesmek için bütün 
ufku tutmuşlar.”

GÖRÜNMEYEN

DÜSMANA
KARŞI
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M
 
 
iguel de Cervantes 
tarafından yaratılan 
Don Kişot, 

yüzyıllardır en çok okunan ve en 
çok yorumlanan eserlerden biri 
olmuştur. Don Kişot’un silahtarı 
Sanço Panza, atı Rosinante ile 
şövalyelik hayalleri kurması ve yel 
değirmenlerine karşı savaş açması 
onun en bilinen hikayesidir. Hatta 
bu hikâye yüzünden ‘Don Kişotluk 
yapmak’ diye bir deyim oluşmuş 
ve TDK’da ‘gereksiz kahramanlık 
yapmak’ gibi bir anlam bulmuştur. 
Oysa görünüşteki hayalperestliğin 
ve komedi öğelerinin ardında bir 
anti-kahraman vardır. Don Kişot 
mazlumun yanındadır, kötülerle 
uğraşır. Hem yel değirmenleri ile 
savaşı onun tek hikayesi değildir. 
Aynı savaş, öğeleri ve kişileri 
değişerek haksızlıklar karşısında hep 
tekrarlanır. 
Nâzım Hikmet de ‘Don Kişot’ 
adlı şiirinde nasıl bir kahraman 
gördüğünü anlatır… Büyük aşkı 
Piraye’ye Bursa Cezaevi’nde her gün 
bir şiir yazmaktadır Nazım. Şöyle 
der: “Sana ve bana gelince, biz ikimiz 
de birer Don Kişot’uz. Kendinden 
önce başkalarını düşünen, güzelin, 
iyinin, haklının hasretini çeken 
-ama mazide değil de istikbalde, 
meseleyi ruh haleti bakımından pek 
değiştirmez- birer Don Kişot.”

Tam da bugün görünmeyen bir 
düşmana karşı savaş veren bizler 
için, kendimizi yel değirmenlerine 
karşı savaş açan Don Kişot gibi 
hissetmemiz aynıyla vakidir. 
Bildiğiniz gibi ilk kez 2020 yılının 
Ocak ayında Çin’de ortaya çıkan 
korona virüs salgını (Covid-19) hızla 

yayılarak tüm dünyayı olumsuz 
şekilde etkilemiştir. Salgın nedeniyle 
Uzak Doğu ülkeleri başta olmak 
üzere, birçok ülkede özellikle tıbbi 
sarf malzemeler ile diğer tüm 
tıbbi cihazların üretim, tedarik ve 
kontrollü kullanımı konusunda 
bizzat devletler tarafından etkin 
tedbirler alınmak durumunda 
kalındığına şahit olduk. Hızla 
yayılan salgın karşısında Dünya 
Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan 
yeni tip korona virüs (2019-ncov) 
salgınıyla ilgili ‘Uluslararası Halk 
Sağlığı Acil Durumu’ ilan edildiğini 
duyurdu.
Tıbbi cihaz sektörü; bu süreçte 
yaşanan tüm zorluklara rağmen her 
zaman devletimizin ve milletimizin 
yanında kamu sağlığını önceleyen 
bir anlayışla hareket etmiş ve 
görünmeyen kahramanlarımız 
salgınla mücadelenin en önemli 
aktörlerinden birisi olmuştur.
Tıbbi cihaz endüstrisi, 70 yılı aşkın 
geçmişi, 10 bine yakın şirketi ve 250 
binin üzerinde çalışanıyla yıllardır 
olduğu gibi bu zor günlerde de 
Türkiye’nin binlerce noktasına, 
hatta en ücra bölgelerindeki 
sağlık kuruluşlarına kadar her 
gün bıkmadan usanmadan hizmet 
götürmeye devam etmektedir.

TIBBİ MALZEME VE KİŞİSEL 
KORUYUCU EKİPMANLARA 
OLAN TALEP %300 ARTTI!
Tüm dünyayı olumsuz şekilde 
etkileyen bu salgın durumu 
karşısında tıbbi malzeme ve kişisel 
koruyucu ekipmanlara olan talebin 
%300 arttığını gözlemliyoruz. 
Özellikle yurtdışındaki ‘Tıbbi 
Malzeme ve Kişisel Koruyucu 
Ekipman’ üreticilerinin artan 
hammadde maliyetleri, tüm 
dünyada arz talep dengesindeki 
değişim ve halen devam eden 
hareket kısıtlamalarına bağlı %50 
oranında düşen işgücü karşısında, 
yurtdışından gelmesi gereken planlı 
sipariş yüklemelerinde 7-8 aya varan 
gecikmeler ve beraberinde ürünlerin 
birim fiyatlarında beklenmedik 
artışlar yaşanmaktadır. Bu tablo 
bize önümüzdeki aylarda sektörde 
ciddi daralmalar yaşanabileceği 
sinyallerini veriyor.

UĞUR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr

İŞ ARTIŞLARI FIRSAT OLARAK 
GÖRÜLMEMELİ, GENELGE 
UYGULANMALI, FİRMALARA 
KOLAYLIK GÖSTERİLMELİ!
Özellikle uzun süreli ihalelerle 
kamu kurumlarına tedarik 
sağlayan tıbbi cihaz firmalarımızın, 
ağırlıklı olarak geçmişten gelen 
kamu taahhütleri dolayısıyla ciddi 
bir maliyet riski altında olduğunu 
gözlemliyorum. Başlıca maliyet 
riskleri; tedarik süreçlerindeki 
daralma, navlun ücretleri, talep 
patlamasından dolayı aşırı artan 
fiyatlar ve elbette öngörmekte 
zorlandığımız kur riskleridir. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı makamınca 
02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 2020/5 sayılı 
‘Covid-19 Salgınının Kamu 
İhale Sözleşmelerine Etkisi’ 
genelge kapsamında ülkemizde 
faaliyet gösteren ve ağırlıklı 
olarak kamu ihaleleri ile sağlık 
kurum ve kuruluşlarımızın tıbbi 
malzeme ihtiyaçlarını karşılayan 
firmalarımız, ihale taahhütleri 
konusunda ciddi sorunlar 
yaşamaktalar. 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamında sözleşmelere taraf 
olan firmalarımız ekonomik 
ve ticari olarak gerçekten risk 
altındadır.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi 
kapsamında kamu hastaneleri 
ve tıp fakültelerinin sözleşme 
sürelerinin uzatılması başta 
olmak üzere, mücbir sebep 
kapsamında tedarik edilemeyen 
malların sözleşmelerinin iptali 
konusunda kolaylık sağlanması 
beklenirken, maalesef olumlu 
hiçbir yanıt alınamamakta ve bu 
konudaki hiçbir başvurumuz kabul 
edilmemektedir. Diğer yandan 
ifası tamamlanan sözleşmelerle 
ilgili iş artışı talebinde 
bulunulması, sektörün bu 
şartlarda kaldıramayacağı yükler 
getirmektedir. Bu fiili durum kamu 
idareleri tarafından bir avantaj 
olarak görülmemeli ve bu tutum 
derhal terk edilmelidir, gerçekten 
böyle olağan üstü bir durumda bu 
acımasız tavrı gösteren idarecileri 
şiddetle kınıyorum.
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN 
ALACAKLARI İVEDİ OLARAK 
ÖDENMELİ!
Tüm dünyada eş zamanlı olarak 
görülen ve beklenmedik sonuçlar 
doğuran Covid-19 salgınıyla 
birlikte tıbbi cihaz ve malzemelerin 
hayati önemi tüm dünyada ve 
ülkemizde bir kez daha anlaşıldı. 
Bazı ülkelerde stratejik bir sektör 
olarak muamele edilen tıbbi 
cihaz tedarikçileri ekonomik ve 
psikolojik olarak destekleniyor. 
Ancak Türkiye’de tıbbi cihaz 
firmaları olarak geçmişten gelen 
(devlet hastanelerinde 10-12 
aydır, tıp fakültelerinde ise 24-36 
aydır) ödenmemiş alacaklarımız 
mevcuttur.
Bu zor şartlar altında tıbbi 
cihaz ve malzeme sektörü; 
sağlık kurumlarımızın, 
sağlık çalışanlarımızın ve 
vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu 
koruyucu tıbbi malzemeleri 
kesintisiz olarak sağlayabilmesi 
için finansal desteğe ihtiyaç 
duymaktadır.
Sektörümüze verilecek teşviklerden 
ziyade, vadesi geçen birikmiş 
alacaklarımızın bir an evvel 
ödenmesi, bu süreçte sektöre 
önemli bir motivasyon kaynağı 
olacak ve elbette bundan ülkemiz 
de fayda sağlayacaktır. Bu mesele 
artık çözülmelidir, sektörümüzün 
gerçekten dayanacak gücü kalmadı! 
Ben bu köşede yıllardır yazmaktan 
yoruldum; artık ben dahil tüm 
sektör bu konuyu gündemimizden 
çıkartmak istiyoruz.
Diğer yandan bu kadar kritik ve 
hayati bir sektör olan tıbbi cihaz 
sektöründe salgın ortamında dahi 
kamu ile STK’larımız arasında 

istenen düzeyde yeterli diyalog 
kanalları kurulamadığından, kamu 
kurumları tarafından aceleye 
getirilmiş, tek taraflı ve hatta bazı 
polisiye tedbirler uygulanmıştır.
Başta solunum sarfları olmak 
üzere birçok tıbbi malzeme 
ve cihaz bileşenleri ülkemizde 
başarıyla üretilmektedir. Üretimi 
tüketiminden / ihtiyaçtan fazla olan 
ve dünyanın önemli üreticilerine 
gerek bitmiş mamul gerekse 
aksesuar olarak ihraç edilebilecek 
potansiyele sahip ürünler (özellikle 
solunum sarfları) ihracat yasaklarına 
takılmış ancak neyse ki bu durum 
çok geçmeden düzeltilmiştir. 
Bu anlamda yeni dönemde 
karşılıklı güvenin tesis edilmesi, 
sektörün görüş ve önerilerine her 
zamankinden fazla değer verilmesi 
şarttır. 

TEŞVİKLER SÖZDE KALDI!
Tıbbi malzeme tedarikçileri, 
Türkiye’nin binlerce noktasına, 
hatta en ücra bölgelerde bulunan 
sağlık kuruluşlarına kadar her gün 
bıkmadan/usanmadan, gece/gündüz 
demeden tıbbi cihaz ve malzeme 
sağlamaktadır. Salgın anında bile 
her türlü enfeksiyon riskine karşı 
sağlık çalışanlarımızın yanında 
yer alan sektörümüzün, devletimiz 
tarafından teşvik sağlanan 
sektörlerin dışında bırakılması kabul 
edilebilir olmadığı gibi şaşırtıcıdır.
Diğer yandan, Kredi Garanti 
Fonu’ndan sağlanması gereken 
KGF Kredileri konusunda, kamu 
bankaları dahil olmak üzere özel 
bankalardan da türlü gerekçelerle 
beklenen ekonomik kaynak 
sağlanmamaktadır.
Covid-19 
salgınında işleri 
durma noktasına 
gelen ve her 
şeye rağmen bu 
dönemde faal 
kalabilen ticari 
şirketlerimizin ve 
esnafımızın ayakta 
kalabilmesi dahi 
takdire şayandır. 

Bu durum karşısında hem devlet 
bankalarının hem de özel bankaların 
daha anlayışlı ve destekleyici 
olmasını bekliyoruz.

YAKIN GELECEKTE EN ÇOK 
DMO’YU KONUŞACAĞIZ GİBİ!
Atalarımız ‘’Bir musibet bin 
nasihatten evladır.’’ demiş. Bu 
öğretiden yola çıkarak tüm dünyada 
stratejik önemi daha da artan tıbbi 
cihaz ve malzemeler konusunda 
artık üretime odaklanarak 
dünyada söz sahibi bir ülke haline 
gelmemiz gerekiyor. Bu uzun 
yolculukta sektörümüz yalnız 
bırakılmamalı, ekonomik ve 
stratejik olarak kamu tarafından 
desteklenmelidir. Önümüzdeki 
günlerde ‘Sağlık Market’ marifetiyle 
merkezi alımlar konusunda çok 
önemli bir role hazırlanan Devlet 
Malzeme Ofisi’nin; sektörün tüm 
dinamiklerini dikkate alması 
gerektiğini, ürün ağacını kontrollü 
şekilde genişletmesi ve mutlaka pilot 
uygulamalar yapması lazım geldiğini 
özellikle belirtmek istiyorum. 
Stratejik bir sektör olduğumuz 
unutulmamalı, kaş yapalım derken 
göz çıkarılmamalıdır. Aynı zamanda 
bu olağanüstü dönemde, bu kadar 
ciddi bir geçişin zamanlamasını 
doğru bulmadığımı da ifade etmek 
isterim. Sektörün vadesi geçmiş 
ödemeleri yapılmadan, on yıldır aynı 
olan SUT fiyatları güncellenmeden, 
sürecin aceleye getirilmesi çok 
yanlıştır. Sektörün enerjisini tüketip 
uluslararası arenada önemli bir 
ülke olma fırsatını kaçırmamak 
için çok dikkatli olunmalıdır. Bir 
daha ki sayımızda bu konuyu daha 
derinlemesine işleyeceğim.
Ülkemizin ve dünyanın bu zorlu 
günleri bir an evvel aşarak normale 
dönmesi temennisiyle, sağlık ve 
huzur dolu bir gelecek dilerim…
Bir sonraki sayımızda  
görüşmek dileğiyle,
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G 
örüşmede SEİS Başkanı 
Metin Demir, sektörün 

koruyucu sağlık malzemelerinin 
üretilmesinde oldukça 
yetkin ve yeterli olduğunu 
belirterek, temel sorunun 
tedarikin etkili bir şekilde 
koordine edilememesinden 
kaynaklandığını, bu koordinasyon 
eksikliğinin sektörün eksikliği 
gibi yansıtıldığını ve bunun doğru 
olmadığını ifade etti.

Normal piyasa koşullarına geri 
dönülmesi ve gerekirse sektör 
ve ilgili bakanlıklardan oluşacak 
bir koordinasyon ekibinin sürece 
olumlu katkı sağlayacağını kaydeden 
Demir, mevcut durumda kolluk 
kuvvetlerinin üreticilerle karşı 
karşıya getirilmesinin yanlış 

anlamalara sebep olduğunu, 
üreticileri demoralize ettiğini, 
sektör mensubu gerçek üreticiler 
ile konjonktürel olarak koruyucu 
malzeme üretimine geçiş yapanların 
aynı kategoride değerlendirilmesinin 
doğru olmadığını belirtti.  

Bakan Soylu, ziyarette aktarılan 
sorunların ve önerilerin oldukça 
değerli olduğunun altını çizerek, 
“Ülkemizin içinde bulunduğu 
koşulların üreticiler tarafından 
üretilmiş olan koruyucu 
malzemelerin en kısa sürede 
ve ihtiyacı karşılama amacına 
uygun olarak vatandaşa ve sağlık 
merkezlerine ulaştırılmasını 
sağlamaya yönelik tedbirleri almaya 
gayret ediyoruz. Sürece, sektörün de 
önerdiği çerçevede çözüme yönelik 
katkı sağlayacağız.” dedi.

Ü 
yelerimizin Covid-19 
sürecindeki durumlarını 

doğru tespit etmek amacıyla 
sıkıntıları ve çalışmaları Genel 
Sekreterimiz Tünay Şahin tarafından 

doğrudan takip edildi ve çözüm 
noktasında ilgili kurum ve kuruluşlar 
nezdinde yazılı ve sözlü olarak 
sorunların çözümüne yönelik 
başvuru ve bilgilendirmeler yapılarak 
çözümler üretildi.

Üyeler ile alınmış ya da alınması 
gereken tedbirler konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu 
ve bu tedbirlerden nasıl 
etkilendikleri görüşülerek, 
çözüm için TİSK’e bilgilendirme 
yapıldı.

Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, 
TİSK’in organizasyonunda ve TİSK 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı’nın desteği ile üyelerimizin 
isteği doğrultusunda 6 bin koruyucu 
maskenin dağıtımı yapıldı.  

İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN 

SOYLU ZİYARETİ 
Başkanımız Metin Demir’in 

başkanlığında, Genel Sekreterimiz 
Tünay Şahin ve TÜMDEF Başkan 

Yardımcısı Erkin Delikanlı, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında 

ziyaret ederek, korona virüs ile ilgili 
alınan tedbirler, sürecin etkili bir 

şekilde yönetilmesi ve sektörün mevcut 
durumda yaşadığı sorunlar ile ilgili 

çözüm önerilerini aktardı.

COVİD-19 
SÜRECİNDE ÜYE 
İŞ YERLERİMİZE 
MASKE DESTEĞİ 

Sendikamız Covid-19’la mücadele 
sürecinde üye iş yerleri ile sürekli 

olarak iletişim halinde oldu.
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11 Mayıs 2020 tarihinde TİSK’in 
düzenlemiş olduğu ve Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca ile 
Uzmanımız Ferda Temir’in sendikamızı 
temsilen katıldığı toplantıda, “Mevcut 
sorunlarımız ve Covid-19 süreciyle 
birlikte ortaya çıkan sorunlar” TİSK 
yetkililerine aktarıldı. 

T 
oplantıda, Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca, 

ilk olarak sektörümüzün süre gelen 
sıkıntısı olan “geç ödemeler” 
sorununa değindi. ‘Geç Ödemeler 
Direktifi’ ile ödeme sürelerinin 30 
gün ile sınırlandırıldığını fakat bu 
sürenin sözleşme ile azami 60 güne 
çıkarılabileceğini belirten Karaca, 
ancak sektörde ödeme vadelerinin 
60 günün çok üzerine çıktığını, 
üniversitelerden 2-3 yıl, kamu 
hastanelerinden 12 aydan bu yana 
ödeme alınamadığını bildirdi.

Korona virüs salgınıyla birlikte 
tüm sektörlerde önemli 
derecede daralma beklendiğini 
belirten Karaca, bu daralmanın 
sektörü derinden etkileyeceğini 
vurgulayarak, “Çoğunlukla 
KOBİ’lerden oluşan tıbbi cihaz 
sektörünün bu daralmadan 
minimum etkilenmesini sağlayacak 
kalıcı tedbirler uygulanmalıdır. 
Finansman maliyetinin düşürülmesi, 
finansmana erişimlerinin 
kolaylaştırılması, istihdama destek 
verilmesi, vergi ve ödemelerin 
uzun vadeye yayılması gibi 
tedbirler alınmalıdır. Sektörün 
bu daralmadan yok olmadan 
çıkması için desteklenmesi 
gerekmektedir.” dedi.

İlke Eren Karaca, DMO yoluyla 
yapılacak alımlarda bu yönde 
bir iyileşmenin hedeflendiğini 
ancak bu alım şeklinin yaygın 
uygulanmasının, kamu alacaklarının 
uzun vadelere yayılması sorununa 
bir çözüm olmasının umulmakla 
birlikte, yerli ve küçük ölçekli 
firmaların pazar dışı kalmasına 
neden olabileceği gibi bir risk 
taşıdığına da işaret etti. DMO 
kanalı ile yapılan tüm alımlarda 
yerli üreticisi olan ürünlerin 
pazar paylarının hassasiyetle 
takip edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Karaca, bu şirketlerin 

mutlaka kapasitelerini verimli 
kullanabilecekleri ölçeklerde üretime 
devam etmesini destekleyecek 
şekilde alım yapılmasının önemli bir 
nokta olduğunu ifade etti. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü’nün normalde Sağlık 
Bakanlığı’nın kamu hastaneleri 
üzerinden yaptığı alımlardan 
çok daha büyük ölçekli ihalelere 
çıktığını hatırlatan Karaca, “Çok 
büyük alımlara çıktığı için de 
KOBİ niteliğindeki firmaların 
bu ihalelere katılma imkânı 
yok. Bu ihalelerin illere 
bölünerek yapılması gerekli, 
fakat yapılmadığından dolayı da 
çeşitliliği arttıracakken biraz daha 
tekelci bir yaklaşıma gidiliyor. Ayrıca 
sektör ciddi bir şekilde katma değer 
üretiyor. Bu konuda kamu tarafında 
farkındalık oluştuğundan çok emin 
olamadığımızı yani sektörle ilgili 
birçok karar alınırken hala sektör 
temsilcilerinin görüşü alınmadan 
ya da sektör temsilcilerine 
danışılmadan kararlar verilebildiğini 
görüyoruz. Bu konudaki 
önerilerimizi TİSK’e ileteceğiz.” dedi.

‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ 
çerçevesinde; KDV, muhtasar 
ve benzeri alacakların 
ertelenmesi gibi konulardan  tıbbi 
cihaz sektörünün yararlanamadığını 
belirten Karaca sözlerini şöyle 
tamamladı: “Maske konusunda 
tedarik planlaması sıkıntısı 

var. Bu süreçte yaşanan olaylar 
tıbbi cihaz genelinde bir sıkıntı 
olduğu algısı yarattı, bu durum da 
sektörü olumsuz etkiledi. Ticaret 
Bakanlığı’nın maske, tulum 
ve ventilatörler gibi ürünlerde 
ihracatı yasaklayarak sektörün 
pazarlarını kaybetmesine neden 
oldu. Aslında tedarik planlaması 
sıkıntısı yaşanmasaydı 
hem ülkemize üretip hem 
de ihracat yapabilecek bir 
konumda olabilirdik. Artan 
kargo maliyetleri, sektörümüzde 
ihaleler uzun vadeli olduğu için 
dolar kurundaki artış ve lojistik 
maliyetlerinin artması sektörü 
oldukça olumsuz etkiledi. Tıbbi 
cihaz sektörünün artan dolar 
kuru ve taşımacılık maliyetlerine 
rağmen yurt içinde ihale ve 
anlaşmalı satış fiyatları sabit. 
Salgının, ihale teslimatlarının 
gerçekleşemediği durumlar için, 
üretici firmadan teyit edilmesi 
karşılığında, “mücbir sebep“ olarak 
kabul edilmesi gerektiği KİK ile 
mütalaa edilmiş olmasına rağmen 
bunun, hastane/ kurum ve firmalar 
arasında yapılacak bir uzlaşma ile 
sözleşmenin feshi, ertelenmesi gibi 
seçeneklerin mümkün olması gerek 
ancak mevcut “mücbir sebep” koşulu 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
onayına bağlı. Bu durum birçok 
firmayı ihale yasaklısı durumuna 
düşürebilir.”
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TİSK AKADEMİ: ONLİNE GELİŞİM 
PLATFORMU ÇALIŞMASI
TİSK ile Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın iş 
birliği ile üye işyerlerinin çalışanlarına ve aile bireylerinin 
gelişimlerine destek olmak amacıyla “TİSK Akademi: 
Online Gelişim Platformu Projesi” hayata geçirildi. 

P 
latform online olarak çalışmalarına başlamış 
olup, ilk toplantısını 11 Mayıs 2020 tarihinde 

yaptı.  Toplantıya sendikamızı temsilen Genel 
Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca ve Ferda 
Temir katıldı. Toplantıda, platform hakkında bilgiler 
verilerek, üye işyerlerinin soruları cevaplandı.

Platforma erişim ve eğitim alanlarının 
kullanılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılarak, 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Platformun, içerik 
ve bilgilendirme noktasında üye işyerlerine önemli 
farkındalıklar oluşturacağına dikkat çekildi. 
Bu platform ile ulusal ve uluslararası düzeyde 
kabul görmüş uzmanların ve organizasyonların 
birbirinden değerli aşağıda belirtilen başlıklarda 
eğitim içeriklerine ücretsiz olarak erişilebileceği 
aktarıldı.

n İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimleri

n 30+ Farklı Kişisel ve Profesyonel Gelişim 
Eğitimleri Paketi

n 40+ Skillsoft Bilişim Eğitimleri Paketi 

n Yeşilay ile Bağımlılıkları Önleme 
Eğitimleri

n 65+ Yaşlı Hakları Derneği “Birlikte 
İyileşelim” Eğitimleri

n Korona Günleri Gelişim Destek Paketi

n UN Women Turkey Eğitimleri Paketi

Zaman içerisinde eğitim kataloğunun daha da 
zenginleştirileceği, bu içeriklere www.tiskakademi.
org sitesi üzerindeki kayıt linkinden ya da doğrudan 
“https://kayit.tiskakademi.org” adresinden kayıt 
formuna ulaşılabileceği yetkililer tarafından 
katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, kayıt e-mailinizdeki 
yönerge ile TİSK Akademi mobil uygulaması 
indirilerek, istenilen yerden eğitimlere erişilebilir 
vurgusu da yapıldı. (TİSK Akademi uygulaması 
Google Play mağazasında yer almakta olup, yakında 
Apple Store mağazasında da olacaktır.) 

S 
adece platforma üye firmalarının temsilcilerine değil, 
tüm iş dünyasına açık olarak düzenlenen 15 Nisan 

2020 tarihinde gerçekleşen söyleşiye, Global Compact 
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal 
İletişim Direktörü Dilek Cesur ile BUİKAD Başkanı 
Oya Eroğlu ev sahipliği yaptı. Sendikamızı temsilen 
toplantıya Genel Sekreter Yardımcımız İlke Eren Karaca ile 
Uzmanımız Ferda Temir de katılım sağladı. 

Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, 
korona süreci nedeniyle platformun bundan sonraki 
toplantılarının online ortamda yapılacağını, her ay firma 
veya sivil toplum örgütü temsilcilerini söyleşilere konuk 
edeceklerini söyledi.  

“Covid-19 günlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine 
bakış” konulu ilk söyleşinin konuğu BM Nüfus Fonu 
Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk 
oldu.

Ağduk, “Pandemiden en çok etkilenen küçük ve orta 
düzey işletmelerde yarı zamanlı, güvencesiz ve düşük 
ücret karşılığı çalışan kadınların birçoğu bu dönemde işsiz 
kaldılar. Ayrıca daha çok hizmet sektöründe çalışanların 
da kadınlar olduğu düşünüldüğünde bu sektördeki birçok 
işletmenin kapanması kadınların ücretli çalışmasına da ket 
vurmuş durumda.” diye konuştu.

Covid-19 sürecinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği dahil 
olmak üzere her çeşit eşitsizliği apaçık gözler önüne 
serdiğini kaydeden Meltem Ağduk, sözlerine şöyle 
devam etti: “Özellikle uzun vadede kadınların sağlığı, 
hakları ve özgürlüklerine olan etkisinin yansımalarını 
hem kadınların ve kız çocuklarının hayatlarında hem 
de toplumda göreceğiz. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in de beyan ettiği gibi 
Covid-19, sağlığa olan tehlikenin yanı sıra kadın 
hakları ve özgürlükleri için de ne yazık ki ciddi 
tehditleri içinde barındırıyor.” Pandemiden etkilenen 
birçok ülkede kadına yönelik şiddet oranlarının üç katına 
kadar çıktığını ifade eden Ağduk, “Pandemi kadınlar için 
fiziksel şiddettin ötesinde de tehditler içeriyor. Covid-19’un 
sonucu ortaya çıkan derin ekonomik krizin büyük ihtimalle 
belirgin bir kadın yüzü olacaktır.” dedi.

COVİD-19 GÜNLERİNDE TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESELESİNE BAKIŞ
Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma 
Grubu’na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, ‘COVID-19’un 
İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Etkisi’ ni tartıştı.
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T 
İSK Endüstri İlişkileri ve Projeler 
Müdürü Melike Öztürk ve Uzman 

Rana Çavuşoğlu’nun da katıldığı ziyarette 
sendikamızı temsilen Genel Sekreter 
Yardımcımız İlke Eren Karaca ile Uzmanımız 
Ferda Temir de yer aldı.

Toplantıda, Ortak Paylaşım Forumu “Yaşlılar” 
odak projesi hakkında bilgilendirme yapılarak 
olası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

T 
oplantıda, TİSK’in dönem içi faaliyetleri görüşüldü. 
Toplantının ardından, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu ve milletvekili heyeti ile çalışma hayatına ilişkin 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. 

Ziyaret kapsamında, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekili 
heyetine, TİSK’in istihdam politikaları, kadın ve genç 
istihdamının artırılması, işgücü dönüşümü, işgücü 
maliyetleri, kurumlar vergisi, gelir vergisi, kayıt dışı 
istihdam, esnek çalışma, rekabetteki gelişmeler, 
sosyal diyalog, sendikacılığın değişimi ve dijital 
dönüşüm gibi çalışma hayatını etkileyen konular ve çözüm 
önerileri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Jülide Sarıeroğlu, iletilen konuları Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaşacağını vurgulayarak, 
TİSK’in değişim ve gelişim sürecinin çok olumlu etkiler 
yarattığını ve yakından takip ettiğini belirtti. 

K 
orona virüs, 
yeni regülasyon 

süreçleri ve yeni 
alım yaklaşımları 
konularının 
görüşüldüğü ziyarette, 
korona virüs ve 
alınacak tedbirler 
masaya yatırıldı. 
Heyet, endüstri olarak 
sağlıkla ilgili her türlü 
sorunla mücadeleye 
koşulsuz desteğe hazır 
olduğunu bildirdi.

TİTCK BAŞKANI 
DR. HAKKI GÜRSÖZ 
ZİYARETİ

TİSK İCRA KURULU MART AYI 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Başkanımız Metin Demir, Başkan 
Vekilimiz L. Mete Özgürbüz, 
TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz ve 
ORDER Başkanı Erkin Delikanlı, 
TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz’ü 
makamında ziyaret etti. 

TİSK İcra Kurulu Üyeleri, 4 Mart 2020 tarihinde Ankara’da 
toplandı. Toplantıya Başkanımız Metin Demir de katıldı.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
5 Mart 2020 tarihinde, TİSK ve SEİS “Ortak 
Paylaşım Forumu” yaşlılar ve engelliler 
çalışma grubu, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürü Orhan Koç ve Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Sebiha Başaran’ı makamında ziyaret ederek 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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9 Mayıs 2020 tarihinde 
düzenlenen etkinliğin 

moderatörlüğünü Prof. Dr. Melih 
Bulut yaparken, Beşir Kemal Şahin 
de dijital bağlantı ve anket soruları 
ile destek verdi. SEİS Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, 
SADER Başkanı Arzu Balkaş, 
ORDER Başkanı ve TOBB Medikal 
Meclis Başkan Yardımcısı Erkin 
Delikanlı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı etkinliğe, Elektronik 
ve Biyo Medikal Mühendisi 
Sağlık Yatırımı ve Yönetimi 
Danışmanı Ufuk Eren ve Drexel 
Üniversitesi’nden Biyomedikal 
Mühendisi Prof. Dr. Banu Onaral da 
katılarak görüş sundu. 

METİN DEMİR SİNERJİ 
YARATMAK GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEDİ
SEİS Başkanı Demir, birlikte 
olmanın ve birlikte hareket etmenin 
sektöre güç ve değer kattığını 
belirterek, “Tıbbi cihaz sektörü 
olarak başarı hikayesi yazıyoruz.” 
dedi.

2003 yılından 2020 yılına gelinen 
noktada Türkiye’nin 14 milyon 
dolar ihracatının bugün 600 milyon 
dolara yükseldiğini belirten Demir 
şunları kaydetti: “Bu gelir giderek 
yükseliyor. Pazar çeşitliliğimiz arttı, 
ürün çeşitliliğimiz artıyor. Pazar 
ve ithalat açısından da güç birliği 
yapar, potansiyelimize inanırsak 
başarılı oluruz. Karar vericilerin de 
bu sinerjiye katılıp destek olmalarını 
arzuluyoruz. Pandemi döneminde 
sektörün değeri anlaşıldı ancak 
biz bu değeri hissedemedik ve hak 
ettiğimiz desteği alabildiğimizi 
söylemek mümkün değil. 
Sektörümüze hak ettiği desteğin 
verildiğinden emin olmak ve 
hissetmek istiyoruz.”

“BİRLİKTE HAREKET ETME 
NOKTASINDA KAMU DA BİZİM 
YANIMIZDA OLMALIDIR.”
Bir virüsün dünyayı alt üst ettiğine, 
tankla tüfekle verilemeyecek zararı 
bir virüsün yaptığına dikkat çeken 
Demir, şu anda dünyanın “sağlık 
mı, ekonomi mi” konusunu 
tartıştığını, bazı ülkeler için pandemi 
sürecinin ekonomik sonuçlarının 

katlanılabilir olmadığını kaydetti. 

Türkiye’nin pandemi sürecini 
iyi yönettiğini vurgulayan Demir 
şunları söyledi: “Türkiye kontrollü 
gitti ancak önlemler daha önce 
alınabilirdi. Biz tıbbi cihaz sektörü 
olarak süreçle ilgili 13 Şubat 2020’de 
Sağlık Bakanlığı’na yazı ilettik ve 
kritik stokların yapılması, tedariğe 
yön verilmesi noktasında uyarıda 
bulunduk.  Yine de diğer ülkelere 
göre iyi durumdayız. Bu başarı 
bir kişiye ya da bir kuruma, bir 
sektöre mal edilemez. Bu başarı 
eczacısı, sağlık sunucusu, ilaç 
ve medikal üreticisi ve karar 
vericisiyle bir bütündür. Birlikte 
hareket etme noktasında kamu 
da bizim yanımızda olsa, bizim 
uyarılarımızı dikkate alsa çok farklı 
şeyler yapabiliriz. Ama sonuçlara, 
bizim sektörümüzle hiç ilgisi 
olmayan insanlar karar veriyor ve 
o kararlar uygulanıyor. Bu süreçte 
bazı malzemelerde sorun çıktıysa 
da bu tamamen sektörümüzün 
dışındaki nedenler ve tasarruflardan 
kaynaklanmıştır. Biz bu sıkıntılı 
süreçlerin oluşmaması için efor sarf 
ettik ve çözüm önerileri sunduk, 
bunu her türlü platformda söyledik. 
Sorunlar net… çözüm önerileri 
net... sadece karar vericilerin 
bunları ortaya koyup çözmelerini 
bekliyoruz.”

MASKE SORUNU
Maskenin fiyatının 3 liradan 1 liraya 
inmesinde büyük gayretleri ve 
payları olduğunu vurgulayan Metin 
Demir, “maskede karaborsa” 
olayına da açıklık getirerek şunları 
söyledi: “Sektördeki eski kayıtlı 
üreticilerimiz bunu yapmadı. 
Sonradan bu alana girenler ve 
krizden kazanç sağlamak isteyenler 
nedeniyle bu sorunla karşılaşıldı. 
Eğer karar vericiler baştan bizi 
dinlemiş olsalar, maske bir ay 
önceden marketlerde satılmaya 
başlanmış olacaktı. Maalesef orada 
başarısız bir süreç yaşandı. Şu anda 
maskede sorun yok, günlük 5 milyon 
üretim kapasitesi 50 milyonlara 
gelmiş durumda. “Nonwoven” 
üreticisi olan dünyada 5. ülkeyiz 
bizde maske sorunu olamaz. 
Bizim sektörümüz karaborsa ile 
ilişkilendirilemez.”

TIBBİ TEDARİK DİJİTAL KONFERANSI ‘PANDEMİ 
SÜRECİNİN TIBBİ TEDARİK SÜRECİNE ETKİLERİ’
Sağlık Endüstrisi Platformu, ‘Tıbbi Tedarik Dijital Konferansı’ düzenledi. 
Konferansta, tıbbi cihaz ve medikal endüstrisinde pandemi öncesi ve 
sonrasına dair süreçler değerlendirildi. 
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İHRACATIN ÖNEMİ
Sektörün bu dönemde ihracata 
odaklandığını anlatan Demir, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi 
ihracat ayakta tuttu. İlaç, tıbbi 
cihaz ve sağlık hizmet sunucularıyla 
birlikte biz ülkeyi pazar konusunda 
daha iyi bir yere getirmek 
istiyoruz. Bu bilgi birikimini, insan 
kaynağı ve yazılımını, üretimi 
dünyaya ihraç ediyor olmamız 
lazım. Regülasyonlara uyum 
sağlayıp ihracatta çok şey 
yapabiliriz. İhracatta, tıbbi cihaz 
yönetmeliklerinin bize verdiği 
standardizasyon, akreditasyon ve 
kalite özellikleri dışında kamudan 
çok daha fazla destek görmeyi 
istemekteyiz. Bu son birkaç ayda 
belki üretimimiz ya da iç pazarda 
satışımız azaldı ancak ihracatımızda 
çok fazla düşme yok. Unutulmamalı 
ki ihracat yapılamaması istihdamı 
da düşürüyor.”

ERKİN DELİKANLI SEKTÖRÜN 
YAŞADIĞI ZORLUKLARA DEĞİNDİ
ORDER Başkanı, TOBB Medikal 
Meclis Başkan Yardımcısı 
Erkin Delikanlı da tıbbi cihaz 
endüstrisinin, ülkede her türlü tıbbi 
cihazı üreten, inovasyon yapan, 
elini, gövdesini taşın altına koyan bir 
sektör olduğunu söyledi. 

Tıbbi cihaz sektörünün son yıllarda 
çoğulcu ve katılımcı olmanın 
da kalitesini yaşadığını anlatan 
Delikanlı, “Bu süreçte maalesef 
endüstri, tıbbi tedarik zincirinin 
en alt kademesindeki bir ürünle 
‘maskeyle’ eşleştirilmeye, bununla 
kıymetlendirilmeye çalışıldı. Ama 
görüldü ki solunum cihazlarından, 
yoğun bakım ekipmanlarına 
ihtiyaç olan her şeyi sağlayan 
endüstri, 12 aydır kamudan 24 
aydan fazla bir zamandır da 
üniversite hastanelerinden tahsilat 
yapamamasına rağmen mücadeleye 
devam etti.”

Pandemi sürecinde, sektörün 
öneminin anlaşıldığını, bunun 
endüstriye güç kattığını söyleyen 
Delikanlı, “Üyelerimizin sayısı 
artarsa katılımcı olursak daha kolay 
sonuca ulaşırız.” dedi.

Yanlış oluşturulan algı nedeniyle, 
ihracatta engellerle karşılaştıklarını 

kaydeden Delikanlı, “İhracatın 
önü açılmışken, ülkeye döviz 
getirecekken alınan kararlarla 
ihracat engellenip, ülkenin 
önüne setler konulan bir hal 
aldı. Bir şeyin üretiminde 
hammaddenin ihracını serbest 
bırakıyorsunuz ama üretilen 
ürünün ihracına yasak koymak 
anlamsız. Ülkenin döviz ihtiyacı 
varken sektörün krizinin ortadan 
kalkması mümkünken bu ülkeye 
katma değer sağlanabilecekken bu 
yapılmadı.” dedi.

TAHSİLAT KONUSU
Endüstrinin temsilcileri olarak 
bayramdan önce tahsilat yapılması 
için ellerinden gelen çabayı 
gösterdiklerini bildiren Delikanlı, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bir 
ödeme sözü de almıştık. Maliye 
Bakanlığı’yla, Strateji Başkanlığı’yla 
görüştük fakat son çıkan ve 
kanunlaşmış yasa ile beraber Maliye 
Bakanlığı’nın üniversite hastanesi 
alacaklarının, kamu alacaklarıyla 
birlikte belli bir periyot içerisinde 
Haziran sonu Temmuz 
başı ödeneceği doğrultusunda 
bir bilgi bulunduğu, bununla 
beraber bu ödeme düzeneğini 
bozamayacaklarını, bunun DMO 
üzerinden yürütüleceğini, DMO’nun 
da pandemi sürecinde  koruyucu 
tedavi ile görevlendirildiğini 
bu görevden kaynaklı olarak da 
ödemelerin  maalesef Haziran 
ayının sonuna kaldığını üzülerek 
öğrendik. Hızlı bir şekilde sektöre 
kesintisiz ödeme yapılması, bunun 
yatırıma dönüştürülmesi, kendini 
geliştirmesi, kredi sarmalından 
kurtulması için olmazsa olmaz 
şarttır.” 

SADER BAŞKANI ARZU BALKAŞ 
SEKTÖRÜN ÖNEMİNİ VURGULADI
Sader Başkanı Arzu Balkaş da 
pandemi döneminde sektörün 
öneminin daha çok anlaşıldığını 
belirterek, ancak bunun politika 
ve anlayışta herhangi bir değişiklik 
yaratmadığını söyledi. Balkaş, sağlık 
sektörünün dünya için önemli ve 
tarihi bir mücadele verdiğine dikkat 
çekerek, “Dünya küresel sağlık 
tehdidine karşı hazırlıksız 

yakalandı. Türkiye hızlı 
hareket etme refleksine sahip 
olduğu için bir başarı yakaladı. 
Tahsilat yapamamamıza rağmen, 
dövizin yükselmesi, finansman 
maliyetleri, ekonomik kalkan 
planında mücbir sebep kapsamında 
sayılmamamıza rağmen sektör 
olarak çok çalıştık.” dedi.

Karar mekanizmalarında sektörden 
bir temsilcinin bulunmamasının 
büyük sıkıntı yarattığına dikkati 
çeken Balkaş şunları söyledi: 
“Seyahat kısıtlanmalarında sağlık 
sunucularına lojistik yapan sektör 
unutuldu. Tahsilat yapılamaması 
nedeniyle finansal yük altına girdik. 
İthalatta zorluk çektik, ihracat 
kısıtlaması geldi, üreticilerimiz 
ürettiler ama ihracat yapamadılar, 
döviz arttı, kamu ve üniversite 
alacaklarımız sorunu çözülemedi. 
Alım yöntemi, geri ödeme sorunları 
yaşandı.”

İhracat konusuna da değinen Balkaş, 
ihracat yasaklarıyla sıkıntılı bir 
dönem geçirildiğini, daha sonra bazı 
önlemler alındığını ancak devletin 
bir hedef ve politika belirlemesi 
durumunda ihracatta daha ileriye 
gidileceğine şüphe bulunmadığını 
belirtti.

PROF. DR. MELİH BULUT BAŞARI 
HEPİMİZİN DEDİ 
Etkinliğin moderatörlüğünü 
yürüten Prof. Dr. Melih Bulut da 
korona virüs tehdidi nedeniyle 
65 yaş üstünün sürekli olarak 
evde tutulmasını eleştirerek, 
Türkiye’nin Covid-19 
mücadelesindeki başarısını 
sadece sağlık sistemine 
bağlamanın doğru olmadığını, 
burada başarının sağlık 
sunucularında, doktorlarda, 
hemşirelerde ve tıbbi cihaz 
sektöründe olduğunu ve en zor 
zamanlarda bile halkı malzemesiz, 
cihazsız bırakmadıklarını söyledi.  

Sadece sağlık turizmine bel 
bağlanmaması gereğinin bu 
dönemde açıkça görüldüğüne 
dikkati çeken Bulut, yaşanan 
maske probleminin de tıbbi cihaz 
sektöründen kaynaklanmadığını 
tedarik yönteminden kaynaklanan 
bir sorun olduğunu anlattı.
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Sektörümüzün içerisinde bulunduğu zorlukları daha 
geniş bir şekilde ilgililere duyurulmasını sağlamak 

amacıyla, bakanlıklar nezdinde bulunduğumuz 
girişimleri de dile getirdiğimiz sorunlar ve çözüm 

önerilerini yazılı basınla da paylaştık. 
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Ankara Ticaret Odası (ATO), Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS) ve Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü (KHGM) iş birliği ile “Sağlık Market 
Uygulaması Eğitim Paneli” 10 Mart 2020 tarihinde 
ATO Meclis Salonu’nda yapıldı.

SAĞLIK MARKET 
UYGULAMASI 
EĞİTİM PANELİ
3 

. İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek 
Komitesi, Devlet Malzeme Ofisi 

(DMO) ve Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
panele; ATO Meclis Başkanı Mustafa 
Deryal, ATO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halil İbrahim 
Yılmaz, ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri, 
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası (SEİS) Başkanı Metin 
Demir, Kamu Hastaneleri Genel 
Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, 
DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Keskin, İTO Meclis Üyesi Kazım 
Eryaşar, SADER Başkanı Tansu 
Halıcı, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve 
Tedarikçi Dernekleri Federasyonu 
(TÜMDEF) Başkan Yardımcısı 
Erkin Delikanlı, SEİS Başkan 
Yardımcısı L. Mete Özgürbüz, SEİS 
Denetleme Kurulu Üyesi Hakan 
Karadeniz, EGEDER Başkanı Onur 
Akgün ile devlet, üniversite ve özel 
hastanelerin yetkili temsilci ve 
çalışanları ile tıbbi cihaz sektöründe 
faaliyet gösteren firma temsilci ve 
çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Devlet 
Malzeme Ofisi koordinasyonunda 
yürütülen tıbbi cihazların satış 
ve dağıtımına dair mevzuat 
ve buna bağlı olarak yapılan 
düzenlemeler, “Sağlık Market 
Uygulaması” nın sektöre 
katkıları ile sektörün bu 
konuda alması gereken 
tedbirler panelde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Sendikamız (SEİS) Başkanı 
aynı zamanda ATO 3 No’ lu İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi 
Başkanı Metin Demir, Sağlık 
Market Uygulaması Eğitim Paneli’ 
nde yaptığı konuşmada, sektörde 
sürdürülebilirliğin öneminin 
farkına varılarak geleceğe ilişkin 
projelerin oluşturulması gerektiğini 
dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın 
korana virüs nedeniyle etkili 
önlemler aldığını hatırlatarak, 
aynı önlemlerin ticari anlamda da 
alınması gerektiğini vurguladı. 

Açılışın ardından, Kamu Hastaneleri 
Genel Müdür Yardımcısı Hasan 
Arslan, Sağlık Market Uygulaması’ 

na yönelik bir sunum yaptı. 

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi 
Tıbbi Malzeme İmalatçıları, 
İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği 
(ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı, 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde, Kamu Hastaneleri Genel 
Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 
Tedarik Planlama Stok ve Lojistik 
Yönetimi Daire Başkanı İrem 
Mühürcü,  ATO 3 No’ lu İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Meslek Komitesi Başkanı ve 
SEİS Başkanı Metin Demir, DMO 
Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Keskin, DMO Satın Alma Daire 
Başkanı Gökçe Kaptan ve DMO 
Genel Müdür Danışmanı Turhan Öz 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sağlık Market Uygulaması 
Eğitim Paneli’ nin ardından 
Kamu Hastaneleri Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Arslan ve DMO 
Genel Müdür Yardımcısı İsmet 
Keskin’e Başkanımız Metin Demir, 
Atatürk’ün Ankara’ya gelişini 
simgeleyen tabloyu armağan ederek 
teşekkür etti. 
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay’ın ve TİSK 
koordinasyonunda üye ve iş 
yeri temsilcilerinin 
katılımları ile sektör toplantısı 
gerçekleştirildi.

T 
oplantıya SEİS adına; 
Başkan Metin Demir, Başkan 

Yardımcısı Onur Özcan, Sayman 
Üye Gülşah Sönmez, Genel Sekreter 
Tünay Şahin ve Genel Sekreter 
Yardımcısı İlke Eren Karaca katıldı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’a sektör 
taleplerini içeren rapor sunuldu.

Oktay’ın açış konuşması ile başlayan 
toplantı, TİSK Başkanı Özgür 
Burak Akkol’un sektörün talep ve 
sorunlarını içeren sunumları ile 
devam etti.

Toplantıda Oktay, sektörün sorun 
ve taleplerini değerlendirdi. Oktay 
konuşmasında, korona virüs salgını 

sürecinde, ülkemizin oldukça hızlı 
aksiyon aldığını etkin önlemleri 
zaman kaybetmeksizin devreye 
soktuğunu ifade etti.

Özgür Burak Akkol da 
konuşmasında, normalleşmenin 
işverenlere ciddi maliyetler 
getireceğini ifade ederek, 
sektörün   yeni   bir   paketle   
desteklenmesine ihtiyacı 
olduğunu, bu ihtiyaçların 
giderilmesi için “Kısa 
Çalışma Ödeneği” süresinin 
uzatılması ve farkının 
tamamının vergiden muaf 
tutulması, vergi ve prim 
ödemelerinin ertelenmesi 
uygulanmasının tüm 
sektörlere yayılması, maske 
ve koruyucu ekipmanları için 
KDV alınmaması, TİSK’in 
korona test merkezi olmasına 
izin verilmesi, KDV ve ÖTV 
desteklerine sektörler için 
devam edilmesi, koronadan 
kaynaklı hastalıkların iş kazası 
olarak değerlendirilmesi 

taleplerini aktardı.

Talep ve önerileri değerlendiren 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, sürece uygun tedbirlerin 
alındığını, panik yapmadan süreç 
yönetimini pozitif sürdürdüklerini 
söyledi. Haziran-Temmuz ayının 
sektörlerin normalleştiği ve 
ertelenen faaliyetlerin ticari hayata 
açıldığı, Ağustos-Eylül aylarının 
da tamamen normalleşmenin 
sağlandığı aylar olacağını 
düşündüklerini ifade eden 
Oktay, sağlıkta Şehir Hastaneleri 
gibi mekânsal güçlü yenliklere 
imza attıklarını söyledi. Oktay, 
hastanelerin tefriş ve dizayn 
edilmesinde tamamen ihraç 
medikal ve ürünlerin kullanıldığını 
belirterek, bu sürecin yerli üretim 
ve medikalin değerinin daha çok 
anlaşılmasını sağladığını, sağlıkta 
sektörü ayağa kaldırmak için, çok 
güçlü ve kararlı çalışılacağını, 
yerli üretimin artırılacağını, Ar-ge 
ve inovasyonun destekleneceğini 
söyledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
FUAT  OKTAY İLE SEKTÖR TOPLANTISI
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Maske üretiminde kullanılan 
“Nonwoven Kumaş”ın 
izne tabi olmaksızın 
ihraç edilmesi, kumaşın 
bulunamamasına, aşırı fiyat 
artışına ve karaborsa piyasası 
oluşmasına neden oldu.

S 
endikamız konuyla ilgili olarak 
Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı’na bir yazı ile 
“Koruyucu Sağlık Ürünleri 
Üretimi Kumaş Temini” ile ilgili 
problemler yaşandığını bildirdi ve 
çözüm önerileri sundu. Başkanımız 
Metin Demir imzasıyla gönderilen 
yazıda, maskenin birinci ve üçüncü 
katında ve tulum/önlük imalatında 
kullanılan ve zor bulunan nonwoven 
kumaşların hiçbir izne tabi olmadan 
serbestçe ihraç edildiğine dikkat 
çekti. Metin Demir uygulamayla 
birlikte nonwoven kumaşta 
yaşanan sıkıntıya değinerek, şunları 
kaydetti: “Meltblown kumaştan 
üretilen ürünlerin ihracı izne tabi 
olurken, nonwoven kumaşın izne 
tabi olmaksızın ihraç edilmesi, bu 
kumaşın bulunamamasına, aşırı 
fiyat artışı ve karaborsa piyasası 
oluşmasına neden olmuştur.

Gaziantep Valiliği’nin 20 Nisan 

tarihli yazısı ile kumaş satışının 
yasaklanması, kumaş ihtiyacının 
USHAŞ ve DMO tarafından Valiliğe 
ve oradan da GAİB (Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birliği) iletilmesi 
GAİB’in de kumaş üreticilerine 
bu firmaya mal verebilirsiniz diye 
siparişi onaylaması ile maske, 
tulum, önlük üreticisinin kumaş 
alabiliyor olması söz konusu 
olmuştur. Bu yoldan yeterince 
kumaş alınamaması durumunda, 
kumaş üreticilerinden hammadde 
tedarik etmek istendiğinde kumaş 
üreticisi, “Valilik size kumaş 
vermemize izin vermiyor.” diyerek 
fazla üretimi ya aracılara verip 
ikincil karaborsa fiyatlardan satmış 
ya da ihraç etmişlerdir. Ağırlıklı 
olarak Gaziantep olmak üzere ülke 
genelindeki 15-20 firmanın kayıtları 
incelendiğinde Ocak (kg 2.5 $) 
ayından Mayıs (kg 10 $ ) ayına 
kadarki anormal, fahiş fiyat artışları 
görülecektir.

Metin Demir, kontrollü bir şekilde 
normalleşme sürecine girerken, 
maske satışı yasakken devreye 
giren Gaziantep Valiliği ve GAİB 
tarafından gerçekleştirilen kumaş 
tedariği koordinasyonuna son 
verilmesini isteyerek, kumaş 
ihtiyacı olan üreticilerin doğrudan 
kumaş üreticisinden mal almasının 
önünün açılması gerektiğini 

kaydetti.

Pandemiden önce ülke nonwoven 
kumaş üretim kapasitesinin % 
7-8’lerini tıbbi tekstil sektörü 
kullanırken, pandemi sürecinde 
talebin artmasıyla bu oranın %20
-25 seviyesine çıktığının tahmin 
edildiğini kaydeden Metin Demir 
şu önerilerde bulundu: “Maske, 
tulum, önlük ve meltblown 
kumaşta olduğu gibi ülke ihtiyacı 
karşılanıncaya kadar, nonwoven 
kumaş ihracatı izne tabi olmalı ve 
kabul edilebilir fiyatlardan kumaş 
üreticilerinin üretim kapasitelerinin 
%20-25 civarındaki kısmını yurt 
içine tıbbi tekstil konusunda 
üretim yapmak üzere, Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’na  
kayıtlı ve kurumca 
ruhsatlandırılmış firmalara 
vermek kaydıyla geri kalan 
kısmını ihraç edebilmeli. 

Bu iki önerimizin kabul edilip 
uygulanması halinde pandemiden 
dolayı duran ameliyatların 
Haziran ayı itibariyle başlayacağı 
öngörüsüyle, tek kullanımlık 
cerrahi set ve önlük ihtiyacının 
artması durumunda temin sorunu 
yaşanmayacağını, binlerce kişinin 
istihdamının sağlanacağını 
ve maske fiyatlarının daha da 
düşeceğini öngörmekteyiz.”

MASKE KUMAŞINDAKİ FİYAT ARTIŞI
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Maske, dezenfektan ve 
ventilatör gibi bazı ürünlerin 
ihracının izne bağlanması 
nedeniyle bu alanlarda 
yaşanan sorunlar, ziyaretler ve 
diğer görüşmelerin ardından, 
yazılı olarak da SEİS Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir 
tarafından Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci 
Ağbal’a sunuldu.

C 
OVİD-19 salgını sürecinde 
Ticaret Bakanlığı tarafından 

yayımlanan tebliğ;

n 2020/4 No’ lu Tebliğle; Koruyucu 
malzemelerden “Maske, Gözlük, 
Tulum, Önlük ve Eldiven 

n 2020/6 No’ lu Tebliğle; Ventilatör, 
Hasta Başı Monitörü ve Sarfları

n 2020/7 No’ lu Tebliğle; Etil Alkol, 
Kolonya, Dezenfektan Hidrojen 
Peroksit, Meltblown Kumaş (Bu 
grupta sayıları 120’ yi aşan üretici 
bulunmaktadır.) 

İhracı izne bağlanan ürünlerde 
uygulamanın etkin bir eşgüdüm ve 
koordinasyonla yürütülmemesinden 
dolayı, sektörümüz aşağıda 
kısaca ifade etmiş olduğumuz 

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE TIBBİ CİHAZ  
SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

T 
OBB Medikal Meclis 
Başkanı Öztürk Oran’ın 

başkanlığında başlayan 
toplantıya, SEİS Başkanı 
Metin Demir, Başkan Vekili 
Levent Mete Özgürbüz, Başkan 
Yardımcıları Onur Özcan ile 
Uğur Mumay, TÜMDEF Başkanı 
Kemal Yaz ve üye derneklerin 
yetkilileri Erkin Delikanlı, 
Hakan Er, Onur Akgün, Doğan 
Ay, Mehmet Dal, Cengiz Balçık 

ve Tolga Oruçoğlu katıldı.

Levent Mete Özgürbüz, seçim 
sonrasında yaptığı konuşmada 
üyelere teşekkür ederek sektörün 
sorunları ve çözüm yolları 
hakkında salondakilere bilgiler 
verdi. Seçim sonrasında söz alan 
eski Medikal Meclis Başkanı 
Özgür İncekaralar, sektörün 
ödeme sorunlarının çözümü ile 
tıbbi cihaz sektörünün vergiden 
mahsuplaşması için çalışmaların 
devam ettirilmesini istedi.

TOBB TÜRKİYE 
MEDİKAL 

MECLİS 
BAŞKANLIĞI 

SEÇİMLERİ   
Üye dernek temsilcileri ve 38 

üyenin katılımıyla gerçekleşen 
seçimlerde TOBB Türkiye 

Medikal Meclis Başkanlığı’na 
Başkan Vekilimiz Levent Mete 
Özgürbüz, Başkan Vekilliğine 

TÜMDEF Başkan Yardımcısı 
Erkin Delikanlı getirildi. Başkan 

Yardımcısı olarak Mehmet Ali 
Özer, V. Cengiz Balçık ve Koray 

Uludoğa görevlendirildi. 
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sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı’na sunulan tıbbi cihaz 
sektörünün sorunları ve çözüm 
önerileri şöyle:

TULUM, ÖNLÜK, MASKE
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu kayıtlarına göre, ihracat 
yapan firmalar hariç, toplam 106 
adet lisanslı üreticimiz ile ülkemiz 
ihtiyacının kesintisiz ve fazlasıyla 
karşılanması mümkündür. Ancak 
ihracatın izne bağlanmasına ilişkin 
düzenleme, Sağlık Bakanlığı’nca 
piyasa şartlarının gerektirdiği 
dinamikle değil, doğrudan 
yasaklama anlayışı ile uygulanmıştır.

Serbest piyasa koşulları işletilmemiş, 
üreticilerin üretim tesisleri kolluk 
kuvvetlerince basılmış, ürünlerine 
el konulmuş, bu durum çok ciddi bir 
travma ve güven sorununa neden 
olmuştur.

Üretilen ürünler, Sağlık Bakanlığı’na 
“USHAŞ” sözleşme mukabili 
teslim edilmeye başlanılmış ancak 
sağlık kurumları ve vatandaşa 
erişimde etkili bir dağıtım zinciri 
kurulamayınca, ortaya çıkan aksama 
ve eksiklerin sebebi sektör olarak 
gösterilmiştir.

Etkin işletilmeyen piyasa koşulları, 
bir süre sonra üretim için gerekli 
olan kumaş üretimi ve tedariğinde 
soruna sebep olmuştur.

Tulum ve önlük grubunda kesinlikle 
üretim sorunu olmamıştır. Ancak 
maskede göreceli olarak varmış gibi 
gösterilen sorun nedeniyle, bu iki 
ürünün üretiminde sorun var gibi 
gösterilmiştir.

Maske üretiminde, salgın öncesi 
günlük 5 milyon olan üretim 
kapasitesi hızla 45-50 milyona 
çıkarılmasına karşın ihraç izni, 
Sağlık Bakanlığı’nca kısıtlayan 
ve yasaklayan bir düzenleme gibi 
uygulandığından maskeyi erişilmesi 
zor bir malzeme haline getirmiştir.

Hassasiyet ve disiplinini göz ardı 
etmediğimiz Sağlık Bakanlığı’nın; 
iletişim, eşgüdüm, koordinasyon ve 
etkin işletilmeyen tedarik yöntemi 
problemlerini çözmemesi, oluşan 
sorunların ağırlaşmasına ve sektörün 
oldukça yıpranmasına sebep 
olmuştur.

VENTİLATÖR, HASTA BAŞI 
MONİTÖRÜ VE SARFLARI 
Ventilatörlerin yer almış olduğu ürün 
GTİP’leri oldukça geniş bir skala 
aralığında tanımlanmış olduğundan 
uygulamadan kaynaklı olarak 
sorunlar yaşanmıştır.

Bu cihazlar ve bağlı malzeme 
gruplarının üretim, temin ve 
kullanma sorunu olmamasına 
karşın ihracında yasak uygulaması 
yapılmıştır.

Üreticilerin üretim kapasiteleri 
ülkemiz ihtiyacının çok üzerinde 
olmasına karşın, mağdur 
edilmelerine sebep olunmuştur.

ETİL ALKOL, KOLONYA, 
DEZENFEKTAN HİDROJEN 
PEROKSİT, MELTBLOWN KUMAŞ
Oldukça önemli sayıda üretici 
olmasına karşın, tedarik süreçleri 
doğru işletilmediğinden ciddi 
şekilde hammadde sıkıntısına sebep 
olunmuştur.

Her bir ürün grubu için yüksek 
üretim miktarları söz konusu iken, 
ürüne erişim zorlaştırılmış ve 
piyasada yokluk hissi yaratılmıştır.

Başta kumaş olmak üzere, ciddi 
şekilde fiyat artışlarının yaşanmasına 
sebep olunmuştur.

Tüm bu tutum ve uygulamalar; 
sektörümüzün çok daha ekonomik 
darboğaza girmesine, var olan iç ve 
dış piyasa pazarlarını kaybetmesine 
ve üreticilerden birçoğunun 
sektörden çekilmek zorunda 
kalması noktasına gelmesine, ayrıca 
ülkemizin oldukça büyük miktarda 
döviz kaybına uğramasına sebep 
olmuştur.

Bu sorunlara karşın sektörümüz, 
oldukça yoğun bir ekonomik 
sıkıntıyla karşı karşıya olmasına 
rağmen (Kamu hastanelerinden 11 ay 
ve üniversite hastanelerinden 3 yıldır 
alacaklarını tahsil edememiş) asla 
üretimde zafiyet göstermemiştir. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yukarıda kısaca özetlemiş olduğumuz 
sorunların giderilmesinde aşağıda 
yer vermiş olduğumuz çözüm 
önerilerinin uygulamaya konulması 
hayati önemi haizdir.

n Daha fazla zaman kaybedilmeden, 
sektör temsilcilerinin de yer 
aldığı bir koordinasyon kurulu 
oluşturulmalıdır.

n Koruyucu malzemelerin, sağlık 
market, eczane ve benzeri yetkili 
sağlık birimlerinde satışına izin 
verilmelidir.

n Kurum/ kuruluş, fabrika, 
işyeri vb.nin üreticiden doğrudan 
malzeme tedarik etmelerine imkân 
tanınmalıdır.

n Üreticiler üzerinde kolluk 
kuvvetleri vasıtasıyla oluşturulmuş 
olan baskı ve denetimlere son 
verilmelidir.

n Malzemeye erişimde istenilen 
ekonomiyi sağlamak bakımından 
her bir koruyucu malzeme için, 
koordinasyon kurulunca yapılacak 
maliyet çalışmaları esas alınarak 
satış için tavan fiyat uygulamasına 
geçilmelidir.

n GTİP’ lerde geniş skalalar 
belirtilerek yürürlüğe konulan ihraç 
iznine ilişkin düzenlemelerin gözden 
geçirilerek, genel yasaklara sebep 
olmayacak dip not uyulması ya da 
GTİP numaraları tek tek gösterilerek 
düzenleme yapılmalıdır.

n Mevcutta işletilen tedarik 
yönteminden vaz geçilerek serbest 
piyasa koşullarına dönülmeli ve 
malzemeye erişimin önü açılmalıdır.

n Sektörün kamu hastaneleri 
ve üniversite hastanelerinden 
alacaklarının acilen ödenmesi temin 
edilmelidir. 

n Gümrüklerde tıbbi malzemelerin 
ithal ve ihracatına dair işlemlerde 
öncelikli ürün grubu olarak 
değerlendirilmesi sağlanmalı ve 
ayrıca diğer sektörlere tanınan 
ancak sektörümüzün dahil 
edilmediği (KDV, sigorta, muhtasar 
ödemelerinin ertelenmesi gibi) 
avantajlar sektörümüze de 
tanınmalıdır. 

n Sektörümüz adına yasaklamaya 
dönüşmüş olan ihraç izinlerinin 
kaldırılarak, ülke ihtiyacı planlanmak 
suretiyle, artan kapasitenin ihracına 
izin verilmelidir.

Sunumun ardından yapılan 
görüşmelerde, bu girişimlerden 
olumlu sonuç alacağımız inancı 
oldukça güçlü mesaj olarak 
alınmıştır.
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Günümüzde neredeyse bütün 
endüstriler farklı düzeylerde 

COVID-19 krizinden etkilendi ve 
dahası etkilenmeye de devam 

edecek…Bazısı görece olarak güçlü 
savunmalara sahipken, diğerleri 

ise belki de ‘normal’e dönmek için 
mücadele etmek zorunda kalacak. 
Tüketici talep modelleri değişiyor 

ve küresel tedarik zincirleri 
bozularak baskı altında kalıyorken 
her bir işletme bu krize farklı bir 

şekilde yanıt veriyor. Şüphe yok ki 
konu ile ilgili en büyük öncelik halk 
sağlığı ve insan. Ancak bu konuyu 

uzmanlarına bırakarak bu yazımızda 
örgütler ve işletmeler için yapılan 
birtakım tavsiye derlemelerine yer 

vereceğiz.

ENDÜSTRİ
DOĞAYA

KARŞI
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epimiz şaşkınlıkla 
“Uzay çağında küresel 

düzeydeki bu salgına karşı bu denli 
savunmasız mıydık?” dedirten 
günler yaşıyoruz… Endüstrinin 
bu denli geliştiği, ilaç sanayinin 
ve bilimin bu denli güven verdiği 
çağımızda şüphesiz aylar süren 
bu pandemiye savunmasızlığımız 
hepimizi düşündürdü ve endüstrinin 
doğa karşısındaki çaresizliğini gözler 
önüne serdi. 

Bugünün yöneticileri, COVID-19 
salgını etkisini sürdürmeye devam 
ettikçe, maalesef ezici, zorluklarla 
dolu ve keşfedilmemiş sularda 
yüzme fikri ile karşı karşıya kalmaya 
devam edecekler. Öyle ki Ryan 
Halverson bu krizi ‘yüze inen bir 
yumruk gibi’ diye tanımlamıştır.  
Şüphe yok ki çok az şirket böylesi 
bir krize, krizin finansal ve küresel 
etkisine hazır olabilirdi. Peki, neler 
değişti ve neler önem kazandı? 
Şirket olarak en az zararla atlatmak, 
çalışanlarınızın sağlığını korumak 
aynı zamanda da faaliyetlerinizi 
devam ettirerek hayatta kalmak için 
nelere dikkat etmeli? 

ÖNEMLİ ANAHTAR KELİMELER: 
TEKNOLOJİ, SABIR, ÇEVİKLİK 
VE ESNEKLİK
Büyük krizler sonrası belirsizliğin 
üstesinden gelmek ya da yeniden 
başlamak, aynı zamanda yeni bir 
çıkış yolu formüle etme zorunluluğu 
getirir. Zaten tarih boyunca da en 
büyük devrimler en büyük icatlar 
böyle dönemler sonrası gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda 
birçok şirketin daha önce yatırım 
yapmasını istedikleri yetenekleri 
edinme fırsatı ve gereksinimini de 
içinde barındırır: Daha dijital, 

veri odaklı; daha değişken 
maliyet yapılarına, daha 
esnek ve çevik operasyonlara 
ve otomasyona sahip olmak 
ya da e-ticaret ve güvenlik 
alanlarında daha güçlü 
yetenekler yaratmak gibi 
örnekler çoğaltılabilir. Bahsi geçen 
bu hızlı hareket edebilme kabiliyeti 
yani çeviklik, yeni dönemde 
şirketlerin geliştirdikleri uzun vadeli 
yeteneklerin temelini oluşturacak 
gibi görünüyor. 

Kriz zamanlarında iletişim 
konusunun bir kat daha önemli 
hale geldiğini hepimiz biliyoruz. 
Eğer kurum olarak en az hasar 
ile sıyrılmak niyetinde isek, işler 
ancak doğru ve etkili iletişim 
metotları ile yürüyebilir. Bu yeni 
dönemde işinize uygun yeni 
iletişim stratejileri belirlemeli ve 
bu stratejinin çok yönlü olmasına 
özen göstermelisiniz. Küresel 
boyutta çevrimiçi iş birliği ve etkin 
bir uzaktan istihdam stratejisini 
destekleyen bir ortam yaratmak 
elbette yeni bir kavram değildir. 
Ancak bu kriz döneminde bununla 
tanışmayan birçok işletme kendini 
bir anda bunu tecrübe ederken 
buldu. İster çeşitli işgücünün 
ihtiyaçlarını karşılamak ister 
konumdan bağımsız olarak en iyi 
teknoloji yeteneğini kullanmak ya da 
dünya genelindeki ofislerle iletişim 
kurmak olsun, iletişimde 
esneklik ve çeviklik üretken 
bir iş gücünün en önemli 
bileşenleridir. 

YENİ YÖNETİM 
ANLAYIŞI 
GELİYOR
COVID-19 ile birlikte 
küresel örgütler, işgücü 
kesintilerini eşi görülmemiş 
bir ölçekte ve hızda yaşıyorlar. 

Neredeyse tüm şirketler kısa ve 
uzun vadede nasıl çalışacağımızı 
belirlemek ve bu vesile ile bir nebze 
de olsa belirsizlik seviyesini azaltma 
eğilimindeler. Hastane, eczane veya 
pandemi döneminde açık olması 
zaruri olmayan birçok kurum bir 
kontaminasyon engelleme stratejisi 
olarak bir süredir esnek çalışma 
deneyimi yaşadı veya yaşıyor.  
Kimimiz home office kimimiz 
vardiya usulü kimimiz ise çeşitli 
şekillerde rutin çalışma şeklimizi 
esneterek kendimizi ve içinde 
bulunduğumuz örgütü korumaya 
çalışıyoruz. Elbette bu dönemde iş 
birliği araçlarına, uzaktan çalışan 
politikalarına ve operasyonel 
sürekliliğin nasıl sağlanacağı 
konusunda iş birliğine dayalı, mobil 
iş gücüne duyulan ihtiyaç kat be kat 
arttı. COVID-19’un hızla genişleyen 
etkisi; bu dönemde gerekli 
teknolojiyi, uygulamaları, altyapı 
ve politikaları barındıran şirketleri 
uzun vadede ödüllendirecektir.

Birçok işletme düşen satışlar ve 
artan maliyet problemleri ile karşı 
karşıya kaldı. Kısa vadeli likidite 
zorluklarının üstesinden gelmek, 
acil eylem planı oluşturarak kârlılık 
ve maliyet sorunlarını çözmek, 
birleşme ve satın almalar da dâhil 
her türlü finansal eylem planınızı 
harekete geçirmek, şu dönemde 
hayatta kalmak için oldukça önemli 
stratejilerdir. Kriz dönemlerinde 
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hızlı hareket edebilmek, her 
konuda olduğu gibi finansman 
yaratmak konusunda da çok değerli. 
İşletmenin her alandaki uyum 
sağlama mücadelesi bu dönemde 
kilit teknolojilere, süreçlere 
ve insanlara yatırım yapmayı 
gerektirebilir. 

Krizde hayatta kalmak için önemli 
olan bir başka konu ise ‘bilginin 
günlük olarak güncellenmesi’ 
meselesidir. Esneklik ve 
çevikliğin eşliğinde yeni fırsatları 
yakalamak için yeni kaynakların 
oluşturulması ancak bu şekilde 
mümkün kılınabilir. “Intelligent 
Enterprise” olarak adlandırılan 
günümüz akıllı işletmeleri; dinamik 
öz yönetim ve sürekli adaptasyon 
yeteneğine sahip, çevik, esnek aynı 
zamanda da büyüme hedefi taşıyan 
yapılardır. 

Bu süreçten belki de en kârlı 
çıkacak olan işletmeler; krizin 
neyi değiştirdiğini çabuk kavrayan 
proaktif yapıya ve öğrendiklerini 
düşünerek planlarına yansıtabilme 
yeteneğine sahip olan işletmeler 
olacaktır. Her küresel konu gibi 
küresel bir krizde de her işletmenin 
çıkartacağı büyük dersler bulunur. 
Örneğin havayolu güvenliği, sahip 
olduğumuz en etkili küresel öğrenme 
sistemlerinden biridir. Küçük 
aksiliklerden hayat kaybına yol 
açan trajik kazalara kadar her olay 
olduğunda, önceden kararlaştırılmış 
protokollere göre ana nedenler 
adli ayrıntılara varıncaya kadar 
incelenir ve bağlayıcı öneriler 
yapılır. Kümülatif öğrenme ve önceki 
talihsizliklerden yapılan çıkarımlar 
sayesinde uçmanın en güvenli 
seyahat biçimlerinden biri haline 
gelmesi şaşırtıcı değildir.

Küresel COVID-19 salgını ile birlikte 
müşteriler, çalışanlar, vatandaşlar, 
en nihayetinde insanlar olarak 
deneyimlerimiz belki de sonsuza 
dek değişti ve sonuç olarak tutum ve 
davranışlarımız da değişmeye yüz 
tuttu. Virüsün acil tehdidi geçtikten 
sonra, şirketlerin insanların ihtiyaç 
duyduğu ve istediği deneyimleri 
tasarlama, iletişim kurma, inşa etme 
ve yürütme şekli üzerindeki etkisini 
dikkate alması zorunlu hale gelecek 
ve belki de sadece bunu yapan 
kurumlar uzun vadede hayatta 
kalabilme becerisi kazanacak...

DR. BURAK LEBLEBİCİOĞLU

Tüm dünyayı etkisi altına 
alarak gerek bireysel gerekse 
örgütsel davranışlarda ciddi 
değişiklikler yaratan COVID-19 
pandemisi kurumların 
pazarlama faaliyetlerinde 
olduğu kadar tüketicilerin 
satın alma davranışları ve 
tüketim alışkanlıklarında 
da değişikliklere neden oldu. 
Pandemiyle mücadele etmeyi 
amaçlayan sosyal uzaklaştırma 
çabaları ile neredeyse tüm dünya 
nüfusunun yaşamı derinden 
değişerek fiziksel ve sosyal 
izolasyon adeta bir norm haline 
geldi. 

Özellikle tüketici davranışlarında 
yaşanan değişimler işletmeler 
üzerinde oldukça önemli 
etkiler bıraktı. İşletmeler 
hammadde tedarikinden 
dağıtım planlamasına, satış 
planlamasından pazarlama 
faaliyetlerine kadar birçok konuda 
kendini sürekli yenilemek ve 
sürece adapte etmek zorunda 
kalmış, bu süreçte teknolojik 
adaptasyon becerisi olmayan ve 
bu yönüyle kendi sektörünün 

gerisinde olan işletmeler krizden 
büyük yaralar almıştır. Zira 
rakipleriniz entegre edilmiş 
bilgi ve veri işleme teknolojisi 
kullanırken sizin kullanmamanız 
veya rakiplerinizin neredeyse 
tamamı e-ticaret yapıyor iken 
sizin yapmamanız bu süreçte 
neredeyse hiç satış yapamadığınız 
anlamına gelir ki en istenmeyen 
durum da bu olsa gerektir.   

TÜKETİCİ DAVRANIŞ VE 
ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR 
Pazarlamacılar açısından 
değerlendirildiğinde, değişen 
bir diğer konu insanların nasıl 
satın aldığı ve satın alırken 
hangi kanalları kullandığıdır. 
Temassız ödemelerin ve 
temassız teslimatın artması, 
internet alışverişlerindeki 
patlama gibi konular, kurumları 
teknolojiye uyum sağlamaya 
zorlamanın yanında bazı 
sektörlerde dijital stratejileri 
yeniden tasarlamaya zorlayan bir 
unsur olarak karşımıza çıkacaktır. 
Diğer taraftan ise belki de onlar 

Kriz, her geçen gün tüketicilerin nasıl satın aldıklarından 
ne satın aldıklarına değin köklü değişimler yaratıyor. 
Örneğin, tüketim malları endüstrisindeki muazzam yapısal 
değişiklikler söz konusu hale geliyor. 
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için yeni bir pazar yeri ve dijital 
müşteri segmentlerini yakalamak 
için dijital stratejilerini yeniden 
gözden geçirme fırsatı olarak da 
değerlendirilebilir. COVID-19 
öncesi iş uygulamalarına geri 
dönüş olmayacak gibi görünmekle 
birlikte büyük olasılıkla kültürel 
normlardaki hızlı değişimler, 
toplumsal değerler ve davranışlar 
gibi ticari uygulamalara yönelik 
olgular artan talep ve yenilenen 
marka imajını etkileyecek gibi 
görünüyor.

Korona virüs salgını, şirketleri 
müşterilerine sağduyu ile 
yaklaşmasını gerektirdi ve kaliteli 
hizmet vermek için benzeri 
görülmemiş bir hızda hareket 
etmeye zorladı. Bu bağlamda 
şirket ve kurumlara, özellikle 
pazarlamacılara birtakım görevler 
düştü. İnsanların hassas olduğu 
bu dönemde, müşterilerle empati 
kurma ve şeffaflık özellikle çok 
büyük bir önem taşır hale geldi. Bu 
davranışların etik bir yükümlülük 
olmasının yanında kamuoyunun 
sempatisini kazanmak, tüketicinin 
zihninde kurumun veya markanın 
imajını güçlendirmek için de bir 
fırsat olabilmesi ayrıca belirtmeye 
değer bir konu. Örneğin bankaların 
bu süreçte havale, EFT ücreti gibi 
bazı masrafları almaması ya da 
telekomünikasyon firmalarının 
ücretsiz internet sağlaması 
müşterilerle empati kurulduğunun 
somut bir göstergesi olarak 
kamuoyu algısında yerini buldu.  

Zira böyle bir dönemde müşterinizin 
yanında olduğunuzu hissettirmeniz 
hem marka imajınız hem de uzun 
dönemli müşteri memnuniyeti ve 
sadakati açısından kritiktir. 

Bu süreçte işletmeler, insanların 
çoğunlukla evde kaldığı bir dönemde 
birçok farklı medya türünden 
özellikle de sosyal medyadan 
yararlanarak tüketicilerle olan 
iletişimlerini güçlendirmeye 
çalıştılar. Örneğin dünyaca ünlü 
muz üreticisi Chiquita sosyal 
mesafeyi ve kamu sağlığı güvenliğini 
artırma amacıyla logosundaki 
muz taşıyan kadın figürünü 
kaldırdığı Instagram mesajında, 
“Ben bile evdeyim. Lütfen aynısını 
yapın ve kendinizi koruyun.” 
paylaşımında bulunmuştur. Benzer 
şekilde McDonalds, Audi, Nike 
ve Volkswagen da logolarında 
yaptıkları yaratıcı dokunuşlarla 
sosyal mesajlar vermişlerdir. 

TÜKETİCİNİN NABZINI 
TUTMAK GEREKİYOR
COVID-19 salgınının kabul ve 
uyum aşamasında olduğumuz ve 
olacağımız şu süreçte, pazarlama 
liderleri markalarını ve müşteri 
deneyimlerini bütünsel olarak ele 
almalı ve her tür senaryoya karşı 
tetikte kalmalıdır. Zira daha önce 
hiç deneyimlemediğimiz böylesi bir 
dönemde işletmeler müşterileriyle 
birlikte yeni yol ve fikirler üreterek 
en kısa sürede ‘yeni normale’ adapte 
olmak durumundadırlar.

Bireysel olarak değerlendirdiğimizde 
yaşanan bu zorunlu değişiklikler 
temel deneyimlerimizi de yerinden 
sallayarak hem iş yaşantımızı 
hem boş zamanlarımızı geçirme 
biçimimizi değiştirdi. Yeni normlar, 
insanların ihtiyaçlarını tecrübe 
etme ve karşılama biçimlerini de 
etkileyerek içerikten ürünlere ve 
medyaya kadar her şeyi tüketme 
biçimimizi doğrudan etkiledi ve 
belki de etkilemeye devam edecek. 

Birçok alanda alışkanlıklarımızı 
ve hassasiyetlerimizi değiştiren bu 
pandemi kuşkusuz tüketicilerin satın 
alma davranışı üzerinde de etkilerini 
gösterdi ve göstermeye devam 
ediyor. Ülkemizde salgın haberinin 
çıktığı andan itibaren, önce eldiven, 
maske, dezenfektan, temel temizlik 
ve gıda maddeleri gibi ürünlerin 
talebinde sonra da temel tüketim 
maddelerinin satışında patlama 
yaşanarak stok ve fiyat artışı 
problemleri baş göstermişti. Uzun 
vadede nasıl olur bilinmez ancak 
her birimizin altı ay önceki alışveriş 
önceliği ile bugün aynı değilken, 
pazarlamacılar açısından ne tür 
stratejiler izlenmesi gerektiğini yine 
zaman gösterecek. 

Büyük zorlukları anlamlı 
değişime dönüştürmek elbette 
kolay olmayacak. Belki de yeni 
dünya düzeni bizi bekliyor ve 
korona virüs bize tartışmasız 
eşi görülmemiş zorlukları 
sunmaya devam ettiği sürece, 
uzun vadede daha çok 
konuşulacak gibi görünüyor…
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aşanılan bu koronavirüs 
pandemisi insanoğluna 
hangi yönde değişim 

dönüşüm yaşaması gerektiğini 
öğretti. Dünya ile entegre 
olabilmenin anahtarının dijital 
okur yazar olmak olduğunu yediden 
yetmişe herkesin anladığı bu 
dönemde, kısıtlanan özgür dolaşım 
haklarının dijital dünyada sekteye 
uğramadan devam ettiği de görüldü.

DİJİTALLEŞME NEDİR?
ABD’nin araştırma ve analizde 
uzmanlaşmış en büyük bilgi 
teknolojisi danışmanlık firması 
olan Gartner’ın IT Sözlüğü’ne göre: 
“Dijitalleşme, analogdan dijital 
forma geçme sürecidir.”. Herhangi 
bir verinin 0’lar ve 1’ler ile ifade 
edilen ikili veriye belirli bir yapıda 
dönüştürülmesi ya da kâğıt belge, 
fotoğraf gibi fiziksel ve analog 
materyallerin, elektronik ortama 
taşınması ve depolanabilmesi 
evresine verilen addır. 

Burada bir bilgiyi açalım; 1 ve 
0 makinalarda evet-hayır, açık 
kapalı, var-yok şeklinde keskin 
akış diyagramları oluşturan 
matematiksel modeldir. Her 
veriyi makina 1 ve 0’lardan oluşan 
kombinasyonlar ile kaydedip 
anlamlı veriye dönüştürür. Yani 
makinalarda gri yoktur. Ya 
siyahtır ya beyazdır. Karar verme 
süreçlerinde, veriyi analiz ederken 
çok sayıda olasılığı akıl almaz bir 
hızla yaparak doğruya en minimum 
hatayla, duygularını katmadan 
ulaşabilmektedirler. Dijital düşünce 
mantığımızda da bu algoritmanın 

benimsenmesi, veriyi analiz etme 
ve yorumlamada yapay zekânın 
hız ve kararlı duruşuna saygı 
duyulması, gelecek günlerde bir 
seçenek olmanın dışında zorunluluk 
olacaktır.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 
DİJİTALLEŞME
Dijitalleşmek artık bir seçenek 
olmanın dışında; gelecekte ayakta 
kalabilmek, mutlu yaşayabilmek, 
üretebilmek ve verimliliği 
koruyabilmek için bir zorunluluk 
haline geldi. Daha da gelecek… 

Tüm sektörlerin en az bir 
evresinde dijitalleşmenin başladığı 
günümüzde, sağlık sektörünün 
her aşamasında dijitalleşmenin 
kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir. 
Bilgi teknolojilerinin adapte 
edilmesi ile hastanelerde üretilen 
verilerin paylaşımlı kullanımı, 
verilen tedavi kararlarının daha 
gerçekçi olmasını sağladığı gibi, 
kaynakların da doğru akışının 
yolunu açtığı kesindir. 

Sağlık sektöründe hizmet veren 
hastanelerin, kliniklerin ve 
özel muayenehanelerin dijital 
süreçlerinin analiz edilmesi, 
hangi seviyede dijital mecraların 
kullanılması konularını, otorite olan 
Health Information Management 
Systems Society (HIMSS) (Sağlık 
Bilgi ve Yönetim Sistemleri 
Topluluğu) kurumu akredite eder. 
Bu topluluk uluslararası kriterlere 
göre değerlendirmelerini yapar 
ve hastanelerin dijital derecesini, 
tüm dünyada kriterleri belirleyen 
sistem olarak kullanılan Electronic 
Medical Record Adoption Model 
(EMRAM) (Elektronik Medikal 
Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) 
ile verir. Böylelikle hastane, 
dünyadaki yerini, verdiği hizmet 
kalitesini, yapmış olduğu bilimsel 
çalışmalarının paylaşımını, üyesi 
olduğu Geniş Alan Network’ü ile 
sağlamış olur. 

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 
2019 yılında Türkiye, sağlıkta 
dijitalleşme başarısı ile HIMSS 
EMRAM seviye 6 ve 7 alan 177 
hastanesi ile Amerika’dan 
sonra dünya ikincisi ülke olarak 
büyük bir başarıya imza attı.

PINAR KABİL / Bilişim Mühendisi

Homosapiens’ ten bu 
yana çok şey değişti. 

İnsanoğlu artık eskiyen 
parçalarını 3D printer 

ile yenileyebilir, 
telekinezi düşünce 

gücüyle objeleri 
hareket ettirebilir, 

biyolojik özelliklerine 
yapay zekâyı ekleyerek 
hibrit hayatına devam 
edebilir, hatta isterse 

kendi zihnini buluta 
taşıyarak sonsuza kadar 
sanal ortamda yaşamayı 
tercih edebilecek diyor, 
Google’ın mühendislik 
departmanı yöneticisi 
Ray Kurzweil. Hem de 

çok yakında! 
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PARA MI KONUŞUR VERİ Mİ? 
Burada Network kelimesini 
biraz açmakta fayda var.  Bilgi 
teknolojilerinde iki tür Network’ten 
bahsetmek mümkündür. Birinci 
Network her bir hastaneye, 
muayenehaneye, kliniğe özel, sadece 
kendi çalışanlarının bilgi ürettiği, 
kullandığı ve paylaştığı Yerel Alan 
Ağları (Local Area Network –LAN). 
Örneğin hastaneye gelen hastanın 
kayıttan, çıkıştaki reçetesine kadar 
ürettiği bilgi o hastaneye aittir ve 
inisiyatifine bağlı olarak paylaşılır 
veya paylaşılan kısmını hastane 
kendi belirler. İkinci Network 
olarak adlandırdığımız bağlantı 
ise Geniş Alan Ağları (Wide Area 
Network –WAN) dediğimiz uzak 
bağlantılar ile global ağlara internet 
altyapısını kullanarak bağlantı 
kurma, bilgi edinme, bilgi paylaşma 
platformlarıdır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nden tutun da bu Network’e 
bağlı birçok LAN ve WAN üyeliği 
ile ileri seviye görüntüleme, gen 
teknolojileri, ilaç Ar-Ge çalışmaları 
alanlarında; üretilen büyük 
veriyi kullanma, analiz etme ve 
çıkarımlarda bulunarak geleceğin 
sağlık modelini oluşturacak 
algoritmalar ile tanışma fırsatı 
sunulmaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS)’yi 
kullanan her bir bireyin teknolojiye 
olan yatkınlığı, alınacak sonucun 
yönünü de belirleyecek tek 
unsurdur. Yani ne kadar dijital 
altyapını güçlendirirsen güçlendir, 
kullanıcıların teknolojik yeniliklere 
yatkınlığını geliştiremezsen, 
istediğin verimi ne yazık ki 
alamayacaksın demektir. Eskiden 
bir tabir vardı: “Money Talks 
(para konuşur)” diye, artık bu 
söylemin güncel versiyonu “Data 
Talks (veri konuşur)” şekline 
evrildi. Artık ‘‘dataizm’’ diye bir 
kavramdan bahsediliyor. Demek 
ki veriyi üreten çiftçiler, veriyi 
işleyen fabrika ve kurumlar, 
veriyi analiz eden yöneticiler ve 
doktorlar bir arada aynı dijital 
platformlarda IP’den IP ‘ye bir bağ 
kurmak zorundalar. Kurulacak 
Network’lerde kimileri istasyon 
konumunda, kimileri bilgi dağıtımı 
konusunda var olmayı seçecek.  
Aynı Network’te var olabilmenin 

bilişim teknolojilerindeki en basit 
tanımı, aynı protokol ile görüşme 
sağlayabilecek yazılımsal ve 
donanımsal yetkinliklere sahip olup 
dijital okur yazar olmaktan geçiyor. 

DİJİTALLEŞME KİŞİYLE BAŞLAR
Sağlık sektöründe her seviye 
çalışanın olmazsa olmazı, dijital 
okur yazar yetkinliğini hep güncel 
tutması olacaktır. Bu ne demek 
peki? 

Dijitalleşmeyi bir yürüyüş bandı 
gibi düşünmek lazım. Durduğun 
noktada düşmeden kalabilmek için 
bile koşmak zorundasın. Bu nedenle 
donanım olarak sağlık sektörünün 
tüm yapmış olduğu yatırımları 
kullanacak personelin, dijital 
anlayışı ve kendisini güncel tutması 
çok önemlidir. Günümüzde durum 
böyle mi peki? Maalesef.  Yaşı, 
eğitimi, yabancı dil seviyesi, yaşadığı 
hayatı derken diğer mesleklerde 
olduğu gibi doktorlarda da 
dijitalleşmeye bakış açısı farklılıkları 
vardır. Kuşakların doğduğu tarihler, 
onların sosyal çevrelerde var olan 
sistemler ile şekillenmesinde büyük 
etki yarattığı için, bu farklılıklar 
zamanla çok daha net gözle görünür 
olabilmektedir. 

Sektörün hiyerarşisinde en üstte 
duran doktorların dijitalleşme 
seviyelerinde, kuşak farklılıkları 
nedeniyle bariz farklılık 
gözlemlenmektedir. Bir Babby-
Boomer -BB (Bebek Patlaması) 
kuşağı doktor ile bir X kuşağı doktor 

ve bir Y kuşağı doktorun dijital 
platformları kullanım farklılıkları 
neticesinde iletişim problemleri 
yaşandığı, yapılan çalışmalarda 
görülmüş bir gerçektir. Hastanelerin 
dijital altyapısında kullanılan 
onlarca bilgi edinme Network’lerinin 
etkin kullanımı hem yazılım hem 
de donanım anlamında ileri seviye 
güncel sürümünüzü kullanmanızla 
mümkündür. Yani dijitalleşmek 
sadece kurumda değil, kişilerden 
başlayarak olgunlaşan bir süreçtir.   

An itibarıyla hastanelerde üç kuşak 
ve yapay zekâ bir arada çalışmak ve 
anlaşmak aynı dijital dili kullanmak 
zorunda. Kim bu kuşaklar ve hangi 
özellikleri ile öne çıkıyorlar? Hangi 
taraflarını geliştirirler ise bu iletişim 
bağlarını makina dilinde kullanılan 
1 ve 0 seviyesine çıkartıp IP’den 
IP’ye bir iletişim kurabilirler? Kuşak 
özelliklerini biraz tanıyarak konuyu 
daha anlaşılır yapalım.

ÜSTAT KUŞAK NE DURUMDA?
Birinci kuşağımız 1945-1964 
arasında doğan Baby Boomer-
BB (Bebek Patlaması) kuşağı. 
Hayat mottoları “Çalışmak için 
yaşamak!” tır. Çok ileri seviye bir 
akademik eğitim ile üniversitelerini 
bitiren kuşak, öğrendikleriyle 
iş yapabilme yetisine sahiptir. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası, tüm 
kaynaklarda kıtlığın yaşandığından 
biriktirmeyi en iyi bilen kuşak olarak 
tanımlanır. Dönemlerinde radyo ve 
televizyonun çok etkili kullanılması 
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ancak bilişim sistemlerinin yeni yeni 
sadece endüstri alanında kullanım 
bulması neticesinde, bu kuşakta yer 
alan doktorların, dijital mecralara 
bakışı çok da olumlu değildir. 
Tüm verileri kendi belleklerinde 
tutabilen çok ileri seviye bir mikro 
işlemciye sahip, depolama alanlarını 
yedekli çalıştırabilen ve veriyi hem 
üretip hem analiz etme aşamasında 
biyolojik özelliklerini kullanan 
nadir bir topluluktur. Teknolojiden 
uzak, geleneksel yöntemleri 
kullanması neticesinde, aynı 
kuşakta olan hastaları ile iletişimi 
iyi olmasına rağmen; yeni X ve Y 
kuşağı doktorlar ile hastanelerin 
teknolojik alt yapısı onlar için pek 
bir şey ifade etmemektedir. BB 
kuşağı, kendileri haricinde sistem 
içerisinde yer alan diğer doktor ve 
ekiplere hiçbir zaman tam güven 
duymamaktadırlar. Son kararı 
hep kendileri vermek istedikleri 
için yapay zekâ da onlar için yok 
hükmündedir. Daha çok hoca 
niteliğinde olan bu üstatlarımızın, 
günün birinde güncel sürümlerini 
indirip, dijitalleşme süreçlerini 
tamamladığını düşünmek bile 
heyecan vericidir. Bu topluluğun o 
eşsiz akademik bilgilerinin, büyük 
bir havuzda toplanarak paylaşıma 
açılması, verinin analiz edilerek 
teknolojiyle yoğrulması, birçok yeni 
yetişen doktora da ilham verecektir. 

TEŞHİS KOYMA SIRASI BİLİŞİM 
MÜHENDİSLERİNDE 
Bu durumu yaşayan hekimlerimize 
yüksek müsaadeleri ile teşhisi koyup 
tedaviyi de planlayalım.

Bu üstatlarımız her gün düzenli 
olarak dijitalleşmeli, dijital okur 
yazar olmalı, hastane otomasyonunu 
ve dünyadaki sağlık alanındaki 
tüm bilgi ve belgelere ulaşım 
yollarını kullanabilir seviyeye 
kendisini taşımalıdır. Yani 
kendisinin sürümünü her altı ayda 
bir güncelleme geldiğinde indirip 
yüklemeli ve hep güncel kalmalıdır. 
Bu kuşak torunları ile en iyi anlaşan 
kuşak olma özelliğini taşır. Torunlar 
ya Y kuşağı ya da Z kuşağı ve 
dijital mecraları kullanımları alfa 
seviyesinde olduğu için, bu kanaldan 
yardım alarak dijitalleşme açıklarını 

kapatabilirler. 

Hocam, yol açıcı, vizyoner ve 
mentör olmak için yaratılmışsın. 
X’in fikirlerine en doğru değeri verip 
Y’ye pozitif yönden yaklaşmalısın 
ki geleceğin bilim insanlarını 
yetiştirmede çok büyük bir etkin 
olsun. İleri seviye dijital platformları 
kullanmaktan korkmadan, o 
senin tecrübenden, sen de onun 
güncel sürümünden faydalanarak, 
her ikinizin en iyi versiyonlarını 
ortaya çıkartmalısın. Hem dijital 
dünyanın nimetlerini kullanarak 
artık evden bile çalışabilirsin. Bugün 
dijitalleşmiş cerrahların, oturdukları 
yerden robotik cerrahi dijital 
altyapısını kullanarak, dünyanın 
başka bir ucundaki hastayı ameliyat 
edebildiklerini görmedik mi?

Burada bir parantez açmakta fayda 
görüyorum.  ‘Dijital Yetmezlik’ 
semptomlarını gösterenler sadece 
BB kuşağı ile sınırlı değil, birçok X 
kuşağına da rastlamak mümkün. 
Y kuşağı zaten dijitalin içinde 
doğdukları için, analog tarafları 
neredeyse hiç yok gibi, onların da bu 
yapay zekâya olan düşkünlükleri ve 
dijital mecralarda ömrünün büyük 
bir yüzdesini geçirmesi çok da tercih 
edilen bir durum değil. Hatta bazen 
özgüven patlamasıyla ayakları yere 
basmadığını da söylemek mümkün. 
Onlara da “Dijital detoks “u 
önermek gerekir. 

Sonuç olarak; Google’ın 
mühendislik departmanı yöneticisi 
Ray Kurzweil’in öngörülerinde dediği 
gibi, 2030 yılında yapay zekâ, 

dünyada 800 milyon kişinin 
işini elinden alacak, buna sağlık 
sektörünün de büyük bir kısmı 
dahil. Aynı yıllarda insanoğlu 
birçok parçasını yapay 
parçalar ile ya değiştirecek 
ya da modifiye edecek ve 
hibrit olarak yaşamını 
sürdürecek, hatta zihnini 
buluta yükleyerek sonsuzluğa 
kadar yaşamı tecrübe edecek 
diye konuşmalar da yapılmıyor 
değil…

Yaşanılan bu koronavirüs pandemisi 
insanoğluna iki yönde değişim 
dönüşüm yaşaması gerektiğini 
öğretti. Birincisi dijital okur yazar 
olabilmek, yapay zekâyla yaşamayı 
benimsemek. İkincisi ise mental 
olarak, zihinlerin karanlık 
köşelerini ışığa çıkartabilmek. 

Zihni parlatmak ve zararlı 
set edilmiş birçok yazılımdan 
kurtulmak, tam bir düzenleme 
yapıp, açık olan dosyaları kapatmak, 
yarım kalan bitirilmemiş dosyaları 
çöpe atmak ya da tamamlamak, 
silinmesi gereken unutulmuş ve 
hafızada boş boş yer kaplayan 
dosyaları silmek ve yeni dosyalara 
yer açmak gibi birçok mental 
temizliğin yapılması için bir zaman 
tanındı insanoğluna…

Teşhis doğru olmazsa, tedavi de 
doğru olmaz, tedavi doğru olmazsa 
hem kaynak israfı olur hem de 
hasta ziyanı kaçınılmazdır. Yeni 
hastalığımız ‘Dijital Yetmezlik’.  
Aşısı yok, zamanla bağımlılık 
geliştirmek şart!
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Dijitalleşme ajandası olan yüzlerce şirketin 
bağımsız ofis çalışma anlayışları, mekân 

iyileştirmeleri, esnek çalışma saatleri veya 
haftada bir evden çalışmaları dijitalleşme 

anlayışlarının henüz oturmadığını bize gösterdi. 
Bu bağlamda, yıllardır rölantide giden şirketler, 
pandemi döneminde dijitalleşmenin ne anlam 
ifade ettiğini daha derin düşünme ve hareket 

alma sürecine de girdi. 

PANDEMİ  
DÖNEMİNDE  

ÇALIŞANLARI 
YOLDA TUTMAK
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a Fontaine’in ‘Ağustos 
Böceği ve Karınca’ 

hikayesini bilirsiniz. Hikâyeye göre 
karınca tüm yaz çalışıp yiyecek 
biriktirirken, ağustos böceği saz 
çalıp şarkı söylemiş, kış gelince 
de karıncaya muhtaç olmuştur. 
Buradan çıkarılacak ders bellidir: 
“Hiç çalışkanlık ile tembellik bir 
olur mu?” Evet, doğru bir tez belki 
ama bir de anti-tezi var bu işin… 
Ağustos böceğinin hayatını bilenler, 
bu hikâyenin böyle olamayacağını 
da bilirler. 17 yıl toprak altında 
kalan ağustos böceği yeryüzüne 
çıktıktan sonra sadece 4 haftalık 
bir ömre sahiptir. Bu 4 haftayı eş 
arayarak geçiren ağustos böceği 
(ki bu yüzden ona cırcır böceği de 
denir) eşleştikten sonra ölür ve 
doğal olarak kışın yaşamayacağı 
için yiyecek biriktirmesinin de bir 
anlamı yoktur. Bir diğer antitez 
de ağustos böceğinin saz çalıp 
şarkı söylemesi belki onun sanatçı 
kişiliğindendir ve bu durumda 
yaşam hakkı gereği fırsat eşitliği 
ilkesinin uygulanması gerekir. Aynı 
şey karınca için de geçerlidir. O da 
çalışkan kişiliği ile hareket etmekte, 
mülkiyet hakkı gereği kendisini 
ve geleceğini garanti altına almak 
istemektedir. 
Tamam da bu hikâyenin bizimle 
ne ilgisi var? Birincisi, karınca 
sürülerinin hayatta kalma davranışı 
ile başarılı organizasyonların 
hayatta kalma davranışı arasında 
şaşırtıcı bir benzerlik var ki aslına 
bakarsanız bu başka bir yazı 
konusu… İkincisi ise pandemi 
döneminden önce karınca gibi 
çalışırken şimdi ağustos böceğine 
dönmüş gibi hissediyor olabilir 
miyiz? Ne dersiniz? 

İŞ VE ÖZEL HAYAT 
DENGESİ SORUNSALI
Bazen krizler, gelişimin ve değişimin 
en önemli tetikleyicisi olabiliyor. 
Evet, değerler değişiyor; çalışmak 
yaşamdaki merkezi konumundan 
çıkıyor belki. Geçmişte iş hayatı, 
varoluşa anlam kazandırmaya 
fazlasıyla yetmekteydi. Ancak, bu 
yaklaşım artık eskidi. Artık bireyi 
tanımlamayı sağlayan tek unsur 
işi değil, kişinin daha bütüncül bir 
şekilde kendini gerçekleştirmesine 
imkân sunan bir dengeye özlem 
yaygınlaşıyor. Artık bir yandan 
hayatı kazanırken, diğer yandan 
onu nasıl kaçırmayacağımızı 
sorguluyoruz. Tıpkı ağustos böceği 
ve karınca hikayesindeki gibi. İşte 
tam da bu dönemde çalışanlar bu 
dengeyle sınanıyor.

YENİ İŞ MODELLERİ VE 
FIRSATLAR
Dünyayı ve Türkiye’yi derinden 
etkilemeye devam eden salgın, 
işverenleri olduğu gibi çalışanların 
da büyük bölümünü etkiledi. Her 
sektörden sayıları binlerce kişiyi 
bulan işten çıkarmalar…Şirketlerine 
her şeylerini vermiş binlerce kişi bu 
yeniden yapılanma veya küçülme 
nedeniyle kendilerini değersiz 
hissetti. Birçok insan kendini 
toparlamakta zorlandı. Bazıları 

ilk şoku atlattıktan sonra her şeyi 
masaya yatırdı ve fırsatları nasıl 
değerlendireceğine odaklandı. 
Bazıları ise işsizlikle beraber 
daha fazla zamana sahip olurken, 
birçok yeni uğraşla iş-yaşam 
dengesini sağladı ve yaşamlarını 
daha doyumlu hale getirdi. Büyük 
çoğunluk ise hızlı bir geçişle uzaktan 
çalışma alternatifine zorunlu geçiş 
yaptı. Şirketlerin büyük bir kısmı 
daha önceden hazırlıklı olmadıkları 
bu duruma adapte olmak için 
stratejilerini değiştirmek zorunda 
kaldı. Ve tabii bir de kamusal 
ve sosyal mesafenin korunması 
gereken bir ortamda çalışmak 
durumunda olanlar vardı.

YENİ DÜZENDE ÇALIŞMAYI 
KOLAYLAŞTIRMAK
Bir kere önce şunu görmek 
gerekiyor. İlk kez tüm rolleri 
üstlenmiş olarak dört duvar 
arasında sıkışıp kaldık. Bir iş 
kadını aynı zamanda bir anne, eş 
ve ev kadını olarak da toplumsal ve 
kişisel rolünü tek bir çatı altında 
ayırmadan kullanmak durumunda 
kaldı. Keza aynı durum erkekler için 
de geçerli.
Bunun dışında online ortama, 
esnek çalışma saatlerine 
ve evden çalışmaya hazır 
olunmadan geçmek durumunda 
kalan birçok işletme yönetim 
açısından zorlanırken çalışanlar da 

ÖZNUR SELÇUK
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bu ayarı sağlamakta zorlandı. 
Bilhassa bu dönemde çalışanın 
yolda tutulması ve motivasyon 
kazandırılması önem arz etmeye 
başladı. Peki bunu nasıl sağlayalım?  

1. V.U.C.A. dünyasına adım atın

Şirketlerin çalışmak zorunda 
olduğu dijital iş ortamlarında, 
sistemler gitgide kompleksleşiyor 
ve bu zamana kadar uygulanan 
yönetim ve liderlik yasaları artık 
yetmiyor. V.U.C.A. dünyasına boyun 
eğmeyecek liderlik yasalarına ihtiyaç 
duyuluyor. 
Nedir V.U.C.A.? Değişken 
(volatile), belirsiz (uncertain), 
karmaşık (complex) ve muğlak 
(ambigious) anlamına gelen 
kelimelerin baş harflerinden oluşan 
VUCA kavramı, bu dönemde 
gemiyi rotada tutmak ve liderler-
yöneticilerin beceri geliştirmeleri 
için son derece önemli. “Baş nereye 
giderse ayaklar oraya gider.” Tam da 
atasözünün işaret ettiği gibi…

2. Kişisel disiplin oluşturmaya 
destek olun

Her gün belli saatte hazırlanıp aynı 
yoldan aynı ofise ve aynı insanların 
arasına giren çalışanlar bir anda 
bu döngünün dışına çıktıklarında, 
kendilerini kaybolmuş ve yalnız 
hissetti. Bu nedenle günlük yaşam 
disiplini çok önemli hale geldi. 
Rutinleri yerine getirmek bu 
dönemde önemli. Yöneticilerin 
sabahları belli bir saatte örneğin 
yarım saatlik görüşmelerle 
ekiplerden o gün sonunda ne 
beklediklerini netleştirmeleri ve 
her günün sonunda da günü kısaca 
değerlendirdikleri görüşmeler 
yapmaları faydalı olabilir. 
Dinamiklerinize uygun olarak 
belirleyeceğiniz bir yöntem, 
işlerin doğru ve planlı işlemesini 
sağlayacağı gibi evden çalışmaya 
alışık olmayan çalışanların da belli 
bir sanal iş disiplinine kendilerini 
adapte etmelerine yardım edecektir.

3. Çalışanlarınızı koruyun 

Bu süreci yönetmek üzere 
şirketlerin öncelikle iş yerlerinde 
çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve 
psikolojik sağlığını korumak üzere 

en üst seviyede önlemler almaları 
gerekliliği kaçınılmaz. 
Bu dönemde yaşanan korku ve 
gelecekle ilgili kaygılar bireylerde 
blokajlar oluşmasına neden oldu. 
Daha önce yaşanan pandemilerde 
edinilen tecrübeler, önceden 
hiçbir şikayeti olmayan bireylerde 
de depresif belirtilerin, değişik 
derecede kaygı bozukluklarının, 
travma sonrası stres bozukluklarının 
gelişebileceğini gösterdi. Şirketlerin 
bunu göz ardı etmeleri mümkün 
değil. 
Şirket liderlerinin çalışanlar ile 
yakın iletişimde olmaları önem 
arz ediyor. “Nasılsın?” demek 
ama “Gerçekten nasılsın? Kendini 
nasıl hissediyorsun? Senin için 
yapabileceğim bir şey var mı? Bir 
fikrin, katkı sağlayabileceğin bir 
konu var mı?” 
Aynı zamanda rutinin dışına çıkıp 
çalışanlarınıza mutluluk verecek ve 
anlamlı olabilecek farklı aktiviteleri 

bulmaya ve bu aktiviteleri onlarla 
buluşturmaya da gayret sarf 
edilmeli. Ne gibi? Mesela, online 
yoga/minfulness temelli eğitimler, 
sanatsal etkinlikler…Tabii bunu 
çalışanlarınıza sorarak, örneğin 
mini bir anket ile ihtiyaçları 
ve beklentileri belirleyerek de 
yapabilirsiniz.

4. Ekibin moralini  
yüksek tutun

Bir lider olarak, ekibi güvende 
tutmak, etkili uzaktan çalışma 
politikaları oluşturmak gerekiyor. 
Toplantılarda günlerini nasıl daha 
verimli kullanacaklarını sağlayacak 
fikirleri paylaşın, herkesin yorum 
yapmasını sağlayın, ekibinizi motive 
edin. Kimsenin yalnızlaşmasına izin 
vermeyin. Bu dönemde bazı yan 
haklar getirmenin çalışanı yolda 
tutacağı aşikâr. 
Burada önemli bir nokta var ki; 
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kişinin zaman ve imkân kısıtının 
olması onu harekete geçiren 
önemli bir motivatördü. Şimdi 
ise işte geçireceğimiz zaman sınırı 
esnek çalışma saatleri ile ihlal 
edildiği gibi, imkanların da kısıtlı 
olması motivasyon faktörlerini 
yeniden değerlendirmeyi gerektirdi. 
Öz değerler, inançlar, hayaller, 
hedefler bir kez daha gündeme 
geldi. Tüm bunlar pusulayı kişinin 
kendisine yöneltmesine sebebiyet 
verdi. 

5. Kriz ekibi oluşturun
“En iyiler bilir ki, her krizde 
iki faz vardır; ilki krizi 
yönetmeye çalıştığın, ikincisi 
de krizden öğrenmeye 
başladığın. Başarmak için 
ikisine de ihtiyaç var.” der Marc 
MacCormack.  
Kurumdan kuruma farklılık 
göstermekle birlikte kriz 
dönemlerinde mevcut görevlerinin 

yerine krize odaklanacak bir ekip 
kurulmalı. Gelişmeleri direkt 
olarak raporlayan bir yönetici tayin 
edilmeli ve her departmandan 
bir kişi de bu lideri desteklemeli. 
Çalışanların sağlığının takibi, 
motivasyonu ve performansı 
dışında, finansal risk yönetimi 
ve kriz planı geliştirmek, tedarik 
zincirinin kontrolü, müşteri 
talepleri, pazarlama ve satış 
planlarının revizesi, ilgili dış 
paydaşlarla koordinasyon ve iletişim 
gibi sektörünüze özel iş tanımları 
yapılmalı. 

6. Kriz protokolleri hazırlayın

Kriz dönemlerinde protokol ve 
prosedürler oluşturmanın ne kadar 
gerekli olduğunu hep beraber 
deneyimledik. Anlaşılan o ki bu 
dönemlerde hangi teknik araçların, 
uygulamaların nasıl kullanılacağı 
konusunda protokoller hazırlanması 
aşamasına, hükümetler dahil 
olmak üzere kimse hazır değildi. 
Bu protokolleri oluştururken 
çalışanların da önerilerinin alınması 
gerekliliği kaçınılmaz tabii.
Hazırlanan protokolün 
etkinliği, kararların ve sürecin 
uygulanabilirliği ve herkesin kriz 
planlarını doğru şekilde anlayıp 
anlamadığını ortaya koymak üzere 
simülasyonlar yapılmalı. Bu sayede 
şirketler, yıkıcı durumlarda hızlı ve 
esnek davranabilmeyi öğrenip kritik 
konularda hazırlıkların tam olup 
olmadığını önceden fark edebilirler.

7. Obsesif kontrol ihtiyaçlarını 
bırakın
Evden çalışma, Türkiye’de hala 
birçok yönetici ve çalışan açısından 
hem mental hem de psikolojik 
açıdan kolay değil. 
Özellikle pandemi sürecinde 
çalışanların özel yaşamlarıyla iş 
yaşamlarının da birbirine gireceği 
gerçeği unutulmamalı. Bu dönemde 
yöneticilerin çalışanlarını sürekli 
arayarak, gerçekten zamanlarını 
çalışarak geçirip geçirmediklerini 
kontrol etmemesi öneriliyor. 
Kontrol sağlanması gereken ve 
gerekmeyenler ayırt edilmeli.
Elzem olmayan konuların 
ilk zamanlarda zamanında 
tamamlanamıyor olması, 

çalışanların yeni düzene 
adaptasyonda yaşadıklarıyla ilgili 
sorunlardan kaynaklanabilir. 
Çalışana esneklik göstermek, 
mentorluk ve koçluk desteği vermek 
faydalı olacaktır. Bu çalışana 
güven de vereceğinden, korkarak 
değil, deneyerek öğrenmeyi teşvik 
edecektir.

8. Video ve telekonferans 
kültürü edinin 
Çoğu firmanın evden çalışmaya 
başlaması ile beraber, alışkın 
olduğumuz yüz yüze toplantılar, 
eğitimler, satışlar bir süre için 
askıya alındı. Yüz yüze görüşmelerin 
yerine video ve telekonferans ile 
iletişim tercih edilmeye başlandı. Bu 
yöntem aynı zamanda maliyetleri de 
düşürüyor hem zaman hem ulaşım 
tarafında ciddi tasarruflar sağlıyor. 
Salgın sonrasında da bu yöntemlere 
adapte olan firmaların bu alışkanlığı 
devam ettirmesi bekleniyor. 
Bu durum sizin için ne kadar 
yeniyse, personeliniz için de o 
kadar yeni. Bu bağlamda uzaktan 
yönetimle ilgili yetkinliği olmayan 
yöneticilerin hızlıca bu alanda eğitim 
almaları gerekliliği kaçınılmaz. 
İşletmelerin aynı zamanda bu 
konuyla ilgili platformlardan 
eğitimler seçip çalışanlarını bu 
eğitimleri almaya teşvik etmeleri 
hızlı, hesaplı ve akıllı bir seçim 
olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken birkaç 
püf nokta var: konferans, toplantı 
saati ve içeriğini önceden paylaşın. 
Toplantı, video ve eğitimlerinizin 
süresini doğru ayarlayın. İnsanlar 
ev ortamındayken çok fazla 
dikkat dağıtıcı element olduğunu 
unutmayın.

Sorun büyük, çözümler komplekstir. 
Denetim ve yönetim danışmanlığı 
firması Deloitte, virüsün çok büyük 
ve henüz tam ölçülemeyen bir 
etkisi olduğuna dikkati çekiyor. Bu 
noktada işletmelerin alacağı tedbir 
ve değişim kararları hem işletmenin 
hem de ülkenin geleceği için 
belirleyici olacaktır. Bugün insanı 
odağına koyduğunu ifade eden, 
çalışan mutluluğunu vizyonuna 
ekleyen şirketlerin önemli bir 
testten geçtiği aşikardır. 
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Evrimsel süreçte bazı 
duyguların hem bireyi 
hem de türü koruduğu 
bir gerçek. Bununla 
birlikte belirsizlik 
durumunun bu kadar 
fazla olduğu bir süreçte 
en az virüs kadar hızla 
yayılan bazı duygularla 
da sağlıklı başa çıkma 
yollarını geliştirmek 
gerek. 

MINDFULNESS 
İLE DUYGUSAL 

DAYANIKLILIĞI 
ARTIRMAK 
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indfulness’ı Doğu 
felsefesinden Batı 
toplumlarının 

odağına taşıyan Prof Dr. Jon Kabat-
Zinn’dir. Mindfulness; bilinçli olarak 
yani bilerek ve isteyerek dikkati 
şimdiki ana yönlendirmek, anda 
yaşanan deneyimleri fark etmek 
ve yargılamadan bu fark edilenlere 
nasıl yaklaşacağımızı, onlarla nasıl 
bir ilişki kuracağımızı seçmek 
demek.

ŞİMDİ'NİN GÜCÜ
Şimdiye döndüğümüzde, 
deneyimlerin duygu, düşünce 
ve bedensel hislerle kendini 
ifade ettiğini görürüz. Ve bu 
deneyimlerin de genelde üç grupta 
toplandığını fark ederiz; hoşumuza 
gidenler, nötr yani pek bir his 
uyandırmayanlar ve hoşumuza 
gitmeyenler.
Hoşumuza giden deneyimleri fark 
etmek keyiflidir, hatta deneyimi 
duyuların da yardımıyla genişletip 
derinleştirdiğimizde, bu keyif alma 
halinin arttığını görürüz. Çayınızı 
farkındalıkla içmek, yemeğinizi 
farkındalıkla yemek, gün batarken 
deniz kenarında farkındalıkla 
yürümek sizde tarifsiz hisler 
uyandırabilir.
Diğer yandan, şimdiki anın içinde 
her zaman hoşumuza giden ve keyif 
veren deneyimler yoktur.
Bazen de şimdiye döndüğümüzde 
acı verici deneyimlerin, durmayan 
düşünceler selinin ve zorlayıcı 
duyguların bizi beklediğini görürüz. 
Ve mindful olmak yani farkında 
olmak, bu anlarda bizi daha da 
zorlayabilir, acının varlığını daha 
fazla fark etmek canımızı yakabilir.

FARKINDALIĞIN 
FARKINDALIĞI
Bu noktada, Mindfulness’ın 
yazının başındaki tanımına 
yeniden dönmek gerekir. ‘Dikkat 
etmek, fark etmek’ ve hemen 
ardından ‘fark edilenlere nasıl 
yaklaşacağımızı, onlarla nasıl 
ilişki kuracağımızı seçmek’ 
gelir. Belki de Mindfulness’ın en 
önemli farkı yaratan kısmı da budur: 
Fark edilenlere otomatik tepkiler 
değil; seçilmiş, bilinçli yanıtlar 
vermek, onlar olurken kendi içsel 
tavrımızı seçebilmek.
Ve biliyoruz ki hayatı çoğu zaman 
tepkisel yaşıyoruz. Hatta andaki 
deneyimin tam olarak ne olduğunu 
(duygu, düşünce, bedensel hisler) 
anlamadan yapıyoruz bunu. 
Deneyim yaşanıyor, bitiyor ve biz 
ne olup bittiğinin farkında bile 
olmuyoruz.  “Ne düşündüm ne 
hissettim, bunların bedende bir 
yansıması oldu mu, bu deneyime 
nasıl yaklaştım, böyle yaklaşmak 
nasıldı, daha farklı nasıl olabilirdi?” 
gibi detayları sorguladığımızda 
ise anlara hâkim olma, anda 
olanlara farkında ve seçilmiş 
yanıtlar verebilme yeteneğimizi 
geliştirebiliyoruz.
Peki, şimdiki anda kaygı gibi 
zorlayıcı duyguları yaşarken onlarla 
nasıl sağlıklı ilişki kuracağımızı
Mindfulness’ın yardımı ile 
öğrenebilir miyiz? Yanıt evet.

KAYGINI YÖNET
Düşünüyor olmak bu dünyada sadece 
insana bahşedilmiş bir ödül gibi. 
Düşündüğümüz için türümüz ilerledi 
ve bugüne gelebildi. Diğer yandan 
şunu da görüyoruz, düşünmek bazen 
de işleri zorlaştırabiliyor. Evrenin 
mizah anlayışı böyle sanırım, her şey 
diğer kutbu ile geliyor. 
Hepimizin günde yaklaşık 70 bin 
ila 125 bin arasında düşüncemiz 
olduğu söyleniyor. Bunlardan 80 
bini öz konuşma, yani kendimize 
genellikle kendimiz hakkında 
yaptığımız konuşmalar. Bunların da 
%80 kadarı negatif düşünceler. Ve 
düşüncelerin içeriğine baktığımızda 
negatif düşüncelerin çoğu, kötü 
sonla biten film senaryoları gibi. 
Yine başka bir araştırma da 

endişelerimizin %85’inin hiçbir 
zaman gerçekleşmediğini söylüyor. 
Araştırmaya katılanlara “Peki 
endişelendiğiniz şeyle ilgili önceden 
yapabileceğiniz bir şey var mıydı?” 
sorusuna ‘evet’ diyenlerle birlikte 
gerçekleşmeyen endişe oranı %97’ye 
çıkıyor.
Tabi ki şu an içinden geçtiğimiz 
pandemi döneminde bu oranlar 
değişiklik gösterebilir. Ama asıl 
mesaj durmayan düşünceler 
radyosunun işleri biraz zorlaştırdığı, 
bizi gerçeklikten koparabildiği…

UYGULAMAYA DAİR
Kaygı gibi zorlayıcı duygular 
konusunda farkındalığımızı 
geliştirmek için bir yöntem, 
düşüncelerin hikayelerini fark etmek 
olabilir. 
Bunun için ‘Düşüncelerin 
Farkındalığı / Mindfulness 
Meditasyonu’ uygulayabilirsiniz 
mesela. Bu meditasyonda belli 
metaforlarla düşünceleri dışarıdan 
izliyoruz. Mesela kendimizi bir 
sinema salonunda hayal ediyoruz, 
aklımızdan geçen düşüncelerin 
sırayla sinema perdesine yansıdığını 
hayal ediyoruz. Biz perdedeki 
sahneleri izleyip onlara birer isim 
veriyoruz. Mesela, “Öz eleştiri, … 
için pişmanlık, … olacak kaygısı”. 
Bu tekniğe etiketleme tekniği 
diyoruz. Bunu yaptıkça, düşüncenin 
içinden dışarı değil, dışarıdan 
düşünceye bakma becerimiz 
gelişiyor. Yine sadece meditasyonla 
değil, gün içinde de zihin düşünce 
sarmalları içine girdiğinde, bir adım 
geri çekilip onları etiketleyebiliriz.  
Düşünce sarmallarını azaltmak için 
bir diğer basit yöntem de o anda 
ne yaptığına dikkati vermek, yani 
andaki gerçekliğe dönmek. 
Mesela yemek yerken sadece yemekle 
ilgilenmek, tabaktaki yiyeceklerin 
renklerini, şekillerini fark etmek, 
yeme eylemi sırasında 5 duyuda 
neler olduğunu fark etmek. Bunun 
için içinizden bu eylemleri bir cümle 
ile tekrarlamanızı öneririm. Mesela: 
“Şimdi yemek yiyorum, şimdi çayımı 
içiyorum, şimdi dinleniyorum…” 
gibi.
Diğer yandan Mindfulness bize 
duygu yaşanmaya başladığında 
da yapabileceğimiz şeyler 

MERVE KARAKUŞ/  Mindfulness Eğitmeni
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olduğunu söylüyor. Mesela 
onu reddetmemek, ona 
direnmemek ve onu sağlıklı bir 
şekilde yaşamak. Zor duyguları 
çoğumuz pek sevmesek de onlar 
insan olma deneyiminin parçası ve 
bu yüzden duygu geldiğinde, onu 
fark etmek çok değerli.
Peki Mindfulness duygusal 
dayanıklılığımızı artırmada bize nasıl 
yardım edebilir?

4 ADIMDA 
DUYGULAR PRATİĞİ
Zor bir duygunun içindeyken 
aşağıdaki 4 adımı izleyerek 
Mindfulness temelinde bu duyguyu 
daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Biz 
buna R.A.I.N veya ‘Duygular Pratiği’ 
diyoruz. İngilizce Recognize 
(Fark et), Allow (İzin ver), 
Investigate (Araştır) ve Non-
Identify (Kendinle tanımlama) 
adımlarının baş harflerinden 
oluşuyor.

1- Duyguyu Fark Etmek
Yapılan çalışmalar, duyguları 
tanımlamanın yani o an ne 
hissettiğini belki içinden bir kelime 
ile söylemenin, zorlayıcı duyguyu 
düzenlediğini, beynin düşünen, 
analiz eden, karar veren bölümünü 
devreye aldığını ve duygunun kişi 
üzerinde yarattığı baskıyı anında 
azalttığını gösteriyor.
Peki duyguyu nasıl fark edeceğiz? 
Birkaç basit adımda Mindfulness’ı 
da dahil ederek şunları yapabiliriz. 
Zorlayıcı bir duygu geldiğinde;
l Bir an için duralım.
l Karnımıza doğru birkaç derin 
nefes alalım. (Derin nefes almak 
parasempatik sinir sistemini aktive 
edecektir.)
l Kendimize içimizden yumuşak bir 
sesle ve acele etmeden soralım: “Bu 
anda hangi duyguyu hissediyorum?” 
l Ve duygunun ne olduğunu fark 
ettiğinizde bir kelime ile onun ismini 
içimizden söyleyelim.
Mesela; kaygı, öfke, hayal kırıklığı 
gibi.

2- Duyguyu Yaşamak için 
Kendimize İzin Vermek
Pek çoğumuzda bazı duyguların 
hissedilmesinin yanlış olduğu algısı 
vardır. “Böyle hissetmemeliyim.”, 

“Bu duyguyu hissetmem yanlış.” 
gibi cümleler size de yabancı 
gelmeyecektir. Oysa tüm duygular 
insan olma deneyiminin parçasıdır 
ve herkes tarafından hissedilir. 
Yine çalışmalar, özellikle zorlayıcı 
duygu ve durumların içindeyken 
onlara karşı direnmenin, onları daha 
kalıcı hale getirdiğini gösteriyor. 
Direnmek o duygunun bize daha 
fazla yapışmasına, içinde kaldığımız 
sürenin uzamasına neden oluyor. 
Direndiğimiz şey güçleniyor.
Özetle bu adımda basitçe duyguya 
izin veriyoruz. Bunun için içinizden 
yumuşak bir sesle mesela: “Tamam 
seni görüyorum.” diyebilirsiniz.

3- Duyguyu İncelemek
Duygunun içindeyken ona yakından 
bakabilmek, yine duygusal 
farkındalığımızı artırıyor. Bu adımda 
önceki adımlarda fark edip onu bir 
kelime ile tanımladığımız ve ona izin 
verdiğimiz bu duygunun kendini 
nasıl ifade ettiğini araştırıyoruz. 
Ve bu duyguyla ilişkili hikâyede ya 
da nedenlerde kaybolmadan, onun 
bedendeki yansımasına bakmak 
buna yardımcı oluyor.
Diyelim ki bu duygu ‘kaygı’ olsun. 
İçinizden, yumuşak bir sesle 
sorabilirsiniz: “Kaygıyı bedende 
nerede hissediyorum?” Duygunun 
bedendeki yansımalarını fark etmek 
için yine acele etmeyin. 
Muhtemel yanıtlardan birkaçı şöyle 
olabilir: “Göğüs bölgesinde basınç, 
karın bölgesinde burulma hissi, 
başın etrafında ağrı…” gibi.

4- Duyguyu Kendimizle 
Özdeşleştirmemek
Bir duygunun varlığından çok sorun 
yaratan şey, o duyguya yüklediğimiz 
anlamlar oluyor. Ve bir duygu sadece 
bir duygu iken, biz bir süre sonra 
duyguyla kendimizi tanımlamaya 
başlayabiliyoruz. Örneğin “Kaygı 
hissediyorum.” cümlesi bir süre 
sonra “Ben kaygılı bir insanım.” a 
dönüşebiliyor.
Oysa duyguları hava durumu 
gibi görmek, onların doğasını, 
geldiğini, bir süre kaldığını, 
geçtiğini fark etmek, onları daha 
az kişiselleştirmemize yardım 
edebiliyor. Böylece duyguyla aramıza 
biraz mesafe koyabiliyoruz. Bu da 
onlar üzerinde çalışmak, onlarla yeni 

ve sağlıklı ilişkiler kurmak için bize 
alan yaratıyor.
Evet bu 4 adımda duygular pratiğini, 
zor duyguların içindeyken her 
defasında uygulayabilirsiniz:
“Fark et, İzin ver, Araştır ve 
Kendinle Özdeşleştirme!”

Mindfulness uygulamak deyince 
aklıma hep Tibetlilerden öğrendiğim 
ve çok sevdiğim bir hikâye gelir…

Her Yeri Halıyla Kaplayan 
Adam
Bir zamanlar Tibet’te bir adam 
yaşarmış. Adam her yere çıplak 
ayak gidermiş. Taşlar, kayalar, cam 
parçaları, sıcak kumlar ayaklarını 
harap edermiş. Ayakları hep 
yara bere içindeymiş. Bir sabah 
uyanmış ve heyecanla: “Buldum! 
Ne yapacağımı buldum! Neden 
daha önce düşünemedim? Ne kadar 
aptalım. Tabi ki gittiğim her yere halı 
taşırsam ve bastığım her yeri halıyla 
kaplarsam ayaklarım acımaz.” demiş.
Biliyorum çoğumuz şunu 
diyor: “Gittiği her yeri halıyla 
kaplamaktansa ayağına ayakkabı 
giyse ya!”.
Doğru, aklın yolu bir değil mi? Ama 
bu eski Tibet hikayesi bize düşünmek 
için başka bir şeyi işaret ediyor. 
Biz de dış dünyada olan olayları, 
durumları, insanları değiştirirsek, 
canımızın yanmayacağı yanılgısıyla 
yaşamıyor muyuz çoğu zaman? Ve 
içinde olduğumuz çaba yine çoğu 
zaman fark etmeden onları kontrol 
etme arzusuna yönelik olmuyor 
mu? Siz hiç her yeri halıyla kaplama 
planları yapmıyor musunuz?

Mindfulness çalışmak, duygu, 
düşünce ve beden farkındalığımızı 
artırmak, dışarıda olanları yönetme 
çabasının ötesinde, onların 
içeri yansımasına odaklanmak, 
yaşananlara ‘tepki yerine yanıt’ 
vermeyi geliştirmektir. Varoluşçu 
Psikiyatrinin kuramcısı Viktor 
Frankl’ın dediği gibi: “Etki ile 
tepki arasında bir boşluk vardır. O 
boşlukta ise özgürlüğümüz, hangi 
tepkiyi vereceğimizi seçebilme 
gücümüz vardır.” 
Uyandığınız her yeni günde 
‘ayağınıza giyeceğiniz 
ayakkabılarınızı seçme 
özgürlüğünüz olması’ dileğiyle…
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