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YAYIN SAH!B!
Türk!ye Sa"lık Endüstr!s! #$verenler! Send!kası 

#kt!sad! #$letmes!

!MT!YAZ SAH!B! 
MET!N DEM!R 

SORUMLU YAZI !"LER! MÜDÜRÜ
TÜNAY "AH!N

REKLAM VE TANITIM 
YÖNETMEN! 
FERDA TEM!R 

GENEL YAYIN YÖNETMEN! 
MURAT SELÇUK

GENEL KOORD!NATÖR
U#UR MUMAY

ED!TORYAL YÖNETMEN
ÖZNUR SELÇUK

GÖRSEL SANAT YÖNETMEN!
MUSTAFA ÖZEN

DANI"MA KURULU
PROF. DR. JÜL!DE YILDIRIM ÖCAL

DR.SEYFULLAH DA#ISTANLI
DR.EROL ÖZENSOY

ONUR ÖZCAN 
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ

F!KRET KÜÇÜKDEVEC!
M. ALPER ERYA"AR
!. CEM TÜRKER
F!KRET AYDIN
HAM! TÜRKEL!

BÜLENT MUTLU 
ÖZGÜR KAYHAN

AV. MURAT ÖZDEM!R

YAYIN DANI"MANI 

www.fort$ks.com
$let$%$m@fort$ks.com

DE#!RMENYOLU CADDES! KUMRU SOKAK 
NO:10/13 KÜÇÜKYALI/!STANBUL

(216) 606 20 56

BASKI VE C!LT
UMUR BASIM SANAY! VE T!C. A.".

ESEN"EH!R MAHALLES! DUDULLU ORG. SAN. 
BÖLGES! 2.CADDE NO:5 ÜMRAN!YE / !STANBUL 

(216) 645 63 63

Se$s Aktüel Derg$s$, Türk$ye Sa&lık Endüstr$s$ !%verenler$ Send$kası 
!kt$sad$ !%letmes$ $ç$n Fort$ks E&$t$m Danı%manlık ve Proje Yönet$m$ 

tarafından hazırlanmaktadır. Yerel ve sürel$ olarak üç ayda b$r 
yayınlanır. Yayınlanan yazı, haber ve foto&ra'arı tamamen veya 

kısmen dah$ olsa $z$ns$z kullanılamaz, ço&altılamaz. Yayınlanan kö%e 
yazılarındak$ f$k$r ve görü%ler, röportajlar ve $lanların sorumlulu&u 
hukuken sah$pler$ne a$t olup Se$s Aktüel’e h$çb$r hukuk$, ceza$ ya da 
$dar$ sorumluluk $zafe ed$lemez. !%bu Derg$de yayımlanan reklam ve 
tanıtım met$nler$, Tıbb$ C$haz Satı%, Reklam ve Tanıtım Yönetmel$&$ 
hükümler$ne uygun b$r b$ç$mde bel$rlenm$% olup, söz konusu reklam 

ve tanıtımların $çer$&$nden dolayı da Se$s Aktüel’e h$çb$r hukuk$, ceza$ 
ya da $dar$ sorumluluk $zafe ed$lemez. Se$s Aktüel derg$s$ basın ve 

meslek $lkeler$ne uymayı kabul ve taahhüt eder.
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e!"#"m dey"nce b"r Zen 
h"kayes" gel"yor aklıma, 
yazımın ba#ında s"zlerle 

payla#mak "sted"m.

Esk!den b!rb!rler!ne rak!p olan !k! 
tapınak varmı". Bu tapınaklardak! 
her !k! üstat b!rb!rler!ne öyles!ne 
dü"manlık duyuyorlarmı" k! 
ö#rencilerine asla d!#er tapınakla !l!"k! 
kurmamalarını söylüyorlarmı".

Her b!r üstadın yanında kend!s!ne 
h!zmet edecek ve get!r götür !"ler!n! 
yapacak b!rer çocuk varmı". B!r gün 
yolda bu !k! çocuk kar"ıla"mı". 

 
 
Çocuk her zaman çocuk !"te! 
Dayanamamı" ve b!r! sormu", “Nereye 
g!d!yorsun?” D!#er!, “Rüzgârın 
sürükled!#! yere,” dem!". $lk çocuk ona 
ne cevap verece#!n! b!lemem!". 

Sıkıntı ve öfke kadar suçluluk da 
duyuyormu", çünkü “Üstadım bana bu 
!nsanlarla asla konu"ma dem!"t!. Ben! 
küçük dü"ürdü, bak "!md!. Bu ne b!ç!m 
b!r cevap böyle? Oysa bas!t ve k!bar b!r 
soruydu. Pazara g!tt!#!n! b!l!yordum, 
tıpkı ben!m de pazara g!tmekte 
oldu#um g!b!…” d!ye dü"ünmü" ve 
olan b!ten! üstadına anlatmaya karar 
verm!".

'(òñïñ0ñ1�%$ï��
'g1'h5h&h�+,=,

*C[CV�ÃQM�JČ\NČ�
KNGTNK[QT�DWIØPNGTFG��
ØUVGNKM�FWTCüCP�FC�
FGüKN��FKPCOKM�DKT�
FGüKĵKONG�DKTNKMVGe
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Üstat, “Sen! uyardım, ama 
d!nlemed!n. Bak "!md!, yarın g!t, 
aynı yerde dur. O geld!#!nde y!ne, 
‘Nereye g!d!yorsun?’ d!ye sor.  
O, ‘Rüzgârın sürükled!#! yere,’ 
d!yecek. O zaman sen de olaya daha 
f!lozofça yakla" ve de k!, ‘O zaman 
sen!n bacakların yok, demek? 
Çünkü ruhun beden! yoktur ve 
rüzgâr ruhu h!çb!r yere götüremez!’

Çocuk ertesi sabah erkenden oraya 
gitmi", oldukça hazırlıklıymı", 
üstadının ö#rett!#! repl!#! 
ezberlem!". Tam zamanında 
d!#er çocuk çıkagelm!". $lk çocuk, 
“Nereye g!d!yorsun?” d!ye sormu" 
ve beklem!". D!#er çocuk, “Pazara 
g!d!yorum.” d!ye cevap ver!nce, 
ber!k! öylece kalıverm!". %!md! ne 
cevap vers!n?

Hayat da böyled"r "#te. Ona 
hazırlanamazsınız, onun "ç"n 
h"ç hazır olamazsınız. S"z" hep 
hazırlıksız yakalar, hep b"r 
sürpr"z. Önceden hazırlanmı# 
h"çb"r cevabın "#e yaramayaca!ını 
görürsünüz; de!"#"m"n zor ve 
karma#ık sürec"yle ba#a çıkmada 
yen" cevaplar aramanız gerek"r 
ço!u zaman… 

ñï/(5�'(òñïñ<25�
$nsanlı!ın uzun b"r süredir 
mücadele etti!i korona v"rüs 
salgını, tüm dünyada sosyal, 
ekonom"k ve pol"t"k b"rçok 
denklem" de!"#t"rd"!i gibi an" 
sayılab"lecek bu ba# döndürücü 

de!"#"kl"klerden "# hayatı da 
nas"b"n" aldı.
Korona v"rüsün zorlayıcı 
etk"ler" üzer"ne ülkeler bazında 
alınan tedb"rler"n yanı sıra 
yapılan mevzuat de!"#"kl"kler", 
yen" "# modeller" ve "# yapma 
alı#kanlıklarımızın de!"#mes" 
sonrasında "# hayatında da öneml" 
de!"#"kl"kler ya#anmaya ba#landı. 
$#letmeler, kend" "# alanlarında 
bu de!"#"kl"klerden etk"lend"kçe 
yen" operasyon prosedürler" 
olu#turmaya ba#ladılar. Özell"kle 
$nsan Kaynakları, Tedar"k 
Z"nc"r" ve B"lg" Teknoloj"ler" g"b" 
alanlarda bazı yen"l"kler ve ara 
yüzler olu#turulmaya "ht"yaç 
duyuldu. Esk" poz"syonlar, 
esk" görev tanımları ve esk" "# 
akı# d"agramları öneml" ölçüde 
de!"#meye devam ederken, bu 
"ht"yaçlar h"br"t çözümleri de 
beraber"nde get"rd". $#letmeler bu 
sayede daha esnek ama daha çevik 
bir yapıya evrilirken "#letmeler"n 
yönet"c"ler" de belk" on yılda 
gel"#t"rece!" re%eks", b"r yıl g"b" 
kısa b"r sürede gel"#t"rd". 

25*$1ñ=$6<21/$5�
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Tüm bu de!"#"m döngüsü "ç"nde 
hep"m"z"n b"rtakım a#amalardan 
geçt"!"m"z kes"n. Ben de b"r 
yönet"c" olarak kend"m dah"l 
olmak üzere farklı sektörlerde 
bu de!"#"m nasıl yönet"l"yor 
d"ye gözlemley"p aynı zamanda 
daha "y"s" "ç"n ne yapab"l"r"z 
d"ye sorguladı!ım bir sürecin 
içindeydim.

Öncelikle stres faktöründen 
bahsetmek isterim. De!"#"m" 
yönetecek k"#"ler"n, de!"#"mle 
b"rl"kte do!al olarak büyük 
b"r stres ya#adı!ı gerçe!i var 
önümüzde. Çünkü yöneticiler; 
sadece #irketin bir çalı#anı olarak 
de!il, aynı zamanda çalı#anların 
meslek" ve madd" sorumlulu!unu 

da ta#ıyan k"#"ler olarak, de!"#"m"n 
kaygılarını da üzerlerinde daha 
fazla ta#ıyorlar. De!"#"m" 
yönet"rken kar#ıla#tı!ımız 
b"r d"!er durum da kaçı# 
davranı#ı. Çünkü, "stenmeyen 
b"r de!"#"me kar#ı ver"len en 
genel tepk"; yokmu# g"b" farz 
etmek ve durumla "lg"lenmemek 
olab"l"yor. Bu durumda yönet"c"ler 
m"n"mum rol üstlen"p ve 
kend"n" ba#ka "#lerle "lg"len"yor 
g"b" göstererek, de!"#"mden 
saklanmaya çalı#ab"l"yorlar. 
Bazen de yönet"c"ler de!"#"mle 
u!ra#ab"lmek "ç"n onun 
etk"s"n" reddetme yolunu 
seçeb"l"yor. Genelde, reddeden 
yönet"c" de!"#"m" haf"fe alıyor ya 
da de!"#"me mantıklı b"r yakla#ım 
get"r"yor. Ama e!er s"z esk" 
s"stem"n"z" kabullenmeye devam 
edersen"z, sonuçta çalı#tı!ınız 
k"#"ler de sonsuza kadar bu 
konfor alanında kalmayı terc"h 
edeb"l"yorlar.

Tüm bu takt"kler, kısa dönemde 
yönet"c" "ç"n b"r "ht"yaç g"b" 
görünse de uzun dönemde 
yönet"c"n"n l"derl"k rolünü 
aksatmasına, "nanılırlı!ını 
kaybetmes"ne ve ba#arısız kararlar 
almasına yol açab"l"yor, sonunda 
ver"ml"l"k dü#üyor ve elbette 
sonuçları yıkıcı olab"l"yor. 

Pek" bu durumda ne yapmalıyız? 
Öncelikle de!"#"m döngüsünün 
a#amalarını kabul ederek "#e 
ba#lamalıyız sanırım. Bu sadece 
mantıksal kabullenme de!"l, aynı 
zamanda duygusal olarak da 
hazır olmalı ve stresle ba# etme 
yollarını bulmalıyız. Sonrak" 
a#amanın ek"b"m"zle koord"ne 
olmak oldu!unu dü#ünüyorum; 
tab"" yen" yöntem ve yollarla… 
Çalı#anlarımıza destek vererek 
ve yetk"lend"rmey" artırarak 
güven ortamı yaratmalıyız. Her 
de!"#"mde oldu!u g"b" alı#mak 
b"raz zaman alab"l"yor ama ı#ık 
b"r kez yandı mı, “Ke"ke bu s!steme 
geçen yıl geçm!" olsaydık!” g"b" ger" 

8ò85�080$<���ugur.mumay@seis.org.tr
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b"ld"r"mler de alab"l"r"z. Tab"" bu 
yen" s"stem"m"z"n de b"r garant"s" 
yok; çünkü de!"#en yen" dünyada 
h"çb"r zaman oldu b"tt" d"ye b"r #ey 
yok!

1ñ+$<(7��7,%%ñ�&ñ+$=�
6(.7g5�5$3258�
Hal böyleyken, ‘Tıbb" C"haz 
Sektörü’ hem dünyada hem 
ülkem"zde ya#anan bu hızlı 
de!"#"klerden en fazla etk"lenen 
sektörler"n ba#ında gel"yor. 
Sektörün salgın sürec"nde ya#adı!ı 
travmalar, u!radı!ı haksızlıklar 
ve dah" salgın önces"nden gelen 
kron"k bazı sorunlarının da 
devam ett"!" önümüzde duran 
somut b"r gerçekl"k. Bu yüzden 
artık hem sektörde faal"yet 
gösteren "#letmeler"n hem 
de bu "#letmeler" tems"l eden 
S"v"l Toplum Kurulu#larının 
daha kurumsal davranı#lar 
gel"#t"rmes" gerekt"!" artık 
kaçınılmaz.
Sektörümüzde ya#anan akut veya 
kron"k tüm sorunlar kar#ısında 
yen" b"r yakla#ıma ve yen" b"r 
organ"zasyona "ht"yaç duyuldu!u 

kanaat"ndey"m. Ho# bu kanaat"m" 
tam on yıldır anlatıyorum ama 
artık harekete geçme zamanı. Z"ra 
evren dü#ünen" de!"l, eyleme 
geçen" alkı#lıyor. Bu yakla#ım 
sayes"nde b"r sektör raporunun 
hazırlanması konusunda 
f"k"r orta!ım olan, meslek" ve 
entelektüel b"r"k"m"ne güvend"!"m 
de!erl" meslek büyü!üm 
Mahmut Cumbul "le b"rl"kte 
çok öneml" "st"#areler yaptık. 
K"#"sel gayretler"m"zle ve yo!un 
b"r mesa"yle olu#an f"k"rler"m"z" 
sektörde tecrübes"ne güvendi!imiz 
bazı isimlere anlatmaya ba#ladık. 
F"kr"m"z ve amacımız bel"rl" b"r 
olgunlu!a geld"!"nde, görü#me 
süreçler"n" önce ba!lı oldu!umuz 
dernekler"m"ze, sonrasında da 
sektör platformuna ta#ıdık.
N"hayet"nde ortak akıl kes"#t", 
sektörümüzün çatı tems"l 
kurulu#ları olan SE$S ve 
TÜMDEF’"n Yönetim Kurulları 
çok önemli bir karara "mza 
atarak ortak b"r ‘Sektör 
Raporu’’ hazırlanması 
yönünde bir karar verd"ler. 
Hazırlık a#aması tamamlanan 

bu rapor "ç"n bel"rlenen çalı#ma 
kom"tes"nde, her "k" kurumun 
yönet"c"ler" oldu!u g"b" akadem"k 
çevrelerden, hukukçulardan ve 
tekn"k uzmanlardan olu#an farklı 
yönet"c"ler de katkı verecekler. 
Hazırlanacak raporda; sektörün 
dünü, bugünü, kamu "l"#k"ler", 
satın alma ve ödeme konuları, 
"hracat potans"yel", yarattı!ı 
"st"hdam ve katma de!er "le 
s"v"l toplum organ"zasyon 
model" g"b" ana ba#lıkların 
"#lenmes" planlanıyor. Saygın b"r 
uluslararası kurulu#la b"rl"kte 
hazırlanması amaçlanan ve 
yasa yapıcılara öner"ler"m"z" de 
"çerecek bu raporun tahm"nen 4-5 
ay sürmes" ve çıktılarının bu yıl 
"çer"s"nde alınması hede%en"yor.
Tıbb" C"haz Sektör Raporu’nun, 
sektörümüzün gelece!" "ç"n rehber 
n"tel"!"nde b"r kaynak olaca!ını 
üm"t ed"yorum. Raporla "lg"l" 
gel"#meler" s"zlerle bu sayfalardan 
payla#maya devam edece!"m.

B!r sonrak! sayımızda görü"mek 
d!le#!yle,
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istanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri !hracatçıları 
Birli"i (!KM!B)’in 17.  dönem 

ba#kanlı"ını yürüttü"ü Kimya 
Sektör Platformu (KSP) bünyesinde 
gerçekle#tirilen “2021 Türkiye 
Kimya Sektör $urası”, Kimya 
Sektör Platformu (KSP) Ba#kanı 
ve !KM!B Yönetim Kurulu Ba#kanı 
Adil Pel%ster’%n ev sah%pl%"%nde 
d%j%tal platformda yapılan açılı# 
konu#malarıyla ba#ladı. $urada 
konu#ma yapan Sanay% ve Teknoloj% 
Bakanı Mustafa Varank,“K%mya 
sektörü ekonom%m%z%n harcı” ded%.

Ba#kanımız Met%n Dem%r de 2021 
Türk%ye K%mya Sektör $urası’nda 
yaptı"ı konu#mada, tıbb% c%haz 
sektörünün 2003 yılında 14 m%lyon 
dolar olan %hracatını 2019 yılında 
700 m%lyon dolarlar sev%yes%ne 
çıkardı"ını bel%rterek, sektörün ülke 
toplam %hracatında hatırı sayılır 
b%r noktaya geleb%lece"%n% kaydett%. 
Ancak sektörün önünde bulunan 
sorunlar neden%yle %stenen noktaya 
gelmekte sıkıntı ya#adı"ına d%kkat% 
çeken Dem%r, #unları kaydett%: “2013 
yılından bugüne, geç ödemelerle %ç 
pazarda mücadele ed%yoruz. 2013-
2018 yılları arasında ün%vers%telerle 
%lg%l% geç ödemeler% 2018’de yüzde 
25’lere varan feragatle %skontolarla 
ancak tahs%l edeb%ld%k. 2020 yılında 

da 2018-2020 yılları %ç%n yüzde 25’e 
varan %skontolarla ödemeler%m%z% 
alab%ld%k. Yan% demek %sted%"%m 
Kamu !hale Kanunu’na göre yapılan 
%halelerde sözle#men%n bütün 
maddeler% %k% tarafı ba"larken ödeme 
vades%ne kamu uymuyor, ödem%yor. 
Ödemek %ç%n de %skonto %st%yor, 
bunun kabul ed%leb%l%r b%r yanı 
yok. Bu tutum devlet%n %t%barına 
yakı#madı"ı g%b% sektörümüzün de 
sermaye b%r%k%m% olu#turamamasına 
sebep oluyor. 

Dem%r, %hracatı yasaklayan ve 
%hracatı ön %zne ba"layan tebl%"le 
%lg%l% sorunlar, MDR sürec% ve DMO 
yoluyla yapılacak satın almalarla 
%lg%l% sıkıntılara da d%kkat% çekt%. 
Önümüzde ihracat açısından 2021 
yılında AB müktesebatıyla ilgili 
yeni düzenlemeler bulundu"unu 
kaydeden Demir, sektörün buna 
henüz hazır olmadı"ını ifade etti. 
Özellikle klinik çalı#malar ve 
sektörel ürünler%n çıkması hal%ndek% 
mesul%yet s%gortaları %le %lg%l% 
hazırlıklarda henüz yeterl% sev%yede 
olunmadı"ını anlatan Dem%r, DMO 
yoluyla satın almalarla %lg%l% ödeme 
vades%n% düzeltmek %ç%n yapılan 
g%r%#%mler%n, arzu ed%len #ek%lde 
%lerlemed%"%n%, dolayısıyla   tedar%k 
z%nc%r%nde sorunların devam ett%"%n% 
bel%rtt%. 

SA!LIK 
BAKANLI!I 
TÜRK"YE "LAÇ 
VE TIBB" C"HAZ 
KURUMU 
Z"YARET" 
Sektörümüzün güncel sorunlarını 
de#erlendirmek, problemlere 
ili$kin çözüm önerileri ve i$ birli#i 
yapılabilece#imiz konular hakkındaki 
görü$lerimizi iletmek üzere, T"TCK 
Ba$kanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, 
Ba$kan Yardımcıları Doç. Dr. Tolga 
Karakan ve Ferhat Güngör’ü ziyaret 
ettik.

Sendika Ba$kanımız Metin Demir, 
Ba$kan Vekilimiz Levent Mete 
Özgürbüz ve Genel Sekreterimiz 

Tünay %ahin’in katıldı#ı ziyarette 
T"TCK yetkilileri, ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek çözüm 
konusunda i$ birli#i yapmanın sektöre 
büyük katkı sa#layaca#ını bildirdiler.
Ziyarette, MDR geçi$ süreci, pandemi 
yönetimi, tıbbi cihaz sertifikasyon süreçleri, 
klinik çalı$ma destekleri ele alındı. 
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Ankara Kalkınma Ajansı 
(AKA) %le yapmı# oldu"umuz 
%st%#areler sonucunda ajans 

tarafından olu#turulan proje 
ça"rılarının sektörümüz %ht%yaçları 
çerçeves%nde de"erlend%r%lmes% %ç%n 
görü# b%rl%"%ne vardık. 
Program Yönet%m% B%r%m Ba#kanı 
Zeka% Efeo"lu, !# Gel%#t%rme ve 
Stratej% B%r%m Ba#kanı Dr. Co#kun 
$erefo"lu ve AKA’nın konuya 
%l%#k%n uzmanlarının katıldı"ı zoom 
toplantısına katılan üyeler%m%z, 
ça"rılar ve projelere %l%#k%n sorular 
sorarak ve öner%lerde bulunarak, 

Kalkınma Ajansı programlarının 
sektörün %ht%yaçlarına göre 
#ek%llenmes% %ç%n çalı#ma 
konularımız hakkında b%lg% verd%.
Program Yönet%m% B%r%m Ba#kanı 
Zeka% Efeo"lu ve !# Gel%#t%rme 
ve Stratej% B%r%m Ba#kanı Dr. 
Co#kun $erefo"lu #u b%lg%ler% verd%; 
“Mevzuatın öngördü"ü üzere 
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
sa"lanan destekler tekn%k destek ve 
mal% destekler olarak %k%ye ayrılır. 
Mal% destekler %se fa%z deste"%, 
fa%zs%z kred% deste"% ve do"rudan 
f%nansman destekler% olarak üçe 

ayrılır.&Do"rudan f%nansman 
destekler%,&proje tekl%f ça"rısı, 
güdümlü proje deste"% ve f%z%b%l%te 
deste"% #ekl%nde uygulanır. Gerekl% 
görülen durumlarda ajans a#amalı 
tekl%f ça"rısı yöntem% %le destek 
sa"layab%l%r. Her b%r destek türüne 
%l%#k%n kurallar farklıdır ve her %lan 
dönem%nde %lg%l% destek türüne 
%l%#k%n standart kuralların yanı 
sıra destek programına özgü bazı 
kurallar da bel%rleneb%lmekted%r. 
Bu kurallar her destek türüne 
%l%#k%n hazırlanan ba#vuru 
rehberler%nde&düzenlen%r.” 

Sanay% ve Teknoloj% Bakanlı"ı 
Elektr%k ve Elektron%k Sanay% Da%re 
Ba#kanı Kam%l Özkan z%yaret%m%zde, 

sektörümüze yönel%k destekler ve ba#vuru 
usuller% hakkında öncel%kle b%lg%lend%rme 
toplantıları düzenleyecekler%n% 
bel%rterek, daha sonra proje bazında 
destek sa"lanaca"ını %fade ett%. Özellikle 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
programı konusunda sektörümüzün 
etkin fayda sa"layabilece"ini kaydeden 
Özkan, “Bu proje kapsamında 919 ürünü 
destekleyece"iz. Bunlardan 46 ürün 
do"rudan tıbbi cihaza ili#kin. Sektörün 
bundan yararlanması için bilgilendirme 
programlarına hız verece"iz,” ded%.
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DMO’nun kamu alımlarındak% 
rolü ve bunun sektöre yönel%k 
etk%ler%n%n görü#üldü"ü 

z%yarette, satın alma prosedürünün 
n%tel%kl% b%r #ek%lde uygulanması 
%le temel hassas%yetlere yönel%k 
d%zayn ed%lmes% gerekl%l%"%n%n altı 

ç%z%ld%. Satın almada %fade ed%len 
ödeme ko#ullarına azam% hassas%yet 
göster%lmes%n%n önemle vurgulandı"ı 
z%yarette, s%stem%n etk%l% %#lemes% 
%ç%n sektörün çalı#malarda daha 
akt%f rol almasının önem% d%le 
get%r%ld%. 

Heyet%, Ba#kanımız Met%n 
Dem%r, Ba#kan Vek%l%m%z 
Levent Mete Özgürbüz, 

Üyem%z Murat Üzümcü ve Genel 
Sekreter%m%z Tünay $ah%n kabul 
ett%.  
Z%yarette sektörün son durumuna 
yönel%k de"erlend%rmeler yapılarak, 

pandem% süreciyle ilgili görü# 
alı#veri#inde bulunuldu. TCES!S 
e"itim setinin en kısa sürede 
güncellenmesi gereklili"inin ele 
alındı"ı ziyarette, sisteme ba#ka 
e"itim setlerinin de ilave edilerek 
geli#tirilmesinin önemli bir ihtiyaç 
oldu"u dile getirildi. 
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Genel Sekreter!m!z Tünay 
"ah!n’le makamında 
görü#en Özdem!r, tıbb! 

c!haz sektörünün DMO Sa$lık 
Market uygulamalarına dah!l 
olması !le !lg!l! çalı#malar hakkında 
de$erlend!rmelerde bulundular. 
Sayın Özdem!r, sektörün satın 
almalarla !lg!l! olarak talep,beklent! 
ve sorunlarını do$ru tesp!t etmek ve 
gerekl! önlemler! almak bakımından 
sektör tems!lc!ler! ve tedar!kç!ler! !le 
!let!#!mler!n öneml! ve ygulamalarda 
yol göster!c! olaca$ını kaydett!.
Genel Sekreter!m!z "ah!n de mevcut 
!#ley!#le !lg!l! bell! b!r tecrüben!n 
olu#tu$u, aksayan ve tedb!r alınması 
gereken noktaların neler oldu$unun 
görülmeye ba#landı$ını !fade 
ederek, topyekün b!r satınalma 
uygulamasından öte, kademel! 
ve zamana yayılarak geç!#!n 
sa$lanmasının muhtemel sıkıntı 
ve sorunların a#ılmasında faydalı 
olaca$ını söyled!.

DMO GENEL 
MÜDÜRÜ 
ÖZDEM"R’E 
Z"YARET
Genel Sekreterimiz Tünay 
%ahin, DMO Genel Müdürü 
Mücahit Özdemiri makamında 
ziyaret etti. 
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Ankara Ticaret Odası Ba$kanı Gürsel Baran, Ba$kanımız 
Metin Demir ve Denetim Kurulu Üyemiz R. Hakan 
Karadeniz, Cumhurba$kanlı#ı "dari "$ler Ba$kanı Metin 
Kıratlı’yı makamında ziyaret ederek, Sa#lık Enstitüleri 
Ba$kanlı#ı’nın Kurulu$ ve görevleri hakkında görü$ 
alı$veri$inde bulundu. 

Görü#mede Ba#kanımız Dem%r, sektörün ödemeler 
sorunu ve çözümü konusunda de"erlend%rmeler%n% 
payla#tı.
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Kar#ılıklı görü# alı#ver%#ler%n%n yapıldı"ı 
z%yarette, TCES!S e"%t%mler%n%n %çer%kler%n%n 
do"ru b%r #ek%lde %fade ed%lmes% ve soru yazımı 

çalı#maları %ç%n Ölçme ve De"erlend%rme E"%t%m 
Sem%ner% yapılması kararla#tırıldı.
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1977 Gaz%antep 
do"umlu Doç. Dr. 
Tolga Karakan, Gaz% 

Ün%vers%tes% Tıp Fakültes% 
mezunudur. 2020 yılının 
Eylül ayından %t%baren 
T!TCK Tıbb% C%haz 
ve Kozmet%k Ürünler 
Ba#kan Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Tolga 
Karakan, 2021yılının Mayıs ayında Türk%ye !laç 
ve Tıbb% C%haz Kurumu Ba#kanlı"ına atanmı#tır. 
Sayın Doç. Dr. Tolga Karakan’ı kutlar, sektörümüze 
sa"ladı"ı katkıların artarak devam edece"% %nancıyla 
ba#arılar d%ler%z.

ANKARA KALKINMA 
AJANSI Z"YARET"
Sendikamız Genel Sekreteri Tünay %ahin ve Uzmanımız 
Ferda Temir, Ankara Kalkınma Ajansı Daire Ba$kanı, Zekai 
Efeo#lu’nu ziyaret etti. Toplantıya Ankara Kalkınma Ajansı 
"$ Geli$tirme ve Strateji Geli$tirme Ba$kanı Dr. Co$kun 
%erefo#lu da katılım sa#ladı. 

Toplantıda sektörümüzde ya#anan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 
ortadan kaldırılması !ç!n yapılab!lecek projeler ve !# b!rl!kler! 
!le !lg!l! kar#ılıklı görü# alı#ver!#! yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ı Yetk!l!ler!, 
sektör f!rmaları ve STK tems!lc!ler!n!n de katılımıyla b!r 
toplantı organ!zasyonunun yararlı olaca$ı !fade ed!len z!yarette, 
sektörümüze yönel!k ça$rılar açılması ve ortak çalı#ılmanın yer!nde 
olaca$ı !fade ed!ld!. 

CUMHURBA%KANLI!I 
"DAR" "%LER BA%KANI 
MET"N KIRATLI Z"YARET"
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GELECE!"N 
SA!LIK 
S"STEM"NDE  
"NSAN GÜCÜ 
21’inci TÜSAP Toplantısı, Sa#lık Hizmet 
Sunumu kapsamında “Gelece#in Sa#lık 
Sisteminde "nsan Gücü” teması ile 5 Mart 
Cuma günü, kamu, STK ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımı ile’Exponext by 
Ekspoturk’ online platformda yapıldı. 

Send!kamızı tems!len Ba#kanımız Met!n 
Dem!r’!n katıldı$ı ve TÜSAP Yürütme Kurulu 
Ba#kanı ve Sa$lık Bakan Yardımcısı Prof. 

Dr. Sabahatt!n Aydın’ın açılı#ını yaptı$ı toplantı, 
Cumhurba#kanlı$ı Sa$lık ve Gıda Pol!t!kaları Kurul 
Üyes! Dr. Sema Ramazano$lu, Cumhurba#kanlı$ı 
B!l!m Teknoloj! ve Yen!l!k Pol!t!kaları Kurulu Üyes! 
Dr. Osman Co#kun, Cumhurba#kanlı$ı Sa$lık 
ve Gıda Pol!t!kaları Kurul Üyes! Nüket Küçükel 
Ezberc!, Sa$lık Bakan Yardımcısı Dr. "uay!p B!r!nc! 
ve YÖK Ba#kan Vek!l! Prof. Dr. M. %. Safa Kapıcıo$lu 
olmak üzere yetm!#e yakın üst düzey sa$lık 
profesyonel!n!n katılımı !le gerçekle#t!.
Günümüz sa$lık h!zmetler! ve gelece$!n sa$lık 
s!stem!nde !nsan gücü hakkında konu#an %stanbul 
Med!pol Ün!vers!tes! Tıp Fakültes! Halk Sa$lı$ı 
Anab!l!m Dalı Ba#kanı Prof. Dr. Osman Hayran, 
günümüzde sa$lık h!zmetler!n!n hastane, doktor ve 
hastalık odaklı oldu$unu söyled!. 
TÜSAP Yürütme Kurulu Ba#kanı ve Sa$lık 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahatt!n Aydın 
da Türk!ye’n!n tekl!f! !le Dünya Sa$lık Örgütü 
(DSÖ)’nün 2021 yılını Dünya Sa$lık Çalı#anları yılı 
olarak kabul ett!$!n! ve 21. TÜSAP Toplantısının 
gündem!n!n bu münasebetle “Gelece$!n Sa$lık 
S!stemler!nde %nsan Gücü” olarak bel!rlend!$!n! 
bel!rterek, toplantının raporunun yurt!ç! ve 
yurtdı#ından farklı sektörlerce er!#!lecek ve 
faydalanılacak b!r rapor olaca$ını umut ett!$!n! 
bel!rtt!.
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Tıbb% c%haz sektörünün, b%lg%n%n ekonom%k faydaya en çok 
dönü#tü"ü alanların ba#ında geld%"%n% söyleyen Özgürbüz 
röportajında #unları kaydett%: “Tıbb% c%haz stratej%k b%r 

alan ama pandem% dönem% dolayısıyla olmasını bekled%"%m%z 
poz%t%f %lg% maalesef negat%f b%r %lg% olarak sektörü buldu. Geçen 
sene sektörümüzün alacaklarından c%dd% #ek%lde feragat %stend%. 
Satın alma ve ödeme s%stemler% %lg%l% sıkıntılar hala devam 
ed%yor. F%nansal zorlukların yanında Avrupa B%rl%"%’n%n geçece"% 
MDR g%b% konularda tekn%k zorluklar da ya#ıyoruz. Dolayısıyla 
sektör ülkede ‘stratej%k’ olarak %lan ed%l%yor ama poz%t%f 
ayrımcılık yapılaca"ına ne yazık k% negat%f ayrımcılık yapıldı"ını 
h%ssed%yoruz.”
Tıbb% c%haz sektörünün Türk%ye’de maalesef en büyük alıcının, 
‘devlet’ olması dolayısıyla ve f%nansa etk% eden unsurların 
do"ru kurgulanmayı#ı neden%yle sıkıntılı b%r dönem ya#adı"ını 
kaydeden Özgürbüz, tıbb% c%haz sektöründe m%ll% ürün 
payının artırılması %ç%n dünya %le entegre edeb%lecek b%r 
fonlama model% öner%s%nde bulundu.  Özgürbüz, tıbb% c%haz 
sektörünün ülkedek% satın alma prosedüründen kend%ler%n% 
kurtaramadı"ını ve bu sürdü"ü müddetçe ne Ar-Ge ne de 
ba#ka b%r faal%yete kaynak ayıramadı"ını söyled%. Her #ey% 
yerl% üretmen%n ülkeye b%r faydası olmayaca"ını da d%le 
get%ren Özgürbüz, “Tam ters% buradak% do"ru sözcük car% 
fazla veren b%r sektör olmaya çalı#mak olmalı,” ded%. Tıbb% 
c%haz satın alma yöntem%ndek% de"%#%kl%"e de de"%nen Levent 
Mete Özgürbüz, “Bu sektörün taleb% %le olmu# b%r #ey de"%l. 
Devlet kend% %ç mekan%zmalarından dolayı satın almalardak% 
sıkıntıları ve eks%kl%kler% görmü# olacak k% böyle b%r s%stem 
de"%#%kl%"%ne %ht%yaç duydu. Devlet Malzeme Of%s%’ne de bence 
ta#ıyab%lece"%n%n üzer%nde b%r yük yüklüyor olab%l%r%z. DMO 
bunu yapab%lecek kapas%tede m% bunu zaman gösterecek,” ded%.
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Petrol Ürünler% !#verenler% 
Send%kası (PÜ!S) Genel 
Ba#kanı !mran Okumu#, T!SK 

ev sah%pl%"%nde gerçekle#t%r%len 
web%narda yaptı"ı konu#mada, 
2016’da yürürlü"e g%ren K%#%sel 
Ver%ler%n Korunması Kanunu %le 
k%#%sel ver%, mahrem%yet, ver% koruma 
ve k%#%sel ver%ler%n güvenl%"% g%b% 
b%rçok öneml% konunun hayata 
g%rd%"%n% söyled%.

Konfederasyon olarak Ek%m 
2017’de KVKK’nın deste"%yle 
%lk b%lg%lend%rme toplantısının 
gerçekle#t%r%ld%"%n% anımsatan 
Okumu#, “Geçen 4 yılda artık hep%m%z 
k%#%sel ver% ve %#lenmes%ne %l%#k%n 
sorumluluklarımızın b%l%nc%ndey%z. 
Bununla b%rl%kte %#letmeler%m%z 
nezd%nde uygulamaya %l%#k%n 
açıklanması gereken konular ve 
beklent%ler oldu"unu b%l%yoruz. 
D%j%talle#men%n hızla hayatımıza 
g%rd%"% bu dönemde özell%kle çalı#ma 
hayatında k%#%sel ver%ler%n önem 
kazandı"ını dü#ünüyoruz,” ded%.

KVKK !nceleme Da%res% Ba#kanı Tuba 
Kend%r Tunalı, ver% %hlal% b%ld%r%mler%, 
yaptırımlar, suçlar, #ikâyet ve 
%hbar ba#vurularına %l%#k%n b%lg%ler% 
%çeren b%r sunum yaptı. Türk%ye’de 
gerçekle#en ver% %hlaller%yle %lg%l% 
kuruma yapılan b%ld%r%mlerden 
bahseden Tunalı, “Kurumumuzun 
faal%yete geçt%"% 2017 yılında 
sadece 1 ver% %hlal b%ld%r%m% var. 
Bu b%ld%r%mler%n sayısının yıllar 
%t%barıyla arttı"ını görüyoruz. Do"al 
olarak, kanunun b%l%n%rl%"%n%n 
artması, ver% sorumlularının kend% 
yükümlülükler%n%n farkına varmasıyla 
ba"lantılı olarak b%ld%r%mlerde 

artı# gerçekle#%yor. Bugüne kadar 
kurumumuza toplam 413 ver% %hlal 
b%ld%r%m% %nt%kal ett%,” d%ye konu#tu.

Toplantıda, KVKK Hukuk !#ler% 
Da%res% Ba#kanı Demet Arslaner 
Kekl%kkıran, “K%#%sel ver%ler%n 
%#lenmes%nde genel %lkeler” ve Ver% 
Yönet%m% Da%res% Ba#kanı Mustafa 
Erb%ll% de, “Ver% sorumluları s%c%l% 
ve k%#%sel ver% %#leme envanter%” 
konusunda b%rer sunum 
gerçekle#t%rd%. 
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Send%kamız da K%#%sel Ver%ler%n 
Korunması Kanunu uyum sürec% %ç%n 
SE!S avukat grubuyla b%r araya geld%. 

1 Mart 2021 tar%h%nde send%kamız 
genel merkez%nde yapılan toplantıda, 
K%#%sel Ver%ler%n Korunması Kanunu 
uyum sürec% ve %#ley%#% hakkında 
yol har%tamızın bel%rlenmes% %ç%n 
çalı#malara ba#ladık. 

Yapılan çalı#mayla, Send%kamız 
tarafından yürütülen h%zmet ve 
e"%t%mler%n KVKK kapsamında olu#an 
sorumluluk ve yükümlülükler%m%z%n, 
do"ru tanımlarla de"erlend%r%lerek 
gerekl% dosya tanz%mler%n%n yapılması 
amaçlanıyor. Çalı#maların %çer%k 
ve %cra olarak do"ru b%r #ek%lde 
sürdürülmes% %ç%n avukatlık of%sler% 
%le görü#melere devam ed%lm%# 
olup, h%zmet%n mal%yet%n%n tesp%t% 
çalı#maları yapılmı#tır. Temel hedef, 
KVKK çalı#malarının yapılmasının 
tem%n% %le sözle#me %mzalanarak 
sektörümüzün d%"er %ht%yaçlarını 
kar#ılayacak donanımda hukuk ek%b% 
%le sözle#me yapılmasıdır.

M"LL" EMLAK 
GENEL 
MÜDÜRLÜ!Ü 
Z"YARET"
Sendikamız Yönetim Kurulu 
Ba$kanımız Metin Demir ve 
Genel Sekreterimiz Tünay %ahin, 
Çevre ve %ehircilik Bakanlı#ı 
Milli Emlak Genel Müdürlü#ü 
Genel Müdür Yardımcısı Fikri 
Yıldırım’ı makamında ziyaret 
ettiler.

Z!yarette M!ll! Emlak Genel 
Müdürlü$ü’nün sektörümüzden 
yatırım yapacak olan g!r!#!mc! 

meslekta#larımıza destek olab!lece$! 
araz! tahs!sler!n!n mümkün olup 
olamayaca$ı ele alındı. Yıldırım, 
konuyla !lg!l! yen! b!r mevzuat 
hazırlıklarının oldu$unu söyled!. 
Yen! düzenlenecek olan mevzuata 
araz! tahs!sler!nden, STK ve Odalar 
!le üyeler!n!n de faydalanab!lece$!ne 
!l!#k!n düzenleme yapılmasının 
faydalı olaca$ı konusunda görü# 
b!rl!$!ne varıldı.
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Tıbb% c%haz sektörünün durumu, 
sorunları ve talepler%yle %lg%l% 
açıklamada bulunan SE!S 

Yönet%m Kurulu Ba#kanı Met%n 
Dem%r, tıbbi cihaz sektörünün 
üniversite ve devlet hastanelerindeki 
alacak sorunun sürdü"üne dikkat 
çekti. Demir, bugün güncel rakamla 
sektörün devletten 3 milyar lira 
civarında alaca"ının bulundu"unu, 
alacakların ödenmemesinin 
i#letmelerin sürdürülebilirli"ini 
tehlikeye attı"ını söyledi.
Tüm dünyada toplum sa"lı"ını ve 
b%rçok sektörü olumsuz etk%leyen 
COVID-19 salgının tıbb% c%haz 
sektörünü hareketlend%rd%"%n%, 
özell%kle maske, tulum ve önlük 
g%b% koruyucu ürünlere taleb%n 
arttı"ını bel%rten Dem%r, sektörün 
salgın dönem%nde bu avantajı %y% 
kullanıldı"ını, Türk%ye’n%n koruyucu 
ürünler%n üret%m% konusunda 
dünyanın sayılı ülkeler%nden b%r% 
oldu"unu vurguladı.
Tıbb% c%haz sektörünün 2019’da 600 
m%lyon dolar olan %hracatının 2020’de 
5 m%lyar dolara çıktı"ına d%kkat çeken 
Dem%r, “Geçen yılk% %hracatımızın 
yakla#ık 4 m%lyar doları maske, tulum 
ve önlük g%b% koruyucu ürünlerden 
elde ed%ld%. Öncek% yıllara kıyasla 
%hracatta büyük b%r atılım yaptık. Ç%n, 
salgının ba#ında oyun dı#ına çıkmı#tı 
bu avantajı kullandık. 2020’n%n 
sonuna do"ru Ç%n oyuna tekrar g%rd%. 
Geçen yıl koruyucu ürünlerde alıcı 
f%yat sormuyordu ama #%md% rekabetle 
satıyoruz. Tahm%nler%m%z 2021 yılında 

sektörümüzün %hracatının 2 m%lyar 
dolar sev%yes%nde gerçekle#mes% 
yönünde,” ded%.

Alacakların yüzde 25’! ‘feragat’ 
!le ödend!
Tıbb% c%haz sektörünün ün%vers%te 
ve devlet hastaneler%ndek% alacak 
sorunun sürdü"ünü söyleyen Dem%r, 
#unları kaydett%; “Bu sorun, 2013-
2018 arasında sadece ün%vers%te 
hastaneler%nde vardı. 2018’%n Ocak 
ayından 2020’n%n A"ustos ayına 
kadar olan dönemde üniversitelerin 
yanına devlet hastaneleri de eklendi. 
2020›nin A"ustos ayında kadar %laç 
ve tıbb% c%haz sektörünün devletten 
alaca"ı toplam 19 m%lyar l%ra 
c%varındaydı. Alacakların büyük b%r 
kısmı, üret%c%ler%n alacaklarının yüzde 
25 feragat etmes%yle ödend%. Büyük ve 
uluslararası f%rmalar alacaklarından 
feragat ett% ama KOB! ölçe"%ndek% 
%#letmeler kısıtlı %mkanları neden%yle 
feragat edemed%. Bugün güncel 
rakamla sektörün devletten 3 m%lyar 
l%ra c%varında alaca"ı bulunuyor.” 
!hracat bölümünde alacak sorununun 
bulunmadı"ını, ancak iç piyasaya 
ürün veren 'rmaların zor durumda 
oldu"unu belirten Demir, alacakların 
ödenmemesinin i#letmelerin 
sürdürülebilirli"ini tehlikeye attı"ını 
söyledi.

Sa"lık Endüstr!ler! Ba#kanlı"ı, 
sektörü !ler! sev!yeye ula#tıracak
Tıbb% c%haz sektörünün Türk%ye’n%n 

gelecek vadeden sektörler%n%n 
ba#ında geld%"%n% bel%rten Dem%r, 
Sa"lık Endüstr%ler% Ba#kanlı"ı’nın 
kurulmasıyla sektörün %ler% b%r 
sev%yeye ula#aca"ını söyled%. 
Türk%ye’n%n savunma sanay%%ndek% 
atılımda Savunma Sanay% 
Müste#arlı"ı’nın kurulmasının 
kırılma noktası oldu"unu %fade 
eden Dem%r, “Sa"lık Endüstr%ler% 
Ba#kanlı"ı’nın da sektörümüzde bu 
etk%y% yapaca"ına %nanıyoruz. Bu yıl 
sonuna kadar kurulması planlanan 
bu yapının, AB mevzuatına yönel%k 
regülasyonu yapacak, sektörler 
e# güdümlü projeler yürütecek ve 
koord%nasyonu sa"layacak n%tel%kte 
olmasını bekl%yoruz,” d%ye konu#tu.

R!sk altındak! mensuplarımızın 
hızla a#ılanması gerek!yor
Tıbb% c%haz sektörünün öncel%kl% 
a#ılama kapsamı dı#ında kaldı"ını 
bel%rten Dem%r, “Amel%yathanelere 
g%ren, yo"un bakımlarda kullanılan 
c%hazların bakım-onarımını yapan, 
bakım onarım elemanları ve kl%n%k 
destek elemanları yo"un r%sk altında. 
Sa"lık kurumları %le her an %ç% %çe 
çalı#an ve sayıları yakla#ık 35 b%n% 
bulan bu çalı#anların b%r kısmı 
COVID-19 enfeks%yonuna yakalandı 
ve bazıları maalesef ya#amlarını 
kaybett%. Sa"lık h%zmet%n%n 
sürdürüleb%l%r olması %ç%n ba#ta kl%n%k 
destek elemanları ve bakım onarım 
elemanları olmak üzere r%sk altındak% 
mensuplarımızın hızla a#ılanması 
gerek%yor.” %fadeler%n% kullandı.
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Sa"lık Endüstr%ler% Ba#kanlı"ı 
adıyla kurulacak yen% ba#kanlık, 
Cumhurba#kanlı"ına ba"lı olarak 

çalı#acak. Kurulacak Ba#kanlı"ın 
daha önce, Sanay% ve Teknoloj%, 
Sa"lık, T%caret, Çalı#ma Bakanlı"ı 
kurumlarında da"ılmı# çok sayıda 
fonks%yonu bünyes%nde toplaması 
beklen%yor.
Sektör tems%lc%ler% Ba#kanlık 
kurulması kararını olumlu buldu"unu 
bel%rt%rken, talepler %se endüstr%n%n 
kurumda etk%n #ek%lde tems%l%, 
yerl% f%rmaların gel%#mes%ne %mkân 
verecek, kamu alım garant%ler%, f%yat-
kal%teye göre ücret bel%rlenmes%, 
sektörün yatırıma özend%r%lmes%, 
sektör %ç%n genel b%r devlet pol%t%kası 
ben%msenmes%nde yo"unla#tı.

$ki bacaklı bir yakla#ımı 
önemsiyoruz, endüstri i#in içinde 
olmalı
DÜNYA Gazetes%’ne demeç veren 
Ba#kanımız Met%n Dem%r, uzun 
zamandır talep ett%kler% b%r 
düzenleme oldu"unu bel%rterek, 
“Sektörün AB regülasyonlarına 
uyumu, ona göre ürün üret%m%, 
%hracatı %ç%n yapılması gerekenler%, 
sektörün sürekl% ve sürdürüleb%l%r 
olmasına yönel%k gereken b%r 
konuydu,” de"erlend%rmes%n% yaptı.
Met%n Dem%r, sektörün yerelle#mes%, 
teknoloj% transfer%, yen% ürünler%n 
üret%m% hede(er% do"rultusunda %k% 
bacaklı b%r kurgunun gerekl% oldu"unu 
vurgulayarak #unları kaydett%: 
“Bu p%yasanın %ç%nde b%r devlet 

kurumuymu# g%b% de"%l, endüstr%y% de 
%ç%ne alan, %laç, tıbb% c%haz sektörünü; 
ün%vers%tedek% akadem%k tarafın 
teknoloj%ye, endüstr%ye yakın tarafın 
katkısıyla olu#ab%lecek b%r yapı 
olmalı. Ayrıca, hem denetleneb%l%r, 
%zleneb%l%r b%r yapı, AB müktesabatını, 
regülasyonları yapacak, FDA’da 
oldu"u g%b% kal%te ve akred%tasyonu 
yapacak b%r yapı kurulmalı. 
D%"er bacak %se Savunma Sanay%% 
Ba#kanlı"ı’nda oldu"u g%b%, sektörü 
güdümlü projelerle %ht%yaç olan 
alanlara yönlend%r%c% olacak, sektörün 
gel%#%m%n% sa"layacak, sanay%le#mes%n% 
sa"layacak b%r yapı. Bu anlamda %k% 
bacaklı b%r yapının olmasını arzu 
ed%yoruz.”
Met%n Dem%r, Sa"lık Bakanlı"ı’nın 
sa"lık h%zmet sunumu görev%n%n 
çok baskın oldu"unu, endüstr%n%n 
gel%#mes%ne yönel%k yakla#ımlara 
mesafel% durdu"unu, karı#mak 
%stemed%"%n% bel%rt%rken, T!TCK 
bünyes%ndek% yapıların da 
endüstr%le#me yönündek% adımlarının 
sınırlı kaldı"ını vurguladı. Dem%r, 
“Cumhurba#kanlı"ı bünyes%nde hem 
regülasyonlar tarafını götüren hem 
de sektörün gel%#%m%n% sa"layacak, 
sadece T!TCK de"%l de T!TCK dı#ında 
Sosyal Güvenl%k Kurumu’nun-GSS 
kapsamındak% sa"lık teknoloj%ler%n% 
gel%#t%rmey% de kapsayacak, pazara 
g%r%#tek% %ht%yaç olanların gel%#%m%ne 
destek olacak b%r yapı kurulmasını 
arzu ed%yoruz,” d%ye konu#tu.
Güdümlü projelerden kastının, 
bel%rlenen %ht%yaca göre, kamu alım 
garant%ler%n%n de ver%ld%"% üret%m 
çıktısı elde ed%len projeler oldu"unu 
bel%rt%rken, T!TCK bünyes%nde 
ba#latılan projelerden sadece b%r%n%n 
%lerleme sa"ladı"ını, TÜB!TAK, 
KOSGEB g%b% kurulu#ların proje 
ça"rılarının da çok küçük çaplı 

çözümler oldu"unu vurguladı.
Dem%r sözler%n% #öyle sürdürdü: 
“Örnek, %y% projeler%n hayata geçmes% 
gerek%yor. !lk ba#layan projeler%n 
%y% modeller, %y% uygulama örnekler% 
olmasıyla arkası gelecekt%r. Olumsuz 
b%r sonuç bütün olacakları da 
engell%yor. Dolayısıyla hep beraber 
Cumhurba#kanlı"ı bu yapıyı 
kurdu"u zaman, akadem%, %laç, hem 
tıbb% c%haz sektörü, hep beraber, 
sürdürüleb%l%r, ölçüleb%l%r, %zleneb%l%r 
b%r sa"lık teknoloj%ler% ülke stratej%s%n% 
olu#turup, hep%m%z%n %nanaca"ı, 
b%rl%kte olu#turab%lece"% b%r yapı 
kurmalıyız. Gerçekten çok güzel 
#eyler yapab%l%r%z. Yol har%tası düzgün 
yapılırsa dü#ünce çok %y%. !raden%n 
Cumhurba#kanlı"ında olması da öyle.”

Ne kadar b!lg!l! regülasyon 
kurumu, o kadar kal!tel! sektör
TOBB Türk%ye Med%kal Mecl%s% 
Ba#kanı Levent Mete Özgürbüz de 
DÜNYA’ya yaptı"ı de"erlend%rmede, 
uzun süred%r böyle b%r yapı 
önerd%kler%n% vurgulayarak, “Bütün 
dünyada sa"lık den%len konu 
devletler%n kayıtsız kalamadı"ı, her 
ülken%n en az regülasyon bazında, 
satın almada muhakkak rol oynadı"ı 
b%r alan,” ded%. Türk%ye özel%nde, 
Genel Sa"lık S%gortasının yüzde 98-99 
kapsayıcılı"ı nedeniyle, sa"lık alanının 
savunma sanayiine benzer #ekilde 
alıcısının devlet haline geldi"ini 
belirten Özgürbüz, “Muhatabınızın 
kullanıcı olarak sokaktak% %nsan ancak 
satın alma %#%n%n devletle oldu"u 
b%r yapı. Bunu regüle edecek b%r 
kurumu çok arzu ed%yoruz. Sorunların 
bütüncül b%r tartı#ıldı"ı %y% b%r zaman, 
bu ba#lık altında çok sorun çözüleb%l%r, 
b%r fırsat d%ye görmek lazım,” d%ye 
konu#tu.
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Bakanlıklar üstü, stratej%ye dayalı 
b%r yapının, sektöre yön verme ve 
regülasyon fonks%yonlarıyla b%rl%kte 
etk%n olaca"ı görü#ünü ta#ıdı"ını 
bel%rten Özgürbüz, “Regülasyon 
kurumu ne kadar kuvvetl% olursa, 
sektör de o kadar kuvvetl% olur. 

Sa"lık, b%lg%n%n ekonom%k faydaya en 
çok dönü#tü"ü alan, en yüksek katma 
de"erl% alan. Dolayısıyla yaptı"ımız 
b%r hammadde, b%r malzeme satmak 
de"%l, b%lg% satıyoruz. Kar#ımızdak% 
regülasyon kurumunun b%lg%s% ne 
kadar yüksek olursa, ülken%n know-

how’ı o kadar yüksek olacaktır. Ne 
kadar kal%tel% regülasyon kurumu, 
o kadar kal%tel% sektör. Dolayısıyla 
olumlu buluyorum. Uzun zamandır 
arzu ett%"%m%z b%r #eyd%,” d%ye 
konu#tu.
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Z%rven%n açılı#ını T.C. Sa"lık 
Bakanı Fahrett%n Koca 
gerçekle#t%rd%. Açılı#ta 

TÜSEB Ba#kanı Prof. Dr. Erhan 
Akdo"an ve TÜSPE Ba#kanı Prof. 
Dr. Hasan Hüsey%n Yıldırım da b%rer 
konu#ma yaptı. Z%rvede COVID-19 
pandem% sürecinde sa"lık yönetimi, 
sa"lık turizmi, sa"lık ekonomisi, 
hizmet sunumu, insan gücü, sa"lık 
endüstrisi, sa"lık turizmi, halk 
sa"lı"ı ve küresel sa"lık politikaları 
ba#lıklarıyla toplam sek%z oturum 
düzenlend%.

Sa"lık Bakanı Fahrett%n Koca, 
z%rven%n açılı#ında yaptı"ı 
konu#mada, COVID-19 sebeb%yle b%r 
yıldır %nsanlı"ın sıkıntı ya#adı"ına 
ve bundan kurtulmak %ç%n mücadele 
ett%"%ne %#aret ett%. Koca, salgının 
refah düzey% bakımından %dd%alı 
hatta örnek göster%len ülkeler%n 
b%le sa"lık s%stemler%n% felç edecek 
sev%yeye ula#tı"ını vurguladı. Koca, 
vatanda#ların sa"lı"ın korunmasında 
katılımcı rol üstlenmes%n%n ve b%l%m 
%nsanlarının bu konuda toplumu 

b%l%nçlend%rmes%n%n önem%n%n 
altını ç%zd%. Salgın sürec%n%n her 
a#amasından dersler çıkarılması 
gerekt%"%n% vurgulayan Koca, “B%r%nc% 
basamak h%zmetler%m%z ba#ta olmak 
üzere, sa"lık kadrolarımız salgın 
yönet%m% konusunda gerçekten 
müth%# b%r operasyonel deney%me 
ve güce sah%p. Bu salgında da 
a%le hek%mler%m%z ve a%le sa"lı"ı 
çalı#anlarımız, f%lyasyon ek%pler%m%z, 
romanlara, f%lmlere konu olacak 
ba#arı h%kayeler% yazdılar,” d%ye 
konu#tu. 

COVID-19 pandem! sürecinde 
sa"lık yönetimi politikaları
Z%rven%n %lk gününde “COVID-19 
pandem% sürecinde sa"lık yönetimi 
politikaları” oturumuna Ba#kanımız 
Metin Demir de konu#macı olarak 
katıldı. 
Dem%r, pandem% sürecinde tıbbi 
cihazda sıkıntı ya#anmaması 
için çe#itli #ehirlerde kurullar 
olu#turduklarını, ödeme yapılmaması, 
feragat istenmesi ve a#ı sorunlarına 
ra"men sektörün hizmetini 
aksatmadı"ını bildirdi.  Dünyada ve 
ülkemizde bu dönemde tıbbi cihaz 
sektörünün çok kazanç elde etti"i 
gibi bir kanı oldu"una dikkat çeken 
Demir, koruyucu ürünlerde gelir 
artsa bile özellikle kardiyoloji alanı 

dı#ındaki hastaların hastanelere 
müracaatının azalmasıyla sektörde 
hem i# kapasitesinin dü#tü"ünü 
hem de üniversitelerden ve Sa"lık 
Bakanlı"ı’na ba"lı hastanelerden 
tahs%lat sorunu ya#anmaya devam 
ett%"%n% aktardı. Pandem%n%n ba#ında 
maske %le ba#layan olumsuz havanın 
d%"er ürünlerde de ya#anmaması %ç%n 
sektörün büyük çaba gösterd%"%n% 
kaydeden Dem%r, 2023 yılı %ç%n 5 
m%lyar dolar %hracat hede(er%n%n 
oldu"unu ancak bu hede(ere ula#mak 
%ç%n ba#ta ödemeler sorununun 
çözülmes% gerekt%"%ne %#aret ett%. 
Türk%ye’n%n koruyucu ürünler%n 
üret%m% konusunda dünyanın sayılı 
ülkeler%nden b%r% oldu"unu %fade eden 
Dem%r, sektörün salgın dönem%nde bu 
avantajın %y% kullanıldı"ını söyled%.

Sektörün 3 m!lyar l!ra c!varında 
alaca"ı bulunuyor
Tıbb% c%haz sektörünün ün%vers%te 
ve devlet hastaneler%ndek% alacak 
sorununun sürdü"ünü b%ld%ren 
Dem%r, #unları kaydett%; “Bu sorun, 
2013-2018 arasında sadece ün%vers%te 
hastaneler%nden vardı. 2018’%n Ocak 
ayından 2020’n%n A"ustos ayına 
kadar olan dönemde ün%vers%teler%n 
yanına devlet hastaneler% de eklend%. 
2020’n%n A"ustos ayına kadar %laç 
ve tıbb% c%haz sektörünün devletten 
alaca"ı toplam 19 m%lyar l%ra 
c%varındaydı. Alacakların büyük b%r 
kısmı, üret%c%ler%n alacaklarının yüzde 
25 feragat etmes%yle ödend%. Büyük ve 
uluslararası f%rmalar alacaklarından 
feragat ett% ama KOB! ölçe"%ndek% 
%#letmeler kısıtlı %mkanları neden%yle 
feragat edemed%. Bugün feragatlar 
sonucunda güncel rakamlarla 
sektörün devletten 3 m%lyar l%ra 
c%varında alaca"ı kalmı#tır, bu m%ktar 
bütçeye çok büyük yük get%recek b%r 
tutar olmadı"ından, KOB! ölçe"%nde 
h%zmet veren f%rmalarımız %ç%n 
hayat% önem sah%pt%r ve behamehal 
ödenmes% gerekmekted%r.”
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22 %ubat 2021 Pazartesi günü gerçekle$en yayına, 
TÜS"AV Ba$kanı Veli Sarıtoprak ve sektörümüze 
önemli katkı vermi$ olan yetkililer ile firma 
temsilcileri katıldı. 

Yayında sektörümüzün gel!#!m! !ç!n !ht!yaç duyulan 
temel düzenlemeler ve ya#anan öneml! sorunların 
çözümüne yönel!k öner!ler de$erlend!r!ld!. 

Güç b!rl!$! yapmanın önem!ne de$!nen Dem!r, s!v!l topluma 
katkı vermen!n sorunların çözümü !ç!n öneml! oldu$unu 
vurguladı. “B!z!m !lerlemek !ç!n b!rb!r!m!z! yormak yer!ne 
b!rb!r!m!z!n üzer!nden yükü nasıl alab!l!r!z ona odaklanmalıyız 
k! !lerleyeb!lel!m,” d!ye konu#an Dem!r, özel sektörü, kamusu, 
ün!vers!tes!yle aynı tarafta olmak gerekt!$!n! kaydett!.  
Kamunun !hale ko#ullarıyla ürün satan tıbb! c!haz sektörünün 
zamanında ödeme alamaması sorununun çözülemed!$!n! 
vurgulayan Dem!r, sektörün !haleler!n bütün #artlarını yer!ne 
get!rd!$!n! ancak kamunun zamanında ödeme yapmadı$ını, 
!halelerde yazılan ödeme vades!ne uymadı$ını söyled!. “Bel!rs!z 
vadeye tarlanızdak! patates! satamazsınız” #ekl!nde konu#an 
Dem!r, 8 seneden bu yana sektörün ödemeler sorunuyla 
u$ra#tı$ını kaydett!. Bugün devletten alaca$ını tahs!l 
edemeyen sektör batıyor, varlı$ını sürdürem!yor. Sorunlarımızı 
çözemed!$!m!z !ç!n !novat!f ürün yapamıyor, yen!l!kç! ürün 
üret!m!yle !lg!lenem!yoruz. Üret!p !hraç edem!yoruz. Do$ru 
f!yata do$ru !hale yöntem!yle satın alma yapılacak k! tedar!k 
z!nc!r! do$ru yürüsün. Bu kamunun görev!,” ded!. 
Kolay er!#!leb!l!r, kal!tel! sa$lık h!zmet!n!n herkes!n hakkı 
oldu$unu anlatan Dem!r, bunu sa$lamak !ç!n kal!tel! sa$lık 
h!zmet! sunucularına !ht!yaç oldu$unu söyled!. Dem!r 
#unları kaydett!: “Sa$lık h!zmet! sunmak b!r sava#sa tıbb! 
tedar!k sektörü bu sava#ın askerler!d!r. Askerler! yorarsak bu 
sava#ta ba#arılı olmamız söz konusu olamaz. Sa$lık h!zmet! 
sunucuları, tıbb! tedar!kç!s! ve !laç sektörü ve sa$lık personel! 
hakkını almak !ç!n enerj!s!nden kaybetmemel! k! kal!tel! sa$lık 
h!zmet! alınab!ls!n. Dolayısıyla bunu çözmem!z lazım. Bunu 
çözmezsek Mayıs ayında ba#layacak MDR da buna eklen!rse 
!hracatımız da çok olumsuz etk!lenecek,” ded!. 

F%nansal Eksen’%n, hazırladı"ı web%narda konu#an 
Ba#kan Vek%l%m%z Levent Mete Özgürbüz, katma 
de"er noktasında b%lg%n%n ekonom%k faydaya en çok 

çevr%ld%"% alanın tıbb% c%haz, med%kal teknoloj%ler alanı 
oldu"unu b%ld%rd%. 
Avrupa patent of%s%n%n ver%ler%ne göre Avrupa’da en çok 
patent alan alanların ba#ında med%kal teknoloj%ler%n 
geld%"%n% %fade eden Özgürbüz #unları kaydett%; “B%z%m g%b% 
car% açık veren ülkeler ve kalkınma, gel%#me amacı ta#ıyan 
ülkeler %ç%n med%kal teknoloj% kıymetl% b%r alan. Hem 
ekonom%k hem stratej%k yönden çok öneml%. Dünyada da 
en öneml% ara#tırma alanlarının ba#ında gel%yor. Pandem% 
de bu önem% katlayarak artırdı.  E"er ülken%zde b%r do"al 
kayna"ınız yoksa zeng%nle#mek %ç%n tek yol %novasyon. 
Katma de"er% en yüksek sektörler%n ba#ında da med%kal 
sektör gel%yor,” ded%. 
“!# b%rl%kler% %le yaptı"ımız ürünler%n çe#%tl%l%"%n%, kal%tes%n% 
artırmak b%z%m %ç%n çok öneml%,” d%ye konu#an Özgürbüz, 
Türk%ye’n%n çe#%tl%l%k ve gel%#m%#l%k noktasında büyük yol 
kat ett%"%n% söyled%. Türk%ye’n%n bran#la#mı# ve çe#%tlenm%# 
b%r %hracatı oldu"unu %fade eden Özgürbüz, %hracatta 
çe#%tl%l%"%n ülke ekonom%s% ve s%yas% stab%l%te için de önemli 
oldu"unu kaydetti. 
Tıbb% c%haz sektöründe b%r ürünü ortaya çıkartmak %ç%n 
c%dd% b%r sert%f%kasyon sürec%n%n a#ılması gerekt%"%ne 
d%kkat% çeken Özgürbüz; “Pek çok test yapıp ürününüzün 
%nsan sa"lı"ına zararlı olmadı"ını kabul ett%r%p ondan 
sonra p%yasaya çıkab%l%yorsunuz. Bütün dünyada bu 
böyle. Artık Avrupa regülasyonuna dah%l%z ve b%r %hracat 
yapacaksanız mutlaka bu regülasyona sah%p olmanız 
gerek%yor. Önümüzdek% aydan %t%baren de yen%lenen 
regülasyonla MDR devreye g%rm%# olacak,” ded%.
Konu#masında dünya sa"lık pazarına da de"%nen 
Özgürbüz, “Japonya en zor g%r%len !sra%l %se en kolay g%r%len 
pazar. !sra%l’% %hracatta sıçrama tahtası olarak göreb%l%r%z,” 
#ekl%nde konu#tu. 
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STRATEJ"K SA!LIK 
TEKNOLOJ"LER" 
YAYINI
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Web%narda Sanay% ve 
Teknoloj% Bakanlı"ı Elektr%k 
ve Elektron%k Sanay% 

Pol%t%kaları Da%re Ba#kanı Kam%l 
Özkan ve Program Yönet%m% Da%re 
Ba#kanı Hakan Erten b%lg%lend%rme 
yaptı.
Ba#kanımız Met%n Dem%r, 
sektörün programdan maks%mum 
faydayı sa"layıp,&ülke gel%#%m% 
%ç%n üret%p, %st%hdam yaratıp, 
%hracat yapmayı çok arzuladı"ını 
bel%rterek,&Sanay% ve Teknoloj% 
Bakanlı"ı’nın yakla#ımının&sektörü 
cesaretlend%rd%"%n% kaydett%.
Dem%r, Sanay% Bakanlı"ı’nın 
ve Cumhurba#kanlı"ı’nın tıbbi 
c%haz sektörünü önemsemes%, 
sürekl% gündemde tutması ve 
Cumhurba#kanlı"ı Sa"lık Endüstr%ler% 
Ba#kanlı"ı kurulması g%r%#%m%yle 
beraber tıbb% c%haz sektörünün 
daha büyük gel%#meler sa"layaca"ı 
umudunda olduklarını %fade ederek,  
“Sanay% Teknoloj% Bakanlı"ı’nın 
açtı"ı k%mya ba#lı"ı altında %laç, 
tıbb% c%haz ve kozmet%k alanında 
daha %y% organ%ze olup, %lk çalı#ma 
toplantısıyla sektörü b%lg%lend%r%p bu 
çalı#ma programından maks%mum 
faydayı sa"layarak ülkem%z%n 
%lerlemes%ne katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz,” ded%. 
Sektör ve dünya olarak sıkıntılı b%r 
dönemden geç%ld%"%n% vurgulayan 
Dem%r, #öyle devam ett%: “Böyle 
dönemlerde mot%vasyona %ht%yaç 
duyuluyor, Sanay% Teknoloj% 
Bakanlı"ı’nın bu hamle programına 
k%mya sektörünü ve alt ba#lı"ında 
16 sektörü %lg%lend%ren b%r alanı 
programına alması b%z% çok mutlu 
ett%. Burada programda 919 kalem 
var, bunun 46 kalem% tıbb% c%haz 

sektörünü yakından %lg%lend%r%yor. 
Ancak b%rçok kalem de k%mya 
sektörünün önem%nden dolayı 
ara mamul. $u an en büyük kr%z 
ara mamul bulmada ya#anıyor. 
Dünyadak% bence b%r numaralı sorun 
ham madde sorunu. Dolayısıyla ham 
madde sorununa da bu g%r%#%m%n 
olumlu katkı yapaca"ına %nanıyorum. 
Haz%ran-Temmuz ayları g%b% b%r 
ça"rıya çıkılmasını bekl%yoruz. Sektör 
olarak o zamana kadar hep beraber, 
b%rb%r%m%z% daha %y% anlayarak, 
programı daha özümseyerek, 

b%lg%lenerek daha %y% mot%vasyon 
sa"layıp maks%mum faydayı sa"lamayı 
%st%yoruz.” 
Genel Sekreter%m%z Tünay $ah%n, 
Sanay% ve Teknoloj% Bakanlı"ı’nın 
ba#latmı# oldu"u ‘Teknoloj% 
Odaklı Sanay% Hamles%’ programı 
çerçeves%nde, sektörümüzün 
faydalanab%lece"% destek alanları ve 
süreç yönet%m% konusunda b%r e"%t%m 
kararı aldıklarını bel%rterek, sektöre 
katılımı ve destekler% dolayısıyla 
te#ekkür ett%.  
Sanay% ve Teknoloj% Bakanlı"ı 
Elektr%k ve Elektron%k Sanay% 
Pol%t%kaları Da%re Ba#kanı Kam%l 
Özkan da konu#masında, tıbb% 
c%haz sektörünün gel%#%me oldukça 
açık b%r sektör oldu"unu vurguladı. 
Özkan, yapılan te#v%k ve hamlelerle 
Türk%ye’n%n tıbb% c%haz alanında 
dünyadak% %hracat payını artırmayı 
hede(ed%kler%n% b%ld%rd%.
Web%narda Program Yönet%m% Da%re 
Ba#kanı Hakan Erten, kapsam, içerik 
ve programdan faydalanmak isteyen 
sektör mensuplarının programa 
ba#vurularını nasıl yapacakları 
konusunda bilgilendirme sunumu 
yaptı. Erten, program kapsamında 
Türk%ye’de katma de"erl% üret%m%n%n 
artırılmasının amaçladı"ını %fade 
ederek, “Bakanlık ve ba"lı/%lg%l% 
kurulu#ları tarafından sa"lanan 
destek ve te#v%kler%n tek pencereden 
yönet%lerek orta-yüksek ve yüksek 
teknoloj% sev%yel% sektörlere 
yo"unla#tırılmasına yönel%k özel b%r 
programdır,”  ded%.
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Gel!r "dares! Ba#kanlı$ı (G"B) 
tarafından 19 %ubat 2021 
tar!hl! 31390 sayılı Resm! 
Gazete’de yayımlanan Verg! 
Usul Kanunu (VUK) 509 
Sıra&No’lu&Tebl!$!nde de$!#!kl!k 
yapan 526 Sıra&No’lu&Tebl!$ !le; 
Sosyal Güvenl!k Kurumu (SGK) 
!le sözle#me !mzalayan sa$lık 
h!zmet! sunucuları !le med!kal 
malzeme ve !laç/etken madde 
tem!n eden tüm mükelle'ere; tıbb! 
c!haz ve malzeme tedar!kç!ler!, 
hastaneler, tıp merkezler!, dal 
merkezler!, d!yal!z merkezler!, 
Sa$lık Bakanlı$ı’ndan ruhsatlı d!$er 
özelle#m!# tedav! merkezler!, tanı, 
tetk!k ve görüntüleme merkezler!, 
laboratuvarlar, opt!syenl!k 
müesseseler!, !#!tme merkezler!, 
ecza depoları, eczaneler, kaplıcalar, 
be#er! tıbb! ürün/ürün sunan ve/
veya üreten özel hukuk tüzel k!#!ler! 
ve bunların tüzel k!#!l!$! olmayan 
#ubeler!n!n&1 Temmuz 2021 
tar!h!nden !t!baren, bu tar!hten 
sonra Sosyal Güvenl!k Kurumu !le 
sözle#me !mzalayanların !se kuruma 

fatura düzenlemeye ba#lamadan 
önce e-Fatura uygulamasına 
geçme zorunlulu!u bulunmaktadır.
Send!kamız, e-Fatura ve e-Ar#!v 
Fatura&g!b! zorunlu !ht!yaçlar !le 
d!$er t!car!, f!nansal !#lemler ve 
süreçler!n bütüncül ve yen!l!kç! b!r 
yakla#ımla&fonks!yonel b!r&#ek!lde 
çözümü konusunda&yaptı$ı 
ara#tırmalar sonucunda,&sa$lık 
sektörümüzün bu h!zmetlerden 
daha ekonom!k ve katma de$erl! 
yararlanmasını sa$lamak üzere 
Ov!not !le !# b!rl!$! yapmı#tır.
SE!S – Ov"not !# b"rl"#" !le, sa$lık 
sektöründe faal!yet gösteren 
!#letmeler ve #!rketler!m!z !ç!n 
e-Faturaya kolay, hızlı, !nd!r!ml! 
ve avantajlı #ek!lde geç!# !mkânı 
sa$lanmı#tır.
SE"S aracılı$ı !le Ov!not 
h!zmetler!nden yararlanmak ve 
e-Faturaya avantajlı ve kolayca 
geçmek !steyen sa$lık sektörü 
kurulu#ları, "lk 30 (otuz) gün 
ücrets"z deneme hakkına 
sah!p olurken, devam etmek 
!stemeler! hal!nde Ov!not üyel"k 
paketler"nden seçt!kler! herhang! 

b!r!n! %25 "nd"r"m avantajıyla 
alab!leceklerd!r.

(�)$785$<$�.2/$<�9(�L1'L5L0/L�
*(�Lĝ�L�L1�6(L6���29L127�Lĝ%,5/LßL
Ov!not, $"rketler"n/!#letmeler!n 
veya serbest meslek sah!pler!n!n 
tüm t!car! "$lemler!n!, gelen g!den 
faturalarını ve makbuzlarını, 
sanal pos ve banka hesaplarını, 
ödeme ve tahs!lat süreçler!n! 
bütünle#!k ve otomat!k olarak, tek 
uygulamadan !sted!$! kadar !lave 
kullanıcı tanımlayarak cep telefonu, 
tablet veya b!lg!sayar !le her an her 
yerden rahatça tak!p edeb!ld!$! ve 
yöneteb"ld"#", yen! nes!l f!nansal 
ve regülasyon teknoloj!ler! !le 
gel!#t!r!lm!#, e$!t!m gerekt!rmeyen 
kolay uyum sa$lanan b!r d!j!tal 
uygulamadır. E-Fatura, e-Ar#!v 
Fatura h!zmetler!n! de bütünle#!k 
b!r #ek!lde gel!r g!der ve tahs!lat 
yönet!m! çözümüyle b!rl!kte 
sunan Ov!not, tek uygulamadan 
onl!ne tahs!lat !ç!n sanal POS 
hesabı ve G"B hesabı akt!vasyon 
kolaylı$ı&sunmaktadır.  

SON TARiH  

30 HAZiRAN
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Ov!not, serbest meslek sah!pler! ve 
küçük #!rketlere/!#letmelere, hızlı 
ve kolayca e-SMM ve e-Fatura/e-
Ar#!v Fatura düzenlemeye 
ba#layab!lmeler!n!n yanı sıra 
t!car! ve mal! süreçlerde !ht!yaç 
duyab!lecekler! farklı h!zmetler! 
tek uygulamada sunmaktadır. Yen! 
nes!l, kullanıcı dostu tasarımıyla 
öne çıkan Ov!not; proforma 
makbuz/fatura olu#turma, otomat!k 
veya toplu makbuz/fatura kesme, 
gönderme, döv!zl! makbuz/fatura 
düzenleme, saklama, makbuzları/
faturaları kred! kartı veya banka 
hesabıyla (havale/EFT) tahs!l etme, 
kalan/bak!ye alacakların onl!ne 
tahs!latını otomat!k tak!p etme, 
hatırlatma, tüm banka hesaplarına 
gelen-g!den tutarları tak!p edeb!lme, 
gel!r-g!der ve para durumunu 
tek uygulamada göreb!lme g!b! 
!#lemler! hızlı, güvenl! ve kolay b!r 
#ek!lde gerçekle#t!reb!lmeye !mkanı 
sa$lamaktadır.
Ov!not uygulamasında e-!mza, 
mob!l !mza veya mal! mühür 
!le e-SMM, Mal! Mühür !le 
e-Fatura düzenleneb!lmekted!r. 
G"B tarafında e-Fatura / e-SMM 
hesabı !lk kez akt!'e#t!r!lmes! 
!ç!n kullanıldıktan sonra herhang! 

b!r e-belge düzenlemek !ç!n her 
defasında üyen!n e-!mza, mob!l 
!mza veya mal! mühür kullanmasına 
gerek bulunmamaktadır. Üyel!k 
akt!vasyonu yaparak hemen 
kullanmaya ba#lanab!lmekted!r. 
Tahs!latlar, alacaklar, banka 
hesapları, hesap bak!yeler! ve para 
!le !lg!l! süreçler! Ov!not üzer!nden 
kolayca tak!p ed!leb!lmekted!r. 
Ov!not, telefon, tablet veya 
b!lg!sayar kullanımı fark etmeks!z!n 
tek ekranda, kolayca yönet!m!ne 
olanak tanıyan b!r uygulama özell!$! 
ta#ımaktadır. Kes!nt!s!z mü#ter! 
h!zmetler! anlayı#ıyla Ov!not, 
üyeler!ne hem uygulama !le !lg!l! 
hem de e-belge, e-!mza, mal! mühür, 
sanal pos ve d!$er !lg!l! konularda 

7/24 destek h!zmet! vermekted!r.

L1'L5L0/L�9(�$9$17$-/,�(�)$785$�
L�L1�.$03$1<$�.2'8�L/(��<(� 
2/0$.�<(7(5/L
Ov!not-SE"S !#b!rl!$! kapsamında 
bel!rlenen kampanya kodu !le 
Ov!not’a !nternet s!tes! üzer!nden 
üyel!k ba#vurusu yapan sektör 
mensuplarına %25 özel !nd!r!m 
yapılacaktır. Ov!not ve SE"S 
kampanyası hakkında daha fazla 
b!lg! almak !ç!n  www.ov!not.
com  !nternet s!tes!n! z!yaret 
edeb!l!r, mü#ter! destek hattına 
danı#ab!l!rs!n!z.

2YLQRW�'HVWHN�+DWW×�

 0 850 260 00 70
ZZZ�RYLQRW�FRP

SE!S e özel Kamapanya kodu "le %25 avantajlı  
üye olmak !ç!n www.ov"not.com’u z!yaret ed!n.
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Kamuya a!t sa"lık kurulu#larına, 
tıbb! c!haz tem!n eden 
f!rmalarımıza kamu 

alacaklarının zamanında ödenmem!# 
olması neden!yle sektörümüz 
tükenme noktasına gelm!#t!r. 
Tıbb! c!haz sektörünün, h!zmet 
üretememes!/tedar!k sa"layamaması 
durumunda ya#anab!lecek sorunlara 
!l!#k!n Send!kamız SE$S, TÜMDEF 
ve SADER’le ortak b!r kamuoyu 
açıklaması yaptık. Sektör tarafından 
!lg! gören açıklamamızı basınla da 
payla#tık.
Kamuya a!t sa"lık kurumlarının 
vades! geçm!# ödemeler!n!n b!r an 
önce yapılması, yapılacak alımlarda 
!dareler!n kend! bel!rled!"! ödeme 
vadeler!ne uygun davranması, 
f!rmalar nezd!nde ödemeler!n e#!tl!k 
!lkes!ne uygun yapılmasına da!r 
kamuoyu duyurumuz #öyle:
“Kamuya a!t sa"lık kurulu#larına, tıbb! 
mal ve h!zmet tem!n eden f!rmalarımıza 
ürün ve h!zmet bedeller!ne !l!#k!n 
ödemeler!n zamanında yapılmaması 
neden!yle, tükenme noktasına gelm!# 
olan sektörümüzün, muhtemel mal ve 
h!zmet üretememes!/tedar!k edememes! 
durumunda ya#anab!lecek sorunlara 
!l!#k!n kamuoyu açıklamasıdır. 
$dareler sözle#me hükümlerine 

uymamaktadır. Kamuya ait sa"lık 
kurulu#ları ihtiyacı olan mal ve 
hizmetleri, 4734 sayılı Kamu $hale 
Kanunu’na uygun olarak ihale ya 
da do"rudan temin usulü ile temin 
etmektedir. Bu usullere göre yapılan 
alımlar öncesinde istekli %rmalara 
verilen dokümanlarda mal ve hizmetin 
özellikleri, teslim ko#ulları, muayene 
ve kabul #artları gibi hususların 
yanı sıra mal ve hizmetin kar#ılı"ı 
yapılacak ödemelerin ne zaman 
yapılaca"ına ili#kin hükümler yer 
almaktadır. $darelerce, tespit edilen 
bu #artlara uygun olarak teklif veren 
istekli %rmalarla usulüne uygun olarak 
sözle#me imzalandıktan sonra, alım 
konusu mal ve hizmetin tedarik süreci 
ba#lamaktadır. $darelerce belirlenen 
#artlara uygun olarak süreci yöneten, 
ba"lı oldu"u sözle#meye uygun olarak 
mal ve hizmeti tedarik eden %rmalar, 
maalesef vermi# oldu"u mal ve hizmetin 
kar#ılı"ını idarelerce belirlenen ödeme 
gününde alamamaktadırlar. Buna 
kar#ın; mal ve hizmet tedariki sırasında 
yükleniciden kaynaklı ya#anan gecikme, 
eksik ya da uygun olmayan malzemenin 
teslimi halinde, idare haklı olarak gerekli 
cezai i#lemi uygulamaktadır. Ancak, 
aynı hassasiyeti biz hizmet sunucu ve 
tedarikçilerin hakkedi#lerinin, sözle#me 
hükümlerine uygun olarak ödeme 
vadesinde ödenmesi içinde göstermesi 
gerekmektedir. Ne yazık ki idarelerle 
akdedilmi# sözle#melerin tüm hükümleri 
i#letilir iken, ödemeye ili#kin hüküm 
i#letilmemektedir. Buna kar#ın sektör 
mensuplarımız her türlü hizmet ve 

malzeme tedarikini eksiksiz yapmakta 
ve sa"lık sahasında cansiperane 
hizmet sunumuna devam etmekte, 
hatta hayatları pahasına hizmetleri 
sürdürmektedirler. Sektör nefes alamaz 
noktadadır. $darelerce belirlenen ve 
taahhüt edilen vadeyi esas alarak mal 
ve hizmet tedariki planlamasını yapan 
%rmaların ödemelerinin belirlenen 
vadede yapılmaması, hatta belirlenen 
vadelerden çok uzun bir zaman sonra 
yapılması nedeniyle mal ve hizmet 
tedarik edemeyecek noktaya geldiklerini 
özellikle belirtmek istiyoruz. $stisnai 
olarak ödemelerini gününde yapan 
idareleri bir yana koyarak belirtmek 
gerekir ki, almı# oldu"u mal ve hizmet 
kar#ılı"ı ödemesini kendi belirledi"i 
günde yapmayarak, %rmaların mal 
ve hizmet tedarik edememesine ve 
teminatlarının !rad kayded!lmes! !le 
haklarında yasaklılık kararı ver!lmes!ne 
neden olanların, konuyla !lg!l! hukuk! ve 
ceza! sorumlulukları hususunun kamu 
otor!tes!nce ayrıca de"erlend!r!lmes! 
gerekt!"! dü#ünces!ndey!z. Geld!"!m!z 
noktada taleb!m!z; Kamuya a!t sa"lık 
kurumlarınca yapılan mal ve h!zmet 
alımlarına !l!#k!n vades! geçm!# 
ödemeler!n b!r an önce yapılması, 
bundan sonra yapılacak alımlarda 
!dareler!n kend! bel!rled!"! ödeme 
vadeler!ne uygun davranmasının tem!n 
ed!lmes!, her ne #ek!lde olursa olsun 
f!rmalar nezd!nde önceliklendirme 
g!b! tasarru&ara g!d!lmeden, 
ödemeler!n e#!tl!k !lkes!ne uygun olarak 
sürdürülmes! !ç!n gerekl! tedb!rler!n 
vak!t kaybed!lmeden alınması 
elzemd!r. Gerekl! düzenlemen!n 
yapılmaması durumunda, her geçen gün 
çözümsüzlük ve çares!zl!"e mahkûm 
ed!len sektörümüzün, ödeme sorununa 
münhasıran hukuk! çözüm aramak 
mecbur!yet!nde kalaca"ını, Kamuoyuna 
saygı !le duyururuz. Saygılarımızla.”
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Balcık, sa"lık market 
uygulamalarında görülen bazı 
aksaklıkların en kısa yoldan 

çözümünü amaçlandı"ını b!ld!rd!. 
Toplantıda b!lg!lend!rmey! Devlet 
Malzeme Of!s! B!lg! $#lem Da!re 
Ba#kanı Ömer Faruk Mızıkacı yaptı. 
Mızıkacı, 2017’den bu yana s!tem 
üzer!nde çalı#tıklarını !fade ederek, 
ortak katkıyla modülün daha !y! 
yerlere gelmes!n! arzuladıklarını !fade 
ett!. Sa"lık Market kullanımındak! 
tekn!k sıkıntılar hakkında b!lg! veren 
Mızıkacı, ürünler ve s!steme ba#vuru, 
ürünler!n kaydı, !hale sürec!n!n nasıl 
çalı#tı"ı, !hale sürec!nde nelere d!kkat 
ed!lmes! gerekt!"! ve s!par!#ler!n nasıl 
olu#turuldu"una da!r açıklamalarda 
bulundu. 
Mızıkacı, en ba#ta yapılacak #ey!n 
DMO’ya tedar!kç! olarak ba#vurmak 

oldu"unu bel!rterek, böylece tekn!k 
#artnameye ula#arak görü# b!ld!rme 
!mkanına sah!p olunaca"ını hatırlattı. 
Sunumunda, !nternet DMO sayfasına 
g!rerek ön kayıt !#lemler!n!n 
tamamlanmasıyla sürec!n nasıl 
ba#latılaca"ını da gösteren Mızıkacı, 
e-devlet aracılı"ıyla s!steme g!r!# 
yapılab!lece"!n! anlattı. 
Ülkemizde ilk defa, DMO üzerinden 
tedarik edilecek ürünlerde teknik 
uygunluk de"erlendirmesinin 
devreye alınaca"ını belirten Mızıkacı, 
“Sa"lık Market’te sadece tekn!k 

uygunluk de"erlend!r!lmes!nden 
geçecek ürünler yer alacaktır. Sa"lık 
Market h!zmet! kapsamındak! 
ba#vuru, de"erlend!rme, tedar!k ve 
tesl!mat süreçler!n!n tamamı onl!ne 
gerçekle#t!r!lecekt!r,” ded!.
Satın almaların DMO tarafından 81 
!l !ç!n ayrı ayrı ve ürün bazlı olarak 
elektron!k !halelerle yapılaca"ını 
kaydeden Mızıkacı, “Yerl! malı belges! 
bulunan orta ve yüksek teknoloj!k 
ürünlere sa"lanacak %15 f!yat avantajı 
ve 90 günlük ödeme süres! !le f!rmalar 
desteklenecekt!r,” d!ye konu#tu.

'02�6$ò/,.�0$5.(7�(.5$1�02'h/h�(òñ7ñ0�
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SE$S olarak katılım sa"ladı"ımız 
sem!nerde, tıbbi c!hazlar 
!ç!n k!m, neden kl!n!k 

ara#tırma yapmalı, kl!n!k ara#tırma 
gerçekle#t!rmen!n temel adımları, 
kl!n!k ara#tırmalarda d!kkat ed!lmes! 
gereken öneml! noktalar ele alındı.
Ayrıca kl!n!k ara#tırmaların sorumlu 
ara#tırmacının ba#kanlı"ında, 
yeterl! e"!t!m ve deney!me sah!p, 
ara#tırmanın n!tel!"!ne uygun b!r 
ek!ple yürütüleb!lece"! kayded!lerek, 
sorumlu ara#tırmacının, 
ara#tırma konusu !le !lg!l! dalda 

uzmanlık veya doktora e"!t!m!n! 
tamamlamı# olması, ara#tırmanın 
yürütülmes!nden sorumlu olanın 
hek!m veya d!# hek!m! olması 
gere"!ne de !#aret ed!ld!.
Kl!n!k ara#tırmaların, gönüllüler!n 
emn!yet!n! sa"layab!lecek, 
ara#tırmanın sa"lıklı b!r #ek!lde 
yürütüleb!lmes! ve tak!p 
ed!leb!lmes!ne elver!#l!, ara#tırmanın 
n!tel!"!ne göre; gerekl! ve yeterl! 
personel, teçh!zat ve laboratuvar 
!mkânlarına sah!p ac!l müdahale 
gerekeb!lecek durumlar da dah!l 
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S!stem!n avantajları, güven veren 
yönleri (#e%a&ı"ın korunması, 
ad!l rekabet!n sa"lanması, 

ödeme vadeler!n!n standartla#ması) 
g!b! konuların önem!ne de"!n!len 
toplantıda, merkez! satın alma ve 
d!j!talle#men!n get!rd!"! avantajlar 
!fade ed!ld!. 
Sa"lık Market’!n eks!ks!z olarak hayata 
geçmes!yle sa"lanacak avantajların da 

(sürdürülebilir bir sa"lık  
sistemi, kamu tasarrufu, zaman 
tasarrufu) d!le get!r!ld!"! toplantıda, 
ürün ve h!zmet kal!tes!n!n f!yat 
avantajı kadar öneml! b!r kr!ter 
oldu"unun göz önünde tutulması 
gerekt!"! açıklandı.
Sektörel satın alma s!stem!n!n 
de"!#t!"! bu süreçte, sektörle b!r 
araya gelmen!n önem!n!n b!l!nc!nde 
olundu"u kayded!ld! ve #u konulara 
d!kkat çek!ld!:
Q F!rmaların of!sler!nden tekl!f 

vereb!lece"!, ödemeler!n! 90 
günde alab!ld!kler! bu yapıda, esk! 
süreçlerde ya#anan kamu alaca"ı 
sıkıntılarının ortadan kalkaca"ı 
beklenmekted!r. 

Q�Ancak düzenl! ödemelerle sektör 
büyüyeb!l!r. D!j!talle#en ça"da yen! 
modellere uyum sa"lamak, do"ru 
tedar!kte öncü olmak gerek!r.

Q�S!stem sektöre do"ru anlatıldı"ın 
da ve eks!kler g!der!ld!"! takd!rde !y! 
!#lemes! bekleneb!l!r. 

Q�Sadece ucuz ürün de"!l kal!tel! ürün, 
do"ru ve hızlı tedar!k !le sektör 
büyüyüp gel!#eb!l!r.

Sürdürüleb!l!rl!k !ç!n bazı 
düzenlemeler!n yapılması gerekt!"! 
bel!rt!len toplantının sonunda, sürec!n 
etk!l! ve kes!nt!s!z !#let!lmes! gerekt!"! 
noktasında mutabakat sa"lanırken, 
a#a"ıdak! çalı#maların sürdürülmes! 
kararla#tırıldı:  
Q�Çerçeve Anla#ma ve ürün ekleme 

onay süreler!n!n !y!le#t!r!lmes!, 
söz konusu süreler!n tesp!t! ve 
payda#larla payla#ılması, 

Q�$hale davetler!n!n tüm kayıtlı 
f!rmalara !let!lmes!, 

Q�Sa"lık Market katalo"unun 
uygulamaya alınması, yakla#ık 
mal!yet ve !hale tekl!&er!n!n kamu !le 
payla#ılması,  

Q�DMO modüller!nde yazılım 
gel!#t!rmeler!n!n yapılması s!steme 
olumlu katkı sa"layacaktır.

Öte yandan, sektör ve hastane 
ileti#imlerinin yanlı# yorumlamaya 
açık olmayacak ve düzenli #ekilde 
yürütülmesi, $lk parça teslimat 
sürelerinin üretim ve ithalat 
süreçleri göz önüne alınarak yeniden 
düzenlenmesi, ihale sonuçlarında hata 
geri bildirimlerine do"ru kanallardan 
iletilmesi için olanak sa"lanması, 
kamunun ürün alımında f!yat de"!l 
kal!te gözetmes!, do"ru ve detaylı 
#artname düzenlemeler!n!n yapılması, 
sektörün talepler!ne kulak ver!lmes!, 
payda# sayılması, TOBB Med!kal Mecl!s! 
!le daha koord!nel! çalı#ılması, ta#radak! 
üye f!rmalara durumun ve sürec!n 
anlatılması,  kamu !le daha sık b!r araya 
gel!nmes! konuları d!le get!r!ld!.

olmak üzere gönüllü !ç!n uygun bakım 
h!zmet! vereb!lecek, gönüllünün 
gerekt!"!nde daha !ler! b!r sa"lık kurum 
veya kurulu#una nakled!leb!lmes!n! 
mümkün kılacak yeterl! !mkan ve 
donanıma sah!p, ün!vers!te sa"lık 
uygulama ve ara#tırma merkezler!, 
ün!vers!telere ba"lı onaylanmı# 
ara#tırma gel!#t!rme merkezler! ve 
Sa"lık Bakanlı"ı E"itim ve Ara#tırma 
Hastaneler!nde terc!hen kl!n!k ara#tırma 
yapmak üzere tasarlanmı# yerlerde 
yapılab!lece"! kayded!ld!.
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eter Drucker bundan ell! yılı 
a"kın b!r süre önce e"s!z b!r 
öngörüde bulunarak; “#e 

Age of D!scont!nu!ty: Gu!del!nes to 
Our Hang!ng Soc!ety” k!tabında dünya 
ekonom!s!n!n dört alanında bazı öneml! 
de$!"!kl!kler öngörmü"tü. Dünya, 
Drucker’ı belk! de o tar!hlerde çok da 
net anlayamadı. Ne yen! endüstr!ler! 
ve !" modeller!n! yaratacak yen! 
teknoloj!ler!n ortaya çıkaca$ına ne ulusal 
ekonom!lerden dünya ekonom!s!ne 
geç!"le küresel bir pazarın olu"aca$ına ne 
yeni bir sosyopolitik düzleme dayanan bir 
yapıya ne de bunların sonunda olu"acak 
b!lg! ekonom!s!ne o tar!hlerde çok 
uzaktı. Oysa Drucker’ın k!tabındak!ler 
bugün fazlasıyla gerçek… Ekonom!k 
d!nam!kler!n b!lg! ve bu b!lg!n!n 
mübadeles!ne dayandı$ı, kar!yer!n sürekli 
ö$renme ve adaptasyon becer!ler!nden 
beslend!$!, takımların performansının 
ö$renme ve çözüm üretme kab!l!yetler! !le 
ölçüldü$ü, f!rma ba"arısının b!lg!y! !"leme 
becer!ler!ne ev!r!ld!$! b!r dünyadan söz 
ed!yoruz artık. Yan! fazlasıyla soyut ve 
karma"ık b!r yapı söz konusu…
B!lg! ekonom!s! esasen mal ve h!zmetlere 
gömülü b!lg! !çeren yen! b!r pazar ortaya 
çıkarttı. Artık b!lg! sadece b!r kaynak 
de"!l, aynı zamanda p!yasa !#lem!n!n 
nesnes! ya da ürünün ta kend!s! oldu. 
Bu b!ze f!z!ksel kaynaklardan z!yade, 
madd! olmayan kaynaklara ve bunları 
kullanmaya da!r entelektüel yeterl!l!klere 
daha fazla güvenmem!z gerekt!$!n! 
ö$ret!yor. Z!ra b!r asır öncek! dünya 
düzen!ne !nat kaynakların kıtlı$ıyla 
de$!l, zeng!nl!kler!yle !fade ed!len 
b!r dünya düzen!nden söz ed!yoruz. 
Her da!m ezberlerden dü#meyen 
kaynakların kıtlı"ı, yer!n! soyut 
kaynakların bollu"una bırakıyor ve 

bunu !#leyeb!lecek yetenek, becer!, 
teknoloj! ve donanıma sah!p olmak 
güç dengeler!n!n temel d!nam!"! 
hal!ne gel!yor. Hal böyle olunca da 
küresel pazarda üret!m tes!sler!n!n 
co$rafyası dah! önem!n! y!t!rerek yer!n! 
de$!"!m hızı, !novasyon stratej!ler! ve 
yen! i" modellerine bırakarak ba"arının 
kr!terler!n! de b!r b!r de$!"t!r!yor. 
Dolayısıyla b!r f!rmanın de$er yaratma 
serüven!; !novasyon sürec!ne verd!$! 
öneme, entelektüel kaynaklarına ve 
!"gücü yaratıcılı$ı g!b! entelektüel 
varlıklarına uzanıyor. Bahs! geçen bu 
kaynakların, ver!ler!n, b!lg!ler!n nasıl 
yönet!lece$!ne da!r problemler! çözmek 
!se uyum sa$lamanın hayatta kalmanın 
ve ba"arıyı yakalamanın yen! formülü. 
Devasa boyuttak! b!lg! yı$ınlarının, 
ver!n!n, enformasyonun nasıl anal!z 
ed!lece$!ne, hang! yetk!nl!kler!n nasıl 
ke"fed!lece$!ne da!r ara"tırmalar hep 
bu ‘çok’ dan ‘az’ olanı özümseme 
meseles! üzer!ne... Mü"teriye, rakiplere, 
piyasaya, i" yapma biçimine, sürece 
ili"kin bütün veriler, el!m!zde !"lenmey! 
bekleyen maden n!tel!$! ta"ıyor ve anlamlı 
hale gelmeden ne yazık k! b!r "ey !fade 
etm!yor. Bu !se ver!ml!l!$e da!r s!h!rl! 
tanımlarımızın anlamını yitirerek "imdiye 
kadar üretim girdi-çıktılarını ölçmek 
için kullanılan tüm do$rusal ölçümlerin 
modasının geçmi" oldu$u gerçe$ini ortaya 
çıkartıyor… 

<(1ñ�'h=(1'(��
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Bahs! geçen bu yen! düzen, bel!rt!len 
etk!ler! yanında becer!ye ve yaratıcılı$a 
dayalı yen! meslek ve !" alanlarının ortaya 
çıkmasına, hal!hazırdak! b!rçok mesle$!n 
!se tar!he karı"masına ayna tutuyor. 
Oxford Ün!vers!tes! akadem!syenler!nden 
Carl Bened!kt Frey ve M!chael A. Osborne 
2013 yılında meslekler!n gelece$! 
!le !lg!l! yapmı" oldu$u ara"tırmada, 
çarpıcı bulgulara yer vererek gelecekte 
daha çok emek gerekt!ren rut!n i"lerin 
a$ırlıklı olarak bilgisayarlar tarafından 
yapılaca$ına, yüksek yaratıcılık gerekt!ren 
meslekler!n !se varlı$ını devam 
ett!reb!lece$!ne vurgu yapıyorlar. Frey ve 
Osborne (2013) bu do$rultuda gelecekte 
b!reyler!n yaratıcılık ve sosyal becer!ler 
ed!nmeler! yönünde de tavs!yelerde 
bulunuyorlar. Sermayen!n b!lg! oldu$u, 
mav! yakalıların yer!n! otomasyona 
bıraktı$ı, buna kar"ın beyaz yakalıların 
sayıca hızla arttı$ı yen! ekonom!n!n 
temel!nde b!lg! ve teknoloj! bulunuyor. 
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%nsan faktörü !se ancak yorum ve 
yaratıcılık katma noktasında katkı 
sa$layacak g!b! görünüyor.  
Tam da bu noktada !"letmeler !ç!n 
do$ru b!lg! yönet!m! hayat! önem 
kazanıyor. B!lg! yönet!m! süreçlerinde 
kullanılan çe"itli yöntemlerden biri 
olan ‘büyük ver!’ uygulamaları 
günümüz !"letmeler! !ç!n b!rçok 
faal!yet!n oda$ı olmaya çoktan 
ba"ladı b!le. Rekabet stratej!s!, 
!novasyon, sürdürüleb!l!rl!k, 
yönet!msel becer!ler, pazarlama 
ve tedar!k z!nc!r! !novasyonları, 
!nsan kaynakları, ar-ge, f!nans 
ve karar verme g!b! b!rçok 
yönet!msel ve operasyonel konuda 
f!rmalara e"s!z avantajlar sa$lama 
potans!yel!n! !ç!nde barındırıyor. 
Büyük ver! uygulamaları çe"itli 
"ekillerde elde ed!len devasa 
boyuttak! b!lg! yı$ınlarından nasıl 
anlamlı, faydalı, kr!t!k ve stratej!k 
f!k!rler ed!neb!lece$!m!z, el!m!zdek! 
bu maden! nasıl !"leyeb!lece$!m!z 
konusunda !"letmeler !ç!n e"s!z 
b!r enstrüman. Bu uçsuz bucaksız 
ver! okyanusunda b!ze avantaj ve 
üstünlük sa$layacak kr!t!k ke"!&er!n 
nasıl yapılaca$ı, hang! tekn!kler!n 
kullanılaca$ı !se hala ara"tırmalara 
konu olmaya devam ed!yor. Bu durum 
!se anal!st, profesyonel ve tekn!k 
çalı"an g!b! meslekler!n do$masına 
yol açtı ve devamı da gelecek g!b! 
görünüyor. 
Tıpkı geçen yüzyılda “f!z!ksel 
çalı#mayı ver!ml! hale get!rmek” 
deney!m!nde oldu$u g!b! bu yüzyıldak! 
en büyük çaba da “b!lg!y! ver!ml! 
hale get!rmek” olacaktır. Tam da 
bu noktada b!lg! yönet!m!ne da!r 
uygulamalar, artık sadece mevcut 
b!lg! kaynaklarını ver!ml! b!r "ek!lde 
kullanmanın b!r yolu olarak de$!l, aynı 
zamanda b!lg! yoklu$unu azaltmak 
ve karar vermede r!skler! en aza 
!nd!rmek !ç!n b!r stratej! olarak da 
görülmel!d!r. Z!ra yen! motto: “çok 
çalı#mak ve çok üretmek yer!ne 
akıllıca çalı#mak” tır. 

Kaynaklar: 
Bol!san!, E., Brat!anu, C. (2018). Emergent Knowlendge 
Strateg!es: Strateg!c "!nk!ng !n Knowledge 
Management, Spr!nger.
Drucker, P. F. (1969). "e age of d!scont!nu!ty. 
P!scataway, NJ: Transact!ons Publ!sh!ng.
Frey, C.B.; Osborne, M.A. (2013). “"e Future 
Of Employement: How Suscept!ble Are Jobs To 
Computer!sat!on?”
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ek! ned!r büyük ver!? 
Nasıl elde ed!l!r ve b!ze ne 
sa$lar? Esasen büyük ver! 

hem mak!neler hem !nsanlar hem 
s!stemler aracılı$ı !le depolanması 
mümkün olan ve bütün kanallar 
vasıtası !le elde ed!leb!len devasa 
büyüklüktek! ver! m!ktarını !fade 
eder. Her ne kadar d!j!talle"me 
önces!nde ver!den mutlaka söz 
ed!lse de d!j!talle"me !le b!rl!kte her 
geçen gün çarpan etk!s! !le hızla 
büyümekte ve bu durum onu büyük 
hale get!ren ana !t!c! güç olarak 
bel!rt!lmekte. 
Bazen b!r k!"!n!n !nternet 
tıklamaları, bazen cep telefonu 
s!nyaller!, bazen hava durumu 
b!lg!ler!, sesler, tıbb! ver!ler, sosyal 
medya, radyo frekansı okuyucuları, 
kablosuz a$lar, v!deo üret!c!ler!, 
foto$ra&ar g!b! b!nlerce ver! 
kayna$ı saymak mümkündür. 
Büyük ver! kayded!leb!len bütün 
tıklamaları bütün sayı de$erler!n!, 
bütün !çer!kler! ve bunlardan çok 
daha fazlasını kapsar. Do$ru anal!z 
ed!ld!$!nde !se hem !nsanlar hem 
mak!neler hem de süreçler için 
tahmin edilmesi ve ö$renilmesi 
oldukça güç bilgileri elde etmeyi 
vadeder. Örne$in günümüzdeki 
giyilebilir teknolojiler sayesinde 
insanların konumlarından nabız 
hızına, bu c!hazları nerede ve 

nasıl ve ne !ç!n kullandıklarından 
yürüme hızına kadar b!rçok elde 
ed!lmes! !mkânsız b!lg!ye ula"mak 
mümkün hale gel!r. 
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Pazarlamacılar açısından 
dü"ünüldü$ünde; ürün ve 
h!zmetlere da!r ger! b!ld!r!mlerden 
satı" noktası ver!ler!ne, ma$aza 
veya web s!tes! kullanım 
ver!ler!nden mü"ter! alı"ver!" 
!stat!st!kler!ne b!rçok kanal mü"ter! 
hakkındak! ver! set!n! güçlend!rmek 
!ç!n b!r fırsattır. B!rçok ba"arı 
h!kayes! bu b!lg!ler!n do$ru 
kullanımının yarattı$ı stratej!k 
rekabet üstünlü$üne kayda de$er 
örnek te"k!l eder.
Büyük ver! çalı"maları, !ç ve 
dı" kaynaklardak! bahs! geçen 
ver!ler!n çıkartılması, depolanması 
ve yönet!lmes!nden, anal!t!k 
tekn!kler ve araçlarla !"lenmes!ne 
de$!n gen!" b!r yelpazey! kapsar. 
Bu ver!ler!n anlamlı çıktılara 
dönü"türülmes! yan! do$ru 
anal!t!k yöntemlerden geç!r!lmes! 
"üphes!z anal!z ed!len ver!n!n 
ve !"!n özell!kler!ne, sektörün 
d!nam!kler!ne göre de$!"ecekt!r. 
Büyük ver!n!n önem! en net hal! !le 
“esk! gözlüklerle yen! #eylere 
bakıldı"ında ancak ve ancak 
esk! #eyler!n görüleb!lece"!” 
meseles! !le özetleneb!l!r. Z!ra 

0GTGFG[UG�DØVØP�KĵNGVOGNGTKP�INQDCN�DKT�RC\CTFC�TGMCDGV�
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[C�FC�JK\OGVG�KNKĵMKP�Ò\GNNKMNGTKP�MWUWTUW\NWüWPWP��OØĵVGTK[G�
MKĵKUGNNGĵVKTKNOKĵ�JK\OGV�UWPOCPČP�XG�UØTGMNK�K[KNGĵVKTOGPKP�
[Ø\[ČNČ�QNCTCM�FC�MCDWN�GFKNGDKNKT��<KTC�IØPØOØ\FGMK�
VØMGVKEKNGT�FCJC�HC\NC�MČ[CUNCOC�[CRCP��ØTØPNGT�JCMMČPFC�
DKTÃQM�[QNFCP�DKNIK�CNCP��VTGPFNGTFGP�CPČPFC�JCDGTFCT�
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UGTIKNGOGMVGFKT��ċĵVG�VCO�FC�DW�PQMVCFC��ØTØPNGTKP�UØTGMNK�
HCTMNČNCĵVČTČNFČüČ��TGMCDGVKP�KUG�JGT�IGÃGP�IØP�\QTNCĵVČüČ�
DW�[GPK�FØP[C�FØ\GPKPFG�DØ[ØM�XGTK��VØMGVKEK[K�DGP\GTUK\�
DKT�CÃČFCP�MCXTCOC�[GVGPGüK�MC\CPFČTOCUČ�DCMČOČPFCP�
RC\CTNCOCEČNCT�KÃKP�EGRJCPGNKM�PKVGNKüKPFG�DKT�WPUWT�QNCTCM�
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mevcut !" süreçler!n!n !y!le"t!r!lmes! 
ve yen! f!k!rler elde etmek ancak 
parad!gma de$!"!m! ve mevcut 
enstrümanların farklı bakı" açıları !le 
yorumlanmasıyla mümkün olacaktır. 
Büyük ver! uygulamaları, 
pazarlamacılara tüket!c! 
davranı"larının do$ru anla"ılması, 
mü"ter! segmentasyonu, ürün 
terc!hler!ne !l!"k!n do$ru tahm!nler, 
konuma dayalı pazarlama 
uygulamaları, f!yatlandırma, 
operasyonel zekâ g!b! sayısız 
alanda katkı sa$lar. Bunun 
yanında f!rmalar !ç!n !se rekabet, 
!novasyon, sürdürüleb!l!rl!k, 
yönet!msel becer!ler, tedar!k z!nc!r! 
!novasyonları, !nsan kaynakları, 
f!nans ve karar verme g!b! b!rçok 
yönet!msel ve operasyonel konuda 
avantajlar sa$lamaktadır. 
Örne$in tüket!c!ler!n d!j!tal 
ortamlarda bıraktı$ı !zler! !fade 
eden ‘d!j!tal ayak !z!’n!n !"letmeler 
tarafından ara"tırılması; tüket!c!ler!n 
b!r ürünü neden satın aldı$ını, 
neden b!r reklamı !zled!$!n! ya da 
b!r ürüne neden yorum yaptı$ını 
kavrayab!lmek adına öneml! kanıtlar 
sunab!l!r. %"letmeler bu izleri takip 

ederek farkındalık olu"turab!l!r, 
ürün satı"larını artırab!l!r ve ba$lılık 
sa$lama g!b! b!rçok fayda elde 
edeb!l!r. Büyük ver! aynı zamanda 
"!rketler!n pazar geç!"ler! yapma, 
pazarlama trendler!n! anlama, !" 
ortamı, yen! ürünler olu"turma g!b! 
stratej!k ve takt!ksel pazarlama 
kararlarına yardımcı olur ve bu 
kararların hızla alınmasına gerçek 
zamanlı yanıtlar vereb!lecek b!r araç 
n!tel!$! ta"ır. '!rketler!n kend! web 
s!teler!nden toplanan ver!ler, web 
!çer!$! ve reklamlarını mü"ter!ler!n 
!stek ve !ht!yaçlarını kar"ılayab!lecek 
n!tel!kte de$!"t!rmeler!ne yardımcı 
olur. Böylel!kle bütçe ayırma, ürün 
tasarımını gel!"t!rme, reklamcılık, 
üret!m ve envanter planlamasına ve 
satı" tahm!n!ne katkı sa$lar. Sosyal 
medyadan gelen ver!ler, "!rketlere 
ürünler! !le !lg!l! farkındalık yaratarak 
performanslarına katkı sa$layab!l!r. 
Pazarlamacıların zeng!n, !ç görülü ve 
güncel ver!lere sah!p olması !le daha 
önce vereb!ld!kler!nden daha ver!ml! 
ve gerçek zamanlı pazarlama kararları 
almaları mümkün hale gel!r.
Günümüz !#letmeler! !ç!n belk! 
de en büyük zorluk, geleneksel 

yöntemler !le ça"ın gerekler!n! 
b!r araya get!rme zorunlulu"udur. 
Küresel pazarda rekabet edebilmek 
ve rekabet gücünü korumak ancak 
kurumların verileri do$ru bir "ekilde 
yorumlayabilmesine, teknolojik 
yeniliklere adaptasyonuna ve bu 
teknolojilerden çıkarılacak bilgiler 
ile üstünlükler yaratmasına ba$lıdır. 
Dolayısıyla i"letmeler ve di$er 
kurulu"lar dijital kaynaklı verilerin 
artan eri"ilebilirli$ine kar"ın bunları 
analiz için gerekli teknolojiyi elde 
etmek zorundadır.
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ugüne kadar yapılan 
tüm geleneksel tanı ve 
tedav! yöntemler!n! 

unutun desem ne ders!n!z? Herhalde 
b!rço"unuzu kızdırmı# olurum. 
Ama evet, b!r anlı"ına unutun ve 
s!stem! tersten dü#ünün. Hasta 
olmadan öncek! pre-hek!ml!k. Öyle 
b!r teknoloj! k! bu, k!#! daha hasta 
olmadan vücudunda olan b!ten! 
kayıt altına alan sensörlü b!r yapı ve 
olu#turdu"u büyük ver! depolarının 
anal!z ed!lmes!nden çıkarılan 
sonuçlar kullanılıyor. Hem hastanın 

hem de hek!m!n !y!le#me sürec!nde 
sorumlulu"u olsa mesela... Tek 
sorumlunun hek!m de"!l de hastanın 
kend!s!n!n de yasal olarak tedav!de 
görevler! olsa, ne kadar güzel olurdu 
de"!l m!? Hek!mler!m!ze #!ddet! de b!r 
nebze önlem!# olur muyduk acaba? 
Tab!! bunların heps! b!r öngörü, ama 
her #ey b!r öngörüyle ba#lamıyor mu? 
Doktor hasta meseles! b!r yana, #u 
an en çok tartı#ılan konulardan b!r!; 
yapay zekâ!
B!r kere #u #eh!r efsanes! hal!ne gelen 
yapay zekânın hek!mler!n !#ler!n! 
el!nden alaca"ı !dd!asının savunulacak 
b!r yanı yok. Yapay zekâlar, 
!nsanların olab!ld!"!nce hatasız 
kararlar vermeler!n! sa"lamak üzere 
algor!tması tasarlanmı# teknoloj! 
har!kalarıdır. Yan! yapay zekâ rak!p 
de"!l, yanda# ve yardımcıdır. H!çb!r 
zaman hek!m!n yer!n! alma olasılı"ı 
yoktur. Fakat mak!ne ö"ren!m! ve 
anal!z s!stemler! dü#ünüldü"ünde, 
daha dü#ük mal!yetl! yapay zekâ 
doktorların, uzman hek!m önces! 
te#h!s ve tedav!de kullanılması 
konusunun gündemde oldu"unu da 
hatırlamak gerek!r.

6$ò/,.7$�<$3$<�=(.Á� 
8<*8/$0$/$5,
$nsan vücuduna yerle#t!r!lecek 
b!yometr!k sensörler sayes!nde 
organlarda olu#an tüm normal 
fonks!yonlar ve !stem dı#ı, normal!n 
dı#ı olu#umlar ver! olarak elektron!k 
b!lg!ye dönü#türülür. Böylel!kle 
k!#!ye özel olacak tedav!n!n alt yapısı 
hazırlık sürec!ne g!r!l!r. Her b!r 
b!rey!n DNA yapısı farklı oldu"u !ç!n, 
toplanacak her b!r b!yoloj!k ver! de 
farklılık gösterecekt!r. Hal!yle karar 
ver!lme sürec!nde, herkes!n kend! 
b!yoloj!k ver!s! etk!l! olaca"ından, 
tedav! de k!#!ye özel #ek!lde 
uygulanmaya ba#lanmı# olur. Daha 
öncek! yazılarımda bahsett!"!m g!b!, 
bugüne kadar ‘money talks’ #ekl!nde 
!lerleyen dönem!n ‘data talks’ 
dönem!ne evr!l!p, hek!m ve yapay 
zekânın ortak kararı !le m!n!mum 
hata ve k!#!ye özel tedav!ye dönem! 
yan! “h!br!t sa"lık s!stem!” !le 
tanı#aca"ımız kes!n. 
Bugün artık tıbb! süreçler! 
kolayla#tırmada her yıl b!nlerces! 
eklenen büyük b!r sa"lık ver! 
tabanından söz etmek mümkün. 

3,1$5�.$%ñ/���%LOLðLP�0�KHQGLVL
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Sadece Amer!ka’da 14 b!nden 
fazla gen !le !lg!l! ver! tabanı 
açık kaynak #ekl!nde sa"lık 
ve genet!k mühend!sl!"!n!n 
kullanımına sunulmu#tur. Örne"!n 
IBMWatsonPaths ver! tabanı ve 
uygulama robotları !le doktorlar, 
büyük ver! anal!zler! yapan 
yapay zekâ !le ortak ve kusursuz 
kararlar alab!l!yorlar. Y!ne kanser 
ara#tırmalarında kullanılan 
Oncore Med!c!ne uygulaması, 
özell!kle k!#!ye özel tedav!lerde 
Radyasyon Onkoloj! Uzmanı Dav!d 
L!ndsay’ın topladı"ı ver!ler!n d!j!tal 
ortama ta#ınıp algor!tm!k #ek!lde 
kullanılmasıyla büyük fayda sa"layan 
b!r ba#ka uygulama örne"!d!r. Google 
Deepm!nd uygulaması, dünyada 
olu#an sa"lık ver!ler!n!, tıbb! kayıtları 
ve açık kaynaklı k!#!ye özel tahl!l 
ve anal!z sonuçlarının kayıtlarını 
tutuyor ve doktorların tedav!ye 
karar süreçler!nde büyük faydalar 
sa"lıyor. Türk!ye’de en büyük sa"lık 

ver! tabanı olan e-Nabız uygulaması 
ver!ler! !le algor!tma gel!#t!ren yapay 
zekâ modeller!, mak!na ö"renmes! 
!le doktorların ortak çalı#ması 
sonucunda tedav!ler! hem güncel 
tutulab!l!yor hem de karar sürec!n! 
kısaltılab!l!yor. Ayrıca payla#ımlı bu 
sa"lık ver!ler!, yer ve mekân ba"ımsız 
tüm doktorların ula#ımına açıldı"ı 
!ç!n, hastaya a!t geçm!# ver!ler gelecek 
öngörüler!ne ı#ık tutab!l!yor.
PwC ara#tırma #!rket!n!n Avrupa, 
Afr!ka ve Ortado"u bölgeler!nde 
yer alan 12 ülkeden 11.000’! a#kın 
katılımcı !le hazırlamı# oldu"u “Hang! 
doktor? Yapay zekâ ve robotb!l!m 
yen! sa"lık sektörünü neden 
#ek!llend!recek?” ba#lıklı ara#tırmada 
tüket!c!ler!n sa"lık sektöründe yapay 
zekâ ve robotlara ne kadar hazır 
olundu"u !ncelenm!#. Ara#tırmada 
a#a"ıdak! bulgular ön plana çıkmı#:
Q Yapay zekâ ve robot kullanma !ste"! 

g!derek artıyor, bu artı#ta temel 
etken sa"lık h!zmetler!nden daha 
kolay faydalanılacak olması.

Q�Te#h!s ve tedav!n!n hızı ve 
do"rulu"u da yapay zekâ ve 
robotb!l!me olan !stekl!l!"! artıran 
öneml! b!r faktör.

Q�Daha fazla kullanım ve kabullenme 
!ç!n teknoloj!ye güven kr!t!k önem 
ta#ıyor; ancak ‘!nsan !l!#k!ler!’ 
sa"lık sektörü deney!m!n!n k!l!t 
b!le#en! olmaya devam ed!yor.

“Tıpta yapay zekâ ve robotb!l!m !nsan 
sa"lık görevl!ler!n!n yer!n! alab!lecek 
m!?” ara#tırmasının !stat!st!k! 
sonuçları !se #u #ek!lde:

Q�%55 Tüket!c!ler!n yüzde 55’! !nsan 
doktorların yer!n! yapay zekâ ve 
robotların alması konusunda !stekl!.

Q�%85 "steklilik oranı çok de#i$iyor: 
"ngiltere’de yüzde 39, Nijerya’da ise 
yüzde 94. Türkiye’de ise tüketicilerin 
yüzde 85’i sa#lık hizmetlerinde 
robotlara hazır.

<$3$<�=(.Á1,1 
*(7ñ5(&(òñ�$9$17$-/$5�
Büyük ver!n!n anal!z! !le kusursuz 
tedav!ler ve kusursuz kararlar 
almak mümkün. Tab!! b!l!#!m 
mühend!sl!"!n!n de bu ver!ler! 
!#leyeb!lecek kapas!tede yen! 
b!lg!sayarlar üretmes! !le entegre 
çalı#ılmak zorunda. Günümüz 
teknoloj!s!nde !nsanın ver! !#leme 
kapas!tes!, yapay zekâdan b!r 
tık yukarıda. McK!nsey Global 
Inst!tute’nun yayınladı"ı raporda 
2035 yılına kadar yapay zekânın 
!#lemc! gücünün, !nsan !#lemc! 
gücünün 1,5 m!lyar katı hızına 
er!#ece"! öngörülüyor. Bu da 
dünyadak! tüm açık kaynak kodlu 
ver!ler!n san!yeler !çer!s!nde 
taranıp !stat!ksel ve matemat!ksel 
modeller!n!n çıkartılab!lece"! 
ve hastalı"ın daha olu#madan 
önleneb!lece"! sonucuna götürüyor 
b!zler!. Örne"!n 2019 yılında Google 
Health ve Imper!al College’!n ortak 
yaptı"ı b!r b!l!msel ara#tırmada 
29 b!n mamograf! yapay zekâ 
!le taranmı# ve meme kanser! 
te#h!s!nde radyologlardan altı kat 
daha do"ru sonuçlar alınmı#tır. 
Bu örnekte oldu"u g!b! yapay 
zekânın görüntüleme yöntemler!n!n 
anal!z!nde, patoloj!de !nsandan 
çok daha üstün oldu"unu b!ld!ren 

yüzlerce b!l!msel makale 
yayımlanmı#tır.

Günümüzde tüm 
dünyada yapay 

zekânın do"rudan 
sa"lık s!stem!nde 

kullanılmasının 
!sten!len düzeyde 

olmadı"ını söylemek 
mümkün. S!stemde 

kullanılacak yapay zekânın 
donanımsal kısmının mal!yetler!n!n 

çok üst boyutlarda olması, !nsan 
çalı#anı terc!h sebeb! olmaktadır. 
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Ancak gelecekte teknoloj!n!n ucuza 
mal ed!lmes! ve !nsan vücudunun 
da b!r depolama b!r!m! olarak 
hücreler!n kullanılması net!ces!nde, 
yapay zekâ hek!mler!n!n de 
aramızda olaca"ı öngörülmekted!r. 
Yapılan ara#tırmalarda ortalama b!r 
hastanen!n, yılda 50 exabyte (2 üzer! 
60 byte) ver! ürett!"!n! b!l!yoruz. Pek! 
bu ver! kullanılıyor mu ders!n!z? Tab! 
k! hayır, sadece %32 ‘s! kullanılıp 
ger! kalanının depolandı"ı b!r ver! 
tabanı !nsanlı"a ne kadar fayda ve 
!stat!st!k sa"layab!l!r k!? Üstel!k de 
bu ver!n!n kaydı sırasında doktorlar 
zamanının %60 oranını masa ba#ında 
kaybed!yor. Oysa bu kayded!len 
ver!ler!n !#lenmes! ve algor!tmanın 
g!rd!s! olması, te#h!ste kullanılması 
yapay zekâya ver!lse, san!yeler 
!çer!s!nde karar sürec!ne g!d!leb!l!r ve 
doktor da hastaları !le f!z!ksel olarak 
daha çok zaman geç!reb!l!r.  
Hastalıkların te#h!s! sırasında 
kullanılan tüm görüntüleme 
sonuçlarının anal!z!nde, tıbb! 

görüntüleme ve tıbb! kayıtta, 
te#h!s!n kal!tes!n!n artırılması ve 
hata payının azaltılmasında, !laç 
gel!#t!rme süreçler!n!n kısaltılması 
ve mal!yetler!n!n azaltılmasında, 
çe#!tlend!r!lmes!nde ve k!#!ye 
özel hale get!r!lmes!nde, robot 
uygulamaları, mob!l uygulamalarda, 
tedav!de gen teknoloj!ler!n!n 
!ler! sev!yede nöral modemler ve 
sensörler!n toplamı# oldu"u ver!ler !le 
kullanılmasında, gereks!z tedav!ler!n 
önüne geç!lmes!nde yapay zekâ 
kullanılmak zorundadır. Gelecekte 
rak!p m! olacak sorusundan z!yade, 
gelecekte b!rl!kte ya#am kal!tes!n!n 
artırılmasında, artırılmı# gerçekl!kler 
ve g!y!leb!l!r teknoloj!ler !le !nsana 
ne derece faydalı sa"lık h!zmetler! 
sunulab!l!r konusuna odaklanılarak 
tarafsız kalınması daha aklı sel!m 
olacaktır.

<$�%ñ5�+$7$�2/856$ 
62580/8�.ñ0�2/$&$."�
Yapay zekâ s!steml! robotlar ve 

algor!tmaların sa"lık s!stem!ne 
büyük kolaylıklar get!rece"!, !# yapma 
süreçler!n! çok kısaltaca"ı kes!n 
olmakla b!rl!kte, aynı zamanda bazı 
end!#eler! de beraber!nde get!r!yor. 
Söz konusu end!#eler!n ba#ında 
!st!hdamda ya#anab!lecek azalma ve 
!nsana duyulan !ht!yacın kalmaması 
gel!yor. Bununla b!rl!kte yapay 
zekâ s!stemler!n!n !nsana yardımcı 
rolde olaca"ı ve !nsanların yaratıcı 
!#lere daha fazla vak!t ayıraca"ını 
dü#ünenler!n sayısı da az de"!l. 
Yapay zekânın sa"lıkta 
kullanılmasıyla !lg!l! c!dd! et!k 
kaygılar bulunmaktadır. Çünkü 
#u anda, b!z yapay zekâ ya ne 
ver!yorsak sadece onu ö"reneb!l!yor. 
B!z!m söyled!kler!m!z!n dı#ına 
çıkamıyor. Bu durum yapay zekâya 
algor!tmasının çok farklı b!r 
durumla kar#ıla#tı"ı zaman rastgele 
b!r sonuç vereb!lece"! end!#es!n! 
do"uruyor. Bu !se !nsan sa"lı"ı söz 
konusu oldu"unda r!ske atılab!l!r 
b!r #ey de"!l! $#te bu noktada en çok 
tartı#ılan konu; e"er yapay zekâya 
c!dd! b!r hata yaparsa, k!m!n sorumlu 
tutulaca"ı sorusudur. %u anda cerrah! 
robotlar g!b! teknoloj!lerde son söz 
tıp profesyoneller!ne a!t oldu"undan 
sorun olmayab!l!r ama günün b!r!nde 
yapay zekânın kend! kararlarını 
uygulama !ht!mal! dü#ünüldü"ünde 
kaygılanmamak elde de"!l. 
Yapay zekâ, doktorların !#!n! 
el!nden alacak konusu an !t!barıyla 
popülar!tes!n! koruyor. Hatta Ç!n 
telev!zyonlarında yapay zekâ !le 
doktorları kar#ı kar#ıya get!ren 
yarı#ma programları yapılıyor olsa 
da sa"lıkta yapay zekâ kullanımını, 
!nsanı devreden çıkarmadan, 
tamamlayıcı, yardım ed!c! b!r rolde 
dü#ünmek daha do"ru olacaktır. 
Herkes hadd!n! ve yer!n! b!lmel!, 
de"!l m!? Yapay zekâ, doktorlara 
yol açmak ve !#ley!# süreçler!n! 
kısaltmak, hatasız karar almalarını 
sa"lamak üzere tasarlanmı# 
teknoloj!k ürünler olarak var 
olacaklardır. Ancak doktorların da 
alanlarındak! gel!#meler! tak!p ederek 
b!lg! güncellemeler!n! zamanında 
ve eks!ks!z yapmaları ve d!j!tal 
platformları kullanma konusunda 
mühend!sl!k yönler!n! gel!#t!rmeler! 
artık b!r zorunluluktur.
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ov!d-19 küresel salgın 
dönem!, !" dünyasını hem 
organ!zasyonlar hem de 

çalı"anlar açısından oldukça der!nden 
sarstı. Bu süreç, aslında sürekl! devam 
eden kr!zler !çer!s!nde ya"adı#ımızı 
ve her b!r!m!z !ç!n de#!"!m!n ne kadar 
kaçınılmaz oldu#unu b!ze gösterd!.
Uluslararası yönet!m 
danı"manlı#ı "irketi PwC’n!n 
(Pr!cewaterhouseCoopers) 2018’de 
dünyanın çe"!tl! yerler!nden 
10 b!nden fazla katılımcıyla 
gerçekle"t!rd!#! Gelece#!n $" Gücü 
Ara"tırması’ndak! en öneml! 
sonuçlardan b!r!s!; de#!"!me 
adaptasyon yetk!nl!#!n!n 
organ!zasyonlar, b!reyler ve 
toplum !ç!n gelece#!n anahtarı 
olarak görülmes!yd!. Raporda be" 
yıl sonra sah!p olunması gereken 
becer!ler!n dah! "!md!den tahm!n 
ed!lmes!n!n !mkânsız oldu#u, bu 
yüzden hem çalı"anların hem de 
organ!zasyonların adaptasyona hazır 
olmaları gerekt!#! yazılıydı. Pandem! 
sürecinde ya"ananlar bize bu 
ara"tırma sonucunun ne kadar do#ru 
oldu#unu bir kez daha göstermi" 
oldu. Kula#a çok kl!"e gelse de yen! 
dünyanın kuralı; çev!kl!k, esnekl!k ve 
dayanıklılık olacak g!b!. 
B!z de bu yazımızda k!"!sel ve !" 
etk!l!l!#!n! bel!rlemede sadece 
!"letmeler de#!l, b!reyler !ç!n de 
hayatın her alanında%gerekl! ve çok 
önemli hale gelen res!l!ence yan! 
ps!koloj!k dayanıklılık kavramına 
de#!nece#!z.

5(6,/,(1&(�1('ñ5"
Bambuların fırtınalarda kırılmak 
yer!ne e#!l!p, büküldükler!n!, alt 
katmanlarda kend!ler!n! hızla 
onarab!lecek parçalarının oldu#unu 
b!l!yor muydunuz? Tıpkı bambu 
örne#!ndek! g!b!, f!z!k ve mühend!sl!k 
alanında bel!rl! materyaller!n b!r 
tür darbe aldıktan sonra or!j!nal 
durumlarına döneb!lme özell!#! 
için kullanılan bir tabir; res!l!ence. 
Türkçede tam kar"ılı#ı olmasa da 
ps!koloj!k dayanıklılık%olarak 
çevrilebilecek bu kavramı, 1940’ lı 
yıllardan bu yana ps!koloj! b!l!m! de 
kend! çalı"ma alanlarında kullanıyor. 
Ps!koloj!k dayanıklılık “de"!#en 
durumlara tepk! göstermede 
esnekl!k ve olumsuz duygusal 
deney!mlerden çıkıp kend!n! 
toparlamak” olarak tanımlanmı" 
çok boyutlu b!r kavram aslında. B!raz 
daha açık !fade etmek gerek!rse; 
uyum sa#layab!lme, ya"anılan kötü 
süreçlerden daha sa#lıklı, ba"arılı ve 
güçlü çıkab!lme de den!leb!l!r.% 
Bu noktada, poz!t!f ps!koloj!yle poz!t!f 
dayanıklılı#ı b!rb!r!ne karı"tırmamak 
gerek!yor. Poz!t!f ps!koloj! k!"!n!n 
!ç!nde bulundu#u durumdan ba#ımsız 

olarak mutlu olup olmamasından 
kend!s!n!n sorumlu oldu#unu 
söylüyor. Poz!t!f dayanaklılık yan! 
‘res!l!ence’ !se mutlu olmanın de#!l, 
zorluklar kar"ısında da#ılmadan 
devam edeb!lmen!n yolunu göster!yor.  
Tab!! tehd!t, baskı ve zorbalık g!b! 
durumlarda !nsanlardan ‘res!l!ent’ 
olmalarını ve duruma uyum 
sa#lamaları beklenm!yor. 

5(6,/,(1&(�1('(1�*(5(./ñ"
Sosyal ya"amda oldu#u kadar !" 
ya"amında da büyük avantajları 
olan bu durum; her çalı"anın 
kend!n! gel!"t!rmes! gereken b!r 
yakla"ım olarak görülüyor. B!lhassa 
ya"adı#ımız bu süreçte çalı"anların 
!" / özel ya"am dengeler!n! !y! !dare 
etmes! gerekl!l!#! ortaya çıkıyor. 
Örne#!n çalı"anların esnek çalı"ma 
saatler!ne uyum sa#laması, otokrat!k, 
kontrolcü !"veren baskıları ve istekleri 
kar"ısında güçlü durabilmeler! g!b! 
konularda becer! gel!"t!rmeler! 
gerek!yor. Yen! teknoloj!lere adapte 
olma !ht!yacı duyulab!l!yor ve 
bu durum çalı"anların psikolojik 
gücünü ve dayanıklılı#ını daha etkili 
kullanmasını da zorunlu kılıyor.

g=185�6(/d8.�
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Yapılan çalı"malar ‘res!l!ent’ 
!nsanların uyum yetene#!n!n 
gel!"m!" oldu#unu göster!yor. Yan! 
k!"! davranı" b!ç!m!n! dı" dünyanın 
ko"ullarına uygun hale get!reb!l!yor, 
yen! durumlara daha esnek tepk! 
göster!yor, ya"amını duruma 
uygun olarak tekrar gözden geç!r!p 
düzenleyeb!l!yorsa bu olumlu b!r 
özell!k olarak görülüyor. $"letmelerde 
bu süreçler! sorunsuz "ek!lde ve 
!deal b!ç!mde geç!reb!lecek olan 
res!l!ence k!"!l!k özell!#!ne sah!p olan 
çalı"anlar terc!h ed!l!yor. Bu durumun 
takımlardak! organ!zasyonlardak! 
yansımaları da oldukça !y!. Zaman 
!ç!nde kazanılab!len res!l!ence 
özell!kler! sayes!nde çalı"an 
ver!ml!l!#!, ek!p !ç!ndek! uyumluluk 
düzey!, hede&er! tutturma becer!s! de 
artab!l!yor.
Bu ba#lamda "!rketlerde ‘Res!l!ence 
ölçe#!’ g!b! b!rden fazla yakla"ımla 
çalı"anlar !ncelenerek res!l!ence 
bakımından n!tel!kler! anla"ılab!l!yor. 
$nsan kaynakları kapsamında 
çalı"anların de#i"imlere ayak 
uydurabilmesi ve zorluklar kar"ısında 
güçlü kalabilmesi için res!l!ence 
e#itimleri verilebiliyor. Çalı"ma 
ortamı ve çalı"ma "ekli ile alakalı 
ya"anan de#i"imlerde çalı"ma 
becerisinde kayıp ya"amamak için 
i"letmelerin, res!l!ence kavramına 
odaklanmaları gerek!yor.

5(6,/,(17�2/0$.�1(��
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Bu becer! ba"ınıza zor b!r olay 
gelmeden önce, hayatınızın genel!ne 
yaymı" oldu#unuz alı"kanlıklarınızla 
!lg!l!. Ya"ama bakı" açınız, kend!n!zle 
konu"ma b!ç!m!n!z, hayata verd!#!n!z 
anlam, olayları oldu#u g!b! kabul 
edeb!lmen!z ve kurban rolüne 
bürünmeden çözüme odaklanmanız, 
zor olaylar kar"ısında ps!koloj!k 
olarak dayanıklı kalab!lmen!z !ç!n çok 
öneml!. 
Güçlü a!le ba#ları ve sa#lıklı !l!"k!ler 
kurmak ps!koloj!k dayanıklılı#ı 
artırırken, yalnızlık ps!koloj!k 
dayanıklılık !ç!n b!r r!sk faktörü 
olab!l!yor. A!lede kayıpların olması, 
dü"ük sosyo ekonom!k düzey, 
kötümser olmak, problemler! 
k!"!sel almak, duyguları bastırmak, 
sürekl! olmadı#ı b!r! g!b! görünmeye 
çalı"mak, kend!ne de#er vermemek, 
yeterl! görmemek, hayatı anlamsız 
bulmak, “Ne yaparsam yapayım h!çb!r 
"ey de#!"meyecek” !nancıyla ö#ren!lm!" 
çares!zl!k !ç!nde olmak, ps!koloj!k 
dayanıklılı#ı dü"ürüyor.
Aslında ya"am boyu ba"ımıza b!rçok 
olumsuz olay geleb!l!yor. Hastalıklar, 
kayıplar, ayrılık, !l!"k! problemler!, 
!" kaybı, do#al afetler… $nsanlar bu 
travmat!k olayları farklı "ek!llerde 
deney!ml!yor ve onlarla farklı 

"ek!llerde ba"a çıkıyorlar. K!m! !nsan 
kar"ıla"tıkları bu zorlukları çabucak 
atlatıp esk! hal!ne döneb!l!rken 
k!m!s! de depres!f olab!l!yor, kaygı 
bozuklu#u ya"ayab!l!yor, sak!nle"t!r!c! 
!laçlara ba#ımlı olab!l!yor ya da 
travma sonrası stres bozuklu#u 
gel!"t!reb!l!yor. Bu durum b!rçok 
"ek!lde açıklanab!l!r. Örne#!n bazıları 
çocukluklarındaki olumlu deneyim, 
uygun ebeveyn tutumu sayesinde 
travmalara kar"ı dirençli iken bazıları 
bu "ansa sahip de#il. Peki, do#u"tan 
stres kar"ısında dayanıklı ve esnek 
olma becer!ler!ne sah!p de#!lsek 
ne olacak? $y! haber "u: ‘res!l!ent’ 
davranı" b!ç!m! ö#ren!leb!l!yor. Pek! 
bu nasıl olacak?

5(6,/,(17�'$95$1,ï�
%ñdñ0ñ�*(/ñï7ñ50(
“Kabz olmadan bast olmaz.” sözünü 
hatırlar mısınız? Tasavvufta ‘kabz’’ 
ve ‘bast’ haller!nden bahsed!l!r. Önce 
b!r darlık, ardından bolluk gel!r. Ya da 
bunun tam ters! olur. Kabz hal!ndek! 
!nsan manev! olarak daralır, sıkılır, 
yorulur… Darlık ve zorluk !le !nsan 
yo#rulur. Bast hal!ndek! !nsan !se 
manev! olarak ferahlar, gen!"ler. Bu 
söz b!r anlamda aslında her "ey!n 
zıddı !le beraber ö#ren!leb!lece#!n! 
anlatır. 
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Aynı zamanda b!z!, üst üste 
ya"adı#ımız bu travmaların 
üstesinden gelebilmek için farklı 
kaslar geli"tirmemiz gerekti#i 
gerçekli#iyle yüzle"tirmekte. Ned!r 
bunlar?

*(5d(òñ�*g50(.�
Ba"ımıza kötü bir "ey geldi#inde, 
!lk sorumuz “Neden?” ve “Neden 
ben?” olur. B!r "eylerin%neden$oldu#u 
konusunda takıntılı hale gelmen!n 
pek b!r anlamı yoktur.%Onun 
yer!ne,%“Nasıl?” ve%“Ne?”!soruları 
üzer!ne odaklanmalıdır. Bu sorulara 
verece#!m!z yanıtlar, dü"ünce 
b!ç!m!m!z!, hayata ve dünyaya 
bakı"ımızı bel!rler.
‘Res!l!ent’ olmayan !nsanlar, 
ba"kalarını suçlama e#ilimindedir, 
olayı ki"iselle"tirir, genelle"tirir 
ve felaket senaryoları yazar. 
‘Res!l!ent’ !nsansa daha !y!mser 
b!r açıklama yapar ve olan b!tende 
kend! payının ne oldu#unu 
görmeye, anlamaya çalı"ır. Kend! 
etk! gücüne !nanan !nsan, engeller 
çıktı#ında da ba"arab!lece#!ne 
!nanan, hemen umutsuzlu#a 
kapılmayan ama aynı zamanda 
kontrolü dı"ındak! konuları da 
kontrol etmeye çalı"mayan gerçekç! 
!nsandır. Kend!s!ne “Bu zorluk 
"le!nasıl!yüzle#"r"m?!Nasıl!tepk" 
vereb"l"r"m? Nasıl daha "y" 
ba#a çıkab"l"r"m?” sorularını 
sorar. “Bunun amacı!ne? Bu 
ya#adıklarımdan neler ö$rend"m? 
Bu ö$rend"kler"mle daha farklı 
ne yapab"l"r"m? Bu dönemdek" 
kazanımlarım "ler"de bana nasıl 
katkı sa$lar?” 

%$.,ï�$d,6,1,�
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‘Res!l!ent’ olmayan !nsanlar için 
en büyük tehl!ke, bu durumun 
h!ç düzelmeyece#! ve bu durumda 
sonsuza kadar kalınaca#ı duygu ve 
dü"ünces!d!r.
‘Res!l!ent’ !nsanlar !se travmat!k b!r 
ya"antıya ba#lı b!r acı ya"adıklarında, 
ondan kaçmaya ya da duygu ve 
dü"ünceler!n! bastırmaya çalı"maz. 
B!r kr!z evres!nde olduklarını 
ve bunun esaslı b!r de#!"!m! 

beraber!nde get!rd!#!n! görür ve kabul 
ederler. ‘Res!l!ent’ !nsanların asıl 
ba"arab!ld!kler! "ey !se hayatlarında 
!y! kalan "eyler! fark etmeler! 
ve bunları kr!zden çıkmak !ç!n 
kullanab!lmeler!d!r. “Ben"m el"mde 
kalan ned"r? Hayatımda hâlâ "y" 
olan ne var?” sorularını kend!s!ne 
sorar. 

<$ï$1$1'$.ñ�$1/$0,��
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Anlam kaybolursa ‘res!l!ence’ da 
kaybolur. Bu nedenle çares!z ve 
kaçınılmaz b!r durumda kalan b!r!n!n 
hemen olmasa b!le b!r süre sonra 
ya"ananda b!r anlam bulab!lmes! çok 
öneml!d!r. “Bu ya#adıklarıma b"r 
anlam yükleseyd"m bu ne olurdu?” 
sorusu belk! de !lk sorulması 
gerekend!r.

V!yanalı b!r Yahud! olan, ps!k!yatr 
V!ktor Frankl, Auschw!tz’ ten 
sa# kurtulmu" b!r kurbandır ve 
aynı zamanda logoterap!n!n de 
kurucusudur. Logoterap!, Yunancada 
‘anlam’ anlamına gelen logos ve 
terap! sözcükler!n!n b!rle"mes!nden 
meydana gelmekted!r.%Logoterap!, 
ya"amın her ko"ulda, hatta en kötü 
ko"ullar altında b!le potans!yel olarak 
var oldu#unu varsayar. Frankl’a 
göre, hayata ve kendi zorluklarınıza 
kar"ı tutumunuz, neredeyse her 
"ey ile ba"a çıkma yetene#inizi 

belirleyen "eydir. B!r "eyler !le nasıl 
ba"a çıkaca#ınızı bel!rleyen "ey de 
ba#lam ya da ko"ullar de#!l, aks!ne 
kararlarınız ve dü"ünceler!n!zd!r.
Frankl, ‘$nsanın Anlam Arayı"ı’ adlı 
k!tabında, o kamplarda hayatta 
kalmasını sa#layan üç anlamlı "ey 
oldu#undan bahseder. Logoterap!ye 
göre b!z !"te bu ya"am anlamını üç 
farklı yoldan ke"feder!z: 
1. B!r eser yaratarak ya da b!r !" 
yaparak,% 
2. B!r "ey ya"ayarak ya da b!r !nsanla 
etk!le"erek,% 
3. Kaçınılmaz acıya yönel!k b!r tavır 
gel!"t!rerek.
“E$er insan de$i#tiremiyorsa bir 
trajedide bile anlam bulabilir.” 
d!yen Frankl’!n Auschw!tz’ te buldu#u 
anlam ned!r pek!? Frankl, kamptan 
ölmeden kurtulmasının öneml! 
oldu#unu, çünkü burada ya"ananları 
dünyaya anlatmasının !nsanlık görev! 
oldu#unu dü"ünerek sa# kaldı#ını 
söyler ba"ka b!r k!tabında. Frankl’ın, 
ya"adı#ı ça#dak! anlam arayı"ı 
tutumu kadar kend!n! dönü"türme 
ve zorluklar !le ba"a çıkma yetene#!, 
b!zlere ps!koloj!k dayanıklılık 
konusunda b!r m!ras n!tel!#!nde. O 
m!rasa ne kadar sah!p çıkaca#ımız !se 
b!ze kalmı".
Son sözümüz y!ne 
N!etzsche’den olsun:
 “Ya!amak "ç"n b"r NEDEN’" olan k"!", 
hemen her NASIL’a dayanab"l"r.”
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nceleri bo! zamanın 
de"erlend#r#lmes#, 
madd# yeters#zl#k 

olarak görülen yürüme eylem#, 21. 
yüzyılda ya!antıların banl#yöle!mes# 
#le b#r ula!ım aracı olarak 
görülmeye ba!landı. $nsanın özüne 
dönmes#n#n dı!ında, günlük hayatın 
ko!turmacasından uzakla!mak 
için insanlar evinden #!#ne, #!#nden 
ev#ne g#tt#"# yolun tamamını veya 
b#r kısmını yürümeye ba!ladılar son 
zamanlarda.
Do"ada olmak, do"ada yürümek 
özell#kle pandem# zamanında de"er 
kazandı. Y#ne de do"aya kaçmak 
herkes #ç#n kolay de"#ld#. Burada 
k#mselere do"ada olmanın verd#"# 
keyf# anlatmayaca"ım. Bu, sonrak# 
a!ama ve en kolay bölüm. Öncel#"#m#z 
yürümek olmalı. Gel#n önce 
yürüme ile ortaya çıkan dü!ünme 
ve beraberinde gelen de"i!imle 
yüzle!el#m.
Yürümek ço"u zaman aylaklık g#b# 
görülür. Evet, yürümek bir çe!it 
aylaklık olab#l#r tab##; ancak tüm 
f#k#rler#m#z ve öneml# kararlarımız 
da kafamızın böyles#ne aylak, bo! 

ve sak#n oldu"u zamanlarda ortaya 
çıkmıyor mu? H#ç dü!ündünüz mü, 
ne kadar hesap k#tap yapılırsa yapılsın 
evdek# hesap çar!ıya uymazken, 
yürüyü! esnasında bunu dü!ünmeye 
neden gerek duymaz #nsan? Çünkü 
yürümek, sakinliktir, d#ng#nl#kt#r…
Dertlerden arındıracak tertem#z 
b#r adım…Z#hn#n bo!alması… 
Yaratıcılık… B#r adım ve yepyen# 
b#r ba!langıç. Yen# d#yorum ama, 
olay aynı zamanda #nsanın do"ayla 
kar!ıla!tı"ında kend# özünü 
hatırlamasıdır. Üstel#k bu yen# b#r !ey 
de de"#ld#r.

3(5ñ3$726�2.8/8
Yunan f#lozofu Ar#stoteles de  
ö"rencilerine zihin jimnasti"iyle 
beden jimnasti"ini aynı anda 
yaptırmak amacıyla derslerini 
okulunun geni!%revakları%arasında 
yürüyerek ver#yormu!. Bu 
sebeple onun felsefes#ne 
Yunanca, ‘gez!nmek, yürümek’ 
anlamındak#%per!pate%kelimesinden 
türeyen per!patet!zm, bu 
okulun ö"renc#ler#ne de 
‘yürüyen, gezg!n’ anlamındak# 
per!patet!kler"den#lm#!.  Bu felsefey# 
N#etzsche, R#mbaud, Rousseau, Kant, 

Gand# g#b# b#rçok dünya #nsanının 
yürüyü! ile kurdukları ili!kide de 
görüyoruz. “Do"ayla ba# ba#ayken 
kend!m!z! öyles!ne rahat ve key!$! 
duymamızın neden!, do"anın b!z!m 
hakkımızda b!r görü#ü olmayı#ıdır.” der 
N#etzsche. B#lmem anlatab#ld#m m#? 

+ñd%ñ5�ï(<�$<1,�.$/0$=�
Her söyle!#de tekrarlarım çok de"#l, 
az ve öz b#r hob#n#z olsun. Uzun 
zamandır foto"raf #le u"ra!ıyorum. 
Amatör, dernek, ba!kanlık, 
federasyon ve yarı!malarda tems#lc#l#k 
derken otuz yıla yakla!tım. Yazlık 
ev#m#z Kerpe’deyd#. Gençl#k yılları… 
Mak#nayı el#me aldı"ım #lk yıllar 
sıkça güne! batı!ı foto"rafı çekerd#m. 
Hep aynı noktadan. Bıkmadan, 
usanmadan. Günün b#r#nde rahmetl# 
foto"rafçı Cemal Turgay yanıma 
yana!tı; “Yıllardır ben de buradan 
foto"raf çeker!m. H!ç d!kkat ett!n m! 
tam bu noktadan çekt!"!n her foto"raf 
b!rb!r!nden farklıdır?” ded#. Durdum. 
Cemal Amca’nın söyled#kler#n# 
dü!ündüm. Çekti"im foto"ra&ara 
baktım. Aynı gibi görünüyordu fakat 
farklıydı. Her bir foto"rafı çekerken 
v#zörden bakan gözler, h#ssett#kler#m 
farklıydı. 

;QNC�ÃČMVČüČPFC�
CPNC[COČ[QT�KPUCP��
£ČMČ[QT�XG�[ØTØ[QTe
#VVČüČ�CFČONCTČP��
CVCECMNCTČPČP�ÒPEØUØ�
QNFWüWPW�DKNOK[QT�
ÃQüW�\COCP��
#VCECüČ�CFČONCTČP�
JC[CVČPČ�PCUČN�
FGüKĵVKTGDKNGEGüKPK�
CPNC[COČ[QT��5ČTCFCP�
DKT�CFČO�KĵVG�COC��
DC\GP�VØO�JC[CVČ�
FGüKĵVKTGDKNK[QT��
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Foto"ra&ar ben#mle konu!uyordu. 
Aynı manzara ama her b#r#n#n farklı 
b#r mesajı vardı. $lk kez b#l#nçl# olarak 
orada durdu"umu hatırlıyorum.
Yürümek de böyled#r. Aynı yolu 
yürürsünüz ama her yola çıkı!ınız 
farklıdır, çünkü de"i!irsiniz. De"i!im 
ki!inin elinde de"ildir. Ço"u zaman 
“Ben burayı yürüdüm.” kl#!es# #le 
geç#!t#r#yor olsak da h#çb#r yürüyü! 
b#rb#r#ne benzemez. Yola çıkan 
de"#!m#!t#r çünkü, de"#!#me kar!ı 
koyamayız.
Aynı yolu yürüyen de"#!#m# de 
gözlemler. Gördü"ü manzara b#r 
öncek# yürüyü!ten daha farklıdır. B#r 
an gel#r ve k#!# kend#n# ke!fetmeye 
ba!lar. Sürekli farklı rotaları 
yürüyenin kendini ke!fetmesi 
kendiyle hesabı da b#raz zaman alır. 
Çevrey# gözlemlemekten, rotayı tak#p 
etmekten kend#s#ne zaman ayıramaz 
ço"u zaman. Bu sebeple rotayı b#r 
kere yürümek #stemem. #lk yürüyü$ 
ke$iftir. #kincisi ilk yürüyü$te 
göze çarpmayanları, rotanın 
sıra dı$ı güzelliklerini görmekle 
geçerken üçüncü yürüyü$ sadece 
bana aittir. Kaldı"ım yerden 
kend#m# ke!fetmeye devam eder#m. 
Sıra bana gelm#!t#r artık.

%ñ5�$',0�$77,0��
+$<$7,0�'(òñï7ñ
Günün b#r#nde yola koyuldum. 
Hayatım de"#!t#. Bu salt yürümek 
de"#ld#. Yapmam gereken yürüyü! 
sırasında aklımdan geçenler# 
hayatıma adapte edeb#lmekt#. Bugün 
b#le yaptı"ım g#b# dü!ündükler#m# 
not alarak ba!ladım adım atmaya. 
Ü!enmed#m, yazdım. B#r kulaktan 
g#r#p d#"er kulaktan çıkmasına 
#z#n vermed#m. Kend# kend#me 
verd#"#m ve bugün b#le hevesle 
yaptı"ım bu yazıp ç#zmeler#n günlük 
ko!turmacalardan öneml# b#r farkı 
vardı; kend#m #ç#n yapıyordum. Kend# 
de"#!#m#m# kend#m hazırladım. 
Olması gerekt#"# g#b#…
$lk eylem adım atmak de"ildi. Her 
!eyden önce durdum ve dü!ündüm. 
Sonra yürümeye ba!ladım. Yolda 
kar!ıma çıkan herkese, her nesneye, 
a"aca, manzaraya, canlıya, insana 
daha da önemlisi yorgunlu"uma 
de"er verdim. Verdikleri mesajları 
dinledim ve yazdım defter#me. 

Hedef#m# yolda de"#l, yola çıkmadan 
bel#rlem#!t#m.
Bazılarımız bel#rled#kler# hedefe, 
#!arete, b#t#! ç#zg#s#ne kadar ba!ka 
h#çb#r !ey görmeden yürür. Ben 
dikkatimin kolaylıkla da"ılmasından 
ötürü biraz daha farklı b#r hedefe 
ula!maya çalı!ırım. Gözümü hedefe 
d#kemem. D#kkat#m#n da"ılmasını 
zayıf b#r yönüm olarak da görmem. 
Küçük i!aretler, objeler tüm ilgimi 

anlık olarak onların üzerlerine 
yo"unla!tırır. Beni görmeye, 
dü!ünmeye iter. Yol üzerindeki ya!am 
izlerini, i!aretleri takip ederken 
aslında kendi izimi takip etmeye 
ba!lamı!ımdır. Hedef herkes için 
aynıdır ama arada ya!adıklarımız 
yolun yolcusuna özeldir. Yakın 
çevremize anlattı"ımızda ifade bile 
edemeyece"imizi biliriz.
Son b#rkaç zamandır yaptı"ım 
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yürüyü!ler neredeyse yolun 
sonundak# k#!#y# bulmaya yönel#k 
oldu. Güzel b#r manzara, sosyal 
medyada payla!ım dı!ında çok da 
#lg#m# çekmed#. Öyle b#r dönemden 
geç#yoruz k# manzarayı görmek 
#ç#n oralara kadar g#tmeye gerek 
b#le yok d#ye dü!üneb#l#yor #nsan. 
Yürüdükçe de"#!m#! olaca"ım k# ben 
de artık daha b#l#nçl# yola çıkıyorum. 
Key#f aldı"ınız b#r yolculuktan 
döndü"ünüzde s#ze “Neler gördünüz?” 
d#ye soruluyorsa ve bu soruya 
kar!ınıza çıkan manzaralar har#c#nde 
anla!ılab#l#r b#r yanıt verem#yorsanız 
do"ru #z üzer#ndes#n#z demekt#r. 
De"#!#m# ve yürümey# b#r kenara 
koyalım !imdi. Son yıllarda ko!u da 
çok popüler hale geldi. Yürümek ve 
ko!mak farklı disiplinler. Farklarını 
deneyimlemeden anlamam mümkün 
de"#ld#.

%ñ5�*h1�.2ï0$.�ñdñ1��
',ï$5,�d,.7,0�9(�
6$$7/(5&(�.2ï780
Yürümek ve ko!mak dey#nce, her 
#k#s#nde de ayaklar çalı!ıyor olsa 
da çok farklı #k# dünya. Yürürken 
ayaklarımız beyn#m#z#n verd#"# 
otomat#k tal#matları uygularken, 
z#hn#m#z beden#m#zden apayrı 
yerlere g#der. $nsan yürürken haf#&er. 
Ko!arken olmuyor ama bence, #nsan 
de"#!em#yor. Dü!ünem#yor fakat 
kend#n# tanımaya devam ed#yor. 
K#!# vücudu #le ruhu arasındak# 
ba"ı gözlemlemeye devam ederken 
harcadı"ı efor #le b#r r#t#m yakalamak 
zorunda kalıyor. Yorulmakla da 
kalmıyor üstel#k, tükeniyor. Durmak 
#st#yor. Duramıyor. Hedefe ula!ma 
hırsı a"ır basıyor. Vücudu #le sava! 
ver#rken ko!ma eylem# devam 
ed#yor… 

Hang#s# sorusuna burada cevap 
vermek #stemem, z#ra adımlarınızın 
hayatınızı de"#!t#rece"#ne 
#nanıyorsanız sadece yürüme 
eylem# #le bunu ba!armanın kolay 
olmayaca"ını da b#lmek gerek#r. 
Yürürken görsel hafıza gel#!#rken, 
sak#n b#r tempoda rahat kayıt 
tutarız, fakat tüm vücudumuzu 
kontrol edemey#z. Ko!maya 
ba!ladı"ımızda vücut kend#n# dı! 
dünyaya kapatır ve kend# #ç#nde 
ya!am mücadeles#ne g#r#!#r. Ayaklar 
b#z# y#ne aynı noktaya ula!tırsa da 
ö"ret#ler farklıdır. Anlayaca"ınız 
üzere yazımın en ba!ında “B!r adım 
attım hayatım de"!#t!.” cümlem#n 
#çer#s#nde salt yürüme yok. De"#!#m 
var. Her !eyin cevabını kolayca 
bulabilseydik ve be! duyumuz #le 
hemen ke!fedeb#lseyd#k, bence h#ç 
yola dü!mezdik.

mustafa
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Günlük hayatta çok duyarız ‘adım’, 
‘yol’ ve ‘yürüme’ üçlemesini. 
Üçleme halk arasında hayatların 
en ba!ına ve sonuna yerle!mi!tir. 
Do"du"umuzda hayata b#r adım 
atarız, son nefes#m#z# verd#"#m#zde 
de hakka yürürüz. Yürüme ve 
yolda olma metaforunun anlamını 
kavradı"ımızda, yolda öneml# kararlar 
almaya ba!lamı!sak kend# yolumuzu 
seçm#!#zd#r. Son zamanlarda sıkça 
duyulan ‘yürümen!n felsefes!’ de 
bu üçlemen#n yarattı"ı metafordur.
Parad#gmaları yıkmalı #nsanlar. 
Örnek olmalı. Farklı olmalı. Yol 
göstermel#. Ya!adı"ımız yüzyıl ve 
son yıllarda ya!adıklarımız bunu 
gerekt#r#yor. Farklı olan hedefe 
yürüyor. Fark açılıyor. Çok da 
farklı b#r !eyler yapmayan bile 
sıra dı!ı g#b# görünüyor. Dört 
duvar arasına, banl#yölere sıkı!ıp 
kalmı! hayatlar çıkı! yolunu arıyor. 
Hatıralarını payla!an, günlük 
ya!ıyor. Tecrübelerini hatıraları 
#le harmanlayanlar #se zamanla 
fark yaratıyor. Kend#s#n# b#r kalıba 
sokmayan, #çtenl#"#, sam#m#yet#n# 
gösteren de kalıba #sted#"# g#b# !ek#l 

ver#yor; rehber oluyor, #nsanlara yol 
göster#yor.
En son ne zaman #!i gücü, günlük 
ko!turmayı, pandem#y# b#r kenara 
koyup der#n b#r nefes aldınız? 
Ko!turmaca olmadan, acele etmeden 
aldı"ınız der#n b#r nefes#n #lk adım 
olab#lece"#n# h#ç dü!ündünüz 
mü? Ya!ı, #!#, gücü, zamanı yok bu 
#!#n. De"#!#me d#renen, #lk adımı 
attırmayan en büyük sorunumuz; 
harekets#zl#k. Harekets#zl#k k#!#n#n 
kend#s# #le #ç hesapla!masını 
do"uruyor. Harekete geç#n! Ama 
konfor alanınızdan çıktı"ınızda 
da sürekl# gelece"#n, yen# hayatın 
planını yapmaktan vazgeç#n. Oluruna 
bırakın. Olması #ç#n çabalayın ama 
bırakın aksın g#ts#n su g#b# kend# 
yolunda. Yolcu kend# yolunu bulandır. 
Yola koyulmaktan, yürümekten 
vazgeçmey#n. Mükemmel# aramayın. 
Zafer kazanmak #ç#n çabalamayın. 
Sevd#"#n#z# yapın. Bırakın adımlarınız 
s#z# yönlend#rs#n. Kend# kend#n#z#n 
kahramanı olun. Bunu gururla kend# 
kend#n#ze sıkılmadan, sorgulamadan, 
defalarca söyley#n. Frédér#c Gros, 
Yürümen#n Felsefes# k#tabında 
N#etzsche’ den b#r alıntı yapar: “B!r 
kere ke#fett!n m!, kolayca bulursun 

artık ben!; bundan sonrak! zorluk ben! 
kaybetmek%olacaktır,” der. 
Evet, ben#m #ç#n de öyle… “B!r adım 
attım, hayatım de"!#t!.” H#çb#r !ey 
aynı kalmadı. Kalmıyor da zaten. 
De"#!#m devam ed#yor. Hayat yola 
çıktıktan sonra ba!lıyor. Yürüyerek 
yol b#tm#yor. B#l#yorum k# bu yazının 
aynısını veya b#r benzer#n# b#r sene 
sonra yazamayaca"ım. Çünkü ben de 
hala yoldayım ve de"#!meye devam 
ed#yorum…
Yolda kalmanız d#le"#yle,










