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üzel ülkem!z!n cennet kö"eler!nden b!r!s! olan 
Marmar!s’te 28 Temmuz tar!h!nde ba"layan orman 
yangınları kısa sürede 240 farklı noktaya yayılarak 

Akden!z bölgem!zdek! b!rçok güz!de "ehr!m!z! adeta harap ett!. 
Bu orman yangınlarında maalesef yüzlerce yıllık a#açlarımız, b!tk! 
türler!m!z, hayvan dostlarımız da dah!l olmak üzere ekos!stem 
!çer!s!nde ya"ayan b!rçok canlı türü yok oldu. 

D!#er yandan bazı fedakâr vatanda"larımızı da yangınla mücadele 
esnasında kaybett!k. Kend!ler!ne Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına 
sabır ve ba"sa#lı#ı d!l!yorum. Yangınlardan dolayı madd! ve manev! 
b!rçok kayıp ya"ayan tüm vatanda"larımıza geçm!" olsun d!lekler!m! 
!let!yor ve bu ülken!n onurlu evlatları olarak yaraların sarılması !ç!n 
el!m!zden gelen deste#! verece#!m!z! de tekraren bel!rtmek !st!yorum.

Do#al afetler!n en yıkıcı olanlarından b!r!s!, "üphes!z k! yangınlardır. 
Mücadeles! oldukça güç olan bu afet türüne kar"ı önceden hazırlıklı 
olmak, tek ba"ına yangınları engellemeye yetmese dah!, olumsuz 
etk!ler!n! n!speten azaltacaktır. Tıpkı depremlerde oldu#u g!b! do#anın 
bu gücü kar"ısında zaman zaman b!çare kalsak da önces!nde alınacak 
önlemler sayes!nde can ve mal kaybını en aza !nd!recek müspet 
sonuçlar alınab!lece#!n! dü"ünüyorum. Atalarımız “B!r mus!bet b!n 
nas!hatten ye#d!r,’’ dem!"ler, b!zler de bu cennet vatanın b!rer evladı 
olarak ormanlarımızı ve gelece#!m!z! korumaya yönel!k olarak daha 
fazla özen ve hassas!yet göstermel!y!z.

Bu yetmezm!" g!b!, Kastamonu, Bozkurt, Bartın ve S!nop’tan gelen 
haberler ve yürek yakan görüntüler, b!r felaket!n daha çok a#ır 
faturasını gözler önüne serd!. Batı Karaden!z’! adeta tarumar eden bu 
sel felaket!nde ya"amını y!t!ren vatanda"larımıza Allah’tan rahmet, 
acılı yakınlarına sabır ve ba"sa#lı#ı d!l!yorum.

Kamu kurumlarımızın organ!zasyon tecrübes!, sah!p oldu#u !nsan 
kaynakları, ya"adı#ı b!rçok tecrübe ve yerle"!k devlet gelenekler! !le 
100 yıllık b!r Cumhur!yet deney!m!ne sah!p Türk!ye g!b! bölges!n!n 
öneml! güçler!nden olan b!r ülken!n, do#al afetler kar"ısında her 
anlamda daha hazırlıklı olması gerekt!#!n! bu afetlerle b!r kez daha 
mü"ahede ett!k. 

Bu anlamda, önceden alınacak tedb!rler!n mal!yet!, afetlerle 
u#radı#ımız madd! ve manev! zarardan çok daha ekonom!k ve akılcı 
b!r çözüm olacaktır. Do#al afetler! önlemek elbette h!ç kolay de#!l, 
ancak ya"adı#ımız bu ça#da akıllı teknoloj!ler kullanılarak kolekt!f 
b!r yakla"ım ve hakkett!#! bütçe !le afetler!n olumsuz etk!ler!n! 
azaltmanın mümkün olab!lece#! kanaat!ndey!m. 

De!erl" Meslekta#larım,

0(7ñ1�'(0ñ5���<g1(7ñ0�.858/8�%$ï.$1,

SUNU!
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SUNU!

Kıymetl" Meslekta#larım,

Gerek dünyada gerekse ülkem!zde ya"anan bazı üzücü had!seler, madd! 
ve manev! zorluklar devam ederken Kamu ve Ün!vers!te Hastaneler!’n!n 
ödemeler!nde ya"anan gec!kmeler sektörümüzün en öneml! b!r!nc!l 
sorunu olmaya devam ed!yor. Gec!ken kamu ödemeler! !le !lg!l! olarak 
gerek Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı#ı gerekse Sa#lık Bakanlı#ı tarafından 
halen !y! b!r haber alamadık. Bu olumsuz durumun kalıcı b!r "ek!lde 
çözülmes! gerekl!l!#! üzer!nde tüm kes!mler mutabıktır. Söylenecek 
her sözü söyled!#!m!z !ç!n, artık sözün b!tt!#! yerde oldu#umuzu da 
rahatlıkla söyleyeb!l!r!m.

Kamunun yıllardır b!r!km!" ve ödemes! gec!km!" borçlarına yönel!k 
haksız feragat sürec!nden sonra, b!zzat devlet yetk!l!ler! tarafından 
büyük b!r müjde "ekl!nde sektöre sunulan DMO Sa#lık Market 
Projes!’n!n daha b!r!nc! yılında, maalesef ödeme vadeler!n!n uzamaya 
ba"ladı#ını tedar!kç! sektör f!rmalarımızdan sıklıkla duymaya 
ba"ladık. Bu konuda send!kamıza sözlü ve yazılı b!rçok d!lekçe gelmeye 
ba"ladı#ından, sorunun daha fazla büyümemes! ve kron!k hale 
gelmemes! !ç!n b!r!nc! a#ızdan en tepedek! kurum yetk!l!ler!ne "!kâyet 
ve öner!ler!m!z! !lett!k. 

Ülkem!zde sa#lık h!zmetler!n!n kes!nt!s!z "ek!lde sürdürülmes!ne 
yönel!k bugüne kadar sürdürdü#ümüz destekley!c! pol!t!ka ve sorumlu 
yakla"ımımız sayes!nde tedar!k z!nc!r! kırılmadan b!r "ek!lde bu sürec! 
yönetmey! ba"ardık. Ancak tıbb! c!haz sektörü tems!lc!ler! olarak 
b!z!m bu yakla"ımımıza ra#men kamudan ve kamu yetk!l!ler!nden bu 
anlamda bekled!#!m!z deste#! maalesef k! görem!yoruz. Artık hem 
devlet kurumlarımızın hem de devlet!m!z! tems!l eden k!"!ler!n bu 
sorunun kalıcı çözümüne yönel!k daha bas!retl! b!r tutum göstermes!n! 
bekl!yoruz. 

Bu ves!leyle yakla"an 30 A#ustos Zafer Bayramı’nızı kutlar, yen! 
ba"layacak e#!t!m-ö#ret!m yılında tüm evlatlarımıza ba"arılar d!ler!m.

Sa#lık ve huzur dolu yarınlar temenn!s!yle,

Kalın sa#lıcakla...
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slında her yazımın 
ba!langıcında s"zlere güzel 
konu ba!lıkları ve müjdel" 

haberlerle seslenmek "st"yorum ancak 
son yıllarda hem ülkem"zde art arda 
ya!anan felaketler hem de sektörümüz 
özel"nde ya!anan bazı kron"k sorunların 
bir türlü çözülemiyor olması bu 
n"yet"me engel oluyor. Her ne kadar 
poz"t"f frekansta kalmaya gayret etsem 
de gündemdek" olumsuz konular ve 
çözüm bekleyen sorunlarımız neden"yle 
bu konulara yo#unla!maya devam 
etmek zorunda h"ssed"yorum. 

Bu anlamda öncel"kle geçt"#"m"z 
haftalarda ülkem"z"n çe!"tl" bölgeler"nde 
ya!anan yangın ve sel felaketler"nde 
hayatını kaybeden vatanda!larımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ba! sa#lı#ı 
d"l"yorum. Bölge halkının yaralarının 
b"r an evvel sarılması "ç"n yapılması 
gereken ne varsa b"r an evvel yapılmalı 
ve madd" manev" gereken tüm destek 
sa#lanmalıdır. On yıllardır küresel 
ısınma ve bunun yakın gelecekte do#ada 
yarataca#ı olumsuz etk"ler, dünyanın bir 
numaralı gündem maddesi iken bizim 
yaptı#ımız sadece bunun ters"ne b"r 
tutumla do#aya kafa tutmak ve palyat"f 
çıkarlar "ç"n do#amızı mahvetmekten 
"baret. Toplumun tüm kes!mler!, 
yönetenler, yönet!lenler, s!v!l 
toplum kurulu"ları kolekt!f b!r 
tutumla do#ayla dost ve do#amızı 
koruyucu pol!t!kalarda uzla"malı, 
bu cennet vatanımızın güzel kalpl! 
!nsanları artık do#aya kafa tutmayı 
bırakıp do#aya saygı duyması 
gerekt!#!n! anlamalı. Aks" halde 
küresel ısınma, den"z k"rl"l"#", orman 
yangınları ve sellerle tepk"meye g"ren 
do#aya kar!ı koymamız mümkün 
olmayacak ve maalesef k" y"t"p g"den 
canlarımızın ardından a#lamaya devam 
edece#"z. 

6(.7g5h0h=�'(�$'(7$� 
&$1,</$�%2ò8ï8<25�� 
(.�.$<1$.�ï$57�
Yakla!ık "k" yıldır devam eden Cov"d-19 
salgını ve buna ba#lı gel"!en sosyo-
ps"koloj"k zorluklarla mücadelem"z 
sürerken bu zorluklara son dönemde 
b"r de do#al afetler e!lik etmeye 
ba!ladı. Bu mücadelede ihtiyaç duyulan 
maddi manevi unsurlar hem kamu 
kurumlarımızı hem "!letmeler"m"z" 
hem de b"z "nsano#lunu çok ama çok 
yordu. Tıbbi c"haz sektörü açısından 
son yıllarda ya!ananlara bakıldı#ında 
"se ekonom"k zorluklarla mücadelem"z 
neredeyse 15 yıldır devam ed"yor. 
Kamunun gec"ken ödemeler", artık 
bırakın gec"kmey", ödememe noktasına 
geld".! Geçt"#"m"z yılın sonunda ödeme 
sorununu çözmeye yönelik sözde 
b"r çözümle feragat garabet"n" tek 
tara$ı olarak sektörümüze dayatan 
Mal"ye Bakanlı#ı y"ne o günlerde 
b"zler" feragate "kna etmek "ç"n Devlet 
Malzeme Of"s" üzer"nden Sa#lık 
Market mar"fet"yle yapaca#ı tıbb" 
sarf "haleler"n"n ödemeler"n" artık 
en geç 90 gün "çer"s"nde ödeyece#"n" 
müjdelem"!t". Hey hat ne müjde ama.!! 
Dönem"n "lg"l" Bakan Yardımcısı 
"le hem gec"ken ödemeler hem de 
Sa#lık Market uygulamasına yönel"k 
"st"!areler" amaçlayan "k" farklı grup 
olu!turuldu. Kamu yetk"l"ler" ve sektör 
tems"lc"ler" arasında olu!turulan 
grupların v"deo konferans s"stem"yle 
yapılan "lk toplantısına Send"ka Ba!kan 
Yardımcısı olarak sektörümüzü tems"len 
katılanlardan b"r"s"yd"m. Ancak daha "lk 
toplantıda sektöre müjde g"b" sunulan 
ve sadece sektörü "kna etmeye yönel"k 
bu ba!lıkla "lg"l"; ‘’DMO ödemelerin!n 
zamanında yapılaca"ından nasıl em!n 
olaca"ız, daha önce de devletle olan 
sözle#mem!ze ra"men hakked!#ler!m!z! 
zamanında alamadık, bırakın paramızı 
almayı, aradan geçen bunca süreye ra"men 
b!r de üstüne feragat talep ed!yorsunuz, 
artık nasıl güvenece"!z?’’ m"nval"ndek" 
soruma cevaben; ‘Kar#ısında devlet!n 
oldu"u ve devlet!n sözüne güvenmem 
gerekt!"!,’’ konusunda Bakan Yardımcısı 
tarafından azarlandım ve tahm"n 
edece#"n"z g"b" b"r daha da h"çb"r 
toplantıya katılmadım. Y"ne b"ld"#"n"z 
g"b" o gün bu süreçler"n tal"matını 
veren dönem"n Mal"ye Bakanı bugün 
görev"nde de#"l, dönem"n Mal"ye 
Bakan Yardımcısı bugün görev"nde 
de#"l, dönem"n Stratej" Da"re Ba!kanı 

8ò85�080$<���XJXU�PXPD\#VHLV�RUJ�WU
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görev"nde de#"l… Sadece Sa#lık 
Bakanımız halen görev"n"n ba!ında 
ancak bu kron"k sorun kar!ısında 
çözüme yönel"k en küçük b"r beyanatı 
yok; sank" bu borç kend"s"n"n ba!ında 
bulundu#u Sa#lık Bakanlı#ı’na a"t 
de#"lm"! g"b" davranıyor. Hülasa 
g"denler de kalanlarda b"r çare.!

De#erl" meslekta!larım, ben 
hep"n"z"n aklından geçenler", kalben 
h"ssett"kler"n"z"-bu sektörün çeyrek 
asırlık b"r mensubu olarak- gayet "y" 
b"l"yorum. B!z!m o gün de bugün de 
sektör olarak temel beklent!m!z; 
kamu ödemeler!n!n sözle"mede 
yazılı sürelere uygun olarak 
yapılmasıdır. Sektörün ba!kaca b"r 
deste#e veya b"r lütfa "ht"yacı yok. 
Bugüne kadar ne b"r vade farkı ne de b"r 
hukuk" süreç "!letmed"k, tek d"le#"m"z 
"!letmeler"m"z" ayakta tutmak, 
"st"hdam ve katma de#er yaratmak 
ve bu sayede ülkemizdeki sa#lık 
h"zmetler"n"n kes"nt"s"z ve n"tel"kl" b"r 
!ek"lde sürdürülmes"ne katkı vermek.

Ancak maalesef geld"#"m"z noktada ne 
kadar haklı oldu#umuz b"r kez daha 
anla!ıldı k" DMO Sa#lık Market 

uygulamasının daha !lk yılında 90 
günlük ödemeler 270 günü gördü.!! 
Ödemeler zamanında yapılamıyor 
ve görü!tü#ümüz her kurum topu 
di#erine atıyor “tav!ana kaç, tazıya tut’’ 
misali. Benim yaptı#ım görü!melerden 
anladı#ım kadarıyla Sa#lık 
Bakanlı#ı’nın geçm"!ten gelen takr"b" 
13-14 m"lyar TL c"varındak" b"r"km"! 
"laç ve tıbb" c"haz borç stoku yüzünden 
sıra bugüne de b"r türlü gelm"yor ve ek 
b"r kaynak sa#lanmadıkça bu olumsuz 
durum adeta b"r sarmal !ekl"nde devam 
edecek g"b" görünüyor. Bu kron"k 
sorunla "lg"l" meslek" s"v"l toplum 
kurulu!ları olarak gerekl" farkındalı#ı 
sa#ladı#ımızı en a!a#ıdan en yukarıya 
kadar konuyu kamunun tüm 
kademeler"ne raporladı#ımızı bel"rtmek 
"ster"m.

Sa#lık Market Projes!’n!n 
sa#lıklı b!r "ek!lde yürütülmes! 
ve sürdürüleb!l!r b!r tedar!k 
z!nc!r!n!n tes!s! !ç!n mutlaka 
sözle"meye ve !hale önces! 
bel!rlenen ödeme vadeler!ne 
uyulmasını bekl!yoruz.  %thalata 
dayalı ham madde f"yatlarında ya!anan 

artı!lar, dı! tedar"k süreçler"nde 
ya!anan zorluklar, f"nansman g"derler", 
KDV ve Damga Verg"s" g"b" yasal 
öncelikli bazı verg" yükümlülükler"yle 
b"rl"kte de#erlend"r"ld"#"nde, fatura 
bedeller"n"n zamanında ödenmemes" 
tedar"kç" f"rmaların Sa#lık Market’e 
yönel"k h"zmetler"n" kes"nt"s"z olarak 
sürdürüleb"lmes"n"n önündek" en 
büyük engel olmaya devam edecekt"r. 
D"#er yandan kamu "le endüstr" 
arasındak" güven "l"!k"s"n"n daha fazla 
zedelenmemes" hep"m"z açısından 
hayat" önem ta!ıyor. Dolayısıyla tüm 
muhatapların b"r araya gelerek h"ç vak"t 
geç"rmeden bu soruna kalıcı b"r çözüm 
bulmak "ç"n çalı!ması gerek"yor.

+$0/(�6,5$6,�%ñ='(�$0$«
D"yeceks"n"z k" “H"ç m" "y" !eyler 
olmuyor?” Elbette zaman zaman güzel 
!eyler oluyor hatta bazen heyecan 
ver"c" !eyler de oluyor. Türk"ye 
açısından stratej"k öneme sah"p 
ürünler"n yerl" ve m"ll" "mkânlarla 
üret"lmes"n" amaçlayan ‘’Teknoloj! 
Odaklı Sanay! Hamles!” kapsamında 
“Sa#lık ve K!mya Ürünler!” ba!lıklı 
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ba!vuru ça#rısı Sanay" ve Teknoloj" 
Bakanlı#ı tarafından geçt"#"m"z 
günlerde duyuruldu. “Evet, hamle sırası 
b"zde ama nasıl hamle yapaca#ız?” 
ded"#"n"z" de duyar g"b"y"m.!! 
Alaca#ımızı alamadan borçlarımızı 
ödeyemeden umutsuz ve eks"k b"r 
mot"vasyonla nasıl hamle yapalım? 
%!te bunun için Sayın Bakanlara ve 
destek programlarını yürüten Bakan 
Yardımcılarımıza sektörün durumunu 
ısrarla anlatmaya çalı!ıyoruz. 
Sektörümüzün temel sorunları 
çözülmeden, uzun vadede "sted"#"m"z 
sonuçları almamız çok zor görünüyor.

Her neyse, gelel"m hamle programının 
nasıl "lerleyece#"ne… Ça#rı 
çerçeves!nde m!ll! sanay!n!n 
gel!"mes!nde yüksek potans!yele 
sah!p k!mya ve petrok!mya 
ürünler!n!n gel!"t!r!lmes!n!n yanı 
sıra, öneml! m!ktar ve çe"!tl!l!kte 
üret!mle !hracat !mkânı bulunan 
ve katma de#er! yüksek olan !laç 
ve tıbbi cihaz sektöründen seçili 
ürünlerin yerli üretiminin de 
desteklenmes! dü"ünülüyor.

Ça#rıya yönelik detaylı bilgilendirme 
ve isti!areyi amaçlayan bir web"narı 
SE%S öncülü#ünde 13 A#ustos 
2021 tar"h"nde Sanay" ve Teknoloj" 
Bakanlı#ı Bakan Yardımcımız Sayın M. 
Fat"h&KACIR ve sektör tems"lc"ler"m"z"n 

katılımıyla gerçekle!t"rd"#imizi 
öncelikle bel"rtey"m. Konuyla "lg"l" 
send"ka, federasyon, dernek ve 
kümeler"n tüm kurulları ed"nd"kler" 
b"lg"ler" üyeleriyle payla!ıyor olacaklar.

Programın detayları, b"lg"lend"rme 
sunumu ve ba!vuru ko!ulları "ç"n T.C. 
Sanay" Bakanlı#ı’nın www.hamle.
gov.tr adres"nden b"lg" alınab"lece#" 
g"b" tek pencere s"stem" üzer"nden 
do#rudan ba!vuru yapılab"lecek. 
M"n"mum proje tutarının 10 m!lyon 
TL olması !artı aranan sa#lık ve 
k"mya ürünler" ça#rısına yönel"k ön 
ba!vuruların 13 Eylül 2021 tar"h"ne 
kadar yapılab"lece#"n" buradan tekrar 
hatırlatmakta yarar görüyorum. 
Sektörümüzde faal"yetler"n" sürdüren 
ve b"r projes" olan üret"c"ler, "thalatçılar, 
g"r"!"mc"ler, yatırımcılar ve start-
uplar g"b" tüm sektör b"le!enler"n"n 
programda öngörülen desteklerden 
faydalanması "ç"n programda bel"rt"len 
GT%P poz"syonlarına uygun ve/
veya yen"l"kç" teknoloj" ürünler" 
"ç"n ba!vurularınız beklen"yor. 11. 
Kalkınma Programı kapsamında 
stratej"k sektörler arasında sayılan 
k"mya, "laç ve tıbb" c"haz endüstr"s"ne 
yönelik olarak açıklanan Hamle Destek 
Programı, ülkemizin bu alanlardak" dı! 
ticaret açı#ını kapatmaya yönelik de 
önemli bir fırsat olacak gibi görünüyor. 

7,%%ñ�&ñ+$=�6(.7g5� 
5$3258�1(7/(ï0(<(� 
%$ï/$',�
Geçt"#"m"z sayımızdak" kö!e yazımda 
s"zlere, Tıbb" C"haz Sektör Raporu’nun 
hazırlanmakta oldu#unun müjdes"n" 
verm"!t"m. Kom"te üyeler" olarak 
Delo"tte uzmanları "le b"rl"kte hem 
masa ba!ı çalı!malarımızı hem kom"te 
toplantılarımızı kes"nt"s"z !ekilde 
sürdürüyoruz.

Sa#lık sektörü b!le"enler! olan 
kes!mler!, dünyada ve ülkem!zde 
sa#lı#a ayrılan kaynakları, tıbb! 
c!haz sektörünün yarattı#ı katma 
de#er!, sa#ladı#ı !st!hdamı, satın 
alma ve ödeme modeller!n!, !hracat 
stratej! öner!ler!m!z!, mevcut 
sorunlarımızın anal!zler!n! ve 
çözüm önerilerimizi detaylı olarak 
!"leyen b!r !çer!kle hazırlanacak 
raporumuzun, sektörün gelece#! 
!ç!n rehber n!tel!#!nde b!r kaynak 
olaca#ını üm!t ed!yorum. B"r sonrak" 
sayımıza kadar tamamlanmasını 
tahm"n ett"#"m 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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Q Türk!ye "laç ve Tıbb! C!haz 
Kurumu Ba#kanı olarak yen! 
görev!n!zde ba#arılar d!leyerek 
ba#lamak !ster!z. Sayın Ba#kan, 
öncel!kle s!z! tanımak !ster!z?

Öncel!kle bana bu fırsatı tanıdı"ınız 
!ç!n te#ekkür eder!m. 2020 yılının Eylül 
ayından 2021 yılının Mayıs ayına kadar 
Türk!ye $laç ve Tıbb! C!haz Kurumu 
Tıbb! C!haz ve Kozmet!k Ürünler 
Ba#kan Yardımcısı olarak görev yaptım. 
2021 yılının Mayıs ayından !t!baren 
de Türk!ye $laç ve Tıbb! C!haz Kurumu 
Ba#kanı olarak görev!me devam 
etmektey!m.

Q�Kurumunuzun ülkem!z sa$lık 
h!zmetler!n!n sunumu alanındak! 
rolü ve üstlend!$! m!syondan b!raz 
bahseder m!s!n!z?

Kurumumuz; !laç, tıbb! c!haz, 
geleneksel b!tk!sel, destek ve !ler! tedav! 
tıbb! ürünler! !le kozmet!k ürünler!n 
üret!m!, p!yasaya arzı ve tüket!m!ne 
!l!#k!n kanun! ve !dar! düzenlemeler 
!le üst pol!t!ka belgeler!nde kend!s!ne 
tevd! ed!len düzenley!c!, denetley!c! ve 
yönlend!r!c! faal!yetlerde bulunmayı 
amaçlamaktadır. Ben de görev sürem 
boyunca T$TCK’ n!n; !nsan odaklı, 
b!l!msell!"! esas alan, de"er üreten, 
uluslararası alanda öncü referans b!r 
kurum olma yolunda çalı#malarını 
sürdürmes!ne katkı sa"lamaya devam 
etmektey!m. Kurum Ba#kanı olarak 
yetk! ve sorumlulu"um altındak! 
tüm ürün gruplarında Türk!ye’n!n 
uluslararası p!yasada rekabetç! b!r 
konuma ula#masında; etk!l!, güvenl! ve 
kal!tel! ürünlere er!#!m sa"lanmasında 
ve bu ürünler!n bulunab!l!rl!"!nde 
öneml! katkılar sa"lamaktayız.

Q�Türk!ye "laç ve Tıbb! C!haz 
Kurumu’nun mevcut !#ley!#! ve 
gelecek v!zyonuyla !lg!l! neler 
payla#ab!l!rs!n!z?

Kurumumuz, ülkem!z!n “2023 
L!der Ülke Türk!ye” hede%er!ne 
ta#ınmasında öneml! k!lometre 
ta#larından b!r! olacaktır. B!l!yoruz 
k! !laç, tıbb! c!haz ve kozmet!k 
alanında dünya standartlarında 
üret!m yapab!lecek b!r altyapı ve 
kapas!teye sah!b!z. Kullanmadı"ımız 
kurulu kapas!tey! harekete geç!rmek, 
!hracat odaklı büyüme, Türk!ye’n!n 
!ht!yaç duydu"u !ler! teknoloj! ve 
know-how’ı sa"layacak adımların 
atılması temel hede%er!m!zd!r. Bunun 
!ç!n mult!d!s!pl!ner b!r yakla#ım !le 
akadem!, endüstr! ve kamu olarak 
b!rl!kte çalı#maya devam ed!yoruz. 
Bu amaç do"rultusunda kurumsal 
çalı#malarımızı !k! koldan !lerlet!yoruz. 
Hem düzenley!c! kapas!tem!z! 
artırıyoruz hem de denetleme 
tarafında öneml! atılımlar yapıyoruz. 
Sayısal anlamda personel artı#ı 
sa"larken aynı zamanda personel!m!z!n 
e"!t!mler!ne de büyük önem ver!yoruz. 
$nanıyoruz k! kurumsal kapas!teye ve 
!nsan kayna"ına yapaca"ımız yatırım, 
kamuya ve toplum sa"lı"ına b!r h!zmet 
ve katkı olarak dönecekt!r.
Kurum olarak Avrupa B!rl!"! 
Kom!syonu çalı#ma grupları, 
Farmasöt!k Denet!m $# B!rl!"! 
Konvans!yonu (Pharmaceut!cal 
Inspect!on Co-operat!on Scheme, 
PIC/S) g!b! uluslararası platformlarda 
da yer almaktayız. $laçların etk!l!, 
güvenl! ve yüksek kal!tede oldu"unu 
garant! etmek !ç!n dünya çapında 
regülasyonların uyumla#tırılmasını 

amaç ed!nm!# b!r kurulu# olan 
Uluslararası Uyum Konsey!’ne 
(&e Internat!onal Counc!l for 
Harmon!sat!on of Techn!cal 
Requ!rements for Pharmaceut!cals for 
Human Use, ICH) üyey!z.

Q�Türk!ye’n!n sa$lık alanında son 
yıllardak! yatırımlarının bölge 
co$rafyasındak! yansımasının 
nasıl olaca$ını dü#ünüyorsunuz? 

Türk!ye dü#ük teknoloj! sev!yes!ndek! 
tıbb! c!hazların yer!ne artık orta-
yüksek teknoloj!l! tıbb! c!hazların 
üret!m!nde ve !hracatında öneml! yol 
almı#tır. Üret!c!ler!m!z!n !hracattak! 
ba#arısı da bunu yansıtmakta olup 
son yıllarda ülkem!z!n tıbb! c!haz 
!thalatı azalırken !hracatı !se artmı#tır. 
Bu gel!#meler, yerl! üret!c!ler!m!z!n 
dünyaya açılma ve kalıcı yer ed!nme 
azm!n! göstermekted!r. 
B!ld!"!n!z üzere, son !k! sened!r 
COVID-19 pandem!s! !le mücadelem!ze 
devam etmektey!z. Bu zorlu süreçte 
stratej!k yönet!m anlayı#ının 
önem!n! b!r kez daha görmü# 
olduk. Kurumumuzca, pandem! 
!le mücadelede kr!t!k öneme ha!z 
ürünler!n bulunab!l!rl!"!ne özell!kle 
önem verd!k ve bu hususta çalı#malara 
odaklandık. Y!ne bu süreçte, tıbb! 
maske, dezenfektan g!b! ürün 
gruplarına !l!#k!n denet!mler!  
etk!n ve yo"un b!r #ek!lde 
sürdürmektey!z. Yerl! üret!m!m!z! 
destekleyerek kamu, sanay! ve 
ün!vers!te !# b!rl!kler!m!z! artırma 
yolunda !lerlemektey!z. Böylece, 
ülkem!z!n global pazarda öncü 
ülkelerden b!r!s! olması !ç!n 
çalı#malarımıza devam etmektey!z.
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Q��MDR Yönetmel!$!’n!n 
yayınlanmasıyla b!rl!kte tıbb! 
c!haz sektöründe nasıl gel!#meler 
ya#anacak? Bu gel!#melerle 
!lg!l! Türk!ye "laç ve Tıbb! C!haz 
Kurumu’nun üstlenece$! rol 
hakkında b!lg! vereb!l!r m!s!n!z?

B!ld!"!n!z üzere, tıbb! c!hazların 
ve aksesuarlarının !nsan kullanımı 
amacıyla p!yasaya arzı, p!yasada 
bulundurulması ve h!zmete 
sunulmasına yönel!k kurallar AB’ 
n!n 2017/745 sayılı Yen! Tıbb! C!haz 
Tüzü"ü !le güncellenm!#t!r. 
Bu tüzük !le b!rl!kte p!yasada güvenl! 
olmayan ve uygunsuz ürünlere 
son verecek daha sıkı b!r uygunluk 
de"erlend!rme prosedürü öngörülmü# 
ve p!yasaya arz sonrası gözet!m! 
vasıtasıyla da hasta güvenl!"!n! 
sa"lamak amaçlanmı#tır. B!z de Türk!ye 
$laç ve Tıbb! C!haz Kurumu olarak bu 
amacın gerçekle#mes!nde gerekl! tüm 
sorumluluklarımızı yer!ne get!rmeye 
devam ed!yoruz.
Yen! tüzük !le renkl! lensler, l!posuct!on, 
IPL c!hazları g!b! tıbb! amaçlı olmayan 
bazı ürün grupları tüzük kapsamına 
alınmı#tır. Tıbb! c!hazlar kullanım 
amaçları ve !çerd!kler! do"al r!skler 
d!kkate alınarak sını%andırılmı#tır. 
Orta ve yüksek r!skl! tıbb! c!hazların 
uygunlu"unu p!yasaya arz ed!lmeden 
önce de"erlend!ren ba"ımsız 
onaylanmı# kurulu#ların atanması, 
organ!zasyonu ve faal!yetler! !le 
!lg!l! kurallar a"ırla#tırılmı#tır. Tıbb! 
c!hazların kl!n!k ara#tırmalarından 
ver! elde etmek !ç!n gerekl! olan 
#artları bel!rlenm!# ve bu #artların 
büyük b!r kısmı be#erî tıbb! ürünler!n 
kl!n!k ara#tırmaları !le !lg!l! #artlarla 
uyumlu hale get!r!lm!#t!r. $malatçıların, 

c!hazlarının güvenl!k ve performansı ve 
kal!tes!n! !zleme !le !lg!l! yükümlülükler! 
açık ve detaylı b!r #ek!lde bel!rlenm!# ve 
sıkıla#tırılmı#tır.
Tüzük, tek!l c!haz tanımlama (UDI) 
s!stem! aracılı"ıyla c!hazların tedar!k 
z!nc!r! boyunca !zleneb!l!rl!"!n! 
sa"lamak ve c!hazları, !malatçıları, 
!thalatçıları ve yetk!l! tems!lc!ler! kayıt 
altına almak !ç!n AB’de merkez! b!r 
s!stem (EUDAMED) sunmaktadır. Bu 
vasıtayla herhang! b!r sorun ortaya 
çıktı"ında gerekl! önlemler!n daha hızlı 
alınması mümkün olacaktır. Ek olarak, 
!malatçılar !mplante ed!leb!l!r c!hazlar 
!ç!n hastalara, c!hazla b!rl!kte tesl!m 
ed!len !ç!nde c!haza a!t temel b!lg!ler 
!çeren b!r !mplant kart sa"layacaktır. 

Q�Tıbb! C!haz Sektöründe faal!yet 
gösteren STK’lar !le kurumunuz 
uzmanlarının b!r araya gelece$! 
mutad toplantıların yapılması 
konusunda destek vereb!l!r 
m!s!n!z?

Tıbb! c!haz sektörünün ver!ml! ve 
sürdürüleb!l!r b!r ortamda gel!#mes!n! 
destekleyen ve ulusal sa"lık 
pol!t!kalarının bel!rlenmes!nde h!zmet 
vermekte olan STK’lar !le Kurumumuz 
uzmanlarının b!r araya gelece"! 
toplantıların yapılmasında her zaman 
destekç!y!z.

Q�Son olarak, eklemek !sted!$!n!z 
ve tıbb! c!haz sektörüne vermek 
!sted!$!n!z mesajları alab!l!r 
m!y!z?

Tıbb! c!haz sektörü; gel!#en teknoloj! !le 
desteklenerek her geçen gün !novat!f 
ürünler!n ortaya çıktı"ı oldukça 
d!nam!k ve mult!d!s!pl!ner b!r sektör 

olup !nsan ve halk sa"lı"ının korunması 
ve gel!#t!r!lmes!n!n yanı sıra sa"lık 
h!zmet! sunumunun sürdürüleb!l!rl!"! 
bakımından oldukça öneml! b!r yere 
sah!pt!r.
$hracatımızı artırmak ve üret!c!ler!m!z!n 
dünyaya açılmasına katkı vermek !ç!n 
d!"er ülkelerle görü#melere devam 
ed!yor ve bu kapsamda !k!l! anla#malara 
!mza atıyoruz. Hedef!m!z yerl! 
ürünler!m!z! tüm dünyaya tanıtmak, 
üret!c!ler!m!z!n mevcut pazarlarındak! 
etk!nl!"!n! artırmak, kar#ıla#tıkları 
sorunları ortadan kaldırmak ve yen! 
pazarlara er!#!m!n! sa"lamaktır. Bu 
m!nvalde; d!"er ülkelerle yapılacak olan 
!k!l! anla#malara yönel!k çalı#malara 
sektörümüzün de faydalanab!lece"! 
#ek!lde katkı vermektey!z. 
N!tel!kl! personel, kal!tel! hammadde 
ve val!de ed!lm!# etk!l! prosesler; 
üret!mde sürekl! !y!le#mey! öneml! 
gören ülkelerde d!kkate alınan en 
temel kr!terlerd!r. Yüksek kal!tel! 
n!ha! ürünler ortaya konulması ve 
kal!f!ye personel yet!#t!r!lmes! amacıyla 
ün!vers!te-sanay! !# b!rl!kler!n!n sa"lam 
temeller üzer!ne !n#a ed!lmes! oldukça 
öneml!d!r.
$ç!nde bulundu"umuz ve ulusça 
büyük gayretlerle mücadele ett!"!m!z 
COVID-19 pandem!s!, tıbb! c!hazlara 
er!#!m!n ve dolayısıyla tıbb! c!haz 
sektörünün kıymetl! çabalarının kr!t!k 
önem ta#ıdı"ını hep!m!ze b!r kez 
daha gösterd!. Bu süreçte, !nsan ve 
halk sa"lı"ına h!zmet oda"ıyla sa"lık 
çalı#anlarımızın ve hastalarımızın 
!ht!yaç duydukları tıbb! c!hazlara 
er!#!m!n sa"lanması yönünde büyük 
fedakârlıklar gösteren s!z de"erl! sektör 
tems!lc!ler!ne ve üret!c!ler!m!ze b!r kez 
daha te#ekkür eder!m.
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ANKARA KALKINMA 
AJANSI GENEL
6(.5(7(5ñ�'5��&$+ñ7�
d(/ñ.�=ñ<$5(7ñ�
5GPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP��
)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC�
XG�7\OCPČOČ\�(GTFC�6GOKToKP�[CRVČüČ�\K[CTGV��
#PMCTC�-CNMČPOC�#LCPUČ�)GPGN�5GMTGVGTK�&T��
%CJKV�£GNKMoKP�OCMCOČPFC�IGTÃGMNGĵVK�

SE!S heyet" z"yarette, sektörün mevcut "ht"yaç 
duydu#u alanlara "l"$k"n hazırlanab"lecek proje 
f"k"rler"n" payla$arak, kar$ılıklı görü$ alı$ver"$"nde 

bulundu. Çel"k, ülken"n kalkınmasına yönel"k gel"$t"r"len 
her projey" desteklemekten memnun"yet duyacaklarını 
bel"rtt". 
AKA kâr payı destekl" ça#rı konuları, destek tutarları ve 
proje süreler"n"n de de#erlend"r"ld"#" z"yarette, Genç SE!S 
"le "lg"l" Ankara Kalkınma Ajansı yetk"l"ler"n"n katılımıyla 
toplantı organ"zasyonu yapılmasına karar ver"ld".

#PMCTC�5CPC[K�1FCUČ�*C\KTCP�C[Č�/GENKU�
6QRNCPVČUČ�6KECTGV�$CMCPČ�&T��/GJOGV�/WĵoWP�
MCVČNČOČ[NC�[CRČNFČ�

Toplantıya katılan Ba$kan Vek"l"m"z Mete 
Özgürbüz, Bakan Mehmet Mu$’a MDR sürec" 
hakkında b"lg" vererek T"caret Bakanlı#ı 

destekler"n"n ver"ml"l"#"n"n arttırılması "ç"n öneml" 
oldu#unu söyled".  Özgürbüz, toplantıda sektörün 
mevcut sorunlarına da de#"nd". Mete Özgürbüz, yapılan 
de#"$"kl"kler"n Türk"ye’n"n entegre oldu#u AB p"yasasında 
varlı#ını sürdürmes"n" zorla$tıracak n"tel"kte ve mal"yet" 
yüksek yen"l"kler get"rd"#"n" bel"rterek, sorunlara "l"$k"n 
kolay er"$"leb"l"r, hızlı destekler"n kurgulanmasının büyük 
b"r kısmı KOB! n"tel"#" ta$ıyan tıbb" c"haz sektörü "ç"n 
öneml" oldu#unu kaydett". 
Tıbb" c"haz sektöründe yen" AB tüzükler"n"n uygulanması 
"le yerl"l"k oranlarında öneml" dü$ü$ler bekled"kler"n" 
kaydeden Özgürbüz, yerl"l"k oranı hesaplamalarında 
sektörel b"r yakla$ıma g"d"lmes" ve ürünün p"yasaya 
arzı "ç"n zorunlu olan belgelend"rme, test g"b" yurtdı$ı 
kaynakların de#erlend"rmeye alınırken yerl" muad"ller"n"n 
olup olmadı#ının de#erlend"r"lmes" gerekt"#"n" vurguladı. 
Yurt dı$ı kaynakların kullanımı belgelend"rme ve akred"te 
laboratuvarlara er"$"m anlamında zorunlu olan tıbb" 
c"haz sektöründe yen" AB tüzükler"n"n uygulanması 
"le yerl"l"k oranlarında öneml" dü$ü$ler beklend"#"n" 
anlatan Özgürbüz, $unları kaydett": “Yerl"l"k oranı 
hesaplamalarında sektörel b"r yakla$ıma g"d"lmes" ve 
ürünün p"yasaya arzı "ç"n zorunlu olan belgelend"rme ve 
test g"b" yurt dı$ı kaynaklar de#erlend"rmeye alınırken 
yerl" muad"ller"n"n olup olmadı#ı de#erlend"r"lmel"d"r. 
Özell"kle yen"l"kç" ve dünya pazarında üret"len b"rkaç 
üründen b"r" olan yüksek katma de#erl" ürünler "ç"n 
bu ve benzer" test ve belgelend"rme merkezler"n" yerl" 
kaynaklarla bulmak ya da bu kaynakları yerl"le$t"rmek 
olanaklı ve mal"yet etk"n olmayab"lece#"nden yerl"l"k 
hesaplamalarında bu unsurların da yer alab"lece#" 
sektörel b"r bakı$ öner"lmekted"r. Tıbb" c"haz sektörü söz 
konusu oldu#unda, dünyadak" az sayıda üret"c"s"nden b"r" 
oldu#umuz ürünler mevcuttur.”  
Mete Özgürbüz, Tıbb" c"haz üret"c"ler"n"n yerl"l"k oranının 
yükselt"lmes" ve asgar" % 51’e ula$masının tem"n"n"n 
hede%enmes" gerekt"#"n" kaydederek, “Bunun "ç"n "ht"yaç 
duyulan hammaddeler"n üret"m ortamı ve devamında 
da "hracatın ve yerl" kullanımın desteklenmes"ne yönel"k 
düzenlemeler yapılmalıdır,” ded".

7ñ&$5(7�%$.$1,�
'5��0(+0(7�
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Toplantı, !$ Sa#lı#ı ve Güvenl"#" 
Genel Müdürü Cafer Uzunkaya 
ve Ba$kanımız Met"n Dem"r 

tarafından yapılan açılı$ konu$maları 
"le ba$ladı. Dem"r, konu$masında 
2020 yılı Mart ayında Cov"d-19 
salgınının hayatımıza g"rd"#"n" 
hatırlatarak, “Bu k"msen"n ne 
yapaca#ını b"lemed"#" b"r dönemd". 
Bu dönem" en az r"skle atlatab"lmek 
"ç"n devlet"m"z, konfederasyonumuz, 
send"kamız ve özel sektör olarak 
el ve gönül b"rl"#" yaptık. B"lg" 
kaynaklarımızı ve deney"mler"m"z" 
payla$tık. Hem send"kamız hem 
de konfederasyonumuz ve üye 
send"kalar olarak salgın sürec"ne 
yönel"k b"rçok rehber yayınladık. 
Üye send"kalarımız vasıtasıyla, ba#lı 
"$verenler"n Sa#lık Bakanlı#ı’nca 

yayımlanan düzenlemelere harf"yen 
r"ayet etmeler"n" tem"n ett"k. 
Send"kalarımız ve "$yerler"nde 
olu$turulan kr"z koord"nasyon 
ek"pler" "le çalı$anlarımızın 
güvenl"#"n" gün gün, dak"ka dak"ka 
tak"p ett"k” ded". 
T!SK ekos"stem"nde yer alan "$ 
yerler"n"n, yerl" solunum c"hazı 
üret"m"nden, entübasyon kab"n"ne, 

dezenfektandan maske üret"m"ne 
ülken"n, kamu sa#lık çözümünün b"r 
parçası oldu#unu kaydeden Dem"r, 
sözler"n" $öyle tamamladı: “Elbette 
salgın sürec" boyunca, bunları tek 
ba$ımıza yapmadık. Ortak akılla ve 
dayanı$mayla, b"rl"kte hareket ederek 
ba$ardık. Devlet"m"z yanı sıra "$ç" 
konfederasyonlarıyla da çok yakın 
"$ b"rl"#" "le çalı$tık. !$ç" ve "$verene 
ortak fayda yaratacak çözümler 
ürett"k. Kend"ler"ne gösterd"kler" 
örnek dayanı$ma "ç"n b"r kez 
daha te$ekkür ed"yoruz. Bundan 
sonrak" dönemde de bu örnek 
çalı$maların artarak devam etmes"n" 
umuyoruz. Bu örnekler" artırmak 
"ç"n de !$ Sa#lı#ı ve Güvenl"#" Genel 
Müdürlü#ü "le oldu#u g"b" güçlü "$ 
b"rl"kler"n" önems"yoruz.”

.26*(%�ñ/(�ñï�%ñ5/ñòñ�'(ò(5/(1'ñ50(/(5ñ

Z"yarette, sektörümüz tanıtılarak, mevcut "ht"yaç alanlarının 
bel"rlenmes" ve KOSGEB "le yapab"lece#"m"z "$ b"rl"kler" hakkında 
de#erlend"rmelerde bulunuldu. Sektör f"rmalarının ve KOSGEB’"n 

katılımıyla b"r toplantı organ"zasyonu yapılması konusunda mutabakat 
sa#landı. 

5GPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP��)GPGN�5GMTGVGT�
;CTFČOEČUČ�ċNMG�'TGP�-CTCEC�XG�7\OCPČOČ\�(GTFC�6GOKT�
6GMPQNQLK��;GPKNKM�XG�;GTNKNGĵVKTOG�&CKTGUK�$CĵMCPČ�&T��
/GJOGV�)ÒTMGO�)ØTDØ\oØ�OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVK�

ñ6*�6(.7g5�723/$17,6,1$�.$7,/',.

Z"yarette, USHA& ve SE!S’"n 
ortak de#erlend"rmeler" "le 
d"#er sektör payda$ları ve 

ülkem"z med"kal üret"c"ler"n"n de 
katılım sa#ladı#ı, uluslararası t"caret 
ve sa#lık "$ b"rl"#"n"n artırılmasına 
yönel"k organ"zasyonların 
gel"$t"r"lmes" konuları ele alındı. 
Görü$mede Met"n Dem"r, USHA&’ın 
esas fonks"yonunun sa#lık tur"zm" 
ve sa#lık sektörünün gel"$mes"ne 

öncülük etmek oldu#unu hatırlatarak, 
bu konuda destek bekled"kler"n" 
b"ld"rd". 
Dem"r, heyete SE!S’"n faal"yetler" 
hakkında b"lg" ver"rken, "$ b"rl"#" 
"le yürütüleb"lecek çalı$malar 
hakkında da "st"$arelerde bulunuldu. 
Toplantıda sektör ve USHA&’ın sa#lık 
h"zmet sunumu ve sektörel gel"$"m 
noktasında ve özell"kle uluslararası 
t"caret"n gel"$t"r"lmes"nde, kamu 

gücünün ön açıcı fonks"yon 
üstlenmes"n"n önem"ne vurgu 
yapıldı. Bu çerçevede USHA&’ın asıl 
fonks"yonunun ba$ta sa#lık tur"zm" 
olmak üzere, sektörün g"rmek "sted"#" 
yen" pazarlarda kar$ıla$tı#ı sorunlar 
"le mevcut bulundu#u pazarlarda 
t"car" kapas"ten"n gel"$t"r"lmes"ne 
yönel"k çalı$malar yapmasının 
mevcut m"syonuna uygun olaca#ı d"le 
get"r"ld". 

86+$ï�6(1'ñ.$0,=,�
=ñ<$5(7�(77ñ
5CüNČM�$CMCPNČüČ�75*#Ĵ�)GPGN�/ØFØTØ�/GJOGV�
#NK�-ČNČÃMC[C�XG�$QTC�2CNCDČ[ČM�UGPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�
GVVK��*G[GVK��$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT�XG�)GPGN�
5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP�MCTĵČNCFČ�
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Z"yaret"n ardından, T!TCK Ba$kanı 
Doç. Dr. Tolga Karakan ve Da"re 
Ba$kanlarının da katıldı#ı b"r 

toplantı düzenlend". Toplantıya, tıbb" c"haz 
sektörünü tems"len Genel Sekreter"m"z 
Tünay &ah"n ve Genel Sekreter Yardımcımız 
!lke Eren Karaca katıldılar. Toplantıda 
Genel Sekreter Yardımcımız !lke Eren 
Karaca sektörümüz t"car" d"nam"kler" ve 
"k" ülke arasındak" olası t"car" "$ b"rl"kler"ne 
yönel"k b"r sunum gerçekle$t"rd". 
Sunum sonrasında, Lübnan Cumhur"yet" 
Halk Sa#lı#ı Bakanı Dr. Hamad Hasan, 
tıbb" c"haz sektörünün mevcut durumu 
ve "ler"ye yönel"k planlamaları hakkında 
anlamlı $ek"lde b"lg"lend"#"n" "fade ederek 
te$ekkürler"n" "lett".

Toplantıya; Türk"ye 
!$veren Send"kaları 
Konfederasyonu(T!SK), !laç 

Endüstr"s" !$verenlerSend"kası (!E!S), 
Türk"ye K"mya, Petrol,Last"k ve 
Plast"k Sanay"" !$verenler" Send"kası 
(K!PLAS), Maden Sanay"" !$verenler" 
Send"kası (MAS!S), Türk"ye Tekst"l 
Sanay"" !$verenler" Send"kası (TTS!S) 
Genel Sekreterler" katıldı. Send"kamızı 
tems"len toplantıya Genel Sekreter"m"z 
Tünay &ah"n "$t"rak ett".
Merkezde katılımcılara teknoloj"k 
gel"$meler"n üret"m ve organ"zasyonlara 
aktarılmasının sa#ladı#ı prat"k 
uygulama kolaylıkları ve üret"mde 

hata paylarının sıfıra "nd"r"lmes" 
noktasındak" öneml" katkılar aktarıldı. 
Sadece teknoloj"k uygulamalar de#"l, 
aynı zamanda e#"t"m ve uygulamalara 
yönel"k yazılım programları "le de 
kurumlara destek sa#landı#ı b"ld"r"ld".
MESS Teknoloj" Merkez", kısa adıyla 
MEXT, Türk"ye Metal Sanay"c"ler" 
Send"kası (MESS) tarafından, Türk 
sanay"s"n" gelece#e ta$ıması amacıyla 
kurulmu$, dünya standartlarındak" 
b"r teknoloj" merkez". Tanıtımı Kasım 
2019’da, MESS’"n 60. kurulu$ yıl 
dönümünde yapılan merkez, kapsamı 
göz önünde bulunduruldu#unda ülke 
"ç"n “b"r "lk” olarak de#erlend"r"l"yor.

/h%1$1�+(<(7ñ�ñ/(�723/$17,�
.ØDPCP�%WOJWTK[GVK�*CNM�5CüNČüČ�$CMCPČ�&T��*COCF�*CUCP��.ØDPCPoČP�#PMCTC�$Ø[ØMGNÃKUK�
)JCUUCP�/QCNNGO�XG�DGTCDGTKPFGMK�JG[GV�6ØTMK[G�ċNCÃ�XG�6ČDDK�%KJC\�-WTWOWoPW�\K[CTGV�GVVK��
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Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı#ı, 
send"kamız koord"nasyonunda 
tıbb" c"haz sektöründe akt"f 

olarak yer alan üret"c" f"rmalarımızı 
z"yaret planı yaptıklarını ve bu 
noktada send"kamızın gerekl" 
"let"$"mler" sa#lamasını talep ett".  Bu 
kapsamda f"rmaların Bakanlıktan 
bekled"kler" destekler" bel"rlemek, 
Bakanlı#ın f"rmaları yakından 
tanımaları ve sektörle Bakanlık 
arasındak" "l"$k"y" kuvvetlend"rmek 
"ç"n üye f"rmalarımıza z"yaret planı 
olu$turduk.  
!lk olarak M"xta Med"kal’den 
ba$lattı#ımız z"yarete, Elektr"k ve 
Elektron"k Sanay" Da"re Ba$kanı 
Kam"l Özkan ve Bakanlık Uzmanları 

ve send"kamızı tems"len Uzmanımız 
Ferda Tem"r katılım sa#ladı. 
M"xta Med"kal Kurucu orta#ı 
Murat Cantek"n z"yarette, f"rma 
bünyes"nde yer alan ürünler ve 
yen" açmı$ oldukları Ar-Ge merkez" 
hakkında Bakanlık yetk"l"ler"ne 
b"lg" verd". Bakanlık yetk"l"ler" de 
ver"lecek destekler "le "lg"l" b"lg" 
aktararak, f"rmaların desteklerden 
yararlanab"lecekler" alanları 
aktardılar. !lg"l" mevzuatlar 
konusunda gerekl" b"lg"lend"rmeler" 
yaptılar. Sektör ve Kamunun 
de#erlend"rme ve "$ b"rl"kler"nde 
daha çok "st"$are hal"nde olmaları ve 
b"r araya gelmeler"n"n önem"ne vurgu 
yaptılar.

5CPC[K�XG�6GMPQNQLK�$CMCPNČüČ�
2TQITCO�;ÒPGVKOK�&CKTGUK�
$CĵMCPČ�*CMCP�'TVGPoK�\K[CTGV�
GVVKM��

Genel Sekreter"m"z Tünay 
&ah"n ve Genel Sekreter 
Yrd. !lke Eren Karaca’nın 

gerçekle$t"rd"#" z"yarette, Teknoloj" 
Odaklı Sanay" Hamles" Programı 
uygulaması hakkında görü$ 
alı$ver"$"nde bulunuldu. 
Görü$mede, “Sa#lık ve K"mya 
Ürünler"” ça#rısının A#ustos ayı 
ba$ında açılaca#ı ve b"r ay süreyle 
ön ba$vuruların kabul ed"lece#"n"n 

kayded"ld"#" toplantıda, bu 
ba$vuruların Elektron"k Te$v"k 
Uygulama ve Yabancı Sermaye 
B"lg" S"stem" (E-TUYS) üzer"nden 
yetk"lend"r"lm"$ çalı$an ya da 
danı$manlar tarafından yapılab"lece#" 
bel"rt"ld". &"rketler"n bu s"stemde 
kaydı yoksa "ved"l"kle kayıt 
olu$turmaları gerekt"#" yönünde de 
yol göster"c" öner"ler payla$ıldı. 
Bu de#erlend"rmeler sektörümüzle 
payla$ılarak, ön kabul a$amasında 
sorun ya$amamaları bakımından, 
s"stem üzer"nden gerekl" 
yetk"lend"rmeler" b"r an evvel 
yapmaları gerekt"#" konusunda 
b"lg"lend"rmeler yapıldı.
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2 gün süren ve belgelend"rme 
süreçler"ne "l"$k"n 
akred"tasyon gerekler"n" 

aktaran bu e#"t"m "le MYK 
sürec"ne "l"$k"n temel e#"t"m 
"ht"yacı tamamlanmı$ oldu.
TS EN ISO/IEC 17024 E#"t"m 
Sürec":
Bu e#"t"m, akred"te olmak 
"steyen personel belgelend"rme 
kurulu$larının TS EN ISO/
IEC 17024 standardının 
$artlarına uygun olarak nasıl 
çalı$acaklarının ve TÜRKAK’ın 
personel belgelend"rme 
kurulu$larının akred"tasyonu 
konusunda pol"t"ka ve 
prens"pler"n"n anlatıldı#ı b"r 
"çer"#e sah"pt"r. Bu e#"t"mde 
özell"kle; akred"tasyon 
hakkında genel b"lg"lend"rme 
ve TÜRKAK’ın akred"tasyon 
faal"yetler", TS EN ISO/
IEC 17024 standardının 
maddeler"n"n yorumlanması, 
personel belgelend"rme 
kurulu$larının akred"tasyonu 
"le "lg"l" genel yakla$ımlar, 
personel belgelend"rme 
kurulu$larının akred"tasyon 
sürec" ve akred"tasyon ücretler" 
konularında katılımcıların b"lg" 
sah"b" olması hede%enmekted"r.
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Nezaket Em"ne Atasoy, uluslararası 
"l"$k"ler"n gel"$t"r"lmes" noktasında 
ULUSKON olarak etk"l" ve 
do#rudan ülke yönet"mler" "le 
"let"$"m kurduklarını ve bu anlamda  
z"yaretler gerçekle$t"rd"kler"n" 
bel"rterek, SE!S’"n de bu "$ b"rl"#" 
seyahatler"ne katılım sa#lamasını 
arzu ett"kler"n" bel"rtt".
Uluskon’un, "thalat "hracat yapmak 
"steyen f"rmalara yurtdı$ı "$ 
olanaklarını gel"$t"rmeler" "ç"n destek 
vererek danı$manlık yaptıklarını 
kaydeden Atasoy, “Yatırım 
yapab"lmek "ç"n "lk görü$meler"n 
ardından devamlılık sa#lanması 
gerek. ULUSKON bu noktada 
f"rmaları yalnız bırakmıyor ve 

destekl"yor. Dı$"$ler" Bakanlı#ı’ndan 
ve elç"l"klerden destek alarak Türk 
markalarını büyütmeye çalı$ıyoruz,” 
d"ye konu$tu.  
Uluskon bünyes"nde med"kal f"rmalar 
bulundu#unu Kaydeden Atasoy, 
“Med"kal sektörün ba$arılarını 
yakından tak"p ed"yor ve gurur 
duyuyoruz,” ded". Atasoy, ULUSKON 
ve SE!S olarak t"car" organ"zasyonlar 
gerçekle$t"rmekten memnun"yet 
duyacaklarını söyled". 
Ba$kanımız Met"n Dem"r de tıbb" 
c"haz sektörünün uluslararası 
yatırımlar "ç"n büyük b"r potans"yel 
ta$ıdı#ını, do#ru organ"zasyon ve "$ 
b"rl"kler" "le sektörümüzün üret"m 
ve satı$ konusunda oldukça ba$arılı 
olaca#ından em"n oldu#unu kaydett". 
“Uluskon’un sa#lıkla "lg"l" çözüm 
orta#ı olab"l"r"z ve bunu zevkle 
de yaparız,” d"ye konu$an Dem"r, 
sektörün "y" b"r noktaya geld"#"n" ama 
daha "y"s"n" yapab"lecek potans"yele 
sah"p olduklarını kaydett". !laç 
sektörü de dah"l, b"yoteknoloj" ve 

tıbb" c"haz f"rmalarıyla Türk"ye’n"n 
ba$arılara "mza attı#ını anlatan 
Dem"r, “Hastane de kurab"l"r"z, eko 
s"stem"m"zde bu mümkün. Tıbb" c"haz 
endüstr"s" olarak geld"#"m"z noktadan 
memnunuz, çok "y" b"r yerdey"z. 2020 
yılında 5 m"lyar dolar "hracat yaptık, 
dolayısıyla "hracattak" pazar, ürün 
çe$"tl"l"#"m"z, h"zmet çe$"tl"l"#"m"z, 
v"zyonumuz "y". Büyük b"r sıçrama 
yaparak AB standardını yakaladık. 
Çok daha "y"s"n" yapab"l"r"z ancak 
kamu ve ün"vers"te hastaneler"ne 
verd"#"m"z ürünler"n ödemes"n"n 
zamanında yapılmaması, gec"ken 
ödemeler enerj"m"z" tükett"#"nden 
yen" yatırımlar "ç"n enerj"m"z ve 
heyecanımız maalesef kayboluyor. 
B"z sürdürüleb"l"r $e'af b"r yapı 
"st"yoruz. Bu gerçekle$"nce sektör 
zaten ko$acak,” ded". Dem"r, Türk 
ürünler"n"n yurtdı$ına tanıtılması, 
yen" pazarlarlar kazanmasını 
amaçlayan g"r"$"mlerde yer almaktan 
memnun"yet duyacaklarını "fade ett".  
Görü$men"n sonunda Nezaket 
Atasoy, Dem"r’e b"r plaket sundu.

Konuyla "lg"l" toplantılar düzenlenerek, SE!S 
web s"tes" tasarımı hakkında kar$ılıklı görü$ 
alı$ver"$"nde bulunuldu. Düzenlenen toplantılara 

!nfomedya Yetk"l"s" Cem"l Sedefo#lu, Genel Sekreter"m"z 
Tünay &ah"n, Genel Sekreter Yardımcımız !lke 
Eren Karaca, Uzmanımız Ferda Tem"r ve !dar" !$ler 
Sorumlumuz Yel"z Gümü$burun katılım sa#ladı. 
Toplantıda s"tede yer alacak konu ba$lık ve "çer"kler" "le 
güncel "ht"yaç ve teknoloj"ye uygun olab"lecek yapılanma 
ve görseller de#erlend"r"ld". Yen" web s"tem"zle çok 
yakında s"zlerley"z.
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Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından yapılan 
ça!rılarda genel 

yakla"ımların öne çıkarılması 
neden#yle sektörümüzün 
bu desteklerden yeter#nce 
faydalanamadı!ı tesp#t ed#lerek, 
Ankara Kalkınma Ajansı 
yetk#l#ler# #le send#kamız b#r ser# 
toplantı ve görü"meler yaptı.  
Bu görü"melerde, ça!rılarda 
sektörümüzün özell#kle öne 
çıkarılması ve sektörde yer 
alan üret#c#ler#m#z#n ba"vuru 
yapab#lecekler# ça!rıların 
olu"turulması noktasında SE$S 
ve ANKARAKA olarak $" b#rl#!# 
yaptı. Bu #" b#rl#!# çerçeves#nde 
yapılmı" çalı"malar sonucunda 
sektörümüze yönel#k fa#z deste!# 
sa!lanarak ça!rıya çıkıldı. 

2021 Yılı Proje Tekl#f Ça!rısı 
‘Tıbb# C#hazlar F#nansman 
Deste!# Programı’ "öyle:

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbb# 
C#hazlar F#nansman Deste!# 
Programı #le% 
15 M!lyon TL%tutarında kayna!ı 
a"a!ıda belirtildi!i "ekilde 
kullandıracaktır.

Program hakkında detaylı b#lg#, 
‘Ba"vuru Rehber# ve Ekler#’ 
a"a!ıdak# ba!lantıdan tem#n 
ed#leb#l#r.% 

REFERANS NO: TR51/21/MED"F"N

Öncelikler:

1. Teknoloj# ve ürün gel#"t#rme 
kapas#tes#n#n #y#le"t#r#lmes#

2. Üretim kapasitesinin geli"tirilmesi

3. T#car#le"t#rme kapas#tes#n#n 
gel#"t#r#lmes#

Uygun Ba!vuru Sah"pler":

"#letmeler: ($"letmelerin ba"vuru sahibi 
olabilmesi için Ankara’da Tıbbi Cihazlar 
sektöründe faaliyet göstermesi, Sa!lık 
Bakanlı!ının ürün takip sistemine kayıtlı 
olması ve SITC (Standard International 
Trade Class#f#cat#on) Rev#ze 4 kodlarına 
göre Ekonom#k Kalkınma ve $" b#rl#!# 
Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan 
“$ler# Teknoloj#l# Ürünler”den b#r#n# 
üret#yor/üretecek olması gerekl#d#r.)

Bütçe:

Toplam Bütçe:$15.000.000,00 TL

Proje Asgar! Bütçe Tutarı:$250.000,00 
TL

Proje Azam! Bütçe 
Tutarı:$2.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı:$ 
%100 (Ajans Kâr Payı Destek Oranı)

Ba!vuru:

Program "lan Tar!h!:$10/08/2021

"nternet Üzerinden (KAYS) "lk 
Ba#vuru Tarihi:$23/08/2021

"nternet Üzerinden (KAYS) Son 
Ba#vuru Tarihi:$23/09/2021 Saat: 23.59

Taahhütname Son Tar!h!: 
30/09/2021 Saat#: 17.00

Kred! Uygunluk Belges! Alımı "ç!n 
Bankaya Müracaat Son Tar!h!:$ 
31/08/2021

(Aracı Kurum tarafından kred#b#l#te 
de!erlend#rmeler#n#n program ba"vuru 
süres# #çer#s#nde sonuçlandırılab#lmes# 
#ç#n, ba"vuru rehber#nde bel#rt#len 
destekley#c# belgeler #le 31/08/2021 
tar#h#ne kadar Aracı Kuruma 
ba"vurulması Ba"vuru Sah#b#n#n 
yararınadır.) 

B!lg!lend!rme Toplantısı

Tıbb# C#hazlar F#nansman Deste!# 
Programı’nın tanıtımının yapıldı!ı ve 
program hakkında soruların cevaplandı!ı 
b#lg#lend#rme toplantısı, 17.08.2021 
günü zoom üzer#nden gerçekle"t#r#ld#. 
Toplantı, #lg#l# payda"lara ula"ab#lmes# 
#ç#n sadece uygun ba"vuru sah#b# olan 
ve tıbb# c#hazlar sektöründe faal#yet 
gösteren f#rma tems#lc#ler#n#n katılımı #le 
gerçekle"t#r#ld#. Ankara’da tıbb# c#hazlar 
sektöründe faal#yet gösteren f#rmalardan 
kayıt sırasına göre en fazla b#r tems#lc# 
seç#lerek toplantıya kabul ed#ld#. 

Toplantı v#deosu Ankara Kalkınma Ajansı 
web s#tes#nde yayımlanmı"tır.
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Tünay &ah"n, zoom üzer"nden 
yapılan programda Ça#la 
Köksal’ın sorularını yanıtladı. 

Send"kamızın faal"yetler", ödeme 
sorunu, tıbb" c"haz üret"m"nde ya$anan 
zorluklar ve özell"kle pandem"n"n 
bu sürece yansımaları hakkında b"lg" 
veren &ah"n, send"kamızın sektörün 
sorunlarını çözmek üzere attı#ı 
adımları ve çalı$maları anlattı.
Tıbb" c"haz üret"m"nde ya$anan 
zorlukları do#ru de#erlend"reb"lmek 
"ç"n öncel"kle sorunların do#ru 
tesp"t"ne "ht"yaç oldu#unu kaydeden 
&ah"n, “Tıbb" c"haz endüstr"s" 
kamu "le çalı$an, ürünler"n"n büyük 
ço#unlu#unu kamuya satan b"r 
sektör. Endüstr"m"z"n tab"" oldu#u 
b"r Sa#lık Uygulama Tebl"#" (SUT) var 
ve b"z satı$larımızı bu tebl"#e uygun 
olarak yapmak zorundayız.  Tıbb" 
c"hazların ve malzemeler"n halka 
etk"n b"r $ek"lde ula$ması "ç"n SUT ’un 
etk"n planlanması ve güncellenmes" 
gerekmekted"r.  Güncellenmeyen 
SUT üret"m g"rd"ler"n"n her geçen 
gün yükselmes"ne ra#men c"dd" b"r 
ekonom"k darlık olu$turmakta, güçlü 
b"r küresel rekabetle kar$ı kar$ıya 
bulunan sektörün bu anlamda da 
gücünü azaltmaktadır,” ded". 
Pandem"n"n ba$ında koruyucu 
malzemelere er"$"mde sıkıntılar 
ya$andı#ı "zlen"m" olu$tu#unu 
hatırlatan &ah"n $öyle devam ett": 
“Devlet"n pandem" $artlarında etk"n 
tedb"r alma re%eks"nden dolayı 
ürünler"n halka ula$masında sıkıntı 
ya$andı. Send"kamız bu noktada; 
dernekler, üret"c"ler ve kamu arasında 
etk"n b"r rol oynayarak üret"m ve 

tedar"k alanlarında b"r denge ve makul 
uygulama s"stemat"#" olu$turmaya 
gayret gösterd". Çalı$malarımız 
sonucunda er"$"m"nde sıkıntı varmı$ 
g"b" görünen ürünlere (ba$ta maske 
olmak üzere) er"$"m sorunu ortadan 
kaldırıldı. !$te tam bu noktada etk"n 
koord"nasyon ve sektörel "$b"rl"#"n"n 
net"ces"nde "hracatın (bell" $artlara 
ba#lı olmak kaydıyla da olsa) önü 
açılmı$ ve 2020 yılında tıbb" c"haz 
sektörü 5 m"lyar dolar "hracat 
gerçekle$t"rmeye muva'ak olmu$tur.”
Tıbb" c"hazın regülasyonlara açık b"r 
sektör oldu#unu kaydeden &ah"n, 
kend"n" hızla yen"leyen, rekabet 
edeb"len, Ar-Ge ve "novasyonlarda hızlı 
yol alab"len, aynı zamanda gerek "nsan 
gücü gerek teknoloj"k bakımdan kend" 
gel"$"m"n" tamamlamı$ b"r sektöre 
sah"p olduklarını anlattı.  Sektörün 
sorunlarının çözümüne de de#"nen 
&ah"n, $öyle devam ett": “Burada 
sorunların ba$ında ödeme sorunu 
gelmekted"r. Ödeme sorununun 
ac"len çözümlenmes" ve anla$ılab"l"r, 
de#erlend"r"leb"l"r ve sürdürüleb"l"r 
b"r ödeme takv"m"n"n uygulanması 
gerekmekted"r.  Ödemen"n süres" 
3 aydır 5 aydır veya 1 yıldır fark 
etmez. Yan" sektör planlama yapaca#ı 
b"r ödeme takv"m"ne ula$mayı 
beklemekted"r. Konuyla "lg"l" çe$"tl" 
öner"ler"m"z olsa da kamu nezd"nde 
henüz bunu sa#layab"lm"$ de#"l"z. 
Bugün sektörün kamudan 17 ay 
ün"vers"te hastaneler"nden 10 ayı 
bulan ger"ye dönük alacak problem" 
bulunmaktadır. Bu kadar bel"rs"zl"kle 
h"zmet" aksatmadan sürdüreb"len 
ba$ka b"r sektör yoktur. Çünkü 
tıbb" c"haz sektörü "nsan sa#lı#ının 
kutsallı#ının farkında ve bunun h"çb"r 
madd" kar$ılıkla kıyaslanamayaca#ının 
b"l"nc"nde olan b"r sektördür. Ancak 
bu durum "lan"haye sürdürüleb"l"r 
de#"ld"r,” ded". 
Tünay &ah"n, programda yerl" ürün 

kullanımına da de#"nerek, mevzuatla 
yerl" ürün kullandırmanın mümkün 
olmadı#ını bunun b"r kültür olarak 
yerle$mes", kullanıcıların yerl" ürün 
terc"hler"n" öncel"kl" olarak ortaya 
koymaları, yerl" ürüne güvenmeler", 
hatta gel"$t"r"lmes" "ç"n öner"lerde 
bulunmak ve üret"c"lerle b"rl"kte 
çalı$maktan "mt"na etmemeler" 
gerekt"#"n" söyled". Kamunun da 
tıbb" c"hazda yerl" ürün kullanımının, 
Savunma Sanay"’nde oldu#u g"b" 
desteklemes" ve te$v"k etmes" 
gerekt"#"n" d"le get"ren &ah"n, sözler"n" 
$öyle tamamladı: “Öncel"kle SUT’a 
da d"nam"k b"r yapı get"r"lmel"d"r. 
Ödemelerde öngörüleb"l"r vadeye 
satı$ yapılması sa#lanmalıdır. Te$v"k 
ve desteklerde tıbb" c"haz sektörüne 
yönel"k uygulamalar gel"$t"r"lmel"d"r. 
Sektörün bran$la$masını sa#layacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlara 
"laveten Tıbb" C"haz Kanunu 
hazırlanarak yürürlü#e konulmalıdır. 
&e'af, rekabet edeb"l"r güçlü b"r sektör 
mevcuttur, bu sektörün sürdürüleb"l"r 
uygulamalarla desteklenmes" hal"nde, 
oldukça c"dd" boyutta "st"dam 
alanları olu$turan ve ülke "hracatına 
büyük katkı sa#layan rekabet gücü 
yüksek ve dünyada söz sah"b" güçlü 
b"r sektörün ortaya çıkmasına katkı 
"mkân tanınmı$ olacaktır. !fade 
etm"$ oldu#umuz ve kolaylıkla da 
planlanab"lecek uygulamaların 
hayata geç"r"lmes" "ç"n Kamu ve 
sektör "l"$k"s"n"n "y" kurulması, ortak 
çalı$ma ek"pler"n"n olu$turulması 
büyük önem ta$ımaktadır. Bunların 
yapılması hal"nde hayal ett"#"m"z; 
Ar-Ge enst"tüler"n" kurmu$, ödeme 
sorununu a$mı$, kend"n" fonlaya 
b"len kaynakları d"zayn etm"$, dünya 
ölçe#"nde kompakt b"r sektöre 
kavu$mu$ olaca#ız. Buna ula$mak "ç"n 
SE!S olarak el"m"zden gelen her türlü 
gayret" göster"yoruz. Ba$araca#ımıza 
da "nanıyoruz.” 
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Ba!kanımız Met"n Dem"r, Genel Sekreter"m"z Tünay #ah"n, Türk"ye 
$!veren Send"kaları Konfederasyonu (T$SK) Genel Sekreter" 
Akansel Koç, ORDER Ba!kanı ve D"s"pl"n Kurulu Üyem"z Erk"n 

Del"kanlı "le b"rl"kte Çalı!ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanı Vedat B"lg"n’e 
makamında b"r z"yaret gerçekle!t"rd"k. 
Z"yarette Ba!kanımız Met"n Dem"r, tıbb" c"haz sektörünün stratej"k 
ve ekonom"k önem"n" d"le get"rerek, tıbb" c"haz endüstr"s"n"n özel "lg" 
ve destek ver"lmes" gereken sektörler"n ba!ında geld"%"n" kaydett". 
Pandem" sürec"nde tıbb" c"haz sektörünün dünyada önem"n"n açıkça 
ortaya çıktı%ını "fade eden Dem"r, “Ne yazık ki bu önemi sektör 
olarak hissedemedik. Uzun zamandan bu yana gündemde olan 
ve çözülmesi gereken kamudan alacakların ödenmesi konusu 
hala çözüme kavu!mu! de"il. Biz artık sürdürülebilir bir ödeme 
yöntemine acilen geçilmesini istiyoruz,” ded". Dem"r, ekonom"k 
çözümün gec"kmes" veya makul b"r çözüme kavu!turulamaması 
hal"nde, çok c"dd" boyutta sosyal ve ekonom"k sorunlarla kar!ı kar!ıya 
kalınaca%ını, sektörde !"rket sürdürüleb"l"rl"%"n"n tehl"keye g"reb"lece%" 
"fade ett". Sayın Bakanının bu konuda deste%"n"n de%erl" oldu%unu d"le 
get"ren Dem"r ve beraber"ndek" z"yaret heyet", ac"len destek talep ett"ler. 

Çalı!ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanı Vedat B"lg"n de ülkem"z"n temel 
kararlarda "y" noktada oldu%unu "fade ederek, ödemeler sorununu 
çözmek "ç"n gerekl" g"r"!"mlerde bulunduklarını b"ld"rd". Ödemelerle 
"lg"l" sürdürüleb"l"r b"r yöntem ve önlemler üzer"nde çalı!ıldı%ını "fade 
eden B"lg"n, sektörün mevcut sorununa çözüm noktasında gerekl" 
destek ve katkıyı vermekten memnun"yet duyaca%ını bel"rtt".
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"! dünyasının her yıl büyük "lg" gösterd"%" 
etk"nl"kte, teknoloj" görüntüleme 
ek"pmanlarından, cerrah"de ve 

protezlerdek" gel"!melere kadar en son tıbb" 
teknoloj"lere ve yen"l"kç" çözümlere yer ver"ld". 

Robot#k cerrah#de yen#l#kler

Bu yılk" etk"nl"%"n en öneml" temalarından b"r" 
robot"k cerrah" s"stemler oldu. Robotlardan 
tıbb" c"hazlara kadar uzanan bu yılk" katılımda 
amacın “i! dünyasının birle!mesi ve 
sektörü ileriye ta!ımak” oldu%u kayded"ld". 

Arap Health 2020, 850 m"lyon euro de%er"nde 
anla!malarla kapanırken bu rakamın bu yıl 
a!ılması beklen"yor. Duba" Future Foundat"on, 
otonom ula!ım stratej"s"nden, blok z"nc"r"ne 
kadar gelece%e hazırlanmak "steyenler"n, yen" 
"! olanakları ve "! b"rl"%" arayanların büyük 
"lg"s"n" çek"yor. 
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Reed Tüyap Fuarcılık’ın düzenled"%" ve 
4 Haz"ran’a kadar süren fuar, h"br"t b"r 
formatta gerçekle!t". Alandak" f"z"k" 
fuarın yanı sıra; 26-27 Mayıs 2021 
tar"hler"nde “Hastane Günleri”, fuar 
"le e!zamanlı olarak 2-4 Haz"ran 2021 
tar"hler"nde “Distribütör Günleri” 
kapsamında katılımcı f"rmalar ve 
z"yaretç"ler" Tüyap’ın kend" gel"!t"rd"%" 
sanal "! platformu “Business 
Connect Programı” üzer"nden de 
b"r araya geld".  9 Haz"ran – 9 Eylül 
2021 tar"hler" arasında da “Online $! 
Ba"lantıları” kapsamında açık olacak 
bu onl"ne platformda, fuar katılımcıları 
"le z"yaretç"ler" s"stem üzer"nden 
görü!meler"n" sürdüreb"lecekler.
Kasım 2020’de gerçekle!en b"r öncek" 
Expomed Euras"a Fuarı’na oranla 
bu senek" fuar, %20 z"yaretç" artı!ı 
"le toplam 9.066 sektör profesyonel" 
tarafından z"yaret ed"ld". Türk"ye har"ç 
toplam 75 ülkeden 2.130 uluslararası 
z"yaretç"n"n geld"%" fuar, Türk"ye 
"çer"s"nden 61 "lden 6.937 sektör 
profesyonel" tarafından z"yaret ed"ld".   

Fuar artık 3 günle sınırlı de"#l 

Alandak" fuarı z"yaret eden yerl" 
ve yabancı z"yaretç"ler"n har"c"nde 
“Business Connect Programı” "s"ml" 

onl"ne "! platformundak" "! ba%lantısı 
etk"nl"kler"ne "se 85’ten fazla ülkeden 
2 b"n" a!kın yerl" ve yabancı onl"ne 
z"yaretç" de kayıt yaptırarak katılımcı 
f"rmalarla görü!me fırsatı yakaladılar. 
Bu onl"ne s"stem üzer"nden katılımcılar 
b"nden fazla ürünü sanal ortamda 
z"yaretç"lere sundular.
9 Haz"ran – 9 Eylül 2021 tar"hler" 
arasında devam edecek “Onl"ne $! 
Ba%lantıları” nda "se fuar artık 3 günle 
sınırlı olmaktan çıktı ve daha uzun 
sürel" b"r "! platformuna dönü!tü. 9 
Eylül 2021 tar"h"ne kadar açık olacak, 
onl"ne platformda katılımcılar "le 
z"yaretç"ler görü!meler"n" bu s"stem 
sayes"nde sürdüreb"lecekler.       

Pandem# dönem#ne özel #ht#yaç 
duyulan tüm ürünler fuarda

COVID-19 salgınıyla vazgeç"lmez"m"z 
olan maskelerden dezenfektanlara 
ve tıbb" c"haz ve ek"pmana kadar her 
türlü med"kal malzemen"n görücüye 
çıktı%ı Expomed Euras"a’ya yerl" ve 
yabancı üret"c", "hracatçı ve f"rma 
tems"lc"ler" katıldı. Fuara, Türk"ye’n"n 
yanı sıra f"z"ksel ve onl"ne katılımlar 
olmak üzere Ç"n, Kore, Polonya, 
Kanada ve $ran’dan f"rmalar katılırken, 
Türk Cumhur"yetler", Kuzey Afr"ka, 

Balkanlar ve Orta Do%u ülkeler"nden 
yo%un olarak z"yaretç" geld". 

H#jyen#k ve sa"lıklı b#r fuar

Sa%lık ve med"kal sektörünün "lg" 
gören fuarlarından olan Expomed 
Euras"a, h"jyen"k ve sa%lıklı b"r fuar 
olmasıyla da d"kkat çekt". Expomed 
Euras"a’da da Sa%lık Bakanlı%ı’nın 
kapalı alanlar "ç"n zorunlu olan tüm 
önlemler"n" ve COVID-19 "le "lg"l" 
uluslararası standartları t"t"zl"kle 
uyguladı%ı görüldü. Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkez"’n"n Türkiye’nin ilk 
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi alan fuar alanı oldu%unu 
söyleyen Reed Tüyap Fuarcılık A.#. 
Genel Müdürü Al" Muharremo%lu, 
uygulanan tedb"rlerle "lg"l" !u b"lg"ler" 
verd": “Sıkı b"r güvenl"k önlemler" 
altında gerçekle!en Expomed Fuarı, 
beklent"ler"m"z"n çok üstünde b"r 
ba!arı serg"led". Katılımcı f"rmalarımız 
ve profesyonel z"yaretç"ler"m"z 
fuardan oldukça memnun ayrıldı. 
Tüm payda!larımızın sa%lı%ı b"z"m 
"ç"n her zaman öncel"kl" olmu!tur. 
HES kodu sorgulaması, maske 
zorunlulu%u, metrekare ba!ına dü!en 
k"!" sayısı g"b" tüm konuları, katılımcı 
ve z"yaretç"ler"m"z"n konforunu en az 
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etk"leyecek !ek"lde hayata geç"reb"lmek "ç"n uzman kadromuz görev 
aldı. Ayrıca, temassız fuar anlayı!ıyla katılımcı f"rmalarımızın 
ve z"yaretç"ler"m"z"n fuar alanındak" deney"m"n" en üst sev"yeye 
çıkarttık. Z"yaretç" kaydından stant kurulum "!lemler"ne kadar tüm 
süreçler"m"z" d"j"talle!t"rerek sıfır temasla gerekl" tüm "!lemler" 
m"n"mum sürede gerçekle!t"recek b"r alt yapıya sah"b"z.”
Kes"nt"s"z olarak 28 yıldır düzenlenen Expomed Euras"a Fuarı’nın 
29’uncusu "se 17-19 Mart 2022 tar"hler"nde her zamank" 
adres" olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkez"’nde gerçekle!ecek. 
Artık fuarların ayrılmaz b"r parçası olan onl"ne çözümlerle de 
desteklenecek fuar, sa%lık ve med"kal sektöre olan katkılarını 
sürdürmeye devam edecek. 

Tüyap Fuarına üyeler#m#zden de katılım 
sa"lanmı!tır: 

Etk"n Tıbb" C"hazlar Serv"s T"c. ve San. Ltd. #t", 

Elektro-Mag Laboratuvar Aletler" San. ve T"c. A. #., 

B"bus Endüstr"yel Ürünler" San. ve T"c. A.#, 

Tr"mpeks $thalat $hracat Tur"zm ve T"c. A.#, 

Bmt Baps B"yo Malzeme San. ve T"c. A.#., 

Med"spo Med"kal Tekn"k San. ve T"c. Ltd. #t". 

Plast"-Med Plast"k Med"kal Ürünler San. T"c. Ltd. #t". 

Expomed Euras#a’da 
serg#lenen teknoloj#ler ve ürünler #se !öyle:
*Hastane Yapı ve Tıbb" Tes"s Yönet"m"

*Elektro-Med"kal Ek"pman ve Med"kal ve Laboratuvar Teknoloj"ler"

*Laboratuvar ve B"yoteknoloj" C"haz ve Ürünler"

*Sarf Malzemeler" ve Tek Kullanımlık Ürünler

*Ortoped"- F"z"k Tedav" – Rehab"l"tasyon

*OTC (Reçetes"z Ürünler) 

Detaylı b"lg" "ç"n www.expomed"stanbul.com 
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Z"yarette, sektörümüz alacaklarının 
ödenmes" ve buna "l"!k"n sürdürüleb"l"r 
b"r uygulamanın hayata geç"r"lmes" "ç"n 

tara&arın ortak çalı!ma yapmak suret"yle "st"!are 
kültürünü gel"!t"rmeler"n"n önem"ne de%"n"ld". 

Ba!kanımız Met"n Dem"r, ödeme sorununun 
önem"ne de%"nerek, herkes"n konu hakkında 
b"r de%erlend"rme yaptı%ını, ancak uygulamaya 
yönel"k önlemler"n alınmamasından duydukları 
üzüntüyü d"le get"rd". Bunun b"r keyf"yet 
olmadı%ını, f"rmaların kapanma tehl"kes"yle 
kar!ı kar!ıya oldu%una d"kkat" çeken Dem"r, 
“Ödemeler sorunu ac"len çözülmel"d"r. Kamu 
düzens"z ve keyf" ödeme yöntem"nden vazgeçerek, 
sürdürüleb"l"r b"r yönteme geçmel" geçm"! dönem 
ödemeler" hemen yapılmalıdır. Aks" halde tara&ar 
b"rb"r"nden daha da uzakla!acak bu da sa%lıkta 
toplumsal faydayı tem"n etmek bakımından sıkıntı 
olu!turacaktır,” ded".  

Stratej" Ba!kanı Eng"n Karaba! "se sektörün 
sorunlarının farkında olduklarını bel"rterek, 
mevcut bütçe "mkanları "çer"s"nde çözüm üretmek 
"ç"n çalı!malara ba!ladıklarını kaydett". Konu 
hakkında Haz"ne ve Mal"ye Bakanlı%ı "le de 
görü!meler yaptı%ını "fade eden Karaba!, A%ustos 
ayı "çer"s"nde tara&arın meseley" de%erlend"rece%" 
b"r toplantının SE$S organ"zasyonunda 
yapılmasının faydalı olaca%ını söyled". 
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Reform takv"m" dah"l"nde kamu 
"haleler"ne yönel"k reform sürec", 
gelecek yılın "k"nc" yarısında 

tamamlanacak. Takv"m çerçeves"nde 
bu yıl sonuna kadar Kamu $hale 
Kanunu’ndak" "st"snalar öneml" 
ölçüde azaltılacak. Muhafaza ed"len 
"st"snalar da düzenl" olarak "zlenecek 
ve denetlenecek. Kamu "!letmeler"n"n 
alımlarını düzenlemek üzere de 
Sektörel Kamu Alımları Kanunu 
çıkarılacak.
Gelecek yılın Mart ayı sonuna kadar da 
kamu "haleler"ne katılacak f"rmalara 
yönel"k sert"f"kasyon (ehl"yet) s"stem" 
kurularak bu f"rmaların l"yakat ve 
yetk"nl"k kr"terler" kamuoyuyla 
payla!ılacak. Söz konusu yılın Haz"ran 

ayı sonuna kadar da gerekl" !artları 
ta!ıyan tüm f"rmalara sert"f"kasyon 
s"stem" açık olacak. Aynı süreçte kamu 
"haleler", sert"f"kasyon s"stem"ne kayıtlı 
f"rmalar arasında tam rekabet !artları 
"ç"nde, !e'af b"r !ek"lde yapılacak.

Ekonom" Reformları Paket" 
kapsamında, bu yıl sonuna kadar kamu 
ve yerl" sanay"n"n "! b"rl"%"n" sa%layan 
"hale modeller" get"r"lecek.

Bu dönemde kamu alımlarında 
yerl" ürün kullanımını te!v"k etmek 
üzere Sanay"le!me $cra Kom"tes" 
altında “Merkez" $zleme S"stem"” 
kurulacak. Kamu alımlarında yerl" malı 
kullanımının artırılması "ç"n !artname 
havuzları olu!turulacak. Yıl sonuna 
kadar alınacak "dar" kararla, zorunlu 
haller dı!ında Devlet Malzeme Of"s" 
(DMO) üzer"nden yapılacak alımlarda 
yerl" ürün !artı get"r"lecek.

Kamu alım "haleler", kamuoyunda çok 
tartı!ılan konuların ba!ında gel"rken, 
atılacak reform adımlarıyla söz konusu 

"halelerdek" denet"m"n güçlend"r"lerek 
tasarruf ve !e'a&ı%ın artırılması 
sa%lanacak.

D"j"tal ve rekabet" artıran b"r "hale 
s"stem" kurulacak. Kamu $hale 
Kanunu’ndak" kaldırılması mümkün 
olmayan "st"snalar da bu süreçte 
d"s"pl"n altına alınacak. Yatırımların 
daha hızlı hayata geç"r"lmes" "ç"n 
"halelerdek" bürokrat"k süreç ve "!lem 
süreler" de öneml" ölçüde azaltılacak.

Bu arada, reformlar kapsamında Kamu 
Özel $! b"rl"%" (KÖ$) uygulamalarında 
etk"nl"%", esnekl"%" ve bütünlü%ü 
sa%layacak KÖ$ Çerçeve Kanunu Tekl"f" 
çalı!malarının da yıl sonuna kadar 
tamamlanması hede&en"yor.

KÖ$ alanında 11 farklı yasal düzenleme 
bulunurken, bu düzenlemeler" "ç"ne 
alan tek b"r çatı yasa hazırlanarak 
s"stem"n daha etk"n "!lemes" 
sa%lanacak. Böylece mevzuat da%ınıklı%ı 
ortadan kalkacak, yatırımcılar tek b"r 
kanunla muhatap olacak.      

Toplantıda, Yen" Tıbb" C"haz  
Regülasyonu olan (Med"cal Dev"ce  
Regulat"on) MDR’a geç"! sürec"nde 

üret"c"ler"m"z" ve "thalatçılarımızı neler 
bekl"yor, yen" c"haz sını&andırmaları, 
kl"n"k de%erlend"rme ve ç"z"lmes"  
gereken yol har"tası tartı!ıldı. Kl"n"k 

ver"ler" gözden geç"rmek ve MDR’a 
göre tesp"t ed"len açıkları kapatmanın 
uzun zaman alab"lece%" uyarısında 
bulunulan toplantıda, "y" b"r kl"n"k ver" 
de%erlend"rme planı ve raporunun, 
satı! sonrası gözet"m s"stem"n"n MDR 
geç"!"n" kolayla!tıraca%ı kayded"ld".  (

B"l"nd"%" üzere, Avrupa B"rl"%" Tıbb" 
C"haz Yasaları’nda de%"!"kl"k yapmı! 
(MDR)%ve yen" düzenlemeler"  
yayınlamı!tır. Ülkem"zde de  
r"sk sını&arına göre tüm tıbb"  
c"hazlar(yen"(Avrupa B"rl"%" Tıbb" C"haz 
Yasası (MDR)(‘a tab" olacaktır.
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Sempozyumda aynı zamanda T$TCK 
yetk"l"ler", Medtech Avrupa’dan 
katılımcılar yer almı! olup, MDR 

"le "lg"l" b"lg"lend"rmeler yapıldı.

Avrupa B"rl"%" ve Türk"ye 
Cumhur"yet"’n"n e! f"nansmanıyla 
yürüyen proje kapsamında düzenlenen 
Uluslararası Ürün Güvenl"%" 
Sempozyumu’nda Türk"ye’n"n ürün 
güvenl"%" alanında attı%ı adımlar 
masaya yatırıldı.

Sempozyumda 7223 Sayılı Ürün 
Güvenl"%" ve Tekn"k Düzenlemeler 
Kanunu’nun get"rd"%" yen"l"kler "le alt 
yönetmel"kler, AB mevzuatında ya!anan 
yen"l"kler, elektron"k p"yasalarda p"yasa 
gözet"m" ve denet"m", ürün güvenl"%" 
s"stem"nde tüket"c" örgütler"n"n yer", 
PGD’de r"sk de%erlend"rmes", Türk"ye 
ve AB’de kal"te altyapısı alanında 
ya!anan gel"!meler, akred"tasyon 
alanında ya!anan gel"!meler, Tıbb" 
C"haz Yönetmel"%", ye!"l mutabakat, 
eko tasarım ve enerj" et"ketlemes" g"b" 
güncel konu ba!lıkları yer aldı. 

Açılı!ta konu!an T"caret Bakan 

Yardımcısı Mustafa Tuzcu, “Yen" 
ürün güvenl"%" kanunuyla ürünün 
ger" ça%rılması müesses"n" de zorunlu 
hale get"rd"k. Güvenl" ürün güvenl" 
gelecek demekt"r,” ded". Tuzcu, 
bugün Türk"ye’de kurulan ürün 
güvenl"%" s"stem"n"n, ürün güvenl"%" 
alanında dünyada uygulanan temel 
prens"pler" ve kuralları bel"rleyen 
Avrupa B"rl"%"’n"n ürün güvenl"%" 
s"stem"ne denk oldu%unu bel"rterek, 
“Uyum çalı!malarımız kapsamında 
yen" b"r ürün güvenl"%" ve tekn"k 
düzenlemeler kanunu hazırladık ve bu 
kanun Mart ayında yürürlü%e g"rd". Bu 
kanun ürün güvenl"%" alanında adeta 
reform n"tel"%"nde yen"l"kler get"rd". 
E-t"caret" kanun kapsamına aldık. 
Böylel"kle uygunsuz ürünün satı!ına 
aracılık eden "nternet, radyo veya 
telev"zyon f"rmalarına da müeyy"deler" 
uygulanab"l"r hale get"rd"k,” ded". 

AB Türk"ye Delegasyonu Ba!kanı 
Büyükelç" N"kolaus Meyer-Landrut 
"se d"nam"k Türk sanay""n"n, AB’n"n 
tedar"k z"nc"r"n"n öneml" b"r parçası 
oldu%unu "fade ederek, “Akred"tasyon 

standartları, kal"te güvences" g"b" 
alanlar, AB açısından Türk"ye’n"n 
öneml" "lerleme kaydett"%" alanlar 
arasında yer alıyor,” ded".

T"caret Bakanlı%ı’nın ana yararlanıcısı 
oldu%u proje kapsamında bugüne 
kadar üret"c" ve tüket"c"lere yönel"k pek 
çok etk"nl"k e%"t"m ve b"lg"lend"rme 
toplantısı yapıldı. Sempozyum 
kapsamında #se; e-t#carette p#yasa 
gözet#m# ve denet#m#, tüket#c# 
dernekler#n#n ürün güvenl#"# 
alanındak# rolü, sürdürüleb#l#r ürün 
pol#t#kaları ve standard#zasyon, 
akred#tasyon #le uygunluk 
de"erlend#rme alanlarındak# 
gel#!meler ayrıntılı b#ç#mde ele 
alındı. 

Avrupa B"rl"%" ve Türk"ye Cumhur"yet" 
e! f"nansmanıyla uygulanan(‘Ürün 
Güvenl"%", P"yasa Gözet"m" ve Denet"m" 
"le Uygunluk De%erlend"rmes" 
Alanlarında Farkındalı%ın Artırılması 
Tekn"k Destek Projes"’(kapsamında 
gerçekle!t"r"len sempozyum "k" gün 
sürdü. 
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Dernek Ba!kanı Arzu BALKA#’ın yaptı%ı açılı! 
konu!masının ardından D"van Heyet" seç"m"ne 
geç"ld". D"van Heyet" Ba!kanlı%ı’na Eng"n AREL, 

D"van Heyet" Ba!kan Yardımcılı%ı’na M"yase ÜLKER, 
D"van Heyet" Kât"pl"%"’ne Ayfer TÜRKO)LU seç"ld" ve 
D"van Heyet"ne oyb"rl"%"yle yetk" ver"ld".
Saygı Duru!u ve $st"klal Mar!ı’nın okunmasından 
sonra D"van Heyet Ba!kanı Genel Kurul Gündem"n" 
oya sundu ve kabul ed"ld". 20. Yönet"m Kurulu faal"yet 
raporu, kes"n hesap raporu-b"lanço ve denet"m raporu 
haz"runa sunuldu. Yeni yönetim için Celal Alp 
TUNÇ tarafından tek bir liste çıktı. Yen" dönem 
yönet"m"ne aday olan Celal Alp Tunç kend"n" tanıtarak, 
Yönet"m Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek $st"!are 
Kurulu, Delege l"steler" ve bütçe çalı!maları hakkında 
b"lg"lend"rmede bulundu ve oyb"rl"%" "le kabul ed"ld". 

Seç"len yönet"m adına söz alan Celal Alp TUNÇ, 
öncel"kle geçm"! dönem çalı!malarından dolayı tüm 
esk" yönet"mlere ve Arzu BALKA#’a te!ekkürler"n" 
"lett"; yen" yönet"m"n hedef ve çalı!ma planlarından 
bahsett". B"z de SADER’de yen" dönem"n hayırlı u%urlu 
olmasını d"l"yoruz. 

6$'(5�<g1(7ñ0�.858/8��
1.  CELAL ALP TUNÇ  

 YÖNET$M KURULU BA&KANI

2. ARZU BALKA#  
YÖNET$M KURULU BA&KAN YARDIMCISI 

3. 3- HANDE Ç$FTÇ$ 
YÖNET$M KURULU GENEL SEKRETER$ 

4. 4- $SMA$L YÜCEL  
YÖNET$M KURULU GENEL SAYMANI 

5. 5- TANSU HALICI 
YÖNET$M KURULU ÜYES$

6. 6- HAKKI ÜNER SARIDUMAN 
YÖNET$M KURULU ÜYES$

7. ALPER SA)LAM 
YÖNET$M KURULU ÜYES$
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Toplantıya, T$TCK Tıbb" C"haz ve Kozmet"k Ürünler 
Ba!kan Yardımcısı Dr. Asım Hocao%lu, b"r"m sorumlusu 
Fat"h Topuz, Ba!kan Yardımcımız  Onur Özcan "le 

üyeler"m"z ve sektörden Murat Üzümcü, A. S"nan Kabakçı, 
Adem Uyanık, H. Murat Topçu, Ad"l Boz, Akay Öztürk, Nursel 
#ah"n, Zeynep Hazal Kökgül,  Burcu Ala "le Kl"n"k Ara!tırmalar 
Derne%"nden  Prof. Dr. Aydın Erenmem"!o%lu, Dr.Ergun 
Konakçı, Ebru Öncü, Genel Sekreter"m"z Tünay #ah"n ve Genel 
Sekreter Yardımcımız $lke Eren Karaca, Uzmanımız Ferda Tem"r 
ve $dar" $!ler Sorumlumuz Yel"z Gümü!burun katıldı. 
Toplantı; kl"n"k ver" eldes" "ç"n somut adımlar, T$TCK’n"n 
tıbb" c"hazlarda kl"n"k ara!tırma ve ver" eldes"ne "l"!k"n yaptı%ı 
düzenlemeler"n görü!ülmes", SE$S olarak atmamız gereken 
adımlar ve yol har"tasına "l"!k"n sektör görü!ünün derlend"%" b"r 
çalı!ma olarak gerçekle!t". 

Ürett"%"m"z bütün ürün gruplarında MDR gerekler"n"n 
kar!ılanmasının "mkânsız oldu%u "fade ed"len toplantıda, 
üret"c"ler"n hang" ürünlerde devam edecekler"n"n bel"rlenmes" 
"ç"n yapılacak çalı!maların b"le kl"n"k ara!tırma külfet"ne 
göre de%"!ece%"n"n altı ç"z"ld". Bu nedenle kurulacak yapının 
tüm pazarı hede&emekten z"yade bu kurumsallıkta !"rketler" 
hede&emes" gerekt"%" kayded"ld". Organ"zasyon süreçler" 
hakkında farkındalı%ın artırılması "le sektörün temel 
beklent"ler"n"n do%ru anla!ılmasının önem" vurgulandı. 

Toplantının sonunda, çalı!maların kes"nt"s"z sürdürülmes" 
ve bunun "ç"n SE$S’"n koord"nasyonunun devam etmes"yle 
"!ler ve sürdürüleb"l"r b"r s"stem"n kurulması konusunda tam 
mutabakat sa%landı.
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Açılı!ı yapmak üzere Dernek 
Ba!kanı F.A. Tolga SÖZEN 
söz aldı ve $st"klal Mar!ı’nın 

okunmasının ardından D"van Heyet" 
seç"m"ne geç"ld". D"van Heyet" 
Ba!kanlı%ı’na Kazım ERYA#AR, D"van 
Heyet" Ba!kan Yardımcılı%ı’na Ay!egül 
CANTÜRK, D"van Heyet" Kât"pl"%"’ne 
U%ur MUMAY seç"ld" ve D"van 
Heyet"ne oyb"rl"%"yle yetk" ver"ld".
Ola%anüstü Genel Kurul kararı alan 
Yönet"m Kurulu adına F.A. Tolga 
SÖZEN ola%anüstü toplantıya neden 
olan konular hakkındak" görü!ler"n" 
b"ld"rd". SÖZEN’"n konu!masından 
sonra 19. Yönet"m Kurulu faal"yet 
raporu, kes"n hesap raporu-b"lanço 

ve denet"m raporu haz"runa sunuldu. 
Yen# Yönet#m #ç#n C. Sadrett#n 
Da# tarafından tek b#r l#ste 
çıktı ve D"van Heyet"’ne sunuldu. 
Yönet"m"ne aday olan C. Sadrett"n 
DA$ kend"n" tanıtarak, Yönet"m 
Kurulu, Denet"m Kurulu ve D"s"pl"n 
Kurulu, Delege l"steler"n", çalı!ma 
raporunu, bütçe çalı!ması onaya 
sundu ve haz"run tarafından oyb"rl"%" 
"le kabul ed"ld". Seç"len yönet"m 
adına söz alan DA$, öncel"kle geçm"! 
dönem çalı!malarından dolayı tüm 
esk" yönet"mlere ve F.A. Tolga SÖZEN 
Ba!kanlı%ındak" 19. Dönem Yönet"m"ne 
te!ekkürler"n" "lett"; sektörün öneml" 
dernekler"nden olan MASS$AD’ın 
sa%lam ve sürdürüleb"l"r alt yapısının 
devamı olarak, bundan öncek" 
dönemlerde oldu%u g"b" sektörün 
haklarını her merc"de savunacak, 
özver"l" ve katılımcı b"r anlayı! "le 
devam edecekler"n" d"le get"rerek Yen" 
Yönet"m Kurulu’nun hedef ve çalı!ma 
planı hakkında b"lg" verd". MASS$AD’da 
yen" yönet"m hayırlı u%urlu olsun.

0$66ñ$'�<g1(7ñ0�.858/8�
1. CELAL SADRETT$N DA$ 

YÖNET$M KURULU BA&KANI

2. AY#E ESMERAY GÜRBÜZ 
YÖNET$M KURULU BA&KAN 
YARDIMCISI

3. UFUK ÖZKAYA   
YÖNET$M KURULU BA&KAN 
YARDIMCISI

4.  AL$ $HSAN #ERBETÇ$ 
YÖNET$M KURULU BA&KAN 
YARDIMCISI 

5. SEMRA ÜM$T EROL 
YÖNET$M KURULU BA&KAN 
YARDIMCISI 

6. F. ESENGÜL TUTUNMAZ DEM$R 
YÖNET$M KURULU GENEL 
SAYMANI 

7. TOLGA ORUÇO)LU 
YÖNET$M KURULU GENEL 
SEKRETER$

0$66ñ$'·'$����2/$ò$1h67h�*(1(/�.858/



6GOOW\�#üWUVQU�'[NØN�����

SEKTÖRDEN HABERLER

2�

6GMPQNQLK�1FCMNČ�5CPC[K�
*CONGUK�2TQITCOČ�5CüNČM�XG�
-KO[C�¸TØPNGTK�£CüTČUČ����
#üWUVQU������VCTKJK�KVKDCTČ[NC�
CÃČNFČ���

Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı%ı 
Hamle Programı tıbb" c"haz 
sektör b"lg"lend"rme toplantısı 

send"kamız organ"zasyonunda zoom 
toplantısıyla yapıldı.

Toplantının açılı!ında konu!an 
Genel Sekreter"m"z Tünay #ah"n, 
ça%rı kapsamında sektörümüzün de 
desteklenmes"n"n kararla!tırıldı%ını 
b"ld"rerek, ‘Sa%lık ve K"mya Ürünler"’ 
ba!lı%ında yürütülen çalı!malarla ça%rı 
a!amasına gel"nd"%"n" kaydett". 

Toplantıda açılı! konu!masını yapan 
Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı%ı Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fat"h Kacır, 
kamu sanay" "! b"rl"%" "le yerl" ve m"ll" 
ürün gel"!t"rerek "thalatı azaltmayı 
amaçladıklarını b"ld"rd". 

Programa emek verenlere te!ekkür 
eden Kacır, “Bütün kamu kurumlarımız 
ve bu kurumlardak" yönet"c"ler"m"z 
canla ba!la gerçekten "y" !eyler ortaya 
koyab"lmek adına gayret ed"yorlar. 
Türk"ye’y" daha "ler" noktalara ta!ımak 
adına büyük gayret sarf ed"yorlar. 
Bu çalı!malarda bazen odaklar farklı 
olab"l"r, öncel"kler farklı olab"l"r; ancak 
b"ze dü!en eks"kl"kler" g"dermeye 
çalı!arak "! b"rl"%"yle, açık "let"!"m, 
!e'af yönet"!"m anlayı!ıyla daha 
"y"s"n" ortaya koymaya çalı!mak 
olacaktır. Eks"kler" "fade edel"m, 
bunların düzelmes" "ç"n çalı!alım 
ancak yapıcı olalım. Bakanlı%ım "ç"n 

"lt"fat n"tel"%"nde !eyler söylend" 
bunlara da te!ekkür ed"yorum ancak 
b"z d"%er bakanlıklarımız, s"v"l toplum 
kurulu!ları ve akadem" "le hep b"rl"kte 
çalı!ıyoruz. B"r ba!arı varsa bu ancak 
ortakla!a çabanın sonucudur,” ded".

Sa%lık sektörünün savunma 
sanay"" ve ekonom" kadar öneml" 
oldu%unun altını ç"zen Kacır, “Sa%lık 
sektörünü çok öneml" buluyor ve tüm 
pol"t"kalarımızda öncel"klend"rmeye 
gayret ed"yoruz,” !ekl"nde konu!tu.

Kacır, konu!masının sonunda yaptı%ı 
sunumda m"ll" teknoloj" hamles" 
yakla!ımını anlattı. 

SE$S Yönet"m Kurulu Ba!kanı 
Met"n Dem"r de konu!masında, 11. 
Kalkınma Planı’nda ve 2023 Sanay" 
ve Teknoloj" Stratej"s"ne uygun olarak 
hazırlanan Hamle Programı’na tıbb" 
c"haz sektörünün de k"mya sektörü "le 
b"rl"kte eklenmes"nden dolayı Sanay" 
ve Teknoloj" Bakanlı%ı’na te!ekkür 
ett". Dem"r, tıbb" c"haz sektörünün 
mult"d"s"pl"ner b"r sektör oldu%unu 
ve b"r yerde eks"kl"k oldu%u zaman 
c"dd" sıkıntılar do%du%unu hatırlattı.  
Tıbb" c"haz sektörünün dünyada ve 
Türk"ye’de pandem" "le b"rl"kte önem"n" 
daha da h"ssett"rd"%"n" anlatan Met"n 
Dem"r !öyle devam ett": “Ancak b"z hala 
ülkem"zde özell"kle Sa%lık Bakanlı%ı’na 
tıbb" c"hazın önem"n" anlatamadı%ımız 
"ç"n üzüntü duyuyoruz. Tıbb" c"haz 
sektörü Sa%lık Bakanlı%ı’ndan yeterl" 
deste%" alamamasına ra%men gel"!"yor. 
2013 yılında 14 m"lyon dolar olan 
"hracatımız 2018-2019’da 700 m"lyon 
dolarları a!tı 2020 yılında pandem"n"n 
de etk"s"yle 5 m"lyar dolarlara geld". 
Böyle kıymetl" b"r sektörü maalesef 
Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı%ı özell"kle 

desteklerken Sa%lık Bakanlı%ı’nın 
destek vermemes" b"zler" çok yordu. 
Bu sıkıntıları hep b"rl"kte a!amayı 
umuyoruz. Bu demoral"ze oldu%umuz 
dönemde Hamle Programı’nın 
sektörümüze poz"t"f enerj" katmasını 
umuyoruz.” 

Programda, var olan "thal "kames" 
ürünlerle "lg"l" 46 ürünün kapsama 
alınması, yen"l"kç" ürünler"n kapsama 
dah"l ed"lmes"n"n son derece kıymetl" 
oldu%unu kaydeden Dem"r, MDR 
sürec"ne de de%"nerek s"gorta, test 
ücret" ve belgelend"rmen"n c"dd" 
madd" yük get"rd"%"n" bu sorunların 
çözümünün de Mal"ye, Sa%lık 
Bakanlı%ı, DMO koord"nasyonunda 
gerçekle!eb"lece%"n" "fade ett". 
Dem"r, kurulacak Sa%lık Endüstr"ler" 
Ba!kanlı%ı "le ortak b"r koord"nasyonla 
bu sıkıntıları a!mayı üm"t ett"kler"n" 
b"ld"rd". 

Katılan d"%er sektör tems"lc"ler" 
de böyle b"r toplantının organ"ze 
ed"lmes"n"n çok de%erl" oldu%unu 
bel"rterek, Hamle Ça%rısı "le Sanay" 
ve Teknoloj" Bakanlı%ı’nın gerçekten 
örnek b"r !ek"lde bünyes"ndek" pek çok 
programı destekled"%"n" vurguladılar. 
Bakanlı%a ve Hamle Projes"ne katkı 
verenlere de te!ekkürler"n" "lett"ler.

Konu!maların ardından Sanay" ve 
Teknoloj" Bakanlı%ı Program Yönet"m 
Da"res" Ba!kanı Hakan Erten, Teknoloj" 
Odaklı Sanay" Hamles" Programı Sa%lık 
ve K"mya Ürünler" Ça%rısı hakkında 
açıklayıcı b"lg"ler vererek ba!vuru 
ko!ullarını ve nasıl ba!vuru yapılaca%ını 
anlattı. 

Ça%rı "le "lg"l" ayrıntılı b"lg"ye hamle.
gov.tr adres" dokümanlar sayfasından 
ula!ılab"l"r. 
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a!lanmı! Kurba"a 
Sendromu’nu b#l#rs#n#z; 
adını sıkça duydu"umuz 

b#r metafor. B#r$kurba"ayı$kaynayan b#r 
suyun #ç#ne atarsanız,$kurba"a$kend#n# 
dı!arı fırlatır. Çünkü do"al olarak 
canı yanacaktır. Ama kurba"ayı$so"uk 
suya koyar, sonra da suyu yava! 
yava! ısıtırsanız,$kurba"a$buna 
duyarsız kalacak, canının yandı"ını 
anlamayacaktır. 

Ama söyley#n lütfen... B#z#mk#s# tam 
da ha!lanmı! kurba"a sendromu de"#l 
m#? 21. Yüzyılın modern toplumlarının 
post modern #nsanları, yava! yava! 
ha!lanan kurba"aya dönü!med# 
m#?  Üstelik su g#derek ısınıyor… 
Akıbet#m#z bell#! Ya!amak #ç#n 
çalı!ırken yakında ya!anacak b#r dünya 
kalmayab#l#r. Farkında de"#l#z!

<(1ñ�'g1(0ñ1�ñ38&8��
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Dünyayı daha ya!anab#l#r b#r hale 
get#rmek #ç#n yen# #! kollarının 
açılmasıyla b#rl#kte farklı bakı! 
açılarına #ht#yacımız oldu"u kes#n. 
Çevrec#ler, dünyamızda küresel 
olarak ya!anan #kl#m de"#!#kl#"#, 
kaynakların azalması, artan k#rl#l#k 

ve b#yoloj#k çe!#tl#l#k kaybı g#b# 
çevresel bozulmaların neden#n#n 
#nsanın olumsuz davranı!ları oldu"u 
konusunda hemf#k#rler. Çünkü 
tarım ve sanay# toplumlarında do"al 
kaynaklar ve çevre oldukça hoyratça 
kullanıldı. Günümüzde #se #kl#m ve 
çevre konularına duyarsız kalan ülke 
ve yönet#mler b#le artık ‘daha etk!n, 
hatta saldırgan ve akt!f mücadele’ 
kararında. Bu süreçte sürdürüleb#l#rl#k 
ve yen#leneb#l#rl#k kavramları ön 
planda. Çünkü sorun ciddi! 

Bugün b#rçok kurum ve kurulu!, 
günlük faal#yetler#n#n çevreye daha 
az zararlı olmasını sa"layab#lmek 
adına, çevre yönet#m s#stemler# 
ve ye!#l g#r#!#mler#n uygulanması 
yoluna g#d#yor. Ned#r bunlar? Karbon 
salınımının azaltılması, b#yoçe!#tl#l#k, 
çevre k#rl#l#"#n#n önlenmes#, suların, 
a"açların, b#tk#sel örtünün ve ekoloj#k 
dengen#n korunması, a"açlandırma, 
ekos#stem kayıplarının önlenmes#, 
b#l#nçl# tüket#m faal#yetler#, su 
tasarrufu, güne! enerj#s#ne yönelim, 
çevreci ısınma ve aydınlanma... 

<(ïñ/�ñï/(5�9(�<(ïñ/��
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B#rle!m#! M#lletler Çevre Programı’nda 
yer alan tanıma göre; “ye"!l !"ler” 

ya da b#r ba!ka dey#!le ye"!l yakalı 
meslekler #malat, tarım, h#zmet ve 
Ar-Ge sektörler#nde #nsanlı"ın kar!ı 
kar!ıya oldu"u çevresel tehd#tler# 
g#dermey# amaçlayan #!ler/ meslekler. 
(UNEP, 2008) 
ILO’nun tanımına göre !se b!r 
!" sürdürüleb!l!r üret!me katkı 
sa#lıyorsa, enerj! ve do#al 
kaynaklardan tasarruf ed!yorsa, 
yen!leneb!l!r enerj! kullanıyorsa, 
çevre ve hava k!rl!l!#!ne yol 
açmıyorsa, b!yo-çe"!tl!l!#! 
koruyorsa o !" ye"!l b!r !"t!r.  Ye!#l 
#!ler, dünya ekos#stem#ne zarar 
vereb#lecek her türlü faal#yetten 
kaçınan #!lerd#r. Ye!#l #!ler#n çevrec# 
olması gerekl# b#r ko!uldur, ama 
yeterl# de"#ld#r. Düzgün #!ler de olması 
gerekmekted#r. %!gücüne ver#ml# 
çalı!ma ortamları sunan, yeterl# gel#r 
olana"ı ve sosyal koruma sa"layan, 
#!ç# haklarına saygılı ve hayatlarını 
etk#leyen kararlara katılım olana"ı 
veren #!lerd#r. 
Mav! yakalılar sanay#dek#, 
fabr#kalardak#, üret#m bantlarındak# 
emek yo"un #!ç# kes#m#n#, beyaz 
yakalılar kurumsal alanda, of#slerde 
çalı!anları tanımlamakta #ken, çevresel 
sürdürüleb#l#rl#k, beraber#nde “ye"!l 
yakalılar” adı ver#len yen# b#r çalı!an 
grubunu ortaya çıkarmı!tır. 
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%!letmeler sadece de"er yarattıkları, 
etkin ve verimli oldukları rekabetçi bir 
çevre içerisinde faaliyet göstermiyor; 
aynı zamanda çevreyle etk#le!#mler# 
sonucu çevreye kar!ı sorumlu 
davranı!lar da gel#!t#rmeler# gerek#yor. 
Çevresel sorumlulu"un artmasıyla 
birlikte çevresel uygulamalara uyum 
beklentisi ve baskısından da ötürü 
i!letmelerin ‘‘ye"!l !"letmeler” 
olması beklen#yor. Bu da mümkün 
oldu"unca çevre dostu pol#t#kaların ve 
uygulamaların hayata geç#r#lmes#yle 
gerçekle!eb#l#yor. %!te burada Ye!#l 
%nsan Kaynakları Yönet#m# (GHRM- 
Green Human Resource Management) 
devreye g#r#yor. 
Ye!#l #nsan kayna"ı, her çalı!anın 
karbon ayak #z#n# azaltmak ve 
uygun yetenekler# elde tutmak #ç#n 
kullanılan b#r stratej#. %nsan kaynakları 
yönetiminin klasik uygulamaları, yan# 
kurulu!un çevre hede&er#yle uyumlu 
hale get#r#lmes# !ekl#nde b#r anlayı!, 
Ye!#l %KY uygulamaları #le örtü!müyor. 
Bu nedenle, çalı!anların kurulu!ların 
çevre b#l#nc#n# gel#!t#rme ve çevre dostu 
davranı!larını te!v#k etme kararlarına 
dah#l olması beklen#yor.

3(.ñ��1$6,/�+$<$7$��
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Ye!#l #nsan kaynakları yönet#m#, 
#nsan kaynaklarını görevler#nde 
çevresel sorumluluk üstlenmey#, 
onları d#"er #! arkada!larıyla 
olumlu davranı!lar gel#!t#reb#lecek 
çalı!anlara dönü!türmey#, yen# 
f#k#rler, öneriler sunmayı ve böylece 
çevre programlarının uygulanmasını 
sa"lamayı hede&#yor. Y%KY #ç#n #!te size 
yedi basamaklı bir yol haritası:
 
1. Ye"!l !" tasarımı: Çalı!anlara 

rehber olabilecek bir çevresel 
vizyonun olu!turulmasıyla #!e 
ba!lanılab#l#r. Çevre koruma #le 
#lg#l# b#r d#z# görev ve sorumlulu"u 
#! tanımlarına dâh#l etmek ve 
yürürlü"e koymak gerek#yor.

2. Ye"!l personel seçme ve 
yerle"t!rme: %!e alım mesajlarını 
iletirken kurulu!un çevre 
politikasını ve stratejilerini, 
çevresel performansını belirtmek 
gerek#yor. Böylel#kle #!e alım ve i! 
gören seçiminde; i! tanımlarında 
ye!il konulara odaklanılması, 
ye!il farkındalı"ı olan çalı!anların 
istihdam edilmesi sa"lanıyor. 

3. Ye"!l e#!t!m ve gel!"me: E"#t#m 
ve gel#!#mde farkındalı"ı ve 
becer#ler# artırmak amacıyla, 
çalı!anların çevresel yönet#m 
konusunda e"#t#lmes# ve özell#kle 
çalı!an ba"lılı"ını ortaya çıkaracak 
e"#t#mler#n planlanması gerek#yor.

4. Ye"!l performans yönet!m!: Bu 
boyut, ücret ve ödül yönet#m#yle 
b#rl#kte ye!#l çalı!anların 
mot#vasyonunu artırmayı 
hede&#yor. Ye!#l kr#terler# 
de"erlend#rmelere entegre etmek, 
çalı!anın i! performansını + ye!il 
ölçütlere göre de"erlendirmek 
ve geri bildirimlerle desteklemek 
fayda sa"lıyor.

5. Ye"!l ücret ve ödül yönet!m!: 
Çalı!anların çevresel çabalarını 
ve ba!arılarını takdir edecek 
ve ödüllendirecek b#r s#stem 
kurulması, #lg#l# hakların tanınması 
ve çalı!anların öner#ler#n#n 
alınması tavs#ye ed#l#yor.

6. Ye"!l !" sa#lı#ı ve güvenl!#!: 
Çalı!anların sa"lı"ını ve 
güvenli"ini artırmak ve sa"lık 
sorunlarını önlemek amacıyla 
elver#!l# b#r ortam sa"lamak #ç#n 
stratej#ler gel#!t#r#lmes# gerek#yor.
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7. Ye"!l çalı"an !l!"k!ler!: Çevresel 
yönetim konusunda bilinen 
birçok çalı!an ba"lılı"ı uygulaması 
hayata geç#reb#l#r. Bununla 
b#rl#kte çalı!anların öneml# 
çevresel konularda f#k#rler#n# d#le 
get#reb#lecekler# ve bu sorunları 
yaratıcı b#r !ek#lde çözmen#n 
yollarını önereb#lecekler# katılımcı 
b#r kültür yaratmak önem 
kazanıyor.

Tüm bu s#stemler# olu!turmak ve 
devamlılı"ını sa"lamak #ç#n !#rketler#n 
örgüt kültürü, pol#t#ka ve prosedürler#n# 
yen#den !ekillendirilmesi !art. Bu 
çerçevede mevcut örgüt kültürünü, 
çevresel yönetim sistemleri #le 
entegre hale get#rerek ye!#l b#r kültüre 
dönü!türmen#z öneril#yor. Bu ba"lamda 
çevreye duyarlı, gelece"# dü!ünen 
alanlarda yetk#n personel yet#!t#r#lmes#, 
bunun planlanması ve e"#t#m#n#n 
ver#lmes# c#dd# b#r yatırım ve gel#!me 
alanı olarak görülüyor. Sürdürüleb#l#rl#k 
#ç#n, çalı!anların da ye!#l kültürün b#r 
parçası hal#ne get#r#lmes#, güdülenmes# 
ve ba"lılı"ının arttırılması beklen#yor. 

621�6g=
Ha!lanan kurba"anın kader#n# 
payla!mamanın yegâne yolu, 
sürdürdü"ümüz var olma mücadeles#n# 
herkes #ç#n ve her !ey #ç#n 
b#rle!t#rmekten geç#yor. Çünkü b#tk#ler 
ve hayvanlar da #nsanlar g#b#ler; hayata 

tutunmak, ya!amak ve huzur #ç#nde 
ölmek #ç#n sevg#ye, bakıma #ht#yaçları 
var. Artık b#r fenomen olmu! “Herkes#n 
hayatına k#mse karı!amaz!” repl#"# b#ze 
aslında ba!ka b#r !ey söylüyor g#b#. 
Karı!ır yan#! Karı!malı! B#reysell#"#n 
pompalandı"ı günler ger#de kaldı, gün 
dayanı!ma günü! 
%nsan ve do"a d#yalekt#"#n# en güzel 
d#le get#ren met#nlerden b#r# olan 
'ef Seaatle’ın mektubundan b#r 
alıntıyla b#t#rel#m. 1854 yılında ABD 
Ba!kanı Frankl#n P#erce yazdı"ı 
b#r mektupla Amer#ka’ya gelen 
beyaz göçmenlere toprak bulmak 
amacıyla Kızılder#l#lerden toprak 
#stem#! ve bu #ste"# kabul ed#lecek 
olursa Kızılder#l#lere rahatlıkla 
ya!ayab#lecekler# b#r bölgen#n 
ayrılaca"ını b#ld#rm#!. Topraklarının 
büyük b#r bölümü zaten beyazlar 

tarafından zorla eller#nden alınmı! 
olan Duwarm#sh Kızılderililerinin Reisi 
Seattle, bir mektupla ABD Ba!kanına 
!öyle yanıt verm#!: “‘Beyaz adam 
annes! olan topra#a ve karde"! 
olan gökyüzüne, alıp satılacak, 
!"lenecek, ya#malanacak b!r "ey 
gözüyle bakar. Onun bu !ht!rasıdır 
k! toprakları çölle"t!recek ve 
her "ey! y!y!p b!t!recekt!r. Beyaz 
adamın kurdu#u kentlerde, b!r 
ç!çe#!n taç yapraklarının açarken 
çıkardı#ı tatlı sesler, b!r kelebe#!n 
kanat çırpı"ları duyulamaz. Son 
ırmak kurudu#unda, son a#aç yok 
oldu#unda, son balık öldü#ünde; 
beyaz adam paranın yen!lemeyen 
b!r "ey oldu#unu anlayacak!’ 
Çok geç olmadan 'ef Seaatle’a kulak 
verel#m! Hep#m#ze Kızılder#l# b#lgel#"# 
d#ler#m… 
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osyal medyanın hayatımızın 
b!rçok alanındak! önlenemez 
yüksel!"! elbette p!yasalarda 

da kend!n! göster!yor. Ürün ve 
h!zmet tanıtımından kurumsal !maj 
çalı"malarına, marka b!l!n!rl!#!n!n, 
marka k!ml!#!n!n kamuoyuna ve 
tüket!c!ye aktarılmasından ürün 
satı"larına de#!n f!rmaların vazgeç!lmez 
enstrümanı konumunda... Esasen 
2000’l! yılların ba"larında ortaya 
çıkarak hayatımızın b!r parçası hal!ne 
gelen bu uygulamalar, kend! e" dost 
ba#larımızın korunması !"lev!n! 
üstlend!#! kadar, ülke ve dünya 
gündem!n! tak!p etmen!n b!r yolu, aynı 
zamanda ürün ve h!zmetler hakkında 
b!lg! almanın b!r yöntem! hal!ne geld!. 

$"letmeler açısından !se vazgeç!lmez 
b!r !maj ve !let!"!m enstrümanı olan 
sosyal medyanın; f!rma, marka ve ürün 
!majına oldukça c!dd! b!r etk!s! oldu#u 
zaten b!l!n!yor. In%uencer’lar aracılı#ı 
!le büyük k!tlelere ula"an günümüz 
!"letmeler!, sosyal medyanın 
muazzam gücünü kullanma 
yöntem! olarak “In"uencer 
Market!ng”! terc!h ed!yor. “To 
!n%uence” yan! “etk!lemek” kökünden 
türeyen ve g!d!"atı de#!"t!rmek 
anlamına gelen bu olgu, sosyal medyada 
!n%uencer kavramının ortaya çıkması 
ve d!kkatler!n bu yöne çevrilmesi !le 
daha da b!l!n!r hale geld!. Pek! k!md!r 
!n%uencer? Kavramsal olarak açıklamak 
gerek!rse, sosyal a#larda güçlü b!r 
varlı#a ve yüksek !t!bara sah!p olarak 
tanımlanan bu k!"!ler, bazen yetk!s!, 
bazen b!lg!s!, bazen konumu, bazen 

de !l!"k!ler! aracılı#ı !le günümüz 
dünyasında hem ünlü hem de ailemizin 
reklamcısı konumunda.

Yapılan ara"tırmalar, mü"terinin 
markanın kendisinden daha çok 
üçüncü bir tarafa güvendi#ine dair 
çarpıcı bulgular sunmaktadır. $"te bu 
üçüncü k!"!; bazen e", dost, akraba 
bazen !se güvend!#!m!z b!r sosyal 
medya fenomen! olab!l!yor. Bu açıdan 
dü"ündü#ümüzde “Word-of-Mouth 
Market!ng” olarak da b!ld!#!m!z 
“a#ızdan a#ıza pazarlama” nın 
torunları olan “!n%uencer market!ng” 
uygulamaları günümüz reklamcıları 
açısından mükemmel b!r enstrüman 
d!yeb!l!r!z.

KARTLARIMIZI AÇIYORUZ: 
KURUMSAL INFLUENCER’LARI 
'(67(./ñ<258=
Bahs! geçen bu gel!"meler ve sosyal 
medyanın muazzam gücü kar"ısında 
belk! de sosyal medya gücünü kontrollü 
b!r "ek!lde yönetmen!n b!r çares! belk! 
marka !majını korumanın b!r yöntem! 
ya da çalı"anın gönüllü olarak gösterm!" 
oldu#u b!r “örgütsel tutkunluk” 
örne#! olarak ortaya çıkan, “kurumsal 
elç!ler” veya “marka m!syonerler!” 
olarak da anılan “kurumsal !n%uencer” 
(Corporate ın%uencer) kavramını 
kar"ımıza çıkartıyor. Kurumsal 
!n%uencer’lar bazen kend! a#larını 
gen!"letmek bazen de operasyonel 
hede%ere destek olmak !ç!n kurum ve 
marka mesajlarını kend! kanallarından 
!leten f!rma çalı"anlarıdır. B!l!nen!n 
aks!ne kurumsal !n"uencer’lar ünlü 

k!#!lerden, kanaat önderler!nden ya 
da sosyal medya fenomenler!nden 
olmadı$ı g!b! aks!ne f!rma !le 
özde#le#mi# bir çalı#anın gönüllü 
olarak yaptı$ı destekleme 
faal!yetler!d!r. Pek! konuya f!rmalar 
açısından bakıldı#ında bu durum 
nasıl de#erlend!r!l!r? &üphe yok ki 
çalı"anlar bir markanın ve ürünün en 
iyi temsilcilerinden biri olmaya adaydır 
ve bir marka ile en !y! deney!mler 
ancak çalı"anların akt!f ba#lılı#ı !le 
mümkün olab!l!r. Özellikle son yıllarda 
uygulamalı etik tartı"malarda sıkça 
kar"ıla"tı#ımız, ürün ve hizmetlere 
dair yanıltıcı yönlend!rme yapan 
sosyal medya yıldızlarının ço#alması, 
tak!pç!ler!n!n ve kamuoyunun bu 
k!"!lere daha "üphel! yakla"masına 
neden olarak okları kurumsal 
!n%uencer’ların leh!ne çev!rmekte. 

*hd/h�9(�6$0ñ0ñ�%ñ5�
ENSTRÜMAN: MARKANIZIN ETE 
.(0ñò(�%h5h10hï�+$/ñ
Kurumsal !n%uencer’lar; kurumsal 
!t!bar, güven ve marka üzer!nde 
olumlu b!r etk!ye sah!pler.  Daha 
fazla etk!le"!me ve görünürlü#e sah!p 
olmaları onları daha gerçek yapar, 
kend! sosyal medya hesaplarından 
tak!pç!ler!ne seslend!kler! !ç!n daha 
b!reysel görünürler ve daha !lg!nç 
!çer!kler sunab!l!rler. Geleneksel ve 
onl!ne reklamlara kıyasla kend! k!ml!k 
ve k!"!l!kler! !le daha sam!m! bulunurlar 
ve bu yönüyle payda"lara daha 
yakındırlar. Kurumsal !n%uencer’lar 
kr!z dönemler!nde f!rma !ç!n daha 
proakt!f b!r rol üstlenerek öneml! b!r 
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rol oynarlar, "!rket !ç!ndek! d!#er 
personeller için de mot!vasyonu 
artırıcı b!r rol oynamaları 
muhtemeld!r ve çalı"anlar arasında 
katılımcılı#ı artırab!l!rler. 

Ancak bütün bu avantajların 
yanında f!rmanız adına kurumsal 
b!r !n%uencer ed!nd!ysen!z hem 
f!rmanızın hem tems!lc!n!z!n 
ba"arılı olab!lmes! !ç!n güçlü 
b!r entegrasyona !ht!yacınız var 
demekt!r. Elç!n!z!n "u konulara 
etra%ıca haiz olup olmadı#ına 
dikkat etmen!z! tavs!ye eder!z:

Q M!syon: &!rket!m!z neden var ve 
b!z! harekete geç!ren ned!r?

Q�De$erler: Ney! tems!l ed!yoruz?

Q�V!zyon: Ney! ba"armak 
!st!yoruz?

Q�Konumlandırma: Hang! 
konularda gerçekten !y!y!z? Nasıl 
öne çıkıyoruz ve farklıla"ıyoruz?

Q�Hedef Gruplar: K!me ula"mak 
!st!yoruz?

Kurumsal !n%uencer’lar, sosyal 
medyadak! !let!"!m faal!yetler!n! 
"!rket!n kurumsal !let!"!m stratej!s! 
!le uyumlu hale get!rmel!d!r. 
Z!ra, bu olası et!k !hlaller!n!n 
ve çatı"maların önlenmes!nde 
öneml! b!r rol oynayacaktır. 
Burada öneml! b!r d!#er konu 
!se kurumsal elç!n!z!n yan! 
!n%uencer’ınızın özgünlük 
ve profesyonell!k arasındak! 
dengey! koruyab!lmes! meseles!d!r. 
Marka adına payla"ımlar yaptı#ı 
!ç!n katı kurallar get!r!ld!#!nde 
büyük ihtimalle özgünlü#ünü 
kaybedecektir ya da aksine 
yönergeler!n olmadı#ı bir durumda 
uygunsuz mesajlar vereb!lme r!sk! 
!le kar"ı kar"ıyasınız demekt!r. 
B!r ba"ka konu !se bu k!"!ler!n 
özerkl!#! ve kontrolü arasındak! 
hassas denged!r. Esnek ve özgür 
hareket etmes! gereken kurumsal 
elç!ler!n!z!n aynı zamanda marka 
k!ml!#!n! ve kurumsal de#erler !le 
kend! alanındak! dengey! bulması 
her zaman kolay olmayab!l!r. 
Sonuç olarak bu k!"!ler!n bütün 
potans!yeller!n! göstereb!lmeler!n! 
sa#lamak adına mümkün 
oldu#unca k!"!sel özell!kler ve 
!let!"!m !ht!yaçları açısından 
!ncelenmes! ve mümkün oldu#unca 
özgür bırakılmasında yarar 
görülmekted!r. 

DR. BURAK LEBLEB!C!O"LU

I 
 
n%uencer pazarlama, i" b!rl!#! 
yapılan !n%uencer’ın sosyal medya 
kanallarındak! blog yazılarından 

v!deolarına veya res!mler!nde marka 
!ç!n !çer!k üretmes!n! konu ed!nen, 
avantajları neden!yle odakları üzer!ne 
çev!rerek yıldızı her geçen gün daha da 
parlayan b!r yöntem olarak kar"ımıza 
çıkıyor. 

Geleneksel reklamcılıktak! gönder!len 
mesajların adeta görünmez b!r duvara 
çarptı#ı, dolayısıyla tüketicinin kayıtsız 
kaldı#ı, !nternet reklamlarından kaçmak 
!ç!n !se ço#u k!"!n!n reklam engelley!c! 
(adblock) programlardan destek aldı#ı 
günümüzde, !n%uencer pazarlama 
geleneksel reklamdak! bu kayıtsızlık 
duvarının a"ılmasında ve onl!ne reklam 
endüstr!s! !ç!n adeta b!r can s!m!d! 
olarak de#erlend!r!l!yor. N!ha! olarak 

mü"ter!ler!n satın alma davranı"larını 
etk!lemek, reklam mesajını çok sayıda 
alıcıya !leterek marka b!l!n!rl!#!n! 
artırmak ve aynı zamanda tüket!c!ler!n 
z!hn!nde poz!t!f b!r marka !majı 
algısı yaratmak !n%uencer pazarlama 
kampanyalarının temel amaçları 
arasında.     

%ñ5�0$5.$�1('(1�
,1)/8(1&(5·$�ñ+7ñ<$d�
DUYAR?
Tüket!c!ler b!r markanın kend!s!nden 
çok, üçüncü bir tarafın tavsiyesine 
güvenmektedir ve üçüncü taraf 
poz!syonunda olan !n%uencer, 
tüket!c! açısından b!r markayı hedef 
tüket!c!ler!yle bulu"turan b!r arkada" 
olarak dü"ünüleb!l!r. In%uencer, bu 
süreçte sadece kend! tak!pç!ler!n! 
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get!rmey!p, aynı zamanda tak!pç! 
a#ını da (tak!pç!ler!n tak!pç!ler!) 
beraber!nde get!rmekted!r. Bu da sadık 
tak!pç!ler!n!n "!rket!n web s!tes!nde 
traf!k yaratması, sosyal medyadak! 
görünürlü#ün artması ve "!rket!n ürün 
ve h!zmet!yle !lg!l! deney!mler hakkında 
öner! veya h!kayeler !le "!rket!n 
satı"larında rol oynaması anlamına 
gelmekted!r. 

TapIn%uence ve In%u!t!ve "!rketler! 
tarafından yapılan b!r ara"tırmaya 
göre; mü"ter!ler %90 oranında 
k!"!sel a#larından gelen b!r 
yönlend!rmeye güvenmekte ve bu 
yönlend!rmeler!n %81’! çevr!m!ç! 
olarak gerçekle"mekted!r. 2016 yılında 
Tomoson Company 125 üst düzey 
pazarlama yönet!c!s!ne !n%uencer 
pazarlama anket! gerçekle"t!rm!" ve 
bu pazarlama türü !ç!n harcanan 
her 1 USD’n!n #irkete 6,50 USD 
gel!r olarak döndü$üne da!r ver!ler 
elde etm!"t!r. Ara"tırma, pazarlama 
yönet!c!ler!n!n %59’unun b!r sonrak! 
sene !ç!nde !n%uencer pazarlama 
bütçes!n! artırmayı planladı#ını ortaya 
koyarak, bu yöntem!n mü"ter!ler !ç!n 
en hızlı büyüyen ve en uygun mal!yetl! 
çevr!m!ç! mü"ter! ed!nme kanalı 
oldu#una da!r bulgular ortaya koyuyor. 
Ayrıca ankete katılan pazarlamacılar, 
bu yolla elde ed!len mü"ter!ler!n kal!tes! 
soruldu#unda !se %51 oranında daha 
!y! mü"ter!ler oldu#una da!r bulgular 
sunuyor.

'2ò58�,1)/8(1&(5·,�%8/0$.
&üphe yok k! do#ru !n%uencer olarak 
seç!lecek !sm!n tüket!c!ler!n satın alma 
kararları üzer!nde etk!s! olaca#ının 
!y! b!l!nmes! !lk ko"ul... Bu yüzden 
hang! ürün veya h!zmet!n söz konusu 
oldu#unun !y! b!l!nmes! ve f!rmanın 
hedef segment! hakkında oldukça 
seç!c! olunması "art. Her ne kadar 
!n%uencer’ların tak!pç! sayısının çok 
olması öneml! olsa da az görünürlü#e 
sah!p b!r !n%uencer’ın !"letmen!n 
ula"maya çalı"tı#ı n!" b!r segmentte 
yüksek bir görünürlü#e sahip olması 

da muhtemeld!r. Bu nedenle do#ru 
!n"uencer’ı tak!pç! sayısından daha 
da öneml!s! ula#maya çalı#tı$ınız 
pazar ve hedef k!tle !ç!ndek! 
görünürlü$ü !le de$erlend!rmek 
daha !sabetl! b!r seç!m olacaktır.  

Do#ru !n%uencer’ın tanıtaca#ı ürün/
h!zmet! tanıması ve ona !lg! duyması, 
alanında uzman ve kanaat önder! 
olması, "!rket !ç!n do#ru hedef k!tleye 
sah!p olması, h!kâye, res!m, v!deo ve 
benzer! mesajlara uygun !çer!kler! 
nasıl üretece#!n! b!lmes! !se d!#er 
öneml! konulardır. Ayrıca !y! !" b!rl!#! 
becer!ler!ne sah!p, yeterl! sayıda 
kararlı tak!pç!s! olan, sosyal medya 
payla"ımları markanın !t!barını 
zedelemeyecek prof!ldek! b!r k!"!n!n 
f!rmayı hedefe ta"ıması daha olasıdır.

Sonuç olarak “In%uencer pazarlama”,  
bahs! geçen üçüncü taraf bo"lu#unu 
doldurmanın, marka !ç!n güven!l!r, 
özgün ve !kna ed!c! mesajlar vermen!n  
günümüz ko"ullarındak! güzel b!r 
uygulamasıdır. Ol!ver sabanlarına 
da!r 100 yıl öncek! b!r reklamda dah! 
“Henry Ford da Ol!ver sabanlarını 

terc!h ed!yor!” mesajı ver!lerek  toplum 
tarafından uzman ve tanınmı" k!"!ler!n 
marka güven!ndek! pek!"t!r!c! rolüne 
da!r örnekler görmek mümkün.
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Y 
 
a!am felsefem"z de#"!t" 
ya da de#"!mek zorunda 
kaldı. Artık her alanda 

mob"l"te ve hız önem kazanmı! 
durumda. Ya!adı#ımız pandem" ve 
benzer" durumlar, d"j"tal ortamlarda 
"zole !ek"lde ya!amayı ve ver"n"n 
akı!ının b"r örümcek a#ı g"b" "lg"l" 
yerlere çok kısa sürede ula!masının 
önem"n" b"r kez daha b"zlere gösterd". 
Bu ba#lamda artan yüksek teknoloj"k 
"mkânlar "le g"y"leb"l"r teknoloj"ler"n 
sanal gerçekl"kten çıkıp, b"rçok 
sektörde oldu#u g"b" sa#lık sektörünün 
de vazgeç"lmez" hal"ne gelece#"n" ön 
görmek hayal olmayacaktır. Üstel"k 
mal"yetler" her geçen gün dü!erken 
pazarının "se "nanılmaz hızla 
büyüyece#" öngörülmekted"r.

1('ñ5�%8�*ñ<ñ/(%ñ/ñ5��
7(.12/2-ñ"
G"y"leb"l"r kıyafetler, takılab"l"r 
aksesuarlar veya ta!ınab"l"r bazı 
c"hazlara takılan akıllı sensörler"n, 
vücut hareketler"n" tak"p ederek 
ver" toplaması veya ortamın ver"s"n" 
algılaması g"b" eylemler"n"n tümüne 
“G"y"leb"l"r Teknoloj"ler” adını 
ver"yoruz. Bu teknoloj" sayes"nde; 
vücut, bey"n ve çevreden toplanan 
ver"ler, mob"l c"hazlardak" yazılımların 
anal"z"nden sonra ba#lı oldu#u 
kablosuz a#lar üzer"nden gerekl" 
yerlere anında ula!tırılarak "stenmeyen 
durum veya arızalar daha olu!madan 

önlemler"n alınması hede$en"yor. 
G"y"leb"l"r teknoloj"ler sayes"nde; 
vücuttak! su sev!yes!, kan basıncı – 
tans!yon, kalp atım hızı, terleme, 
sıcaklık de"!#!mler!, vücut ya"ı, 
kan #eker!, böbreklerden geçen 
m!neral m!ktarları, bes!nlerden 
alınan kalor!, v!tam!n de"erler!, 
vücuttak! !n$amasyon g"b" de#erler 
anında görüleb"l"r ve kullanılab"l"r 
g"rd" ("mput) ver"s" olarak anal"z 
ed"lecek düzeyde alınab"l"yor. Bu da 
yo#un çalı!an hek"mler"n hastaya 
ayırab"lecekler" sınırlı zamanda do#ru 
te!h"s" koymasını kolayla!tırıyor veya 
hastalık olu!madan önleneb"lmes"ne 
ver" te!k"l ed"yor. 

8<*8/$0$�g51(./(5ñ�
G"y"leb"l"r teknoloj"lerde artık sadece 
mob"l telefonunuzdak" adımsayarın 
çok ötes"ne geç"ld". Akıllı saatler, akıllı 
b"lekl"kler ve kulaklıklar "le adete sanal 
b"r stetoskop ve onu kullanan sanal 
hek"m" yanınızda ta!ıyab"l"yorsunuz. 
Bu alanda sektöre g"r"! yapan mob"l 
c"haz üret"c"s" f"rmalar, artık akıllı 
kuma!lar ve nano ch"pler kullanmaya 
ba!ladılar. Bu sayede g"y"leb"l"r ve vücut 
dı! kısmına takılab"l"r teknoloj"ler"n 
yanında, vücut "çer"s"ne takılan bazı 
nano robotlar "le de ver" toplanıyor ve 
"ler" görüntüleme "le ön tanı koyab"lme 
"mkanına ula!ılarak hastalık olu!madan 
önlemler almanın yolu açılıyor. 
Med"kal anlamda genel olarak 
sa"lık durumunu !zleme, tanı 
koyma ve tedav! g"b" ana ba!lıklarla 
"nceleneb"lecek g"y"leb"l"r teknoloj"ler, 
hem kl"n"k (nabız, !eker sev"yes") 
hem de davranı!sal (yürüme, ko!ma) 
ver" toplama amacıyla b"rçok farklı 
uygulama örne#"yle kar!ımıza 
çıkıyor. %laçların ne zaman alınaca#ını 
hatırlatıcı s"stemlerden d"yabet 
hastalarına bel"rl" zamanlarda 
"nsül"n enjekte edeb"len s"stemlere, 
b"yok"myasal algılayıcılardan motor 
hareketler"n tak"b"nde kullanılan 
s"stemlere ve hatta Alzhe"mer hastaları 
"ç"n gel"!t"r"len hatırlatıcı gözlüklere 
kadar b"rçok alanda kar!ımıza çıkan 

*h1h0h='(�$.,//,�6$$7/(5'(1�$.,//,�*g=/h./(5(��(/(.7521ñ.�7(.67ñ/'(1�9(5ñ�
(/'ñ9(1/(5ñ1(�.$'$5�%ñ5d2.�7(.12/2-ñ.�h5h1�d(ïñ7/ñ�+$67$/,./$5,1�7(ï+ñ6�9(�
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bu uygulamalar, yakın gelecekte daha 
fazla neler yapılab"lece#"ne da"r öneml" 
"puçlarını olu!turuyor.
Wang v.d. tarafından gel"!t"r"len 
kulak memes"ne takılan ve çoklu LED 
lambalar ve fotod"yotlar kullanan 
PPG (Photoplethysmogram) s"stem" 
"le parmaktan yapılan ölçümlere göre 
%10 daha güçlü s"nyaller alınab"ld"#" 
ve böylece çok hassas ölçümler 
yapılab"l"yor. Suzuk" v.d. gel"!t"r"len 
SILMEE s"stem"nde "se yama !ekl"nde 
gö#se yerle!t"r"leb"len b"r algılayıcıdan 
gelen EKG, nabız ve vücut sıcaklı#ı 
b"lg"ler" batarya süres" olarak 
bel"rt"len 24 saat boyunca Bluetooth 
ba#lantısı üzer"nden b"r akıllı telefona 
aktarılab"l"yor. 
Massachusetts Inst"tute of Technology 
(MIT)’de gel"!t"r"len MI&r"l s"stem" 
"le kalp r"tm", kan !eker", oks"metr" 
ve karbond"oks"t sev"yes" tak"b"n"n 
yanı sıra elektro-ensefalograf" (EEG) 
ölçümler" yapılab"l"yor. MI&r"l 
s"stem"n"n Park"nson hastaları "ç"n 
h"pok"nez" ve d"sk"nez" durumlarının 
tak"b" ve anal"z" "ç"n de kullanılıyor.
Romato"d Artr"t hastaları "ç"n 

gel"!t"r"len b"r ver" eld"ven" sayes"nde 
hem te!h"s hem de tedav"de kullanılan 
egzers"zler"n yapılma do#rulu#u 
kontrol ed"leb"l"yor. Park v.d. 
tarafından gel"!t"r"len akıllı t"!örtte 
farklı algılayıcılar ve bunlardan 
gelen ver"ler" kaydeden b"r c"haz 
bulunuyor. Benzer !ek"lde Kal"forn"ya 
Ün"vers"tes" tarafından gel"!t"r"len 
Electrozyme (yen" adı b"ol"nq) 
s"stem"nde elektrok"myasal b"r dövme 
"le kullanıcının ter anal"z" ve elektrol"t 
denges", laktat b"r"k"m" g"b" ölçümler 
yapılab"l"yor.
G"y"leb"l"r teknoloj"ler"n tıbb" e#"t"m 
amaçlı kullanımı da öne çıkan konular 
arasında yer alıyor. Goodw"n v.d. 
tarafından yapılan çalı!mada, Google 
Glass takan tıp ö#renc"ler"ne s"müle 
ed"lm"! omuz takılması (d"stos") ve ters 
do#um g"b" ac"l obstetr"k durumlar 
göster"lm"! ve ba!arılı sonuçlar elde 
ed"lm"!.
G"y"leb"l"r teknoloj"ler"n dünyadak" 
d"#er uygulamalarına örnek verecek 
olursak; Amer"ka’dak" b"r f"rma 
Valencell, PPG olarak tıp dünyasında 
b"l"nen fotoplet"smograf", bedene 
b"r ı!ık yayarak damarlardak" kan 

dola!ımlardak" de#"!"mler" mob"l 
olarak ölçen teknoloj"ler gel"!t"rd". Bu 
teknoloj"y", kullanıcının kulaklı#ına, 
b"lekl"#"ne hatta yüzü#üne b"le entegre 
ederek, genelde h"ç bel"rt" göstermeden 
s"ns"ce gel"!en h"pertans"yon hastalı#ını 
daha olu!madan önlemey" ba!ardılar. 
Y"ne Tayvan’da bulunan Eclat adlı 
endüstr"yel ara!tırma yapan b"r 
tekst"l f"rması “Ismartwear- akıllı 
g"ys"” kuma!ları gel"!t"rd". Bu 
kuma!ın üzer"ndek" akıllı "letkenler ve 
sensörler sayes"nde, kalp ve solunum 
r"tm" ölçüleb"l"yor, ortam sıcaklı#ını 
algılayarak vücut ısısını otomat"k 
olarak opt"mum sev"yede tutab"lmek 
"ç"n g"ys"y" ısıtıp so#utab"l"yor. Ayrıca 
Ismartwear akıllı g"ys"ler" g"yen 
hastalara doktorları da uzaktan 
er"!erek gerekl" te!h"s ve tedav"ler" 
uygulayab"l"yor. 
Öte yandan Sabancı Hold"ng 
h"ssedarlı#ı "le büyüyen Türk teknoloj" 
!"rket" &read In Mot"on’ın (TIM) 
gel"!t"rd"#", !"rketlere zaman ve 
mal"yetten yüzde 50 tasarruf sa#layan 
“akıllı eld"ven” Glog", yurt dı!ından 
yo#un ra#bet görüyor ve !u anda sek"z 
farklı ülkeye "hraç ed"l"yor.
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Dünya zorlu b"r süreçten geçerken ve 
tüm ülkeler"n vatanda!larının sa#lı#ını 
korumak "ç"n çözüm yolları aradı#ı 
bu dönemde g"y"leb"l"r teknoloj"ler 
elbette öne çıkıyor. Bununla b"rl"kte 
bu ölçüm ve tak"p c"hazlarının ve 
uygulamalarının b"rço#unun tıp 
uzmanları tarafından kullanılamayacak 
kadar yanlı! ve yanıltıcı oldu#unu, 
her türden g"y"leb"l"r teknoloj"n"n ac"l 
düzenleme gerekt"ren güvens"z b"r 
teknoloj" oldu#unu dü!ünenler"n sayısı 
da az de#"l. 
Her !eyden önce bu kadar çok 
ver!n!n toplanması ve !zlenmes!, 
güvenl!k sorunlarını da 
beraber!nde get!r!yor. Ver" aktarımı, 
güncelleme g"b" nedenlerle kablosuz 
olarak "nternete ba#lanan g"y"leb"l"r 
teknoloj"ler, bu teknoloj" üzer"nden 
yen" saldırılara da kend"ler"n" açık 
b"r hale get"reb"l"yor.'Y"ne her dak"ka 
"zlend"#"n" b"lmek de çok "stenmeyen 
b"r durum olarak kar!ımıza çıkıyor.
Bununla b"rl"kte çocuklar "ç"n "zley"c"ler 
ve oyuncakların daha güvenl" hale 
get"r"lmes" de b"r zarur"yet olarak 
görünüyor. UNICEF’"n  2019’da 
yayımladı#ı b"r rapora göre; okullarda 
ve evde bulunan bu tür 24 saat 
gözet"m"n çocuklarda kaygı yarattı#ı, 
gel"!"mler"ne zarar vereb"lece#"n" ortaya 
koyuyor.
(ahsen med"kal alanda kullanılan 
g"y"leb"l"r teknoloj"ler"n g"derek 
daha büyük önem kazanaca#ını 
dü!ünen b"r b"l"!"m mühend"s"y"m. 
Günümüz toplumlarında sosyal ve 
çevresel faktörler"n hem bedensel 
hem de mental rahatsızlıklara zem"n 
olu!turacak !ek"lde özell"kle d"zayn 
ed"ld"#"n" dü!ünenler"n sayısı h"ç de 
az de#"l. Bununla b"rl"kte gerçek !u k"; 
nüfus hızla ya!lanıyor… Özell"kle de 
Avrupa’da ya!lanan nüfusun artmasına 
kar!ın bakım sa#layacak personel 
sayısının az olması, doktorların 
hastalarını hastane dı!ında tak"p 
edeb"lme "ht"yacı ve bunun sonucunda 
da evde yapılab"lecek öz bakım 
faal"yetler"n"n artması g"b" öneml" 
nedenler"n yanı sıra b"l"nç düzey" artan 
kullanıcıların kend" sa#lık durumlarını 
tak"p etme "stekler" bu teknoloj"lere 
olan "ht"yacı artırıyor. Ya!anan bu 
gerçe#" ön gören sa#lık l"derler", 
sa#lık ve bakım h"zmetler"ndek" 

yüksek mal"yet" dü!ürmen"n yolunun 
g"y"leb"l"r teknoloj"ler oldu#u f"kr"nde 
b"rle!"yorlar. Bunun yolunun hastane 
merkezl" tıbb" bakımdan z"yade, 
k"!"ye özel hasta merkezl" yüksek 
"let"!"m teknoloj"ler" ve mob"l"te 
"le sa#lanacak b"r tıbb" tedav" ve 
bakım oldu#u a!"kârdır. Bu sayede, 
hastanelerde herkes"n ne yazık k" aynı 
anda faydalanma olasılı#ı çok mümkün 
olmayan bazı görüntüleme ve ölçüm 
c"hazları, artık hastanın kend" konfor 
alanı olan ev"nde g"yeb"lece#" çok bas"t 
g"ys" ve aksesuarlar "le neredeyse sıfır 
mal"yetle sa#lanab"lecek ve sa#lık 
sektörünün önündek" büyük b"r 
engel de kaldırılmı! olacak; herkes"n 
tıbb" bakıma ve tedav"ye ula!ımı 
sa#lanab"lecekt"r. 
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G"y"leb"l"r teknoloj"ler, 2019 yılına 
kadar daha çok spor, e-f"tness alanında 
gel"!t"r"l"yorken, ba!ta Cov"d-19 
pandem"s"nde uzaktan müdahale 
"ht"yacı ve buna benzer salgınların ve 
an" ölümler"n önlenmes" söz konusu 
oldu#unda, te!h"s ve tedav"n"n do#ru 
uygulanması ve "zlenmes" alanında da 
hızla "lerleme kaydett". Günümüzde 
ba!ta sa#lık sektörü olmak üzere, 
moda, e#lence, spor, tarım, güvenl"k, 
e#"t"m ve sosyalle!me alanlarında 
kullanılmaya ba!landı. 
Konunun c"dd"yet"n" kavrayan büyük 
teknoloj" dev !"rket" olan Google, 
g"y"leb"l"r teknoloj" f"k"rler"yle ün 
yapan Foss"l’den aldı#ı f"kre 40 m"lyon 

dolar öded", ayrıca 2.1 m"lyar dolar 
ödeyerek g"y"leb"l"r b"r saat olan P"xel 
Watch’I üreten F"tb"t’" satın aldı. 
Sa"lık alanında g!y!leb!l!r teknoloj! 
pazarının büyüklü"ünün 2025 
yılında 534 m!lyar dolara çıkması 
ön görülüyor. Bu rakam 2019 yılının 
ba!ında sadece 28 m"lyar dolardı. 
Sonuç olarak g"y"leb"l"r teknoloj"ler 
"le hede$enen, daha olu!madan 
hastalı#ı önleyeb"lmek "lkes"ne 
dayanıyor. G"y"leb"l"r teknoloj"lerden 
gelen ver"n"n hasta özlük b"lg"ler" "le 
entegre b"r s"stem "çer"s"nde doktor 
tarafından görüleb"lmes", te!h"s 
ve tedav" a!amasında büyük fayda 
sa#layacaktır. Uzaktan sa#lık h"zmet" 
alan Ay!e Hanım teyze de mutlu olacak, 
ona ev"nden h"zmet veren doktor 
da… Yukarıda saydı#ım bazı can sıkıcı 
durumlar olab"l"r tab"", bu kaçınılmaz. 
Ancak total"ne baktı#ımızda bu 
teknoloj"n"n "nsanlı#a çok büyük 
faydalar get"rece#" kes"nd"r.
Ayrıca sadece hastalarda de#"l, 
sa#lıklı k"!"ler"n de bu teknoloj"den 
faydalanması "le “artırılmı! "nsan” 
olab"lmen"n önü açılıyor. Örne#"n 
g"y"leb"l"r b"r akıllı gözlük sayes"nde, 
sadece önünüzü de#"l arkanızı da 
gördü#ünüzü, hatta duvarın arkasını 
karanlıkta dah" göreb"ld"#"n"z" 
dü!ünün. Ya da takılab"lecek b"r b"lekl"k 
sayes"nde, hormonların görüneb"l"r 
oldu#u, do#ru e!le!t"rmeler"n 
yapılab"lmes"ne olanak sa#layacak 
sosyalle!me uygulamaları da yakında 
kar!ımıza çıkab"l"r, o da ayrı b"r 
mevzu…








