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ıbb! C!haz Sektörü olarak son yıllarda kron!k sorunumuz hal!ne 
gelen ödeme (me) sorununun artık dayanılmaz b!r hale geld!"! 
hep!m!z!n malumu. Sa"lık Bakanlı"ı !le Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ı 

yetk!l!ler!n!n feryadımızı duymaması (duymazdan gelmes!) hem kamu kurumlarıyla 
!mzaladı"ımız sözle#melere hem de temel hukuka aykırı. Farklı b!r açıdan 
bakıldı"ında v!cdan sah!b! h!çb!r kamu yetk!l!s!n!n bu feryadımızı duymaması, 
endüstr!m!zle kamunun arasında tam!r! mümkün olmayan yaralara yol açmaya 
devam ed!yor. Güven ortamının kalmadı"ı veya bu denl! hasara u"ratıldı"ı b!r 
durumda nasıl t!caret yapaca"ız nasıl !#letmeler!m!z! ayakta tutaca"ız bell! de"!l.

Bu güvens!zl!k ve yönet!lmes! zor olan #artlar altında, belk! de Türk!ye tar!h!nde !lk 
kez !#veren kes!m! olarak sokaklara döküldük. Sektör tems!lc!ler! olarak 16 Eylül 
2021 tar!h!nde bu sorun kar#ısında b!r farkındalık yaratmak ve ses!m!z! duyurmak 
!ç!n ülkem!z!n dört b!r yanından gelen b!nlerce meslekta#ımızla b!rl!kte Ankara Ulus 
meydanında bulu#tuk.

Ülkem!zde sa"lık h!zmetler!n!n kes!nt!s!z #ek!lde sürdürülmes!ne yönel!k bugüne 
kadar sürdürdü"ümüz sorumlu yakla#ımımız sayes!nde tedar!k z!nc!r! kırılmadan 
bu sürec! b!r #ek!lde yönetmey! ba#ardık. Söyleyecek söz ve demokrat!k çerçevede 
yapılmayan h!çb!r eylem kalmadı. Her fırsatta stratej!k önem!n! vurguladı"ımız, 
öneml! b!r potans!yel! ve katma de"er! barındıran tıbb! c!haz sektörüne reva görülen 
çözümden uzak bu yakla#ım neden!yle, yüzlerce !#letme h!ç hak etmed!"! #ek!lde 
kapanma tehl!kes! !le kar#ı kar#ıya. Verg! gel!rler! ve !st!hdam ba#ta olmak üzere 
muhte#em b!r b!lg! havuzunun yok olmasına sebep olacak bu tablonun k!mseye 
faydası olmayacaktır. Böyle olumsuz b!r tabloda hakkını alamayan f!rmalarımız 
nasıl ürets!n nasıl yatırım yapsın anlamak bu kadar zor mu?

Artık yeter! Devlet!m!z!n bu sorunun kalıcı çözümüne yönel!k daha bas!retl! b!r 
tutum göstermes!n! bekl!yoruz.

Kıymetl! Meslekta"larım,

Sektörümüzün duayen !s!mler!nden $ç Anadolu Med!kal Derne"!m!z!n ($MDER) 
öncek! ba#kanı ve federasyonumuzun kurucularından Necat! KAYA a"abey!m!z! 

kaybetmen!n der!n üzüntüsü !çer!s!ndey!m. Her #eyden önce kad!m 
b!r dost ve !y! b!r yol arkada#ı olan Necat! a"abey mesle"!m!z!n 
yücelt!lmes! ve s!v!l toplum kurulu#larımızın gel!#mes! !ç!n çok emek 

veren ve sektörde ho# b!r sada bırakan de"erl! b!r meslekta#ımızdı. 
Kederl! a!les!ne ba#sa"lı"ı, sevenler!ne sabır ve metanet 

d!l!yorum. Ba#ımız sa" olsun.

Bu ves!leyle yakla#an yen! yılınızı #!md!den 
kutluyor, !çer!s!nden geçt!"!m!z bu zor 
günler!n b!r an evvel yen! baharlara 
dönü#mes!n! temenn! ed!yorum...

Kalın sa"lıcakla,

De#erl! Meslekta"larım,       

MET!N DEM!R / YÖNET!M KURULU BA"KANI
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DE#!RMENYOLU CADDES! KUMRU SOKAK 
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(216) 606 20 56
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UMUR BASIM SANAY! VE T!C. A.".

ESEN"EH!R MAHALLES! DUDULLU ORG. SAN. 
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(216) 645 63 63

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

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

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

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

meslek $lkeler$ne uymayı kabul ve taahhüt eder.
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B!ZE HO"GÖRÜ
GEREK!
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2021 yılı, vefatının 700. yıl 
dönümü olması sebeb!yle 
UNESCO tarafından “Yunus 

Emre Anma ve Kutlama Yılı” !lan 
ed!lm!"t!r. Ve Yunus Emre, yed! yüz yıl 
önce ya"amasına ra#men, !nsanlı#ın 
ölümsüz de#erler! !le yo#rulan 
sözler! sayes!nde, geçm!"ten bugüne 
ve yarınlara h!tap edeb!lme gücüne 
er!"m!"t!r.

ANADOLU’NUN ZOR 
DÖNEM!NDE HALKA ÜM!T 
OLUYOR
13. yüzyılın !k!nc! yarısı ve 14. 
yüzyılın ba"larında ya"adı Yunus 
Emre. O dönemde, Anadolu tam b!r 
kaos hal!ndeyd!. Anadolu Selçuklu 
Devlet!’n!n yıkılması, Anadolu 
Beyl!kler!n!n ortaya çıkı"ı, Mo#ol 
!st!laları, !ç !syanlar ve Osmanlı 
Devlet!’n!n kurulu"u g!b! tar!hte der!n 
!zler bırakan b!rtakım olaylar meydana 
gelmekteyd!. Devlet otor!tes! yoktu. 
C!dd! b!r güven bunalımı ya"anıyordu. 
Sava"lar ve karı"ıklıklar neden!yle 
tükenen halkın kend!s!n! bu sıkıntıdan 
kurtaracak güçlü b!r !radeye ve !nanca 
!ht!yacı vardı. Yunus Emre bunu hem 
kend!s! hem de !nsanlar !ç!n dert 
ed!nd!, tüm Anadolu’yu dola"tı durdu. 
Halkın, medresen!n, beyler düzen!n!n 
kültürünü "!!r!ne alırken ele"t!r!den 
de ger! durmadı. Fetret ça#ı g!b! b!r 
Anadolu’da, Mevlâna, Hacı Bekta"î Vel! 
ve Yunus Emre g!b! "ahs!yetler!n varlı#ı 
halkı umuda kavu"turdu.
Yanlı" anla"ılmasın, böyle b!r "ahs!yet!n 
ortaya çıkmasını beklemek de#!l, onun 
felsefes!n! daha !y! anlayab!lmek ve 
anlatab!lmek n!yet!m. Çünkü bugün 
ya"adı#ımız zorlukları farklı k!"!ler, 
farklı zamanlarda benzer "ek!lde 
ya"adılar. Zorluklar aynı zorluklar! 
Zorluklar kar"ısında karar almak, ney!n 
do#ru, ney!n yanlı" oldu#unu ayırt 
etmek !ç!n referansların çoklu#u !ç!nde 
kaybolmamız !"ten b!le de#!l. O zaman 
dün bulunmu" olan çözümlerden !lham 
almak b!z!m !ç!n b!r fırsat olab!l!r! 

TÜM DÜNYAYI GÜZEL AHLÂKA 
DAVET ED!YOR
Günümüzde belk! sava"lar yok ama 
kültürel emperyal!zm!n etk!s!nde 
oldu#umuz b!r gerçek. Sa#lık b!r yana 
ekonom!k emperyal!zmden b!le daha 
tehl!kel! bu küresel emperyal!zm 
tehd!d!. Ve önümüzdek! günlerde 
dünyanın tek kültürü, popüler 
kültürü de bu olacak g!b!. E#er b!z 
kend! de#erler!m!z!n farkına varıp 
ya"atmazsak tab!!…
Bu kültürel emperyal!zm öyle bir anda 
ba"lamadı. N!etzche’den Sartre’ye, 
K!erkegaard’a kadar tüm varolu"çu 
felsefec!ler ‘$nsandak! yaratıcı faal!yet!n 
kayna#ı benc!l olmaktır,’ ded! ve s!stem 
de !nsanlı#ı benc!ll!#!n b!r meden!yet 
oldu#una !kna ett!. Evet, böyle bir 
ça#dayız ve batı medeniyetini taklit 
ediyoruz. Oysa Yunus’lar, Mevlana’lar, 
Hacı Bekta"! Vel!’ler ba"ka "eyler de 
söylem!". Acaba özümüze dönmem!z!n 
vakt! m! geld!?
Yunus Emre, sınıf, statü ve topluluklar 
üstü b!r konumun sembolüydü. 
%üphesiz ki bu konumun olu"masında 
Yunus Emre›nin duru bir dil ve 
dinamik bir eylem biçimi geli"tirmesi 
nedeniyle akıl, deney"m ve nefs !le 
bütünle"t!rerek farklı kes!mler!n gönül 
kapısına g!reb!lmes!n!n payı büyüktü. 
Ve bugün dünyamızın her zamank!nden 
daha çok Yunus Emre’y! anma, anlama 
ve a"ma çabasına !ht!yacı var g!b!!

YUNUS’U ANLAMAK VE YUNUS’UN 
YOLUNDA OLMAK
Yunus Emre "!!rler!n!n en öneml! 
unsurunun Yunus’un vermek !sted!#! 
mesajlar oldu#u gerçe#!yle onu daha 
!y! anlayab!lmek !ç!n gel!n d!zeler!nde 
b!raz gez!nel!m… & 
“!l"m mecl"s"ne g"rd"m eyled"m talep 
/ !l"m ta ger"lerde kaldı "lla edep "lla 
edep” d!zeler! !le !nsan olab!lmen!n 
ve !nsan kalab!lmen!n "!freler!n! 
edep kavramı üzer!nden yola çıkarak 
anlatıyor Yunus.

U#UR MUMAY / ugur.mumay@seis.org.tr

$W�UC[Č�UK\G�UGMVÒTFGP�[C�FC�UGMVÒTØP�KÃKPFG�DWNWPFWüW�\QT�FWTWONCTFCP�
DCJUGVOG[GEGüKO��*CVVC�UÒ\ØPØ�DKNG�GVOG[GEGüKO��5QPWÃ�CNCOCFČüČOČ\�DKT�
FWTWOW�VGOEKV�RKNCXČ�IKDK�ČUČVČR�ČUČVČR�ÒPØPØ\G�MQ[OCM�[GTKPG��HCTMNČ�DKT�DCMČĵ�
CÃČUČ[NC�UGDGDG�QFCMNCPOC[Č�UGÃK[QTWO�DW�MG\��0CUČN�DÒ[NG�QNFWüWOW\C!�
6ØO�UQU[Q�GMQPQOKM�XG�MØNVØTGN�\QTNWMNCTC�TCüOGP��[GFK�[Ø\�[ČN�ÒPEG�[CĵCOČĵ�
DKT�Q\CPČP�HGNUGHGUKPFGP�GUKPNGPGTGM�DKT�ÃČMČĵ�[QNW�DWNOCOČ\Č�FKNG[GEGüKO��
£ØPMØ�;WPWU�'OTGo[K�DWIØP�CPNCOC[C�JGT�\COCPMKPFGP�ÃQM�KJVK[CEČOČ\�
DWNWPFWüW�MCPCCVKPFG[KO�
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“B"r kez gönül yıktın "se bu kıldı#ın 
namaz de#"l / Yetm"$ "k" m"llet dah" 
el"n yüzün yumaz de#"l” derken 
de d!l, d!n, ırk, c!ns!yet, mezhep, 
co#rafya ayrımlarını gözetmeks!z!n 
bütün !nsanlı#ı b!r göreb!lme yet!s!yle 
evrensel ho"görü !lkeler!n!n altını 
ç!z!yor.
“Adımız m"sk"nd"r b"z"m / 
Dü$manımız k"nd"r b"z"m / B"z 
k"mseye k"n tutmayız / Kamu alem 
b"rd"r b"ze” d!zeler! !le !nsanlar 
arasındak! sevg!, dostluk, barı" g!b! 
de#erler! öne çıkartarak dü"manlık, k!n, 
haset g!b! kötü de#erler! de alab!ld!#!ne 
yer!yor.

Y"ne b"r $""r"nde “Ne varlı#a 
sev"n"r"m / Ne yoklu#a yer"n"r"m / 
A$kın "le avunurum / Bana sen" gerek 
sen"” d!zeler! üzer!nden olgun !nsanın 
t!poloj!s!n! ç!zerken ko"ulsuz sevg!y! 
ve !nsan! de#erler! anlatıyor Yunus. 
Ba"ka b!r "!!r!nde “Ben gelmed"m dava 
"ç"n / Ben"m "$"m sevg" "ç"n / Dostun 
ev" gönüllerd"r / Gönüller yapmaya 
geld"m” d!zeler! onun toplumsal b!r 
m!syonu oldu#unu göster!yor.
Manev!, ahlak!, moral ve de#erler!n! 
y!t!ren toplumların k!myasının 
bozulması, yozla"manın kaçınılmazlı#ı 
ortadadır. Sürekl! ele"t!r!p dı"arı 
bakmak ve suçlamak yer!ne  

kend!m!ze dönmek ve hayatı 
payla"tı#ımız tüm d!#er !nsanlarla 
barı"ık, ho"görülü, sevg! dolu, yapıcı 
ve katılımcı b!r olgunlu#a ula"ma 
çabamız öncelikli ve önemli olacaktır 
kanaat!ndey!m.
Ça#ın get!rd!kler!yle yüzle"!rken, 
Yunus’un zaman ve mekânı a"an bu 
d!zeler!, b!ze !lham vers!n ve !nsan 
kalab!lmey! hep hatırlatsın d!ler!m; 
“Gel"n tanı$ olalım, "$" kolay kılalım, 
sevel"m sev"lel"m, dünya k"mseye 
kalmaz.” 

Kalın sa#lıcakla,

Kaynaklar:
https://www.yee.org.tr/tr/haber/yunus-emre-hayat!-eserler!-ve-felsefes!-0 
https://uskudar.edu.tr/tr/!cer!k/6517/prof-dr-nevzat-tarhan-yunus-emre-benc!ll!ge-kars!-!lah!-ask-yolunu-kullan!yor

SEKTÖRÜMÜZÜN ACI KAYIPLARI HEP!M!Z! ÇOK ÜZDÜ
 Sektörümüzün köklü kurulu"larından Kansuk Laboratuvarı’nın kurucusu Dr. !smet 
Sözen’i geçti#imiz Ekim ayında kaybettik. Aynı zamanda Massiad önceki dönem 
ba"kanımız Sn. Tolga Sözen’in babası olan !smet Bey mesle#imizin duayenlerinden 
birisiydi. Bu acı kaybımızdan dolayı hem ailesine hem sevenlerine ba" sa#lı#ı ve 
sabırlar diliyorum. Keza bu ay içerisinde aldı#ımız bir ba"ka üzücü haber de çok 
de#erli meslekta"ımız Necati Kaya’ dan geldi. Ani bir kalp krizi sonucu hayata 
gözlerini yuman Necati Kaya hepimizin örnek aldı#ı çalı"kanlı#ı ve mesle#e 
adanmı" hayatıyla çok güzel hatıralar bıraktı. Ruhu "ad mekânı cennet olsun dilerim.
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T!SK’"n ev sah"pl"#"nde salgın 
ko$ullarına uygun $ek"lde MESS 
Teknoloj" Merkez"’nde (MEXT) 

kısıtlı f"z"k" katılımla gerçekle$t"r"len 
foruma, Çalı$ma ve Sosyal Güvenl"k 
Bakanı Prof.Dr. Vedat B"lg"n, Hak-!$ ve 
Türk-!$ Ba$kanları katıldı. Send"kamızı 
tems"len Yönet"m Kurulu Ba$kanımız 
Met"n Dem"r ve Genel Sekreter"m"z 
Tünay %ah"n de foruma  katılım 
sa#ladılar. 
Türk-!$, Hak-!$ ve T!SK ‘Ortak 
Payla$ım Forumu 2021’ hede&er"ne 
"l"$k"n açıklamasında, “Kayıt dı!ı 
"st"hdam ve ekonom" hep"m"z"n 
ortak ve der"n sorunudur. 
Üreten ve de#er yaratan 
çalı!ma arkada!larımızın, 
"!letmeler"m"z"n, sektörler"m"z"n, 
ülkem"z"n refahını ve gücünü 
artırmak "ç"n tek yolun ortak 
akıl ve sosyal d"yalog "le çözüm 
üretmek ve ‘B"rl"kte Mümkün’ 
demek oldu#una "nanıyoruz.” 
"fadeler"ne yer verd". 
Toplantı T!SK Ba$kanı Özgür Burak 

Akkol’un konu$ması "le açılarak , 
!$ç" Konfederasyonları Ba$kanları "le  
Çalı$ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanı 
Vedat B"lg"n’"n de#erlend"rmeler" "le 
devam ett". 
Çalı$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Bilgin, forumun önemini dile getirerek,  
“Platformlarda her sorun çözülmez 
ama bu ortak platform $öyle bir 
kültür yaratır; birlikte konu$mayı, 
neyin çözülüp çözülemeyece#ini 
bilmeyi, onun üzerine tartı$mayı ve 
alternati&erin oldu#unun farkına 
varmayı sa#lar. Bu benim açımdan 
önemli. Türkiye›nin de buna ihtiyacı 
var,” d"ye konu$tu.
Örgütlenme özgürlü#ü konusunda 
mevzuattaki engellerin ortadan 
kaldırılmasının gündemlerinde 
oldu#unu belirten Bilgin, $öyle devam 
etti: “B"z bu konuda b"r çalı$ma 
"çer"s"ndey"z. Türk-!$ Genel Ba$kanı 
Ergün Bey de b"r çalı$ma yaptırdı. 
B"z"m çalı$ma mevzuatımız çok esk". 
Hem send"kalar kanunumuz hem "$ 
kanunumuz hem de toplu sözle$me 

kanunumuz. Bütün bu mevzuatı 
yen"lemem"z lazım. Örgütlenme 
özgürlü#ünün önünü açmamız lazım, 
hızlandırmamız lazım. Burada bazı 
sorunlar var. Bo$luklar var, o bo$luklar 
Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. 
Onlar da kend" açılarından kararlar 
ver"yorlar. Mevzuatın esk"l"#" 
neden"yle b"rtakım sorunlar oluyor. 
Örgütlenme özgürlü#ünün önünü 
açtı#ımızda kayıt dı$ıyla mücadelede 
c"dd" b"r mesafe alırız. Zaten kurumsal 
"$letmelerde böyle b"r sorun yok.” 
Türk"ye Avrupa B"rl"#" ve "lg"l" d"#er 
"$veren tems"lc"ler"n"n konu$maları 
yanında b"r çok ulusal ve uluslararsı 
kurulu$ların görü$ ve öner"ler"ne yer 
ver"ld".
Özellikle dünyanın hızla kirletildi#i, 
genç i$sizli#in arttı#ı, kadın 
istihdamının önündeki engellerin 
kaldırılması gerekti#i konularına 
ayrıntılı olarak yer verildi. Söz 
konusu konularla ilgili olarak, her 
türlü tedbirin zaman kaybetmeden 
alınmasının önemi vurgulandı.   

T!SK ORTAK 
PAYLA"IM 
FORUMU 
6ØTMK[G�ċĵXGTGP�5GPFKMCNCTČ�
-QPHGFGTCU[QPW�6ċ5-��MCOW��
KĵÃK�XG�KĵXGTGP�VGOUKNEKNGTKPK�DKT�
CTC[C�IGVKTGP�1TVCM�2C[NCĵČO�
(QTWOWoPWP�ØÃØPEØUØPØ�
DW�[ČN�������'MKO�����oFG�
FØ\GPNGFK��
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ÖDEMELER 
SORUNUNA ÇÖZÜM 
!Ç!N G!R!"!MLER!M!Z 
SÜRÜYOR
)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP��5CüNČM�
$CMCPNČüČ�5VTCVGLK�)GNKĵVKTOG�$CĵMCPČ�'PIKP�
-CTCDCĵ�XG�&CKTG�$CĵMCPČ�*CUCP�$C[VCToČ�
OCMCOČPFC�\K[CTGV�GFGTGM�UØTFØTØNGDKNKT�DKT�
ÒFGOG�[ÒPVGOK�VCNGR�GVVK��

Z"yarette, tıbbi c"haz sektörünün ödeme sorunu 
ba$ta olmak üzere, sektörel bütçe planlamalarının 
yönetilmesi ile Bakanlık tarafından bütçeleme 

konusunda alınan kararla satın alma ödemelerinin döner 
sermaye bütçes" yer"ne genel bütçeden yapılması ve 
ödeneklerin bütçe kaynaklı yönetilmesi konusu masaya 
yatırıldı. 
Eng"n Karaba$, sektöre son b"r ay "çer"s"nde "k" defa ödeme 
yapıldı#ını "fade ederek, ödemelere devam ed"lece#"n" 
kaydett". Bunun "ç"n planlama ve bütçeleme çalı$maları 
yürütüldü#ünü, Mal"ye Bakanı Lütf" Elvan’ın da bu konuda 
c"dd" b"r "rade ortaya koyarak sektör ödemeler"n"n do#ru 
b"r planlama "le ödenmes" konusunda bütçe kaynaklarının 
olu$turulmasına yönel"k tasarru&arda bulundu#unu bel"rtt".
2021 Kasım ayında da sektöre tekrar b"r ödeme planlandı#ını 
aktaran Karaba$, ayrıca satın almalara da"r sözle$me 
ve ödemeler"n genel bütçe kaynaklarından yönet"lmes" 
konusunda !l Sa#lık Müdürlükler"ne b"lg"lend"rme 
yaptıklarını söyled".
Genel Sekreter"m"z %ah"n de bu çalı$ma ve gayretler"n 
de#erl" oldu#unu "fade ederek, sektörün yıllardan ber" 
bütçe ve ödemeler konusunda çok fazla yoruldu#unu, 
gel"nen a$amada planlamaların prat"#e dönü$türülmes" 
gerekt"#"n", sürdürüleb"l"r b"r ödeme yöntem" planlamasının 
uygulanmasının $art oldu#unu kaydett".
Yapılan çalı$maların sektör "le yürütülmes" hal"nde daha 
ver"ml" ve çabuk sonuçlanaca#ına d"kkat" çeken %ah"n, 
planlanan ödemen"n ardından Aralık 2021’de sektör ve 
d"#er payda$ların da katılım sa#layaca#ı b"r toplantının 
yapılmasının faydalı olaca#ını bel"rtt".   

DR. ASIM 
HOCAO#LU Z!YARET!
5CüNČM�$CMCPNČüČ��6ØTMK[G�ċNCÃ�XG�6ČDDK�
%KJC\�-WTWOW��6ČDDK�%KJC\�XG�-Q\OGVKM�
¸TØPNGT�$CĵMCP�;CTFČOEČNČüČ�IÒTGXKPG�
CVCPCP�&T��#UČO�*QECQüNWoPW�OCMCOČPFC�
\K[CTGV�GVVKM�

Z"yarete send"kamız Genel Sekreter" Tünay %ah"n, 
Genel Sekreter Yardımcımız !lke Eren Karaca ve 
Uzmanımız Ferda Tem"r katılım sa#ladı. 

Z"yarette sektörün temel sorunları de#erlend"r"l"rken, 
özell"kle Mayıs 2021 tar"h" "t"bar"yle yürürlü#e 
g"ren, ‘MDR’ ve bu kapsamda önem kazanan 
‘Kl"n"k Ara!tırmalar’ hakkında görü$ alı$ver"$"nde 
bulunuldu.
Asım Hocao#lu, kl"n"k ara$tırmalar konusunda 
send"kamızın ba$latmı$ oldu#u çalı$maların oldukça 
kıymetl" oldu#unu fakat sürekl"l"#"n"n sa#lanması 
"le kurumsal organ"zasyona dönü$mes" gerekt"#"n" 
"fade ederek, bu kapsamdak" e#"t"mler"n MYK sürec" 
"çer"s"nde de de#erlend"r"lme "mkanının olab"lece#"n" 
"fade ett".
Genel Sekreter"m"z Tünay %ah"n de anlayı$ olarak aynı 
görü$ü ben"msem"$ olmaktan duydu#u memnun"yet" 
"fade ederek, sadece belgelend"rme "mkânı olab"lecek 
alanlarda de#"l, sektörümüzle "lg"l" her alanda görev 
yapab"lecek e#"t"ml" personel kazandırmaya yönel"k 
e#"t"m h"zmetler"n" de verecek n"tel"kl" b"r yapılanmayı 
kurmayı umut ett"#"n" ve bu yönde çalı$malarımızı 
sürdürdü#ümüzü bel"rtt". 
Genel Sekreter"m"z Tünay %ah"n’"n, ‘TCES$S’ e#itim 
setlerinin uygulamaya konulması ve i!leyi! 
süreçleri ile ilgili geli!meleri anlattı#ı görü!mede 
içerik ve konular ile soru setleri olarak 
tamamlanmı! olan e#itim setinin uygulanı!ı 
konuları da ele alındı. 
Özellikle video çekimi yapılmı! olan bölümler 
konusunda de#erlendirmelerde bulunulan 
görü!mede, tamamlanmı! olan e#itim setinin 
pilot olarak uygulamaya konulması ve süreç 
içerisinde görülecek aksaklıkların giderilmesi 
ile video anlatımlarının güncellenmesine ili!kin 
görü! alı!veri!inde bulunuldu. 
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)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�
ĴCJKP��#XTWRC�$KTNKüK�/CNK�ċĵ�
DKTNKüK�XG�2TQLG�7[IWNCOCNCTČ�
)GPGN�/ØFØTØ�$ØNGPV�²\ECPoČ�
OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVK�

Send"kamız ve tıbb" c"haz 
sektörünün AB destekler"nden 
daha fazla ve güçlü b"r 

yapılanma "le faydalanmasını 
sa#lamak amacıyla yapılan z"yarette, 

sektörümüzün AB destekler"n"n 
hang"ler"nden, nasıl faydalanab"lece#", 
bu konuda nasıl "$ b"rl"#" 
yapab"lece#"m"z ve süreçlere "l"$k"n 
de#erlend"rmelerde bulunuldu. 
Genel Müdür Bülent Özcan, 
send"kamıza ve send"kamızın üyeler"ne 
gerekl" destekler" sa#lamaktan 
memnun"yet duyacaklarını 
bel"rterek, bu konuda send"kamızla 
"$ b"rl"#" yaparak b"r yol har"tası 

bel"rleyecekler"n" b"ld"rd". 
Genel Sekreter"m"z Tünay %ah"n de 
Özcan’ı ayrıntıları bel"rlemek üzere 
send"kamıza davet ederek b"r toplantı 
yapmanın yararlı olaca#ını kaydett". 
Toplantıda özell"kle Genç SE!S 
üyeler"n"n bulunmasının yararlı 
olaca#ının altını ç"zen %ah"n, Ulusal 
Ajansla send"kamız adına b"r görü$me 
yaparak "rt"bat sa#lanmasının önem"ne 
d"kkat çekt". 

Röportajda, ülkem"zde döv"z"n 
hızla yükselmes"nden 
kaynaklanan en&asyon ve bunun 

sektörümüze etk"ler", Türk"ye’de tıbb" 
c"haz sektörünün gelecek planlamaları 
hakkında de#erlend"rmeler ve 
ödemelerde ya$anan sorunların sektöre 
etk"ler" konularında de#erlend"rmeler 
talep ed"ld".
Ba$kanımız yaptı#ı de#erlend"rmede, 
döv"z"n yükselmes"n"n sektörel 
bel"rs"zl"#" artırdı#ını ve bu durumun 
ürün-hammadde "thalatını olumsuz 
etk"led"#"n" bel"rterek, öngörüleb"l"r 
f"yatlama yapılamadı#ından sektör 
mensuplarının c"dd" sıkıntılar 
ya$amasına sebep oldu#unu söyled".
Türk"ye’de tıbb" c"haz sektörünün 
önünün çok açık oldu#unu kaydeden 
Dem"r, Ç"n’den sonra regülasyonlara en 
açık ülken"n Türk"ye oldu#unu anlattı.
Ülkemizin üretim ve ürün kalitesinde 
AB seviyesinde oldu#unu, ABD’nin de 
aralarında bulundu#u birçok ülkeye 
ihracat yapabildi#imizi ifade eden 
Demir $unları kaydetti: “Yalnız bu 
pazarın daha opt"mum gel"$mes", 
sadece ülkem"z"n alanda "y" olması 
"le ölçülemez. Çin’in de dünya tıbbi 
cihaz üretimin"n %30’una yakın 
gerçekle!t"rd"#" üret"m"n" azaltması 
ve üret"m çe!"tl"l"#"n"n dünya 
genel"ne yayılmasına "z"n vermes" 

gerekmekted"r. Çünkü bu durum 
Ç"n’"n de leh"ne b"r durum olmadı#ı 
g"b" dünya "ç"n de öneml" b"r r"sk te$k"l 
etmekted"r. N"tek"m pandem"de Ç"n 
b"ze "hraç ett"#" maskeler" 2-3 hatta 
daha fazla f"yata dı$arıdan "thal etmek 
zorunda kalmı$tır.”   
Röportajda, ödemeler sorununa da 
de#"nen Dem"r, “Ya$anan problem 
maalesef tamamen b"r kron"k hale 
dönü$tü. Bunu a$mak "ç"n el"m"zden 
gelen" yapıyoruz ancak an "t"barıyla 
sürdürüleb"l"r b"r ödeme s"stem" 
henüz uygulamaya konulab"lm"$ 
de#"l. Elbette bu durum sektörün 
madd" kazanımlarını azalttı#ı g"b", 
öngörüleb"l"rl"k ve yatırım yapma 
güvenler"n" de ortadan kaldırmaktadır. 
Bu konuda da kamu yetk"l"ler" ve sektör 
olarak çalı$malarımızı sürdürmektey"z. 
Mümkün olan en kısa sürede makul b"r 
süreç yönet"m"ne muva'ak olaca#ımızı 
umuyorum,” ded".
Ba$kan Vek"l"m"z Levent Mete 
Özgürbüz "le fabr"ka merkez"nde 
gerçekle$t"r"len görü$mede "se 
Türk"ye’n"n tıbb" c"haz üret"m 
kapas"tes" ve yatırımlarla "lg"l" 
b"lg" ver"ld". BMT Cals"s üret"m 
laboratuvarlarında yapılan 
çek"mlerde $"rket hakkında ve üret"m 
departmanları hakkında ayrıntılı b"lg" 
alındı. 

CCTV – CH!NA CENTRAL 
TELEVISION !LE RÖPORTAJ

SEND!KAMIZIN BÜLENT ÖZCAN Z!YARET!

£KP�*CNM�%WOJWTK[GVK�&GXNGV�6GNGXK\[QPW�6ØTMK[G�/WJCDKTK�
)W�;WVKPI�XG�VGNGXK\[QPWP�6ØTM�[GVMKNKNGTK�UGPFKMCOČ\Č�
\K[CTGV�GFGTGM��;ÒPGVKO�-WTWNW�$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT�XG�
$CĵMCP�XGMKNKOK\�.GXGPV�/GVG�²\IØTDØ\�KNG�DKTGT�TÒRQTVCL�
IGTÃGMNGĵVKTFKNGT��
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CHP MECL!S 
ÜYES! BÜLENT 
KU"O#LU 
Z!YARET!
)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP��
%WOJWTK[GV�*CNM�2CTVKUK�)GPGN�
$CĵMCP�;CTFČOEČUČ�$ØNGPV�-WĵQüNW�
XG�<QPIWNFCM�/KNNGVXGMKNK�&GPK\�
;CXW\[ČNOC\�KNG�IÒTØĵVØ�

TBMM’de yapılan görü$mede 
Tünay %ah"n, basında yer alan ve 
sektörümüze yönel"k yapılan fah"! 

f"yatla ürün satılması açıklamalarına 
"l"!k"n "dd"alar hakkında b"lg" verd".
%ah"n, Bülent Ku$o#lu’na fah"$ f"yat 
konusunda Den"z Yılmazyavuz tarafından 
yapılan açıklamanın sektörümüzü son derece 
üzdü#ünü ve b"rkaç üründe ortaya çıkan ve 
temelde gerçekç" olmayan f"yatların sektörün 
tamamını tems"l etmed"#"n" ve bu açıklamanın 
yanlı$ anla$ıldı#ını ve ac"len düzelt"lmes"n"n 
sektörümüz açısından öneml" oldu#unu 
aktardı. 
Bülent Ku$o#lu, açıklamanın maksadını a$acak 
$ek"lde de#erlend"r"ld"#"n" ve açıklamayı yapan 
Den"z Yavuzyılmaz "le "rt"bat kurarak gerekl" 
görü$meler" yapaca#ını ve send"kamızla 
"rt"bat kurularak, açıklamanın "çer"#"ne 
yönel"k b"lg"lend"rmen"n anla$ılır b"r $ek"lde 
yen"lece#"n" söyled". 
Devamında konuyla "lg"l" olarak Genel 
Sekreter"m"z Tünay %ah"n, Den"z 
Yılmazyavuz’un TBMM’dek" makamında 
b"r araya gelerek ayrıntılı de#erlend"rme ve 
görü$melerde bulundular. Bu görü$mede, 
Den"z Yılmazyavuz açıklamalarının yanlı$ 
anla$ıldı#ını ve kastı a$acak b"r $ek"lde 
de#erlend"r"ld"#"n", n"tek"m asıl ne anlatmak 
"sted"#"n" de yazılı ve görsel basında tekraren 
yaptı#ı açıklamalarda ortaya koydu#unu, 
her zaman sektörün yanında yer aldı#ını ve 
alaca#ını "fade ett".

Toplantıda daha kurumsal ve s"stemat"k çalı$ab"lmek "ç"n 
neler yapılab"lece#" görü$üldü. Düzenl" yapılacak toplantılar, 
pol"t"kaların bel"rlenmes" ve "y"le$t"rme çalı$maları "ç"n 

önceliklendirme, ortak satın alma b"r"m", d"#er start-uplara er"$"m 
ve sunulab"lecek h"zmetler"n somutla$tırılmasının ele alındı#ı 
toplantıda, SE!S web s"tes"nde Genç SE!S’e ayrılacak yer hakkında görü$ 
alı$ver"$"nde bulunuldu. 
Katılımcılar tarafından toplantının çok de#erl" oldu#u "fade ed"lerek, "lk 
defa hedefe yönel"k ve gelecek kurgulu b"r toplantı yapılmasının önem" 
vurgulandı. 
SE!S’"n ortaya koydu#u v"zyona uygun çalı$malar yapmaktan ve 
çalı$ma gruplarında yer almaktan mutluluk duyacaklarını "fade eden 
Genç SE!S üyeler", yapılan toplantı sonunda çalı$malardan duydukları 
memnun"yet" d"le get"rerek, “kend"ler"n" SE!S a"les"ne a"t h"ssett"kler"n"” 
kaydett"ler.

Sektörümüz mensuplarının kamu "hale mevzuatında kar$ıla$tıkları 
temel sorunlar ve b"lg" eks"kl"#"n"n g"der"lmes"ne yönel"k olarak 
hazırladı#ımız “Kamu Alım $haleler"ne $l"!k"n Sorular ve 

Cevaplar” k"tabımız, Kamu !hale Mevzuatı açıklamaları ve sorularla 
oldukça anla$ılır b"r $ek"lde kısa b"lg"lend"rmeler" "çerecek. 
$ki a!amada yayımlanması planlanan çalı!manın birinci bölümü 
Kasım ayı sonunda sektörle payla!ılacak. Matbaa ve kapak 
çalı!maları devam eden kitap çalı!mamız son redaksiyonların 
tamamlanmasını takiben ISBN numarası alındıktan sonra 
basıma geçilecek.

GENÇ SE!S KOORD!NASYON 
TOPLANTISI 
5GPFKMCOČ\�)GPGN�5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP�DCĵMCPNČüČPFC�
)GPÃ�5'ċ5�Ø[GNGTK�KNG�DKT�CTC[C�IGNFKüKOK\�VQRNCPVČ[C��
)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC�XG�)GPÃ�
5'ċ5�GMKDKPFGP�*��/WTCV�6QRÃW��/GTVJCP�²\VØTM��
-WPVC[�#MVCĵ�XG�7VMW�7NWĵCJKP�MCVČNFČ�

KAMU !HALE MEVZUATI 
K!TABIMIZ GEL!YOR!
p-COW�#NČO�ċJCNGNGTKPG�ċNKĵMKP�5QTWNCT�XG�%GXCRNCTq�
CFČ[NC�DKT�MKVCR�JC\ČTNČüČPC�DCĵNCFČM�
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MEXT – SE!S 
URGE / D!J!TAL 
DÖNÜ"ÜM !" 
B!RL!#! TOPLANTISI
���'[NØN������VCTKJKPFG�6ċ5-�
QTICPK\CU[QPWPFC�FØ\GPNGPGP�/':6�s�5'ċ5�
74)'���&KLKVCN�&ÒPØĵØO�ċĵ�DKTNKüK�MQPWNW�
ÃGXTKOKÃK�VQRNCPVČ[C�MCVČNFČM�

T!SK M"krocerrah" Vakfı Müdürü Den"z Karaka$, 
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’un 
yer aldı#ı toplantıya  MESS – MEXT yönet"c"ler" katıldılar. 
Toplantıda  MESS tarafından Ur-Ge çalı$maları ve 
MEXT hakkında b"lg"lend"rme yapıldı. Ur-Ge projeler" "le 
üyeler"m"z"n ve tıbb" c"haz sektöründek" üret"c"ler"n d"j"tal 
dönü$üme hazırlanmaları ve daha rekabetç" b"r üret"m 
potans"yel"n" ortaya koyab"lmeler" amacıyla bu h"be 
programından nasıl faydalanılab"lece#" hususunda görü$ 
alı$ver"$"nde bulunuldu. Toplantıda, MESS - SE!S "$b"rl"#" 
"ç"n nasıl b"r yol har"tası "zlenece#" netle$t"r"lerek aylık b"r 
çalı$ma programı takv"mlend"r"ld". 

MESS Teknoloj" Merkez" MEXT
MESS Teknoloj" Merkez", kısa adıyla(MEXT, Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından Türk 
sanayisini gelece#e ta$ıması amacıyla kurulmu$, dünya 
standartlarındaki bir teknoloji merkezi. 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.
Merkezde teknoloj"k gel"$meler"n üret"m ve 
organ"zasyonlara aktarılmasının sa#ladı#ı prat"k 
uygulama kolaylıkları ve üret"mde hata paylarının sıfıra 
"nd"r"lmes" noktasında öneml" katkılar sa#lanıyor.  Sadece 
teknoloj"k uygulamalar de#"l aynı zamanda e#"t"m 
ve uygulamalara yönel"k yazılım programları "le de 
kurumlara destek ver"l"yor. Toplantı sonunda, ba$latılmı$ 
olan bu d"j"tal dönü$üm çalı$malarından sektörümüzün 
de en üst sev"yede faydalanması konusunda "$ b"rl"#" 
ve kar$ılıklı z"yaretler"n gerçekle$t"r"lmes" konusunda 
mutabakat sa#landı.

TIPGÖRDER ’!N 
SEND!KAMIZI 
Z!YARET!
6+2)²4&'4�$CĵMCPČ�¸PXGT�)ØPGĵ�XG�
&GTPGM�-QOKVG�Ø[GNGTK�UGPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�
GVVK��)ÒTØĵOG[G�;ÒPGVKO�-WTWNW�$CĵMCPČOČ\�
/GVKP�&GOKT��)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�
ĴCJKP�XG�JGT�KMK�MWTWOWP�FCPČĵOCPNČüČPČ�
[ØTØVGP�*COK�6ØTMGNK�MCVČNFı. 

Z"yarette Ünver Güne$, Türk"ye’de 1990’lı yılların 
ba$ında ba$layan sa#lık sektörünün gel"$"m 
sürec"nde, tıbb" görüntüleme te$h"s ve tedav" 

teknoloj"ler"n"n çok büyük b"r rol oynadı#ını anımsattı. 
Dünyada tıp teknoloj"s"nde ya$anan gel"$meler" ülkem"ze 
eks"ks"z get"rmekte olduklarını ve teknoloj"n"n tak"b" "ç"n 
büyük b"r görev üstlend"kler"n" b"ld"rd". 
Tıbb" Görüntüleme, Te$h"s ve Tedav" Teknoloj"ler" 
Derne#" olarak; bu sektörde uzun yıllar h"zmet veren 
ve "nsan sa#lı#ına katkı "ç"n çalı$an üye kurulu$larla 
b"rl"kte ortak b"r b"lg" ve deney"m havuzu olu$turarak, 
"nsan ya$am kal"tes"n" arttıracak ürün ve h"zmetler 
sunulmasının b"r"nc" hede&er" oldu#unu anlatan Güne$, 
tıbbi görüntüleme hizmetlerinin kalitesini, verimlili#ini 
ve etkinli#ini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Ba$kanımız Met"n Dem"r de bu h"zmetler"n halka 
ula$masında standart ve devamlılı#ı sa#lamanın önem"ne 
vurgu yaparak, sektörün sorunlarının çözülmes"ne 
çalı$arak, bu sahada çalı$an s"v"l toplum kamu ve özel 
sektör kurum ve kurulu$larıyla "$ b"rl"#" yapmak ve 
çalı$malara katkıda bulunmaktan büyük memnun"yet 
duyacaklarını kaydett". 
Türk tıbb" görüntüleme b"l"m"n"n uluslararası gücünün 
artırılması konusundak" çalı$malara da deste#e hazır 
olduklarını kaydeden Dem"r, tıbb" c"haz sektörünün 
dünya standartlarında çalı$masına her zaman katkı 
vermeye hazır olduklarını da sözler"ne ekled". 
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Genel Sekreter"m"z Tünay 
%ah"n’"n katıldı#ı z"yarette, 
SE!S olarak ba$latmı$ 

oldu#umuz, MDR ve Kl"n"k Ara$tırma 
süreçler"n"n yönet"lmes" konusunda 
sektörün b"rl"kte ve n"tel"kl" olarak 
h"zmet alab"lece#" b"r yapılanma 
kurulması konusunda Ad"l Boz "le 
de#erlend"rmeler yapıldı.
Ad"l Boz, b"lg"lend"rme sürec"nde 
SE!S’"n katkılarına te$ekkür ederek, 
sürec"n hızla etk"nl"k kazanmasını 
bekled"kler"n" "lett". MDR ve Kl"n"k 
Ara$tırma süreçler"n"n yönet"m" 
konusunda sektörün h"zmet alab"lece#" 
b"r yapılanmanın hızla kurulmasını 
bekled"kler"n" kaydeden Boz, 
konuyla "lg"l" h"zmet alımı yapmak 
gerekeb"lece#"n" bunun "ç"n ac"len 

yapılanma gerekt"#"n" bel"rtt". 
Bu konulardak" h"zmetler"n sektör 
mensuplarını ekonom"k olarak çok 
zorlayaca#ının ve büyük mal"yetler 
get"rece#"n"n altını ç"zen Boz, 
dolayısıyla SE!S’"n ba$latmı$ oldu#u 
kurumsal organ"zasyonu "çer"k ve 
yönetsel olarak sektöre sunmasını 
bekled"kler"n" b"ld"rd".  
Genel Sekreter"m"z Tünay %ah"n de 
görü$mede, SE!S olarak bu konuda 
çalı$maların hızla sürdü#ünü, yapılacak 
de#erlend"rme ve görü$melerle, 
olu$turulacak yapılanma konusuna 
"çer"k ve organ"zasyon olarak $ek"l 
ver"lmes"ne yönel"k çalı$maların en 
kısa sürede tamamlanması "ç"n yo#un 
gayret göster"ld"#"n" bel"rtt".

Dem"r röportajda,  Sanay" 
Gazetes"’n"n tıbb" c"hazda 
"thalat ve "hracatla "lg"l" 

sorularını yanıtlayarak, AB 
müktesebatına tam uyumlu b"r 
sektör oldu#umuza d"kkat çekerek 
bunun "hracat artı$ına büyük "vme 
kazandırdı#ını söyled". Devlet"n 
tedar"k yöntem"ndek" yanlı$ 
uygulamaları neden"yle "ç pazarda 
üret"c"y" yordu#unu vurgulayan Dem"r, 
ün"vers"telere ve kamu hastaneler"ne 
ürün ver"p parasını bel"rs"z vadede 
alan sektörün yıllardır bu sorunu 
a$amadı#ını kaydett". %u anda satın 
almaların DMO aracılı#ıyla yapıldı#ını 
bel"rten Dem"r,  sektörün tek 
"sted"#"n"n satın almalarda bel"rt"len 
vadelere uyulması oldu#unu kaydett". 
Dem"r, “Üret"c"m"z "hracat yapıyorsa 
varlı#ını sürdüreb"l"yor, sadece 
yurt"ç"ne ürün üreten üret"c"m"z"n 
ya$ama $ansı kalmıyor,” ded".
Met"n Dem"r, röportajda tıbb" c"haz 
sektörünün üret"m ve kümelenmes"yle 
"lg"l" soruları da yanıtladı.  Üret"m"n 
batıda kümele$t"#"ne d"kkat" çeken 
Met"n Dem"r, ürün çe$"tl"l"#"ne 

bakıldı#ında ac"l serv"sten, 
amel"yathanelerde gerekl" olan c"haz 
ve sarf malzemeler"ne kadar b"r çok 
ürünün ülkem"zde  çe$"tl"l"#"n"n 
artırılarak üret"ld"#"n" anlattı. 
Pandem" dönem"nde tıbb" c"haz 
sektörünün ülkey" malzemes"z 
bırakmadı#ını "fade eden Dem"r, Corona 
salgınının "lk ba$ladı#ı dönemde 
yapılan yanlı$ tedar"k yöntem"n"n 
maske kr"z"ne neden oldu#unu 
kaydett". Pandem" dönem"nde sektörün 
c"dd" b"r "hracat da yaptı#ını "fade eden 
Dem"r, bu dönemde sektöre ödeme 
yapılmadı#ını vurgulayarak sektörün 
bundan büyük zarar gördü#ünün  altını 
ç"zd". 
Sa#lık Bakanlı#ı’nın tıbb" c"haz 
sektörünün gel"$"m"ne katkı 
göstermemes"nden duydu#u 
üzüntüyü de d"le get"ren Dem"r,  
T!TCK’nın yaptı#ı katkıları da överek 
akred"tasyon, mevzuat, sektörün 
gel"$"m"  konusunda, "hracat ve 
üret"m  konusunda öneml" çalı$malar 
yaptıklarını b"ld"rd". 
Sanay" Bakanlı#ı’nın tıbb" c"haz 

sektörünün gel"$mes" "ç"n büyük  destek 
verd"#"n" de  "fade eden Dem"r, KOSGEB 
ve TUB!TAK’ın da programlarıyla 
sektörün desteklend"#"n" söyled". 
Dem"r, Hamle Programı’yla sektörden  
öneml" projeler çıkmasını bekled"kler"n" 
kaydett". 
T"caret Bakanlı#ı’nın da "hracat 
tarafından c"dd" destekler" oldu#unu 
da anlatan Dem"r, Sa#lık ve Mal"ye 
Bakanlı#ı tarafından yurt "ç"ndek" 
tedar"k z"nc"r"ndek" negat"f yakla$ımı 
özell"kle  ödeme noktasındak" negat"f 
yakla$ımının sektörü olumsuz 
etk"led"#"n" tekrarladı. 

MET!N DEM!R SANAY! 
GAZETES!’NE  RÖPORTAJ VERD!
5GPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�GFGP�5CPC[K�)C\GVGUK�;C\Č�ċĵNGTK�/ØFØTØ�XG�
'PFØUVTK�)C\GVGEKNGTK�&GTPGüK�$CĵMCPČ�¸OKV�7ÃCT��$CĵMCPČOČ\�
/GVKP�&GOKToNG�DKT�TÒRQTVCL�IGTÃGMNGĵVKTFK�

BOZ TIBB! 
ÜRÜNLER 

F!RMA 
YETK!L!S! 

AD!L BOZ !LE 
GÖRÜ"ME

$Q\�6ČDDK�¸TØPNGT�ƂTOC�[GVMKNKUK�
#FKN�$Q\�5GPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�

GFGTGM��/&4�XG�-NKPKM�#TCĵVČTOC�
UØTGÃNGTK�JCMMČPFC�DKNIK�CNFČ��
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HACETTEPE 
ÜN!VERS!TES! 
REKTÖRLÜ#Ü !LE 
TOPLANTI
4GMVÒT�2TQH��&T��/GJOGV�%CJKV�
)ØTCP�DCĵMCPNČüČPFC�IGTÃGMNGĵVKTKNGP�
VQRNCPVČ[C��4GMVÒT�;CTFČOEČNCTČ�2TQH��&T��
8WTCN�)ÒMOGP��2TQH��&T��#JOGV�5GTRGT��
-NKPKM�#TCĵVČTOC�/GTMG\K�/ØFØTØ�2TQH��
&T��5GTJCV�¸PCN�XG�UGPFKMCOČ\�CFČPC�
$CĵMCPČOČ\�/GVKP�&GOKT��$CĵMCP�
8GMKNKOK\�.GXGPV�/GVG�²\IØTDØ\�KNG�
)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP�MCVČNFČ� 

MDR uygulamasının yürürlü#e g"rmes" "le 
sektörümüz "ç"n son derece öneml" ve 
çözülmes" gereken c"dd" b"r uygulama 

alanı olarak ortaya çıkan ‘Kl"n"k Ara$tırmalar’ 
konusunda sektörümüzün önünün açılması yönünde 
yo#un çalı$ma ve görü$meler yürütülmekted"r. Bu 
görü$melerden b"r"n" de Hacettepe Ün"vers"tes" "le 
ba$latmı$ oldu#umuz ortak kl"n"k ara$tırma yapılması 
noktasında yaparak, kurumsal "$ b"rl"#" görü$meler" 
çerçeves"nde yürütmektey"z.
Bu çerçevede yapılan toplantıda, MDR kapsamında 
ortaya çıkan kl"n"k ara$tırma süreç ve "ht"yaçları 
de#erlend"r"ld" ve her "k" kurumun ortak çalı$ma 
yapmak suret"yle c"dd" b"r yapılanma ve ara$tırma 
merkez"n" Türk"ye ve dünyanın h"zmetler"ne 
sunab"lecekler" konusunda güçlü b"r "raden"n 
oldu#u bel"rt"ld". Bunun "ler" adımlarının zaman 
kaybed"lmeden atılması "le kurumsal yapıların ortak 
yönet"m"ne "mkân verecek te$k"latlanmaları kurmak 
gerekt"#" konusunda görü$ b"rl"#"ne varıldı. 
Bu mutabakatla b"rl"kte kısa, orta ve uzun vadel" 
planlamaların yapılarak, yıl sonuna kadar b"rkaç ürün 
grubunda kl"n"k ara$tırma çalı$malarının yapılması 
planlandı. 
2022 yılı ba$ından "t"baren de her "k" kurumun ortak 
yönet"m" "le faal"yet gösteren temel yapılanmanın 
kurulmasını hedef alan b"r çalı$manın sürdürülmes" 
kararla$tırıldı.   

Cem"l Yılmaz ve Hasan I$ıldak’ın yaptı#ı z"yarete 
Ba$kanımız Met"n Dem"r ve Genel Sekreter Yardımcımız 
!lke Eren Karaca katıldı.

Derne#", Anadolu’da bay"l"k yapan 70 ortoped" ve bey"n 
cerrah" sektöründe h"zmet veren !"rketler"n b"r araya 
gelerek kurdu#unu anlatan Cem"l Yılmaz ve Hasan I$ıldak, 
derne#"n kurulu$ amacının, e#"t"mde öncü, teknoloj" ve b"lg"de 
atılımcı ve g"r"$"mc" bay"ler olu$turmak oldu#unu söyled"ler.
Ortoped" ve bey"n cerrah"n"n ülkem"zde gel"$"m"nde, güncel 
b"lg"lerle donatılmı$ bay"ler"n önem"ne "$aret eden heyet, 
dernek v"zyonu hakkındak" görü$ler"n" aktardılar.
Ba$kanımız Met"n Dem"r de her alanda "lerlemen"n örgütlü 
hareket etmekle mümkün oldu#unu kaydederek, Anadolu 
bay"ler"n"n b"rl"kte hareket etmek üzere kurdu#u derne#e her 
türlü deste#e hazır olduklarını bel"rtt". 

BEY!N CERRAH!S! 
VE ORTOPED! 
BAY!LER! DERNE#! 
SEND!KAMIZI 
Z!YARET ETT!
;GPK�MWTWNCP�$G[KP�%GTTCJKUK�XG�1TVQRGFK�$C[KNGTK�
&GTPGüK�[GVMKNKNGTK��UGPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�GFGTGM�
FGTPGüKP�MWTWNWĵ�COCEČ�XG�ÒTIØVNGPOGNGTK�
JCMMČPFC�DKNIK�XGTFK.
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Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı#ı Elektr"k Elektron"k Da"re 
Ba$kanı Kam"l Özkan, Uzman !lknur Evc"l" ve !dar" 
!$ler Koord"natörümüz Yel"z Gümü$burun’un katıldı#ı  

z"yarette, f"rma yetk"l"s" Murat Üzümcü ve ek"b"n"n hazırlamı$ 
oldu#u f"rma tanıtım sunum v"deosu "zlenerek ürünlerle "lg"l" 
b"lg" alındı. 
Br"f"ng"n ardından fabr"kanın üret"m alanları gez"lerek 
ayrıntılı b"r ürün tanıtımı gerçekle$t"r"ld".
Z"yarette Hamle Programları "le "lg"l" b"lg"lend"rme yapılarak 
programa nasıl ba$vurulaca#ı ve elde ed"lecek olanaklar 
hakkında b"lg" ver"l"rken, yerl" üret"c"ler"n kapas"te 
gel"$t"rmeler"ne yönel"k proje ve te$v"kler konusu görü$ülerek, 
bu alanda f"rmaların g"r"$"m yapmalarının faydalı olaca#ı 
de#erlend"r"ld".
Z"yarette ayrıca kamu ve sektör "let"$"m"n"n gel"$t"r"lmes" 
"ç"n benzer z"yaret ve bulu$maların sürdürüleb"l"r b"r $ek"lde 
devam etmes"n"n faydaları de#erlend"r"ld".

6ČDDK�%KJC\�-C[ČV�XG�
-QQTFKPCU[QP�&CKTGUK�$CĵMCPNČüČ�
IÒTGXKPG�CVCPCP�²OGT�(CTWM�
-WTWo[W�OCMCOČPFC�\K[CTGV�GVVKM��

Z"yarete send"kamızı tems"len Genel 
Sekreter"m"z Tünay %ah"n, Genel 
Sekreter Yardımcımız !lke Eren 

Karaca ve Uzmanımız Ferda Tem"r katılım 
sa#ladı. Z"yarette Ömer Faruk Kuru’ya 
ba$arı d"lekler"n" "leten send"kamız 
heyet", ortak çalı$ma ve her konuda "$ 
b"rl"#" yapmaya hazır oldu#unu "fade ett". 
Ömer Faruk Kuru da ziyaretten duydu#u 
memnuniyeti dile getirerek her konuda 
birlikte çalı$maktan ve i$ birli#i yapmaktan 
memnuniyet duyaca#ını ifade etti.

TIBB! C!HAZ KAYIT VE KOORD!NASYON DA!RES! 
BA"KANI ÖMER FARUK KURU Z!YARET!

SANAY! VE 
TEKNOLOJ! 
BAKANLI#I 

YETK!L!LER! !LE 
F!RMA Z!YARET!

5CPC[K�XG�6GMPQNQLK�$CMCPNČüČ�'NGMVTKM�
'NGMVTQPKM�&CKTG�$CĵMCPNČüČ�[GVMKNKNGTK�KNG�
DKTNKMVG��Ø[GOK\�¸\ØOEØ�/GFKMCN�)C\�
5KUVGONGTK�XG�ċPURKVCNoK�\K[CTGV�GVVKM��
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DO#U ANADOLU !HRACATÇILARI B!RL!#! VE 
SA#LIK SEKTÖRÜ !" B!RL!#!  

ÜYEM!Z ESS!TY SEND!KAMIZI Z!YARET ETT!
Görü$mede send"kamız adına Genel 

Sekreter"m"z Tünay %ah"n ve Genel 
Sekreter Yardımcımız !lke Eren Karaca, 

send"kamızın plan ve v"zyon yakla$ımlarını 
heyetle payla$tılar. 

Z"yarette sektörün temel sorunları ve bu 
sorunların çözümünde önceliklendirilmesi 
gereken konular "le send"kamızın gelecek 
planlamaları ele alındı.
Burçak Özkök, görü$meden duydu#u 
memnun"yet" d"le get"rerek, görü$me ve f"k"r 
alı$ver"$"nden oldukça memnun olduklarını, 
yapılab"lecek projeler ve "$ b"rl"kler" hakkında 
daha sık görü$men"n yararlı olaca#ını kaydett".
SE!S çalı$ma gruplarında yer almaktan 
büyük memnun"yet duyduklarını bel"rten 
Mertkan Turnacılar da send"kayı "lk z"yaretler" 
oldu#unu, daha sık b"r araya gelmen"n 
yen" projeler üretmek "ç"n yararlı olaca#ını 
dü$ündükler"n" kaydett". 

)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�
ĴCJKP�XG�)GPGN�5GMTGVGT�

;CTFČOEČOČ\�ċNMG�'TGP�-CTCEC��
4)$�&CPČĵOCPNČM�VGOUKNEKUK�

#UNČ�/QTCN�KNG�IÒTØĵGTGM�
UGMVÒTGN�FGüGTNGPFKTOGNGTFG�

DWNWPFW��

Do#u Anadolu !hracatçıları 
B"rl"#"’n"n yürütmekte oldu#u 
sa#lık sektörü UR-GE projes"n"n 

‘rekabetç"l"k anal"z"’ kapsamında 
send"kamızdan görü$ almak üzere gelen 
Aslı Moral, yürütülen proje hakkında 
b"lg" verd" ve sektörel sorunlar ve 
büyüme potans"yel"ne "l"$k"n sorular 
sordu. 

Proje uygulamaları ve desteklere 
"l"$k"n b"rl"kte yapılab"lecek 
çalı$malar ve "çer"kler" konusunda 
de#erlend"rmeler"n yapıldı#ı 
görü$mede, sektöre sa#lanacak 
destekler ve hang" kurumların ne 
tür destekler verd"#" konusunda 
sektörün b"lg"lend"r"lece#" b"r sunumun 
payla$ılması kararla$tırıldı.

5'ċ5�Ø[GUK�'UUKV[�ƂTOCUČ�)GPGN�/ØFØTØ�$WTÃCM�²\MÒM�
XG�6ØTMK[G�2C\CTNCOC�UQTWONWUW�/GTVMCP�6WTPCEČNCT�

UGPFKMCOČ\Č�\K[CTGV�GVVK�
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YE"!L MUTABAKATA HAZIRLIK ÇALI"MALARI
6KECTGV�$CMCPNČüČ�4GMCDGV�
XG�6GMPKM�/GX\WCV�&CKTG�
$CĵMCPČ�/GJOGV�'TIØPCNoČP 
OCMCOČPFC�IGTÃGMNGĵGP�
\K[CTGVG�5GPFKMCOČ\�)GPGN�
5GMTGVGTK�6ØPC[�ĴCJKP�XG�
)GPGN�5GMTGVGT�;CTFČOČ\��ċNMG�
'TGP�-CTCEC�MCVČNFČ� 

Ye$"l Mutakabat düzenlemeler" 
hakkında Ergünal’dan b"lg" alan 
SE!S Heyet" bu düzenlemeler"n 

sektörel yansılamaları konusunda görü$ 
alı$ver"$"nde bulundu. Mehmet Ergünal, 
uygulamadan tıbb" c"haz sektörünün 
süreçte kısıtlı b"r bölümünün  
etk"lenece#"n", öncel"kle med"kal tekst"l 
alanının bu sürece sektörden önce dah"l 
olaca#ını kaydett".
Ergünal Ye$"l Mutabakata hazırlıklı 
olmak "ç"n T"caret Bakanlı#ı "le b"rl"kte 
Sanay" ve Teknoloj" Bakanlı#ı ve Çevre 
ve %eh"rc"l"k Bakanlı#ı "le yakın "let"$"m 
kurmak gerekt"#"ne vurgu yaptı. 

Ye!"l Mutabakat Ned"r?
‘Ye$"l Mutabak Eylem Planı’, ülkem"z"n 
uluslararası t"caret düzen"nde 
son yıllarda "vme kazanan "kl"m 
de#"$"kl"#" "le mücadele pol"t"kalarına 
adaptasyonunu sa#lamayı hede&eyen 
ve "hracatta rekabetç"l"#"m"z" 
güçlend"recek b"r yol har"tasıdır.  
Son yıllarda dünyada hız kazanan 
ye$"l dönü$üm pol"t"kaları, "kl"m 
de#"$"kl"#"yle ba#lantılı pol"t"kaları 
uluslararası ekonom" ve t"caret 
gündem"n"n merkez"ne yerle$t"rd". 
AB’n"n 11 Aralık 2019’da açıkladı#ı 
Avrupa Ye$"l Mutabakatı kapsamında 
2050 yılında karbon-nötr "lk kıta olma 
hedef"n" ortaya koyması bu pol"t"kalara 
"vme kazandırdı. 
Cov"d-19 salgınının da pek"$t"rd"#" 
sürdürüleb"l"rl"k algısı "le b"rl"kte AB’n"n 
ye$"l dönü$üm hede&er"n" açıklamasının 
ardından, uluslararası t"caret"n önde 
gelen aktörler" de benzer hede&er 
açıklamaya ba$ladı. 
(
9 Ana Ba!lık Altında Toplam 32 
Hedef ve 81 Eylem
‘Ye$"l Mutabakat Eylem Planı’, 
uluslararası t"caret ve ekonom"de 
meydana gelen bu de#"$"m ve dönü$üm 

kar$ısında ülkem"z"n kalkınma hede&er" 
do#rultusunda sürdürüleb"l"r ve 
kaynak-etk"n b"r ekonom"ye geç"$"n" 
desteklemey" amaçlamaktadır. ( 
Bu do#rultuda, ekonom"m"z"n 
lokomot"f" olan "hracatımızda 
rekabetç"l"#"m"z"n korunması ve 
gel"$t"r"lmes", ülkem"z"n Gümrük 
B"rl"#" sayes"nde AB "le sa#lamı$ oldu#u 
bütünle$men"n der"nle$t"r"lmes"ne 
katkı sa#lanması hede&enmekted"r. 
En öneml" t"caret orta#ımız olan AB 
tarafından açıklanan Avrupa Ye$"l 
Mutabakatı "le öngörülen kapsamlı 
de#"$"kl"kler ba$ta olmak üzere bu 
alandak" dönü$üme zamanlıca uyum 
sa#lanması ve kar$ı kar$ıya kalaca#ımız 
r"skler"n fırsata çevr"lmes" amacıyla 
Bakanlı#ımız l"derl"#"nde kamu kurum 
ve kurulu$ları ve özel sektör "$b"rl"#" 
"çer"s"nde hazırlanan Eylem Planı 9 ana 
ba$lık altında toplam 32 hedef ve 81 
eylem" "çermekted"r. 
Eylem planı, ülkem"z"n küresel tedar"k 
z"nc"rler"ne sa#ladı#ı entegrasyonun 

güçlend"r"lmes" ve ye$"l yatırımların 
ülkem"ze çek"lmes" bakımından da 
büyük önem arz etmekted"r. 
Eylem Planı’na ili!kin 
Cumhurba!kanlı#ı Genelgesi
$hracatımızda rekabetçili#imizin 
geli!tirilmesinin yanı sıra, 
ülkemizin küresel tedarik 
zincirlerindeki yerinin korunması 
ve güçlendirilmesi ile ye!il 
yatırımların ülkemize çekilmesi 
bakımından da önem arz eden 
ve ilgili tüm politika alanlarında 
ye!il dönü!ümün desteklenmesini 
hede%eyen bir yol haritası 
niteli#indeki Eylem Planına ili!kin 
Cumhurba!kanlı#ı Genelgesi 
16 Temmuz 2021 tar"hl" Resm" 
Gazete’de yayımlandı. 
Bu çerçevede, Eylem Planı kapsamında 
yer alan hedef ve faal"yetler"n Avrupa 
Ye$"l Mutabakatı Çalı$ma Grubu 
kapsamında kamu, özel sektör ve "lg"l" 
tüm payda$lar "le etk"n b"r $ek"lde 
yürütülmes" hede&enmekted"r.
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T!tanyum D!oks!t!n kansere 
neden olab!l!r sınıfından 
do"rudan kanserojen ürün 

sınıfına alınması neden!yle özell!kle 
boyada-mürekkepte, katkılarda (gıda 
ve !laçta kullanım #!md!l!k muaftır) 
%1 !n üzer!nde kullanımı Eylül 2021 
tar!h!nde ba"lamak üzere yasaklandı.
Türk!ye #laç ve Tıbb! C!haz Kurumu 
ve dolayısıyla Sa$lık Bakanlı$ı’nın 
konuyla !lg!l! alması gereken önlemler 
konusunda görü" alı"ver!"!nde bulunan 
heyet, mevcut uygulamalar, alınması 
gereken önlemler ve !lg!l! bakanlıkların 
bu süreçte yapması gerekenler 
hakkında de$erlend!rmelerde bulundu.  
Yönet!m Kurulu Ba"kan Yardımcımız 
Erol Özensoy konuyla !lg!l! olarak, Dr. 
Asım Hocao$lu’na b!r b!lg!lend!rme 
dosyası sundu.

Sektör Payda#larımıza Önemle 
Duyururuz
B!l!nd!$! g!b!, sektörümüzü do$rudan 
!lg!lend!ren mevzuat düzenlemeler! 
ba"ta MDR olmak üzere, CE 
Yönetmel!$!, Onaylanmı" Kurulu"lar 
Yönetmel!$! yen! regülasyonlar 26 
Mayıs 2021 tar!h! !t!barıyla yürürlü$e 
g!rm!"t!r. Bu düzenlemelerden her b!r! 
ba"lı ba"ına öneml! de$!"!kl!klere ves!le 
olmakta ve t!car! faal!yetler! do$rudan 

etk!leyecek n!tel!kte yen! uygulamalar 
get!rmekted!r.
Bu a"amada sektörümüzün CE 
uygulamalarına da!r 27 Mayıs 2021 
tar!hl! ve 31493 sayılı resmî gazetede 
yayımlanan CE #"aret! yönetmel!$!n! 
d!kkatle !ncelemes! ve burada ortaya 
konulan yükümlülüklere hassas!yetle 
uyması gerekmekted!r. 
D!rekt!%er, !nsanın, d!$er canlıların 
ve çevren!n sa$lık ve güvenl!$! !ç!n 
p!yasaya arz ed!lecek ürünler!n 
ta"ıması gereken temel asgar! 
n!tel!kler! bel!rlerken aynı zamanda 
uygunluk de$erlend!rme süreçler!n! 
de !çermekted!r. Bu çerçevede 
çe"!tl! sektörler! !lg!lend!ren CE 
kapsamında tanımlanmı" 22 d!rekt!f 
ve her b!r d!rekt!f!nde kend! !ç!nde alt 
ba"lıklarında yer ver!len testler yer 
almaktadır. Bu d!rekt!%er!n tamamı 
sektörümüzü !lg!lend!rmemekle 
b!rl!kte, kapsamın görülmes! 
bakımından d!rekt!f ba"lıkları ve kısa 
tanımları "öyle özetleyeb!l!r!z: “Bu 
d!rekt!%erde !lave olmazsa olmazlar !se 
mevcut yasal mevzuatlara uyum, VOC 
/ Uçucu Organ!k Maddeler D!rekt!f!ne 
Uyumla b!rl!kte HAPs Hazardous A!r 
Pollutants / Tehl!kel! Hava K!rlet!c!ler!, 
POPs  Pers!stant A!r Pollutants / Kalıcı 
Hava K!rlet!c!ler!  d!rekt!%er!ne uyumla 
b!rl!kte üret!m a"amasında kullanılacak 

tehl!kel! k!myasallar-ürünler!n 
kullanımı, depolanmaları, sevk 
ed!lmeler! !le !lg!l! yönetmel!klerd!r. 
Burada özell!kle kullanımın da yen! 
tanımlanmı" tehl!kel! durum arz eden 
yen!l!kler!n sürekl! tak!p ed!lmeler! 
ve kullanımlarının buna göre 
düzenlenmeler! gerekl!l!$!d!r.  
Ayrıca, AB tarafından A$ustos 2020’de 
boya/mürekkep/d!$er kullanım 
yerler!nde çok yaygın kullanılan 
T!tanyum D!oks!t!n “Kansere 
neden olab!l!r“ ürün sınıfından 
do$rudan “Kanserojen” ürün sınıfına 
alınması nedeniyle özellikle Boyada 
/  Mürekkepte, Katkılarda (gıda ve 
!laçta kullanım "!md!l!k muaftır) 
%1 !n üzer!nde kullanımı Eylül 
2021 tar!h!nde ba"lamak üzere 
yasaklanmı"tır. Yasaklı b!r ürünün CE 
ve d!$er AB d!rekt!%er!yle tanımlanmı" 
ürünler!n üret!m!nde, araçlarda, 
kullanım el k!tapları dah!l tüm baskılı 
ürünler de kullanımları    boyasız ve 
et!kets!z (baskılı veya çıkartmalı) ürün 
olmayaca$ı !ç!n CE uyumunda bu 
günlerdek! en öneml! kısıtlama T!O2 
!n kullanım ve uçucu organ!k maddeler 
d!rekt!%er!ne uyumun sa$lanmasıdır. 
AB Müktesebatına uyumlu alternat!f 
ürünler!n kullanımındak! mal!yet 
artı"larının f!yatlara yansıtılma sorunu 
da uygulamanın d!$er boyutudur.”

T!TANYUM D!OKS!T ’!N %1’!N  
ÜZER!NDE KULLANIMI YASAKLANDI
;ÒPGVKO�-WTWNW�$CĵMCP�;CTFČOEČOČ\�'TQN�²\GPUQ[�XG�)GPGN�5GMTGVGTKOK\�6ØPC[�ĴCJKP�6ċ6%-�
$CĵMCP�;CTFČOEČUČ�&T��#UČO�*QECQüNWoPW�OCMCOČPFC�\K[CTGV�GFGTGM�6KVCP[WO�&KQMUKVKP�
[CUCMNCPOCUČ�MQPWUW[NC�KNIKNK�QNCTCM�*QECQüNWoPFCP�DKNIK�CNFČ��
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Kamu ve üniversite 
hastanelerinden 6 milyar 
6.oNKM�CNCECüČ�QNFWüW�JCNFG�DW�
ÒFGOG[K����C[FČT�CNCOC[CP�
VČDDK�EKJC\�UGMVÒTØ�VGOUKNEKNGTK�
16 Eylül 2021 tarihinde Ankara 
7NWU�/G[FCPČoPFC�DWNWĵVW�

Tıbb! c!haz sektörü tems!lc!ler!, 
kamu hastaneler! ve ün!vers!te 
hastaneler!nden 19 aydır b!r!ken 

vades! geçm!" 6 m!lyar TL alacaklarının 
ödenmes!ne yönel!k talepler!n! y!neled!. 
Eylemde ‘Devlet!m!ze güvenmek 
!st!yoruz’, ‘Alın ter!m!z kuruyalı 19 
ay oldu’ ve ‘Yerl! m!ll! söylemler! 
kürsüde kaldı’ döv!zler! ta"ındı. 
‘Alacaklar defaten ve ac!len 
ödenmel!’ taleb!nde bulunuldu.

Alın Ter!m!z Kuruyalı  
19 Ay Oldu
Ba"kanımız Met!n Dem!r, Ankara’da 
düzenlenen söz konusu toplantıda, 
“Sektörümüz mensupları devlet!ne 
güvenm!", malzeme verm!", h!zmet 
üretm!" ve sözle"me yapmı", bununla 
da yet!nmem!" almadı#ı fatura bedel! 
kar"ılı#ı, tüm verg!ler!n! de devlet!ne 
ödemi"tir. Böyle bir ticaret dünyanın 
neresinde vardır?” dedi.
6 m!lyar TL’n!n devlet!n ödeyemeyece#! 
b!r tutar olmadı#ına d!kkat çeken 
Dem!r, “Hang! makul gerekçe !le ödeme 
yapılmamaktadır?” d!ye sordu.
“Bu duyarsız davranı" ve tasarru$a 
sektörümüz çares!z bırakılmı", !lk! 
2018, !k!nc!s! 2020 olmak üzere !k! 
defa ortalama yüzde 27-25 dayatma 
feragate zorlanmı" ve maalesef bunda 
da kamu otor!tes! muva%ak olmu"tur,” 
d!yen Dem!r, “&!rket!n! kaybetmek 
!stemeyenler, b!r daha ödemelerde 
aksama olmayacak sözü veren kamu 
otor!tes!n!n sözüne güvenerek 
alacaklarının b!r kısmından vazgeçmek 
zorunda kalmı"tır,” !fadeler!ne yer verd!.
Ancak feragat yapan "!rketlere 
düzenl! ödeme yapılaca#ı yönünde 
ver!len sözün ‘y!ne tutulmadı#ına’, 
h!çb!r meslekta"larının ödeme 
alamadı#ına vurgu yapan Dem!r, 
sektörün gel!rler!n!n tamamına 
yakınını kaybetme noktasına 
sürüklend!#!n!n altını ç!zd!. Dem!r, 

üret!m yapamadıklarını hammadde 
tedar!k edemed!kler!n! ve !thalat 
gerçekle"t!remed!kler!n! kaydett!.
Dem!r açıklamasında, “Tedar!k 
z!nc!r!n! sürdüreb!lmek !ç!n 
takat!m!z kalmamı"tır. Bundan 
sonra tedar!k z!nc!r!nde olu"acak 
aksamaların sebeb! s!zlers!n!z,” d!ye 
konu"tu.

Tıbb! C!haz Sektörü Basın B!ld!r!s!
Tıbb! c!haz sektörü dönem sözcüsü 
ve TÜMDEF Ba"kan Yardımcısı Erk!n 
Del!kanlı da Cumhurba"kanı Recep 
Tayy!p Erdo#an tarafından tıbb! c!haz 
sektörünün stratej!k öneme sah!p 5 
sektörden b!r! oldu#unu anımsatarak "u 
açıklamayı yaptı: 
“Sayın Basın Mensupları, Tıbb! 
C!haz Sektörümüzün Kıymetl! 
Tems!lc!ler! ve De#erl! Kamuoyu;
B!ld!#!n!z üzere tıbb! c!haz sektörü, 
Sayın Cumhurba"kanı tarafından 
Stratej!k öneme sah!p 5 sektörden 
b!r! olarak açıklanmı"tır. Stratej!k 5 
sektörden b!r! olarak de#erlend!r!len 
sektörümüz, bu kabullen!" ve de#ere 
uygun olarak kend!ne dü"en tüm 
h!zmet ve tedar!kler! her "art ve 
durumda kes!nt!s!z olarak yer!ne 
get!rm!"t!r. Yurt !ç!nde sa#lı#ın tüm 
!ht!yaç alanlarına, aksaksız h!zmet 
vererek ve tedar!k sa#layarak, canla 
ba"la çalı"ırken, aynı zamanda yurtdı"ı 
pazarlarda da rekabet ederek ülkes!ne 
döv!z ve yatırım kazandırmı" ve 
kazandırmaya devam etmekted!r. Ve 
b!l!nmel!d!r k! Türk!ye’de !" dünyasında 
!"verenler olarak böyles!ne ma#dur 
ed!lm!" ve eylem yapmaya mecbur 
bırakılmı" tek sektör; Tıbb! C!haz 

Sektörü’dür.  
Özellikle COV'D-19 sürecinde i" 
yerleri taciz edilen, ürünlerine el 
konulan, ihracatta zorluk çıkarılan 
tıbbi cihaz sektörü, kamusal ve vicdani 
sorumlulu#u gere#ince tüm olumsuz 
"artlara ra#men hizmet sunmaya devam 
etmi"tir.
Sektörümüz bu b!l!nç ve sorumluluk 
!le tedar!ke devam etmeye çalı"ırken, 
kend!s!n! önems!zle"t!ren duyarsız b!r 
tavırla kar"ıla"mı", alınan malzeme ve 
h!zmet bedeller!, sözle"mede yer ver!len 
sürede ödenmem!"t!r. Bu nedenle b!rçok 
meslekta"ımız !" yerler!n! kaybetm!" ve 
maalesef !nt!har eden arkada"larımız 
olmu"tur. Sektörümüzün her durum ve 
"artta gösterm!" oldu#u fedakârlıklar 
kar"ısında, h!zmet sundu#u ve malzeme 
tedar!k! sa#ladı#ı kamu kurumları ve 
yönet!c!ler! aynı bas!ret, duyarlılık ve 
hassas!yet! maalesef göstermem!"lerd!r. 
Tıbb! c!haz; bey!ndek! p!l, kalptek! stent, 
solunum !ht!yacında solunum devres!, 
damar yolunda anj!okat kateter!, a"ı 
oldu#unuz enjektör, sakatlandı#ınızda 
koltuk de#ne#!n!zd!r…

Sayın Basın Mensupları, Tıbb! 
C!haz Sektörümüzün Kıymetl! 
Tems!lc!ler!;
Sorunlarımızı çözmek !ç!n g!tmed!#!m!z 
makam, çalmadı#ımız kapı, 
yapmadı#ımız açıklama kalmamı"tır. 
B!z sektör tems!lc!ler! olarak, tıbb! 
c!haz cam!asının sorunlarını meden! 
müzakere alanları olan masalarda 
çözmek !ç!n büyük gayretler gösterd!k. 
Fakat maalesef görmeyen, anlamak 
!stemeyen, umursamayan b!r 
tavırla kar"ı kar"ıyayız. Sektörümüz 

TIBB! C!HAZ SEKTÖRÜ MEYDANA !ND!!
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mensupları devlet!ne güvenm!", 
malzeme verm!", h!zmet üretm!" 
ve sözle"me yapmı", bununla da 
yet!nmem!" almadı#ı fatura bedel! 
kar"ılı#ı, tüm verg!ler!n! de devlet!ne 
ödem!"t!r. Böyle b!r t!caret dünyanın 
neres!nde vardır?

Kıymetl! Katılımcılar;
Bugün sektörümüzün kamudan vades! 
geçm!" alacaklarının toplamı 6 M!lyar 
Türk l!rasıdır. Gerçekten bu para 
devlet!m!z !ç!n ödenemeyecek b!r tutar 
de#!ld!r. E#er ülkem!zde ola#an dı"ı b!r 
durum var ve b!z bunu b!lm!yorsak, 
m!lletçe el!m!z! ta"ın altına koymaya 
hazırız. 
Hang! makul gerekçe !le ödeme 
yapılmamaktadır? Bu duyarsız 
davranı" ve tasarru$a sektörümüz 
çares!z bırakılmı", !lk! 2018, !k!nc!s! 
2020 olmak üzere !k! defa ortalama 
%27-25 dayatma feragate zorlanmı" 
ve maalesef bunda da kamu otor!tes! 
muva%ak olmu"tur. &!rket!n! kaybetmek 
!stemeyen ve “b!r daha ödemelerde 
aksama olmayacak” sözü veren 
kamu otor!tes!n!n sözüne güvenerek 
alacaklarının b!r kısmından vaz geçmek 
zorunda kalmı"tır. Ancak feragat yapan 
"!rketlere düzenl! ödeme yapılaca#ı 
yönünde ver!len söz her zamank! g!b! 
y!ne tutulmamı", feragat yapan ve 
yapamayan h!çb!r meslekta"ımız ödeme 
alamamı"tır.
Geld!#!m!z noktada sektörümüz 
kamu hastaneler! ve ün!vers!te 
hastaneler!nden 19 aydır alacaklarını 
tahs!l edememekted!r. Gel!rler!n!n 
tamamına yakınını kaybetme noktasına 
sürüklenm!" olan sektörümüz, 
üret!m yapamaz, hammadde tedar!k 
edemez ve !thalat gerçekle"t!remez 
duruma gelm!"t!r. Tedar!k z!nc!r!n! 
sürdüremeyecek noktaya sürüklenen 
tıbb! c!haz sektörü olarak bugün 
buradan ses!m!z! duyurmaya çalı"ıyor 
ve d!yoruz k!:
Sayın yönet!c!ler, sayen!zde tedar!k 
z!nc!r! kırılma noktasına geld!. 
Get!rd!#!n!z noktadan sektörümüzü 
ger! döndürmek s!z!n el!n!zde, b!z her 
türlü fedakarlı#ı yaparken, var olan 
bütçe hang! keyf!yetle kullanılmaktadır. 
Toplumun sa#lı#ı h!çe sayılmakta, 
sa#lık s!stem!n!n sa#lamı" oldu#u 
toplam fayda ve !t!bar yok ed!lmekted!r. 
Bu anlayı"la neye h!zmet ed!ld!#! 
kamuoyuna açıklanmak zorundadır. 
Bugün buraya ülkem!z!n b!rçok 

yer!nden !"!n!, ev!n!, çocu#unu, 
hastasını, sorumlulu#unu erteleyerek 
gelm!" olan sektörümüzün kıymetl! 
tems!lc!ler!, evet zor b!r dönemden 
geç!yoruz, gerçekten çares!z b!r 
noktaya sürüklenm!" durumdayız. 
Tedar!k sa#lama gücünden yoksun 
hale get!r!ld!k, bu yoksunluk tedar!k 
z!nc!r!n! olumsuz etk!leyecekt!r. Fakat 
her "eye ra#men umutsuz de#!l!z. 
Bu ülkeye sorumluluklarımızın 
b!l!nc!ndey!z. Umudumuzu h!ç 
kaybetmed!k, bugün ses!m!z! duyacak 
ve belk! de h!ç haberdar olmamı" 
çözüm ehl! otor!teler harekete geçecek 
ve sürece olumlu ve de#erl! katkı 
sa#layacaktır. 
Ba"ta Haz!ne ve Mal!ye Bakanı 
Lütf! Elvan ve Sa#lık Bakanı 
Dr. Fahrett!n Koca olmak üzere 
anılan bakanlıkların yetk!l!ler! !le 
ses!m!z! duyması gerekenlere b!r 
kez daha seslen!yoruz; tıbb! c!haz 
sektörümüzün kurumlarınızda 
b!r!km!" ve 19 aydır ödenmeyen 
vades! geçm!" 6 M!lyar Türk 
l!rası alaca#ı bulunmaktadır. 
Alaca#ımızın defaten ve 
ac!len sektörümüze ödenmes! 
gerekmekted!r. 
B!z her türlü fedakarlı#ı yapar !ken, 

kurumlarınızla yapmı" oldu#umuz 
sözle"melerde yer alan ödeme 
vadeler!ne uymayarak tedar!k z!nc!r!n!n 
kırılmasına sebep oluyorsunuz. Tedar!k 
z!nc!r!n! sürdüreb!lmek !ç!n takat!m!z 
kalmamı"tır. Bundan sonra tedar!k 
z!nc!r!nde olu"acak aksamaların sebeb! 
s!zlers!n!z.
B!z sektör olarak uyarıcı görev!m!z! 
yapmak !ç!n bugün buradayız. 
S!zden sadece kar"ılıklı ak!tle"t!#!m!z 
sözle"melerde yazan ödeme vadelerine 
uymanızı bekliyoruz. Geç Ödemeler 
Direkti(nin uygulamaya konulmasını, 
zamanında ödeme yapmayan kamu 
yöneticileri hakkında gerekli yasal 
i"lemlerin yapılmasını talep ediyoruz. 
Yukarıda açıkça ortaya koydu#umuz 
taleb!m!z!n yer!ne get!r!lmes! 
konusunda !lg!l!ler!n gerekl! özen, 
bas!ret ve hassas!yet! gösterecekler!n!, 
sektörümüzün sorunlarının ac!len 
çözülece#!n! umuyor, katılımlarınız 
!ç!n s!zlere te"ekkür ed!yor, saygılar 
sunuyoruz.”
Ulus Meydanda gerçekle"en bulu"mayı 
tak!ben, sektör olarak Anıtkab!r z!yaret! 
gerçekle"t!r!ld! ve mozoleye çelenk 
konularak, Anıtkab!r Özel Defter! 
!mzalandı.
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ASO ÖDEMELER 
KONULU TOPLANTI
��#üWUVQU������£CTĵCODC�IØPØ�#51�6QRNCPVČ�
5CNQPWoPFC�UGMVÒT�ÒFGOGNGTK�MQPWUWPWP�
FGüGTNGPFKTKNFKüK�DKT�VQRNCPVČ�FØ\GPNGPFK�
Toplantıya, Yönet!m Kurulu Ba"kanımız Met!n Dem!r, 
Yönet!m Kurulu Ba"kan Vek!l!m!z Levent Mete Özgürbüz, 
SADER, TÜMDEF Yönet!m Kurulu Ba"kanları, Yönet!m Kurulu 
Üyeler! !le Genel Sekreter!m!z Tünay &ah!n ve sektörün "!rket 
tems!lc!ler! katıldı. 
Oturum Ba"kanlı#ını yürüten Levent Mete Özgürbüz yaptı#ı 
açılı" konu"masında, 19 aydan bu yana sektörün ödeme 
alamadı#ına !"aret ederek, sektörün dayanacak gücünün 
kalmadı#ını b!ld!rd!. Bu durumun sürdürüleb!l!r olmadı#ına 
!"aret eden Gürbüz, parasını alamayan sektörün yen! yatırımlar 
ve AR-GE yapacak gücünün bulunmadı#ına d!kkat çekt!. 
Açılı" konu"masını tak!ben katılımcılar, sektör alacaklarının 
tahs!l! konusunda görü" ve öner!ler!n! sundular. 
Ba"kanımız Met!n Dem!r, alacak sorununu her platformda 
d!le get!rd!kler!n! !fade ederek, artık uygun ve kalıcı b!r ödeme 
yöntem!ne geç!lmes!n!n "art oldu#unu söyled!. 
D!#er kurumların ba"kanları da b!rer konu"ma yaparak 
alacakların tahs!l! konusunda neler yapıldı#ını !fade ederek, 
tıbb! c!haz sektörünün kamu alacaklarını tahs!l edememes! 
ve alacakların 19 ayı a"masına kar"ın, kamu kes!m!nden 
ödemelere !l!"k!n h!çb!r plan ve program sunulmaması 
neden!yle, sektörün her geçen gün ya"adı#ı ekonom!k 
sorunların a#ırla"tı#ını da d!le get!r!ld!. Oturum Ba"kanlı#ını 
yürüten Levent Mete Özgürbüz, toplantı sonucunda 
alınan kararları katılımcılarla payla"arak bel!rlenm!" 
olan çalı"maların yapılması !ç!n b!r tems!l heyet!n!n 
olu"turulması ve bu heyet!n en kısa sürede akt!ve 
olarak alınacak önlem ya da sektörün ses!n! duyuracak 
akt!vasyonların koord!nasyonu !le !crasına !l!"k!n 
çalı"malar yapmasının yer!nde olaca#ını söyled!. Bu 
ves!le !le anılan çalı"maları, TÜMDEF Yönet!m Kurulu 
Ba"kan Yardımcısı Erk!n Del!kanlı’nın yürütmes!n! 
önerd!. Öner!, katılımcılar tarafından oy b!rl!#! !le kabul ed!ld!. 
Raportörlü#ünü Genel Sekreter!m!z Tünay &ah!n’!n yaptı#ı 
toplantının sonuç raporu, toplantının düzenlenmes!ne e"l!k 
eden TÜMDEF ve SADER tems!lc!ler! !le de payla"ıldı.  

TIBB! C!HAZ  
SEKTÖR RAPORU 
HAZIRLIKLARINDA 
SON A"AMA
5'ċ5�XG�6¸/&'(�VCTCHČPFCP�&GNQKVVG�
&CPČĵOCPNČM�KĵDKTNKüK�KNG�JC\ČTNCPOCMVC�QNCP�
n6ČDDK�%KJC\�5GMVÒT�4CRQTWo�ÃCNČĵOCNCTČ�
#üWUVQU�C[ČPFCP�KVKDCTGP�JČ\�MGUOGFGP�
UØTØ[QT��

Sektör raporuna yönel!k anket çalı"ması yo#un 
katılımla tamamlandıktan sonra ‘Sektörel S!v!l 
Toplum Yapılanması’ konulu çalı"tay 29 Eylül 

2021 tar!h!nde 'stanbul Levent Kollekt!f House  
Ko-Room Salonu’nda ba"arıyla gerçekle"t!.
Konda Ara"tırma &!rket!n!n kurucusu Sayın Bek!r 
A#ırdır’ın da onur konu#u olarak katıldı#ı toplantıya 
platform üyeler!nden  Ayhan Öztürk, Ceng!zhan 
Öztürk, Erkan Uçar, Fat!n Da#çınar, Kemal Yaz, L. 
Mete Özgürbüz, Mahmut Cumbul, Met!n Dem!r, N!lay 
Uzuner, Sadrett!n Da!, Tolga Sözen, U#ur Mumay !le  
Ünver Güne"  katılım sa#ladılar. 
Toplantıda sektörün mevcut durumu, !l!"k!ler!, 
kaynakları, kurucu yapıları ve organ!zasyon 
altyapısına yönel!k Delo!tte tarafından 
"emalandırılmı" çalı"ma de#erlend!r!ld!.
Tıbb! C!haz Sektör Raporu Kom!tes! ve Delo!tte 
!"b!rl!#!nde yo#un b!r ön hazırlıkla ba"layan ve etk!l! 
b!r sunum !çer!#! !le devam eden toplantıda, Tıbb! 
C!haz Sektör Raporu kapsamında çok de#erl! tesp!t 
ve de#erlend!rmeler yapıldı; sektör yapılanması !le 
!l!"k!ler!n!n yönet!lmes!ne da!r olu"turulab!lecek 
kurumsal organ!zasyona !l!"k!n b!r !çgörü sa#landı.  
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PÜ!S  
21. OLA#AN  
GENEL KURULU 
2GVTQN�¸TØPNGTK�ċĵXGTGPNGTK�5GPFKMCUČ�
����1NCüCP�)GPGN�-WTWNW����'MKO�
�����VCTKJKPFG�#PMCTCoFC�[CRČNFČ��

Genel Kurula TBMM Ba"kanı Prof. Dr. 
Mustafa &entop, Büyük B!rl!k Part!s! 
Genel Ba"kanı Mustafa Dest!c! de 

katılım sa#layarak b!rer konu"ma yaptı. 
Genel Kurula Send!kamızı tems!len, Yönet!m 
Kurulu Ba"kanımız Met!n Dem!r ve Genel 
Sekreter!m!z Tünay &ah!n katıldı.
TBMM Ba"kanı Mustafa &entop  petrol ve 
do#algaz aramalarına öncel!k ver!ld!#!n! 
kaydederek, “Türk!ye’n!n bu çabaları özell!kle 
ülkem!z!n güçlenmes!n! ve gel!"mes!n! 
!stemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa 
da bu konuda kararlı tavrımızdan tav!z 
vermeyece#!z,” ded!.
&entop, Türkiye›nin dört bir yanından gelen 
i" insanlarıyla bir araya gelmekten duydu#u 
memnuniyeti dile getirerek, PÜ'S›in, 
Türkiye›nin en ücra kö"eleri dahil olmak 
üzere bütün yurt geneline yayılan 9 bin kayıtlı 
akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan bir 
sendikal örgüt olarak 1967 yılından bu yana 
ekonomiye katma de#er kazandırmaya devam 
etti#ini söyledi.
&entop, PÜ'S ve üyesi akaryakıt bayilerinin, 
vatanda"lara verdikleri hizmetin ve ekonomiye 
sa#ladıkları katkının öneminin, yakın 
dönemdeki geli"melerle bir kez daha net 
"ekilde anla"ıldı#ını kaydetti. Genel Kurul’da 
Ba"kanımız Dem!r ve Genel Sekreter!m!z 
&ah!n,  PÜ'S Ba"kanı  'mran Okumu"’a ba"arı 
d!lekler!n! !leterek,  gelecek süreçte her !k! 
send!kanın b!rl!kte çalı"ma yapma ve ortak 
projeler yürütme !mkanı bulmaları konusunda 
kar"ılıklı temenn!ler!n!  d!le get!rd!ler.

ULUSLARARASI 
B!YOTEKNOLOJ!
KONGRES!
�����'[NØN������VCTKJNGTKPFG��+8'-�8CMHČ�VCTCHČPFCP�
FØ\GPNGPGP�7NWUNCTCTCUČ�$K[QVGMPQNQLK�-QPITGUK��
\GPIKP�DKT�MCVČNČO�KNG�IGTÃGMNGĵVK��%18+&����RCPFGOKUK�
FKMMCVG�CNČPCTCM�ÃGXTKOKÃK�QNCTCM�FØ\GPNGPGP�MQPITG��
MQPWNCTČPFC�W\OCP�[WTVFČĵČ�MQPWĵOCEČNCTČP�MCVČNČOČ[NC�
WNWUNCTCTCUČ�FØ\G[FG[FK�

BIO Türk!ye-Uluslararası B!yoteknoloj! Kongres! med!kal ve 
farmasöt!k b!yoteknoloj! ekos!stem!n!n gel!"t!r!lmes! ve 
tüm payda"ların katkılarının sa#lanab!lmes! amacıyla yapıldı. 

BIO Türk!ye Organ!zasyonu, med!kal, farmasöt!k ve gıda b!yoteknoloj! 
alanında do#rudan ya da dolaylı tüm payda"ları sürdürüleb!l!r kalkınma 
hedef! !le b!r araya get!rd!. 
Türk!ye’dek! b!yoteknoloj! ekos!stem!n!n kamu, s!v!l toplum kurulu"ları, 
ün!vers!te ve endüstr! olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm 
öner!ler!n!n tartı"ıldı#ı kongreye, BIO Türk!ye Organ!zasyonu, eczacılar, 
!laç endüstr!s!, Ar-Ge departmanları, genç ara"tırmacılar, akadem!syenler 
ve b!yoteknoloj! ve !l!"k!l! alanlardak! d!#er profesyoneller katıldı. 
B!yoteknoloj!n!n önem! ve yapılacak tekn!k çalı"malar !le öngörüler!n 
payla"ıldı#ı kongreye Genel Sekreter!m!z Tünay &ah!n !"t!rak ett!. 

Prof.Dr. Mel!h Bulut’un yönett!#! oturumda, bu tür organ!zasyonlar !le 
b!l!msel çalı"maların önem! d!le get!r!ld!. Oturumda konu"an Bo#az!ç! 
Ün!vers!tes! Ö#ret!m Üyeler! Rana Soysal ve Nesr!n Özoran, ülkem!zde 
kl!n!k ara"tırma merkezler! ba"ta olmak üzere, GMP merkezler!n!n 
kurulmasının önem!n! d!le get!rerek bu konuda Bo#az!ç! Ün!vers!tes! 
olarak, çalı"malara ba"ladıklarını ve küçük ölçekl! GMP merkez! 
kurmaları noktasında ba"arılı olduklarını !fade ett!ler.

BIO Türk!ye Organ!zasyonu !le sunumlar, atölye çalı"maları, 
sempozyumlar ve dünyanın dört b!r yanından ara"tırmacıların sunumlar 
yaptı#ı kongrede, yen! fırsatlar ve yen! !" b!rl!kler! olanakları sa#landı. 

BIO Türk!ye Organ!zasyonu !çer!s!nde yer alan BIO Türk!ye - Uluslararası 
B!yoteknoloj! Kongres! !le b!yomühend!sl!k, farmasöt!k, b!yoteknoloj!, 
Hücre-Gen ve gıda b!yoteknoloj!s! alanında b!l!msel katkıda bulunan, 
b!yoteknoloj!k !laç ve a"ı üreten farklı platformları b!r araya get!rerek 
güncel b!lg!ler!n aktarılması ve payla"ılması sa#landı.
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p'PIGNNKPKP�ċĵ�$WNOCUČPČ�5CüNC[CECM�&GUVGM�
6GMPQNQLKNGTK�2TQLGNGTKq�JCMMČPFC�6ØTMK[G�ċĵ�-WTWOW�
XG�6ØTMK[G�ċĵXGTGP�5GPFKMCNCTČ�-QPHGFGTCU[QPW�
VCTCHČPFCP�DKT�YGDKPCT�FØ\GPNGPFK��

Web!nara send!kamız Genel Sekreter! Tünay &ah!n ve Genel 
Sekreter Yardımcımız 'lke Eren Karaca katıldı.
Destek projeler!n!n genel amacı, hukuk! dayana#ı, 

kom!syonun te"ekkülü ve !"ley!"!, destek teknoloj!ler! projeler! ve 
uygulama örnekler!n!n yer aldı#ı web!narda, Volkan Öz, '"kur Proje 
Destekler!n!n uygulanmasına !l!"k!n genel hükümler ve "artları 
aktardı.

Genel Sekreter!m!z Tünay &ah!n’!n 
katıldı#ı çalı"tayda, USHA& 
Genel Müdürü Mehmet Al! 

Kılıçkaya, Prof.Dr. Haluk Özsarı, Kamu 
Hastaneler! Genel Müdür Yardımcısı 
Sel!m Bener, Medtron!c Koord!natörü 
Adnan Öztürk ve Sa#lık Bakanlı#ı Esk! 
Müste"ar Yardımcısı Hüsey!n Çel!k 
konu"macı olarak yer aldı. Türk!ye’n!n 
sa#lık tur!zm!nde rekabetç! gücünün 
arttırılması amacıyla yapılab!lecek 
çalı"maların ele alındı#ı çalı"tayda 
Genel Sekreter!m!z Tünay &ah!n de b!r 
konu"ma yaptı. 
Bu çalı"manın anlamlı ve de#erl! 
olab!lmes! !ç!n akred!tasyon ve 
koord!nasyonun öneml! oldu#unu, 

kamu özel ayrımı yapılmaksızın empat! 
kurularak herkes!n üzer!ne dü"en! 
yapması gerekt!#!n! kaydeden &ah!n, 
sadece yetk! ve otor!ten!n karar verd!#! 
tek tara$ı ve ötek! olarak görülecek 
yakla"ım ve tasarru$ardan uzakla"mak 
gerekt!#!n! söyled!. 
Burada özell!kle kamunun e"!tl!kç! 
b!r yakla"ımla oyun kurucu olarak 
rol alması gerekt!#!n! !fade eden 
&ah!n "unları kaydett!: “Bugün tıbb! 
c!haz sektörü verm!" oldu#u ürün 
ve yapmı" oldu#u h!zmet!n bedel!n! 
alamıyorsa ve bu konuyu görü"mek 
!ç!n yetk!l! dah! bulmakta zorlanıyorsa 
sa#lı#ın en öneml! b!le"en!n! yok olma 
noktasına !tt!#!n!z b!r ortamda hang! 

de#er oda#ından bahsedeb!l!rs!n!z? 
Bugün en bas!t çözülecek olan SUT 
f!yatlandırma meseles!n! dah! stat!k b!r 
uygulama olmaktan çıkarıp d!nam!k 
b!r yapıya dönü"türemem!"s!n!z, 
de#er oda#ı ded!#!m!zde bu öneml! 
etkenlere dokunmadan, de#!"t!rmeden 
ve sürdürüleb!l!r kılmadan 
konu"tuklarımız temenn!den öteye 
g!demez.” 
&ahin konu"masını "öyle tamamladı: 
“Net!ce olarak  de#er temell! 
yakla"ım ve uygulamaların 
sürdürüleb!l!r olması !ç!n; 
tara$arın mutabakatla !ç!nde yer 
aldıkları b!r f!yatlama, kamu-
ün!vers!te ve özel!n kend!n! 
!y! h!ssedece#! yapılanma, 
denetleneb!l!r, hesap vereb!l!r 
sa#lık h!zmet yapılanması ve 
eks!ks!z uygulanacak malprakt!s 
g!b! ana yakla"ımların tamamını 
!ç!nde barındıran anlayı" ve 
uygulama b!rl!#!ne ula"acak 
organ!zasyonu kurmak !ç!n tüm 
tara$arın yapısal ve kurumsal 
benl!kler!n! b!r tarafa bırakarak 
karar mekan!zmalarını !"letmeler! 
gerek.” 

ENGELL!LER!N !" BULMASINI SA#LAYACAK 
“DESTEK TEKNOLOJ!LER! 
PROJELER!” WEB!NARI

TÜRK!YE’DE DE#ER ODAKLI MED!KAL 
TUR!ZM!N GÜÇLEND!R!LMES! PROJES! 
���'[NØN������VCTKJKPFG�#O%JCO�6ØTMK[G�
#OGTKMCP�ĴKTMGVNGT�&GTPGüK��VCTCHČPFCP��75*#ĴoČP�
FGUVGüK�XG�2Y%�6ØTMK[GoPKP�FCPČĵOCPNČüČ�KNG�p6ØTMK[GoFG�&GüGT�1FCMNČ�/GFKMCN�6WTK\OKP�
)ØÃNGPFKTKNOGUK�2TQLGUKq�MCRUCOČPFC�QPNKPG�DKT�ÃCNČĵVC[�IGTÃGMNGĵVKTKNFK�
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Dünyadan yakla"ık 70 ülkeden 
3 b!n katılımcının yer aldı#ı 
fuarda, toplam 158 f!rma 

Türk!ye’y! tems!l ett!. 'stanbul 
K!myev! Maddeler ve Mamuller! 
'hracatçıları B!rl!#! ('KM'B) m!ll! 
katılım organ!zasyonu !le gerçekle"en 
fuarda, Türk f!rmaları med!kal c!hazlar, 
ürünler, sarf malzemeler!, hastane 
mob!lyaları, cerrah! ek!pmanlar, 
ortoped!k ürünler, !laç ve yazılım 
ürünler! g!b! COVID-19 sebeb!yle 
önem! g!tt!kçe artan ürünler! de 
serg!leme fırsatı buldu. Aynı zamanda 
Türk!ye standında yer alan dokunmat!k 
ekranda !se)www.turk!shhealthcare.
org)sitesi üzerinden sektör tanıtımı 
yapıldı.

Fuara katılan Aachen Fahr! 
Konsolosu)Dr. Uwe Merkle!n, T.C. 
Düsseldorf T!caret Ata"eler!)Anıl 
Gürtuna Kaya ve %rem Ekmekç!)ile 
birlikte)'KM'B)Yönetim Kurulu 
Ba"kanı)Ad!l Pel!ster,)DA'B 
Yönetim Kurulu Ba"kanı)Ethem 
Tanrıver, 'KM'B Med!kal Kom!tes! 
Ba"kanı ve Yönet!m Kurulu Muhas!p 
Üyes!)Tayfun Dem!r, 'KM'B Denet!m 

Kurulu Üyes!)Kenan Bayta", 
'KM'B 'laç Komitesi Ba"kanı ve T'M 
Delegesi)Orhan Mutlu Topal)ve 'KM'B 
Yönetim Kurulu Danı"manı)Mehmet 
Ahmet Ünlü)katılımcı (rmaları ziyaret 
ederek, ba"arılar diledi.

Türk Med!kal Ürünler!ne 
Talep Artı"ı Var
'KM'B Yönetim Kurulu Ba"kanı Adil 
Pel!ster,)“Sa#lık sektöründe dünyada 
düzenlenen en büyük etk!nl!k olan 
MEDICA Fuarı’na bu yıl 12. defa 
m!ll! katılım organ!zasyonumuzu 
düzenled!k. On b!nlerce k!"!n!n z!yaret 
ett!#! ve yakla"ık 3 b!n katılımcıya 
ev sah!pl!#! yapan, med!kal c!hazlar, 
ürünler, sarf malzemeler!, hastane 
mob!lyaları, cerrah! ek!pmanlar, 
ortoped!k ürünler, !laç ve yazılım 
ürünler!n!n de serg!lend!#! MEDICA 
fuarında Türk!ye m!ll! katılım 
organ!zasyonu dah!l!nde 34 f!rmamız 
ve 124 b!reysel f!rmamız z!yaretç!lerle 
b!r araya geld!. Aachen Fahr! Konsolosu 
Sayın Uwe Merkle!n ve Düsseldorf 
T!caret Ata"eler!m!z Sayın Anıl Gürtuna 
Kaya ve Sayın 'rem Ekmekç!’n!n 

yanı sıra 'KM'B Yönet!m ve Denet!m 
Kurulu Üyeler!m!z !le b!rl!kte 
katılımcı f!rmalarımızı z!yaret ett!k. 
'hracatçılarımızın görü" ve öner!ler!n! 
d!nled!k. B!rl!#!m!z!n faal!yetler! 
hakkında b!lg! verd!k. Med!kal ürünler! 
!hracatımız artmaya devam ed!yor. 
Özell!kle pandem! !le b!rl!kte Türk 
medikal ürünlerine olan talepte artı" 
oldu. Eczacılık ürünleri ihracatımız 
bu yıl on aylık dönemde 1 milyar 153 
milyon dolar olarak gerçekle"ti ve 1 
milyar dolar sınırını a"tı. Geçen yıl 
aynı döneme kıyasla yüzde 20 artı" söz 
konusu,” de#erlendirmesini yaptı.

Med!ca 2021 Çok Renkl!yd!
Bu yılın en öneml! temaları arasında; 
SARS-CoV-2 enfeks!yonundan sonra 
spora dönü", akt!f ya"lanma !ç!n özel 
e#!t!m programları ve spor hek!ml!#! 
!ç!n d!j!tal yen!l!kler de yer aldı.
Dört gün boyunca z!yaretç!ler, sa#lık 
b!l!"!m!, robot!k, laboratuvar tıbbı, 
görüntüleme, cerrah!, f!zyoterap! ve 
ortoped!k teknoloj! g!b! alanlardan 
sayısız yen! teknoloj! ve f!k!rler! 
deney!mled!ler.

MED!CA 2021FUARI’NDA TÜRK RÜZGÂRI
2CPFGOK�PGFGPK[NG�IGÃGP�[ČN�QPNKPG�[CRČNCP��OGFKMCN�ØTØP��GMKROCP�XG�VGMPQNQLKNGT�
CNCPČPFC�FØP[CPČP�GP�ÒPGONK�XG�GP�DØ[ØM�OGFKMCN�UGMVÒTØ�HWCTČ�/'&+%#�������DW�[ČN�������
-CUČO������VCTKJNGTK�CTCUČPFC�#NOCP[CoPČP�&ØUUGNFQTH�MGPVKPFG�Ƃ\KMK�QNCTCM�IGTÃGMNGĵVKTKNFK��
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���s����-CUČO������
VCTKJNGTKPFG�ċUVCPDWN�6KECTGV�
1FCUČoPČP�#DCPVoVC�ċNCÃ�XG�
6ČDDK�%KJC\�5GMVÒTØ�£CNČĵOC�
6QRNCPVČUČ�FØ\GPNGPFK��

'stanbul Ticaret Odası Meclis 
Ba"kanı Sn. Öztürk Oran’ın açılı" 
konu"ması ile ba"layan toplantıya; 

T'TCK Ba"kan Yardımcıları Sayın 
Dr. Asım HOCAO*LU, Sayın Dr. 
Mehmet Hakan FIRAT, DMO Genel 
Müdürü Sayın Mücah!t ÖZDEM'R, 
DMO Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
'smet KESK'N, SGK 'laç Da!re Ba"kanı 
Sayın Dr. 'rfan Tuncay ALKAN, Kamu 
Hastaneler! Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Dr. Hasan ARSLAN, S!v!l Toplum 
Kurulu"ları Ba"kanları ve yetk!l!ler! 
!le b!rl!kte derne#!m!z! tems!len 
Ba"kanımız Met!n Dem!r katılım 

sa#ladı.
Sektörümüzün ödemeler ba"ta olmak 
üzere T'TCK, K.H.G.M., DMO, SGK 
konularında sorunları sunumlar veya 
sorular !le kurum yetk!l!ler!ne !let!ld!#! 
!k! oturum ve !k! bölümden olu"an 
toplantıda konu"macılar ve gündeme 
get!rd!#! konular "unlar oldu:
I. Bölüm 
%laç Sektörü Sivil Toplum Kurulu"u 
Ba"kanları Konu"maları;
Sn. Nez!h Barut, 'E'S 
Sn. Hasan U#ur Ulusoy, T'SD 
Sn. M. Kazım D!nç, SURDER 
Sn. Sonay Gürgen, EDD 
Sn. Zel!ha Baykal, K'TDER 

%laç STK’larının Gündeme 
Get!rd!#! Konular; 
- 'laç f!yatlarının hesaplanmasında 

kurun çok dü"ük kalması, 
- Ödemeler!n gec!kmes!, 
- SUT f!yatları ve ger! ödemeler 
sıkıntısı, (B!rçok ürün SUT ger! 
ödemes!nden çıkarılması)
- Ruhsatlandırmanın çok uzun sürmes!, 
kom!syonların daha sık toplanması 
(!ht!yaç tedar!k!n!, üret!m!, !st!hdamı 
olumsuz etk!l!yor)
- Bazı !laçların f!rmalar tarafından !thal 
ed!lmes! durumunda daha uygun f!yata 
get!r!leb!lecekken SGK tarafından daha 
yüksek f!yata !thal etmes!n!n, kamu 
zararına ve !laç f!rmalarının !thalatını 
olumsuz etk!lemes!, 
- Ar-Ge destekler!n!n artırılması 
gerekt!#!,
- B!yoteknoloj! ürünler!n gel!"t!r!lmes! 
!ç!n destek, te"v!kler!n artırılması ve 
ger! ödeme l!stes!ne alınması gerekt!#!, 
- Yerelle"meye destek ver!lmes!, 

!LAÇ VE TIBB! C!HAZ SEKTÖRÜ
ÇALI"MA TOPLANTISI
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6¸/&'(�MWTWEWNCTČPFCP��ċ/&'4�
MWTWEWUW�XG�1PWTUCN�$CĵMCPČ�����[ČNČ�
CĵMČP�DKT�UØTGFKT�VČDDK�EKJC\�UGMVÒTØPFG�
HCCNK[GV�IÒUVGTOGMVG�QNCP�0-�6ČDDK�
%KJC\NCT�ċVJCNCV�XG�ċJTCECV�5CPC[KK�
XG�6KECTGV�.KOKVGF�ĴKTMGVK�UCJKDK��
UGMVÒTØOØ\ØP�FWC[GPNGTKPFGP�-KO[C�
/ØJGPFKUK�5C[ČP�0GECVK�-#;#�XGHCV�GVVK�

Sektörde ve s!v!l toplum kurulu"larında 
çok eme#! olan merhum 09 Kasım ö#len 
namazında Ankara Kar"ıyaka mezarlı#ında 

defned!ld!. Allah’tan rahmet, a!les! ve sektörümüze 
ba"sa#lı#ı d!ler!z. 

II. Bölüm 
Tıbb! C!haz / Med!kal Sektörü S!v!l 
Toplum Kurulu"u Ba"kanlarının 
Konu"maları; 
Sn. Kemal Yaz, TÜMDEF 
Sn. Met!n Dem!r, SE'S 
Sn. S. Ümit Erol, MASS'AD 
Sn. Ayhan Öztürk, GOBAL 
DERNEKLER 
Sn. Levent Mete Özgürbüz, T. Med!kal 
Mecl!s! 
Sn. Erkan Uçar, D'&S'AD 

Tıbb! C!haz STK’larının 
Gündeme Get!rd!#! Konular; 
- Feragat eden ve etmeyen f!rmaların 
alacak ödemeler!n!n ac!l olarak 
yapılarak kapatılması gerekt!#!, 
alacakların kurdan dolayı er!d!#!. 
- DMO ödemeler!n!n 90 gün vadede 
ödenmed!#!, bunun b!r hukuk! alt 
yapıya ba#lanması gerekt!#!, 
- DMO –Sa#lık Market’te ödeme 
kr!terler!n!n bel!rs!zl!#!, !hale 
aralıklarının uzun olması, sonuçların 
geç açıklanması, küçük f!rmaların 
!halelere katılamaması, SGK’nın 
A-B-C e"leme ba"vurularını geç 
açıklaması neden!yle SM !haleler!ne 
dah!l olunamaması, faturalama 
süreçler!, %7,5 ceza oranının 
yüksekl!#!, tesl!matı süren !haleler 
sırasında tekn!k "artname de#!"!kl!#! 
yapılması ve yen! tekn!k "artnameye 

göre tesl!mat yapılması !stenmes!, 
f!rmaların uhdeler!nde kalmı" olan 
!halelere ha!z ürünler! tesl!m etmeye 
ba"ladıktan sonra anla"ma metn!n!n 
de#!"t!r!lmes! ve f!rmalar tarafından 
kabul ed!lmes!n!n !stenmes!, !hale 
sonuçlarının kapalı olması, kamu 
hastaneler!n!n DMO l!stes!nde olan 
ürünler !ç!n hala açık !hale yapması 
ve do#rudan tem!nle malzeme 
tedar!k etmeye devam etmes!; ödeme 
konusunun !se bel!rs!z olması, 
yazılımsal sorunlar ve tekn!k yetk!n 
personel azlı#ı, 
- SUT f!yatlarının mutlaka rev!ze 
ed!lmes! ve b!r s!steme güncellenmes!, 
- Yen! teknoloj! ürünler!n SUT l!stes!ne 
g!rememes! ve sektörün gel!"!m! 
olumsuz etk!lemes!, 
- Ar-Ge destekler!n!n yeters!z olması, 
- Mal!yetler!n (üret!m, navlun, 
verg!ler, cezalar) artmasının sektörün 
gel!"mes!ne engel oldu#u, 
- 'novasyon olmadan sektörün 
gel!"emeyece#!, 
- Global f!rmaların mal!yetler ve 
ödeme problem! neden!yle Türk!ye 
merkezler!n! kapatarak ba"ka 
bölgeye ba#lamasının f!yat ve tedar!k 
sıkıntısına neden olması, 
- Dünyada tedar!k sıkıntısı varken 
Türk!ye’n!n r!skl! ülke konumunda 
de#erlend!r!lmes! neden!yle tedar!k 
sıkıntısı ya"anması ve yatırım merkez! 
olarak görülmemes!, 

- Yukarıdak! tüm b!lg!ler ı"ı#ında 
tedar!k problem!n!n kaçınılmaz olaca#ı, 
- Sa#lık Market ya"ayan ve gel!"en 
b!r süreç oldu#u !ç!n de#!"en 
uygulamaların DMO sayfalarında 
payla"ılması, 
- Sa#lık Market ekranlarının daha 
kullanıcı dostu olması, 
- Uygulamalar b!rb!r! !le ba#lantılı 
oldu#undan, ortak b!rl!ktel!#! sa#lamak 
adına tüm !lg!l! kurumların ve 
STK’ların katılımı !le ortak toplantılar 
yapılması, 
- B!rçok kurumun farklı uygulaması 
sürec! etk!led!#!nden ortak b!r 
b!rl!ktel!k sa#lamak adına yapılan !dar! 
ve tekn!k gel!"t!rmeler!n tüm !lg!l! 
kurumların (DMO, Sa#lık Bakanlı#ı, 
KHGM-T'TCK, Mal!ye Bakanlı#ı, SGK, 
vs.) STK’ların görü"ü alınarak ortak 
hareket etmeler! ve yapılan de#!"!kl!kler 
!ç!n mutlaka geç!" süres! ver!lmes!.
Mal!ye Bakanlı#ı yetk!l!ler!n!n katılım 
sa#lamadı#ı toplantıda, ödeme 
konusunda net b!r b!lg! alınamadı. 
'dar! konularda genel yakla"ım fazla 
sorun olmadı#ı "ekl!nde !d!. Münferit 
olabilecek sorunlar yanı sıra tekn!k 
konularda uzmanlar olmadı#ından 
sorunların ara"tırılıp çözüme 
ula"tırılması !ç!n kurum yetk!l!ler! 
tarafından not alındı. Tüm kurumların 
ortak çalı"ması öner!s!ne her kurum 
olumlu yakla"sa da SGK’nın ger!de 
kalmayı terc!h ett!#! görüldü.

SEKTÖRÜMÜZÜN 
ACI KAYBI 
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YEN! NES!L  
ÇALI"MA  
MODEL!:
H!BR!T 

ÖZNUR SELÇUK 
IK Danı!manı & Takım Koçu 

11 MART 2020 SANIYORUM 
HEP"M"Z"N HAYATINDAK" EN 
KR"T"K GÜNLERDEN B"R"YD". 
“TÜRK"YE’DE "LK COV"D-19 VAKASI 
TESP"T ED"LD"!” HABER"N" "LK 
DUYDU#UMUZ ANDA HAYATIMIZIN 
BU KADAR DE#"$EB"LECE#"N" K"M 
TAHM"N EDEB"L"RD"?

Y 
 
akla!ık "k" sened"r dramat"k uçlarda ya!ıyoruz hayatı… 
Ba!langıçta hızla hayatımıza g"r"p çıkaca#ını zannett"#"m"z 
pandem" b"z" b"r türlü terk edemed". Bu durum b"z" bel"rs"zl"k 

kavramıyla yüzle!t"rd" ve hem k"!"sel hem de çalı!ma hayatımızda b"r 
denge arayı!ına "tt". $!te bu noktada b"rb"r"ne taban tabana zıt "k" çalı!ma 
model"n"n ortaklı#ı olan “H!br!t Çalı"ma” çözümü ortaya çıktı.
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H!BR!T ÇALI"MA NED!R?
TDK sözlü#ünde “H"br"t”, Fransızca 
“Hybr"de” kel"mes"nden Türkçeye 
geçm"!t"r ve melez anlamına gel"r. 
Teknoloj"dek" kullanımı "se “"k" farklı 
güç kayna#ının b"r arada bulunması” 
!ekl"nded"r. 

H"br"t çalı!ma model", uzaktan çalı!ma 
"le oldukça fazla karı!tırılan b"r kavram. 
Uzaktan çalı!ma model", çalı!anın 
tüm "!ler" tamamen of"s dı!ında 
yürütmes" anlamına gel"rken h"br"t 
çalı!ma model"nde, çalı!an "!veren"n 
bel"rled"#" günlerde of"ste çalı!ır. 
Kalan zamanlarda "se of"s dı!ında 
d"led"#" ortamda çalı!makta özgürdür. 
H"br"t çalı!ma “yarı ev, yarı of!s” 
çalı!ma%s"stem" olarak da özetleneb"l"r. 

Tamamen uzaktan çalı!ma ve tamamen 
of"ste çalı!ma düzenler" arasında 
seç"m tartı!maları süredursun, 
bazı !"rketler poz"syonlara göre 
de#"!en çalı!ma modeller"n" aynı 
anda hayata geç"rmeye ba!ladı b"le… 
Massachusetts Ün"vers"tes"’nden Prof 
Jon Kabat-Z"nn’"n ded"#" g"b" “Dalgaları 
durduramazsınız, ama sörf yapmayı 
ö!reneb"l"rs"n"z.”

KUYRU#U D!K TUTMAYA 
ÇALI"MAK
Pek", çalı!anların f"z"ksel olarak beraber 
oldu#u ortamlarda b"le aynı hedefe 
do#ru ko!malarını sa#lamak bu kadar 
zorken, bu s"stemde bunu sa#lamak 
nasıl mümkün olacak?

$!te bu noktada kel"men"n Lat!nce%aynı 
anlama gelen%hybr!da#sözcü#ünden 
türed"#"n" ve Esk" Yunanca 
“ölçüyü a!ma, küstahlık, azgınlık” 
sözcü#ünden alıntı oldu#unu 
da hatırlatalım.% H"br"t s"steme 
geçmel"y"z, ça#a ayak uydurmalıyız 
derken yanlı! yapmayalım. Her !"rket 
her organ"zasyon bu s"steme uygun 
olmayab"l"r. S"stem" b"r bütün olarak 
dü!ünmek ve "y"le!t"rmek lazım. 
Bo#azınıza kadar battıysanız kuyru#u 
d"k tutmaya çalı!mayın. 

Sah", Mesnev"’de geçen kuyru#u 
d"k tutma h"kayes"n" b"l"r m"s"n"z? 
Ormanın b"r"nde sürekl" d"#er 
hayvanlara musallat olan b"r fare 
ya!armı!. Fareden çok çeken hayvanlar 
günün b"r"nde toplanmı! ve ondan 
kurtulma görev"n" ezel" dü!manı 
ked"ye verm"!. Ked" ve fare arasında 

hızlı b"r kovalamaca ba!lamı!. En 
sonunda dümdüz b"r ovanın ortasında 
kaçacak yer" kalmayan fare yalnız 
ba!ına otlamakta olan b"r "nek görmü!. 
Nefes nefese "ne#"n yanına do#ru 
ko!mu! ve ba!lamı! onu saklaması 
"ç"n yalvarmaya. “Pek", pek". Uzatma 
da geç !öyle arkama” dem"! "nek. 
Fare arkasına geç"nce "nek p"sl"#"n" 
üzer"ne bırakmı!. Fare p"sl"#"n "ç"nde 
kaybolmu! kaybolmasına da, d"k 
kuyru#u dı!arıda kalmı!. Kuyru#u 
gören ked", tuttu#u g"b" farey" p"sl"kten 
çıkarıp oracıkta yem"!. 

Mevlâna bu h"kâyeden üç !ey anlamak 
lazım d"yor:

B!r: Sana her ‘!ey’ atan sen"n dü!manın 
de#"ld"r.

$ki: Sen" ‘!ey’den çıkaran herkes dostun 
de#"ld"r.

Üç: Bu kadar ‘!ey’"n "ç"nde kuyru#u d"k 
gezmen"n alem" ned"r?

C!N "!"EDEN ÇIKTI!
“H"br"t çalı!ma” belk" "deal b"r düzen 
sayılab"l"r, çünkü esnekl"k ve sosyall"k 
dı!ında ba#ımsızlık da "çer"yor. Çalı!an 

açısından bakıldı#ında, nerede ve ne 
zaman çalı!ılaca#ı konusunda k"!"ye 
daha fazla özgürlük ver"yor. Bununla 
b"rl"kte evden çalı!manın "!/ya!am 
denges"ne olumsuz etk" ett"#" sonucunu 
payla!an ara!tırmalar da az de#"l. 

Çalı!anın karakter"nden, poz"syonun 
gerekl"l"kler"ne kadar farklı etmenler 
de bu çalı!maya bakı!ı !ek"llend"r"yor. 
Y"ne de bu karma modele hızla adapte 
olacak k"!"ler"n ortak bazı özell"kler" 
bulunuyor.  
 
Bunlar: 
Q�Göreve odaklı ve kend! kend!n! 

mot!ve edenler
Q�K!"!sel sorumluluklarının 

farkında ve öz d!s!pl!n! yüksek 
olanlar

Q�Hem yüz yüze hem de o%!ne 
güçlü !l!"k! kurab!lenler

Q�Hızla ger! dönü" yapan ve 
!n!s!yat!f kullanab!lenler

Q�Teknoloj!ye yatkın olanlar

Q�Stres! yöneteb!len ve ps!koloj!k 
dayanıklılı&ı güçlü olanlar
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Bu özell"klere sah"p olmayan 
çalı!anların yo#un hayal kırıklı#ı ve 
sonrasında da tükenm"!l"k ya!adı#ı 
gözlemlen"yor ve ne yazık k" bu durum 
performans dü!üklü#ü, "!ten çıkma ya 
da çıkarılma "le sonlanab"l"yor. Tab"" bu 
durumu tet"kley"p kontrolü mob"nge 
vardıran !"rketler" de unutmayalım!

UZAKTAN VEYA H!BR!T  
ÇALI"MAYA KARAR  
VERD!N!Z, PEK! 
KURULU"UNUZ BU 
DE#!"!ME HAZIR MI?
D"yel"m k" s"stem"n"z, kurulu!unuz bu 
yapıya çok uygun. Hem yen" çalı!ma 
model"n"n !"rketler"n ver"ml"l"k ve 
kârlılık oranlarını artırdı#ı sonucuna 
ula!an b"rçok ara!tırma da var. Pek" 
nereden ba!layacaksınız? 

Herhang" b"r uzaktan çalı!ma ortamına 
geçerken çe!"tl" tekn"k / sosyal faktörler 
ve d"kkat ed"lmes" gereken bazı 
noktalar oldu#unu b"lel"m.

Q�Ortak donanım ve yazılım 
araçları ed!n!n. Öncel"kle tüm 
çalı!anların ula!ılab"l"r olması, "! 

süreçler"n"n aksamadan süreb"lmes" 
açısından çok öneml"d"r. Bu 
yüzden, teknoloj"ye yatırım yaparak 
kes"nt"s"z "let"!"m"n sa#lanması 
gerek"r. Çalı!anların "nternet"n 
yanı sıra etk"l" "let"!"m ve üretken 
olab"lmeler" amacıyla "ht"yaç 
duydukları gerekl" donanım ve 
yazılım araçlarına da sah"p olması 
gerekmekted"r. Bunlar, çalı!anların 
ek"p arkada!ları, payda!ları ve 
mü!ter"ler"yle "let"!"m kurmak ve 
b"rl"kte çalı!mak "ç"n kullanab"lece#" 
hem yerel hem de bulut tabanlı b"r 
d"z" uygulamadır. Bu araçlardan 
en yaygın olarak kullanılan anlık 
mesajla!ma ve v"deo konferans 
uygulamalarıdır.

Q�Arka plandak! önlemler! 
unutmayın. $! ver"ler" "nternet 
üzer"nden aktarıldı#ı ve ço#unlukla 
çalı!anların k"!"sel c"hazları ve k"!"sel 
a#ları üzer"nden er"!"ld"#" "ç"n, 
güvenl"k de çok öneml" b"r husus 
hal"ne gelmekted"r.

Q�Çalı"ma yönergeleri olu"turun. 
H"br"t çalı!mada kar!ılıklı güven ve 
empat" oldukça öneml"d"r. Yönet"c" 

ve çalı!anlar arasındak" kar!ılıklı 
anlayı! ve do#ru "let"!"m, güven 
dolu b"r "! ortamının temel"d"r. 
Planlanmı! toplantılar "le "lerleme 
tak"b" sa#layın ve k"!"ye sorumluluk 
veren yakla!ımı ben"msey"n. B"r 
önlem olarak kurulu!lar, çalı!anların 
hesap vereb"l"rl"#"n" ve sürekl" 
üretkenl"#" sa#lamak amacıyla 
uzaktan çalı!mayı yöneten kılavuz 
"lkeler bel"rlemel"d"r. Bunlar, çalı!ma 
saatler", durum güncellemeler" g"b" 
konuları kapsayab"l"r. 

UZAKTAN ÇALI"IR 
YAKINDAN !LG!LEN!R!Z!
Sadece donanım ve yazılım araçları 
yetmez; tamamen uzaktan veya h"br"t 
çalı!an b"r "!yer" ortamına geçmeden 
önce, kurulu!lar "! sürekl"l"#"n" 
ve çalı!an üretkenl"#"n" sa#lamak 
amacıyla bazı sosyal gereks"n"mler" 
de göz önünde bulundurmalıdır. 
Daha ölçüleb"l"r, tak"p ed"leb"l"r ve 
ger"b"ld"r"m kültürüne odaklı b"r yapı 
olu!turmak "ç"n de kapsamlı b"r hazırlık 
!art. 

Özell"kle a!amalı geç"!"n oldu#u bu 
süreçte hem çalı!anlarımıza hem 
yönet"c"ler"m"ze hem de süreçler"m"ze 
odaklanmamız gerekecek. Bu sayede 
yönet"c" ve l"derler"m"z davranı!sal 
"ç görü sah"b" olurken b"r yandan da 
mot"vasyonları ve bu mot"vasyonlarının 
davranı!ları üzer"ndek" etk"ler"n" fark 
edecekler. Bu noktada kend"ler"n" 
gel"!t"rmeler" adına koçluk yapmak, 
de#"!"m ya da d"j"talle!me süreçler"nde 
kar!ıla!tıkları paradokslar kar!ısında 
b"reysel olarak mentorluk deste#" almak 
organ"zasyonlar "ç"n kr"t"k olacaktır. 

Organ"zasyonları gelece#e hazırlamak 
"ç"n artık daha yalın, daha hızlı, daha 
esnek ve sorumluluk alan yakla!ımlar 
ön plana çıkıyor. Bu yakla!ım, "!ler" 
en "nce ayrıntısına kadar "ncelemek 
yer"ne, "!"n yarattı#ı etk"ye odaklanarak 
planlama ve "lerleme tak"b"n" sa#lamak 
demek. Ortak amaç ve de#erlerde 
b"rle!"yor olmak, açık ve !e&af b"r 
"let"!"m, empat", net tanımlanmı! 
hede'ere ve anahtar sonuçlara 
odaklanmak, "novasyon, d"j"talle!me, 
ek"p ba#lılı#ı, f"k"r b"rl"#" olu!turacak 
s"stemler "n!a etmek önem kazanıyor. 
Çünkü takımlar b"rl"kte çalı!ır, ver"ml" 
ve güvenl" b"r !ek"lde "! üret"rlerse, 
uzaktan çalı!ma ortamı ba!arılı 
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sayılab"l"r. 

Bu model"n bütünsel yakla!ımı dört 
eyleme odaklanıyor. Potans"yell"m"z" bu 
dört ba!lık "çer"s"nde de#erlend"rmek, 
güçlü alanlarımızı ve b"rl"kte nasıl 
çalı!tı#ımızı görmek "ç"n b"r ba!langıç 
olacak. 

1. Stratej"k dü!ünme, ö#renme ve 
karma!ık yapıyı yönetme odaklı b"r 
AMAÇ

2. Çe!"tl"l"k barındıran, "l"!k" 
a#ları ve "! b"rl"kler" gel"!t"ren, 
ba#lılık yaratan, "nsan odaklı b"r 
B$RLE'T$RME

3. De#"!"m" yöneteb"len, r"ske 
g"reb"len, yılmaz ve eylem odaklı b"r 
HIZLANMA

4. Etk" odaklı, yapıcı de#"!"m" 
destekleyen b"r BA'ARI

("md" kend"n"ze sorun: 
“Organ!zasyonumu gelece&e 
ta"ımak !ç!n; neye ba"lamalıyım, 
ney! bırakmalıyım ve neye devam 
etmel!y!m?”

ORMAN METAFORUNU 
HATIRLAYALIM 
B"r ormanın tepe örtüsü kolonlarla 
yükselt"lm"!, güne! enerj"s" toplayan 
b"r çayır g"b"d"r. Fakat toplanan 
enerj"n"n büyük b"r kısmı, görev" bu 

çayırı mümkün oldu#unca yukarıda 
tutmak olan kolonlara, yan" gövdeye 
harcanır. Buna kar!ın a#açlar yere yakın 
olsaydı ve bu sayede gövdeye enerj" 
harcamak zorunda kalmasaydı, çok 
dü!ük sev"yede enerj" "le ya!ayab"l"rd". 
A#açların yüksekl"kler"n" sınırlamak 
konusunda b"rb"rler"yle anla!tı#ı b"r 
senaryoda her b"r" daha az enerj" 
tüket"rd" ve b"r bütün olarak orman, 
daha ver"ml" b"r yer hal"ne gel"rd".%Fakat 
h"çb"r a#aç, yüksekl"k rekabet"n" göz 
ardı etmey" göze alamadı.

$!te bu noktada “Rekabet ver"ml"l"k 
yaratır.” "fades", telk"n ed"lenden farklı 
b"r ders vermekted"r. B"yoloj"k rekabet 
k"m" zaman ahmakça mal"yetlere ve 
toplu yok olu!lara sebep olab"l"r.

DO#ADAK! BU REKABETTEN 
NE Ö#RENEB!L!R!Z?
Davranı!çı $kt"sat konusunda 
çalı!maları "le b"l"nen Robert H. Frank 
tarafından ortaya konulan “Darw!n’!n 
Takozu” kavramı, b"reysel te!v"k 
mekan"zmaları "le toplumsal hede'er"n 
b"rb"r"nden ayrıldı#ı durumları 
açıklamaktadır. Öncü do#a b"l"mc" 
Charles Darw"n’"n do#ada açıkça te!h"s 
ett"#" üzere, b"reysel kı!kırtmalar ço#u 
zaman "nsanlar "ç"n de muhakeme 
ve kararlardak" s"stemat"k sapmalara 
sebep olurlar.

Tam olarak bu noktada, kavram 
b"ze "nsan olmanın özünü b"r 
kez daha hatırlatıyor. B"reysel 
menfaatler pe!"nde ko!arken ver"ms"z 
rekabetler gel"!t"r"leb"lece#" gerçe#"n" 
unutmayalım. Sonuçta 10 b"n nes"ld"r 
ek"p sa# kalımını uyum ve düzen 
"ç"nde sa#lamayı ba!ardık. ("md"yse 
seçenekler"m"z !unlar; ya mevcut 
yen" düzen"n a#açlar g"b" olmasına 
"z"n verece#"z ya da daha "y" get"r"ler 
elde edeb"lmek "ç"n b"rl"kte hareket 
edece#"z. 

Yan" demem o k"; dönü!ü olmayan b"r 
sürec"n ba!ladı#ı a!"kâr! Hayatta kalma 
çabamız da anla!ılab"l"r b"r !ey. Ha b"r 
de !u kuyru#u d"k tutmayı bırakalım!

Kaynaklar:

https://hbrturk"ye.com/blog/e-k"tap-"nsan-odakl"-
cev"k-performans-yonet"m"

https://www2.delo"tte.com/tr/tr/pages/human-
cap"tal/art"cles/COVID-19-sonras"-yen"-cal"sma-
hayat"na-haz"r-m"s"n"z.html

https://hbrturk"ye.com/sponsorlu-"cer"k/h"br"t-
cal"sma-"le-hayatlar"m"z-rad"kal-b"r-sek"lde-
deg"s"yor

https://kolay"k.com/blog/h"br"t-cal"sma-model"-
ned"r-nas"l-uygulan"r/

http://ef"lyay"nev".com/wp-content/
uploads/2021/03/DARWIN_EKONOMISI.pdf



B!L!"!M

'MKO�-CUČO�#TCNČM�����32

PINAR KAB!L / Bili!im Teknolojileri Mühendisi
                          TÜB"DER Ba!kanı
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HASTALIKTA VE 
SA"LIKTA 
HiBRiT DÖNEM
Covid-19 pandemisi 
FØP[CPČP�DKTÃQM�UKUVGOKPK�
FGüKĵVKTFK��7\WP�\COCPFČT�
IGNGEGMVGMK�DKT�W[IWNCOC�
OQFGNK�QNCTCM�MCDWN�GFKNGP�
VGNG�VČR��PGTGFG[UG�DKT�
IGEGFG�IØPEGN�DKT�W[IWNCOC�
OQFW�JCNKPG�IGNFK��

S 
 
a!lık sektöründe p"lot 
bölgelerde uygulanan tele 
tıp adıyla b"l"nen ‘Uzaktan 

Sa!lık H"zmetler"’n"n önem" bu 
dönemde çok daha fazla anla#ıldı ve 
bu alanda gereken yatırımların ve 
"y"le#t"rmeler"n yapılması, s"stem" 
kullanacak uzman tekn"k personel ve 
hek"m yet"#t"rmen"n gerekl"l"!", b"rçok 
ülken"n "lk öncel"kler"nden b"r"s" oldu. 
Günümüz teknoloj" gel"#"m evr"m"ne 
bakıldı!ında, zaman, mekân ve 
f"z"ksel güç "steyen "#ler"n büyük b"r 
kısmını atık c"hazlara terk etmeye 
ba#landı!ını söylemek mümkün. 
H"br"t çalı#ma model" olarak l"terature 
g"ren bu kavram, Cov"d-19 pandem"s" 
sırasında birçok sektörün tercih 
etti!i bir yöntem olarak benimsendi. 
Google, M"crosoft, Tw"tter, H"tach", 
Apple, Amazon, Chevron, Salesforce, 
Spot"fy g"b" dünyanın dev #"rketler", 
h"br"t çalı#ma model"n" ben"mseyen "lk 
kurumlar olarak örnek te#k"l ett". Pek" 
sa!lı!ımız bu kadar tehd"t altındayken 
ve bu tür salgınlar "le sa!lık 
h"zmetler"ne f"z"ksel olarak ula#manın 
her geçen gün zorla#tı!ı gerçe!" "le yüz 
yüzeyken h"br"t çalı#ma model"nden 
nasıl faydalanaca!ız?

6$÷/,.�+ù=0(7/(5ù1'(�
'g1húh0�
Sa!lık h"zmetler"nde h"br"t, yüz 
yüze sa!lık h"zmetler"n"n tele sa!lık 
"le b"rl"kte yapılmasını "fade ed"yor. 
H"br"t sa!lık h"zmetler", salgın "le 
gündem"m"ze g"rd" ve hastaneler, 
yüz yüze tedav" uygulamaları "le 
tele sa!lık uygulamaları b"rl"kte 
de!erlend"r"lmeye ba#landı. 
Nesneler"n "nternet" den"len kavram 
"le artık var olan b"rçok e#ya akıllandı. 
G"y"leb"l"r teknoloj"ler, z"h"n gücünün 
yönet"m"nde olu#an duyuları beyne 
"leten protezler, t"tan"um kem"kler, 
yapay zekâ hek"mler ve teknoloj"n"n 
an "t"barıyla geld"!" son s"stem h"br"t 
amel"yathanelerde yapılan robot"c 
cerrah"ler "le sa!lık sektöründe 
endüstr" 4.0 dan çok daha "ler" 
sev"yelerde teknoloj" kullanılmaya 
ba#landı. Teknoloj"y" en "y" #ek"lde 
kullanan sa!lık s"stemler"nde, 
otomasyonun sunmu# oldu!u 
kolaylıklar net"ces"nde az "nsan, 
çok "# prens"b" "le kısa sürede b"rçok 
hastanın ve hastalı!ın "y"le#me sürec" 
hatasız #ek"lde gerçekle#eb"lmekted"r. 
Büyük verinin sa!lık sisteminde 
ortak üretimi ve kullanımı- örne!"n 
PACS (Görüntü Ar#"vleme S"stem"), 
RIS (Radyoloj" B"lg" S"stem"), HIS 
(Sa!lık B"lg" S"stem"), CIS (Kl"n"k 
B"lg" S"stem") GIS (Co!raf"k B"lg" 
S"stem") g"b" büyük ver"n"n toplandı!ı 
havuzlar, h"br"t yöntemlerin 
geli#imin"n ve ver"ml"l"!inin artması 
"le mal"yetler"n de oldukça dü#mes" 
sa!lanab"lmekted"r. 
Geçen yıl yapılan çok sayıda 
çalı#ma, özel s"gortadan gelen tele 
sa!lık talepler"nde buna kar#ılık 
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gelen b"r artı#la b"rl"kte tele sa!lık 
kullanımının ne ölçüde arttı!ını 
gösterm"#t"r.$Ara#tırma f"rması 
Forrester, hastaların 2020’de 1 
m"lyardan fazla sanal bakım 
z"yaret" kaydett"!"n" tahm"n ed"yor. 

7h0�7(/(�7,3/$5�7(/(�
6$÷/,.7,5��$1&$.�7h0�
7(/(�6$÷/,./$5�7(/(�7,3�
'(÷ù/'ù5���
Tele sa!lık, sa!lıkla "lg"l" tüm b"lg"ler" 
kapsayan gen"# b"r ter"md"r. Tele 
sa!lık; sa!lıkla "lg"l" e!"t"m, te#h"s, 
tedav" sa!lama ve ayrıca çe#"tl" sa!lık 
sorunları hakkında farkındalık yaratma 
konusunda tele tıptan daha gen"# b"r 
kavramdır. 
Sa!lık sektöründek" uzaktan h"zmet"n 
adı olan tele tıp teknoloj"ler"n"n 
tanımını "se sa!lık uzmanları hastalara 
teknoloj"n"n "mkanlarını kullanarak 
"nternet üzer"nden gel"#t"r"len 
uygulamalar, g"y"leb"l"r teknoloj"ler 
veya nano robotlar "le ula#ıp, gerekl" 
te#h"s ve tedav"ye yöneteb"lecekler" 
platformların kullanımı #ekl"nde 
yapab"l"r"z. 
Bu s"stem sa!lık ek"b"ne, elektron"k 
sa!lık kayıtlarıyla (EHR’ler) 
entegrasyon, sa!layıcıların test 
sonuçlarını daha hızlı kar#ıla#tırmasını, 
hasta geçm"#"n" gözden geç"rmes"n" ve 
sayfalarca kâ!ıt arasında dolanmadan 
ayrıntılı de!erlend"rmeler yapmasını 
sa!lar. Hem donanımsal hem de 
yazılımsal uygulamaların sıkça 
kullanıldı!ı bu sistemde; ver"ler"n 
toplanması, ölçeklend"r"lmes" ve 
korunması da önem arz etmekted"r. Tele 
tıp teknolojisinin tüm avantajlarından 
faydalanmadan önce sa!layıcıların, 
ki#isel sa!lık bilgilerini (PHI) payla#mak 
için güvenli bir platforma sahip 
olması gerekmektedir. HIPAA (1996 
tar"hl" Sa!lık S"gortası Ta#ınab"l"rl"k 
ve Sorumluluk Yasası) ve d"!er g"zl"l"k 
düzenlemeler" do!rultusunda hassas 
k"#"sel sa!lık b"lg"ler"n"n korunması 
gereken sa!lık çevreler"nde ver" 
güvenl"!" en öneml" unsurdur. Sa!lık 
kurulu#ları, a!larında bulunan çok 
sayıda de!erl" ver" sebeb"yle s"ber 
suçluların en büyük hede%er"nden 
b"r"d"r. Bu durum güçlü a! güvenl"!" 
özell"kler" ve denet"ml" er"#"m hakkı 
yönet"m" "çeren uçtan uca b"r yakla#ım 

gerekt"r"r. &"freleme g"b" ver" koruma 
teknoloj"ler", tele tıp IoT c"hazlarının ve 
d"!er uç noktaların üzer"nden "let"len 
hasta b"lg"ler"n"n korunmasına yardımcı 
olab"l"r. HIPAA uyumlu b"r tele sa!lık 
stratej"s", ver"ler" b"r uç sunucuda 
bulundurmayı ve ver"ler"n buluta 
gönder"lmes"n" "çereb"l"r.
Tele tıp uygulamalarının temel olarak 
3 model üzerinden gerçekle#ti!i kabul 
edilmektedir:
Q Uzaktan Mon"tör"zasyon 

(Remote Mon"tor"ng): Bu modelde 
hastanın gündel"k ya#amı "çer"s"nden 
elde ed"len tıbb" ver"ler teknoloj" 
yardımıyla mon"tör"ze ed"l"r.

Q�Sakla ve $let (Store and 
Forward): Tıbbi verilerin daha 
sonra incelenmek üzere saklanması 
ve inceleyecek kl"n"syene 
"let"lmes"d"r. Patoloj" ve Radyoloj" 
alanındak" çalı#malar genelde bu 
model "le gerçekle#"r.

Q�Etk"le#"ml" Gerçek Zamanlı 
Uygulamalar (Interact"ve Real 
T"me Appl"cat"ons): Hasta ve 
kl"n"syen gerçek zamanlı olarak 
"let"#"m kurar ve b"lg" alı#ver"#"nde 
bulunurlar. Bu uygulamalar 
ba#langıçta daha çok hastanın b"r 
sa!lık merkez"nde oldu!u fakat 
bu merkezde "lg"l" uzman hek"m"n 
bulunmadı!ı durumlarda “"n 
s"te” olarak ba#lamı#tır. 'let"#"m 
teknoloj"ler"n"n gel"#mes" ve sa!lık 
merkezler"ne er"#"m güçlü!ü g"b" 
durumlar neden"yle hastanın sa!lık 
merkez"nde bulunmadı!ı “o( 
s"de” tele tıp uygulamaları g"derek 
yaygınlık kazanmı#tır. Y"ne erken 
uygulamalarda telefon üzer"nden 
h"zmet sunumunun (POTS- Plane Old 
Telephone Serv"ce) a!ırlıklı olmasına 
kar#ın, teknoloj"k "lerleme "le 
b"rl"kte günümüzde v"deo konferans 
(görüntülü konu#ma) yöntem" 
a!ırlıklı olarak kullanılmaktadır. 
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Sa!lık sektöründe h"br"t çalı#ma 
asıl cerrah" uygulamalarda kend"n" 
gösterm"#t"r. H"br"t amel"yathane, 
gel"#m"# tıbb" görüntüleme 
s"stemler" ve tıbb" c"hazların aynı 
anda kullanılab"ld"!" yen" konsept 
amel"yathane odalarını "fade 
etmekted"r. 'leri teknolojik imkanlara 
sahip h"br"t amel"yathanelerde 
gerçekle#t"r"len DaV"nc" robotu "le 
son derece karma#ık b"r robot"k 
teknoloj"n"n ürünü olan robot"c cerrah" 
uygulamaları yapılmaktadır. H"br"t 
s"stem teknoloj"s" kullanılmasıyla, 
önceden b"rkaç kez yapılmak zorunda 

kalınan amel"yatlar tek b"r sefere 
"nd"rgenerek, operasyonların çok 
daha kısa sürede gerçekle#mes" 
ve olab"lecek kompl"kasyonların 
önlenmes" konularına çözüm 
olmu#tur. H"br"t amel"yathanelerde 
h"br"t hem#"reler, h"br"t hek"mler 
ve canlı kanlı hek"mler"n kullandı!ı 
"ler" teknoloj"k c"hazlar "le geleneksel 
amel"yatlarda on be# k"#"n"n bulunması 
gereken operasyonlarda artık üç dört 
ki#inin bulunması yeterli gelmektedir. 
Tabii buradaki en büyük handikap, 
h"br"t amel"yathanelerdek" teknoloj"k 
ürünler" kullanab"lecek n"tel"kl" 
mühend"sl"k v"zyonuna sah"p sa!lık 
ek"b"n"n ve hek"m"n yeterl" sayıda 
olmamasıdır. Hek"mler"m"z"n "y" 
b"r tıp e!"t"m"n"n yanında, b"l"#"m 
ve teknoloj" konularında da "ler" 
sev"ye e!"t"m almaları, robot"k 
cerrah"de kullanılan teknoloj"lere 
hâk"m #ek"lde cerrah" müdahale 
yapmalarının gerek ve yeter ko#ulu 
sayılır. C"hazın yönet"m" ve kullanımı 
ve elde ed"lecek ba#arı hek"m"n 
el becer"s"yle b"rl"kte, teknoloj"ye 
olan yatkınlı!ı "le do!ru orantılıdır. 
Ülkemiz h"br"t amel"yathanelere 
sah"p olan ülkeler arasında dünyada 
"lk sıralarda yer almaktadır. Yet"#m"# 
uzman ek"b" "le en "ler" sev"ye 
amel"yatlar çok kısa sürelerde ba#arı "le 
gerçekle#eb"lmekted"r.
H"br"t amel"yatlar, günümüz 
teknoloj"s" olan 4G "le er"#"m hızının 
yeters"zl"!" dolayısıyla ne yazık k" 
yapılamıyor. Ancak gelecek "nternet 
teknoloj"s" 5G "le uzaklar yakın olacak 
ve mesafe ba!ımsız operasyonlar 
yapılab"lecek. Bunun "lk örne!"n" Ç"n 
Halk Cumhur"yet"’nde gördük. Pek"n 
merkezl" PLAGH Hastanes"’nde 
bulunan b"r hastayı Dr. L"ng Zh"pe", 
3 b"n k"lometre uzaklıkta bulunan 
güney Ha"nan’dak" kl"n"kten 
yöneterek, hastanın beyn"ne 
b"r nörost"mülatör yerle#t"r"ld". 
Ülkemizde bu tür amel"yatları 
yapab"lecek yetenekte çok de!erl" 
hocalarımızın oldu!u a#"kâr; ülke 
olarak altyapı networkümüzü en ileri 
seviye hıza ula#tırmayı ba#ararak, 
kal"tel" b"r tanıtım yapıp onları 

desteklersek dünyanın sa!lık üssü 
olab"lecek düzeydey"z.
Payla#tıkça her #ey ço!alır prens"b"yle, 
v"ral enfeks"yonlar da mücadelede 
kullanılan yöntemler de ço!alıyor. 
Dünya Bankası’nın ver"ler"ne göre 
dünya nüfusunun 7 m"lyar 675 m"lyona 
ula#tı!ı günümüzde, sa!lı!ımızı 
tehd"t eden etkenler"n her geçen gün 
ço!alması, tem"z su sorunu, gıda 
sektöründek" yozla#ma, ekonom"k 
ko#ulların her geçen gün kötüye g"d"#" 
g"b" b"rçok olumsuz etk" "nsanlı!ın 
ruh ve beden sa!lı!ını bozmaya 
yet"yor. Sa!lık h"zmetler"ne ula#ımın 
adalets"zl"!", devletler"n ve özel 
s"gorta #"rketler"n"n kapsamlarının 
yeters"zl"!" ne yazık k" herkese e#"t 
mesafede e#"t kal"tede ve e#"t ölçüde 
tedav"n"n ula#ımının önünde engeller 
olu#turuyor. 
Tüm bunları göz önüne aldı!ımızda, 
teknolojinin tüm imkanlarını 
kullanarak, sa!lık h"zmetler"n"n 
ekonom"k ve ula#ılab"l"r olmasına 
fayda sa!layacak her tür olu#umun 
desteklenmes" gerek"r. Yapısal 
olarak teknoloj" altyapı networkünü 
gel"#t"r"p, 5G teknoloj"s" "le mesafes"z 
sa!lık konusunu çözdü!ümüzde, 
gelecek nes"llere daha güzel b"r ülke 
bırakab"lece!"z.  
Tele sa!lık s"stemler"n"n,  
g"y"leb"l"r c"hazların, uzaktan hasta 
tak"p s"stemler"n"n her geçen gün daha 
kullanılab"l"r olması, yüz yüze sa!lık 
h"zmet"n"n, tele sa!lık uygulamaları 
"le b"rl"kte kullanımını artıracak ve 
h"br"t sa!lık h"zmet" hayatımızda 
daha fazla yer alacaktır. Pandem" 
sonrası$hastaneler"n normal h"zmet 
vermes" "le tele sa!lık kullananların 
sayısı dü#se de tele sa!lık kalıcı olarak 
hayatımızda var olacaktır. Doktorun 
her zaman $$hastasını görmes", f"z"ksel 
olarak muayene etmes" mutlaka 
gerekecekt"r. D"!er taraftan tele sa!lık 
teknoloj"ler" "le yapılab"lecek b"rçok #ey 
vardır. Bu nedenle "k" bakım model" 
b"rb"r"n" tamamlayıcı özell"klere 
sah"pt"r. Bundan sonra da sa!lık 
h"zmet"n"n yen" #ekl" h"br"t sa!lık 
h"zmet" olarak devam edecekt"r.

Kaynak: 
https://www.steto.com/tr/teletıp-ned"r
https://healthtechmagaz"ne.net/art"cle/2021/01/what-does-hybr"d-telehealth-care-model-look
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950’l! yıllarda "ngiltere’de 
yapılan Tav!stock ara#tırmaları 
b!r !#! kolayla#tıran teknoloj!k 

dokunu#ların her da!m çalı#an 
memnuniyetini artırmadı$ına dair 
kanıtlar sunan önemli ara#tırmalardan 
biri olarak l!teratürde yer!n! aldı. 

II. Dünya Sava#ı sonrası, Tav!stock 
Kömür Maden!’nde yapılan teknoloj!k 
de$!#!m!n #!rket yapısı üzer!ndek! 
etk!ler!n! ara#tıran ara#tırmacılar, 
!#ler! kolayla#tırması umuduyla 
süreçlere !l!#k!n b!r takım teknoloj!k 
de$!#!mlere yer verm!# ve sonuç olarak 
esk! düzenden tamamen kopmanın 
yaratab!lece$! etk!ler! gözlemleme 
fırsatı bulmu#tur. "#yerinde yüz yüze 
temas edeb!len, yardımla#an, yetenek 
ve yetk!nl!kler!ne ba$lı olarak kend! 
aralarında !# bölümü yapab!len çalı#an 
gruplarında kazma !#lem! mak!nelere 
devred!lm!#, çalı#ma #ekli küçük 
gruplardan bu grupların b!rle#mes! !le 
kor!dor s!stem!ne dönü#mü# ve yürüyen 
bant s!stemler! !le yükün ta#ınması !se 
b!reylerden bantlara devred!lm!#t!r. 
Ara#tırmacılar Tr!st ve Bamforth, hal! 
hazırda arkada#lık ba$ları !le küçük 
gruplar hal!nde çalı#an, kömürü 
elle kazan, yükü b!r yerden b!r 
ba#ka yere kend! ba#larına ta#ıyan, 
gerekt!$!nde aralarında !# bölümü 
yaparak yardımla#mayı mümkün kılan 
grup yapısı yer!ne, !#ler! mak!nelere 
devreden yen! model get!rd!$!nde 
mevcut sosyal s!stem!n bozuldu$unu 
gözlemlem!#lerd!r. Esasen b!reyler!n 
!#ler!n! kolayla#tıran ve k!tle üret!m 

teknoloj!s!ne h!zmet eden bu yen! 
s!stem, !#ç!ler!n sah!p oldu$u becer! ve 
yetenekler!n önem!n! azalttı$ı, küçük 
grupları parçalayarak arkada#lık ve 
dayanı#ma ortamını bozdu$u, !#ç!ler!n 
çalı#ma yerler!n! de$!#t!rd!$!, üret!mle 
!lg!l! karar ve !n!s!yat!f! kaybetmeler!ne 
neden oldu$u ve dolayısıyla daha 
öncek! sosyo-tekn!k s!stem! tamamen 
ortadan kaldırdı$ı için yüksek düzeyde 
memnun!yets!zl!$e neden olmu#tur. 

Z!ra çalı#ma hayatında b!reye ne denl! 
konfor sa$lanırsa sa$lansın !nsan sosyal 
b!r varlıktır ve sosyal !ht!yaçlarını da 
d!$er faktörler kadar gözetecekt!r. 
Bahs! geçen tekn!k de$!#!mler 
devamsızlı$ın artmasına, ele#t!r!ler!n 
ço$almasına ve yen! düzenlemeler!n 
ç!$nenmes!ne kadar çe#!tl! sonuçlara 
neden olmu# ve ara#tırmacıları orta 
yolun bulunması arayı#ına sokarak 
ne teknoloj!k gerekl!l!kler!n tam 
olarak uygulanab!ld!$! ne de sosyal 
beklent!ler!n tam olarak kar#ılanab!ld!$! 
çözüm modeller!n! gündeme 
getirmi#tir.

Bundan yakla#ık 70 yıl öncek! bu 
ara#tırmanın ko#ulları farklı olsa da bu 
örnek b!ze günümüz !nsanının de$!#!me 
ayak uydurma mücadeles!n! hatırlatıyor 
ve belk! de aktörü olarak sıkça 
ya#adı$ımız çalı#ma ya#amımızdak! 
benzer sahneler! sunuyor. Z!ra !nsanın 
do$ası gere$! ko#ullar de$!#se de 
konular ve olaylar hep aynı kalıyor… 
O dönem makinaların varlı$ına 
alı#amayan insano$lu, bugün de !ler! 
düzey s!ber s!stemler!n varlı$ı !le aynı 
güçlü$ü ya#ıyor belk! de… 

6GMPQNQLKPKP�KPUCPNČM�UČPČTNCTČPČ�UCTUČEČ�DKT�FGTGEGFG�CĵVČüČ�
IØPØOØ\FG��JGT�CP�KPVGTPGVG�DCüNČ��JGT�\COCP�OØUCKV�XG�JGR�
DKTFGP�HC\NC�ĵG[NG�OGĵIWN�QNOCMe�ċĵVG�ÃCüČOČ\�VGMPQNQLKUKPKP�
MCTCPNČM�[Ø\Ø�

N!LÜFER KIRAÇLI 
LEBLEB!C!O"LU

Dr. BURAK 
LEBLEB!C!O"LU
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Özell!kle Cov!d kr!z! !le çalı#ma #ekl! 
de$!#en, uzaktan çalı#an ya da !# 
yapma #ekl! a$ırlıklı olarak teknoloj!k 
unsurlara daha fazla ba$lanan 
çalı#anlar, bugünlerde her zaman 
ula#ılabilir olma zorunlulu$undan, 
a#ırı i# yükünden ve en çok da 
sosyal ba$larının zayı%aması g!b! 
konulardan muzdar!p…

Bu muzdar!pl!$!n elbette b!rçok 
neden! var; !#-ya#am denges!n!n 
bulanıkla#ması, sürekl! ula#ılab!l!r 
olma zorunlulu$u, a#ırı !# yükü, 
mesa! sınırlarının ortadan kalkması, 
teknoloj!k olarak yeters!z h!ssetme ve 
de$!#!m! yakalama end!#es! bunlardan 
sadece b!rkaçı. Ça$ımızda çalı#ma 
ya#amının !nsan ya#amına sunmu# 
oldu$u en büyük ps!koloj!k unsur 
olan stres, !#!n do$ası, çalı#ma #ekl!, 
örgütsel d!nam!kler, #!rket yapısı, 
!#yer!ndek! !l!#k!ler g!b! b!rçok unsura 
ba$lı olab!ld!$! g!b! teknoloj!den de 
büyük oranda payını alıyor.

02'(51�%ù5 
$'$37$6<21�+$67$/,÷,
Teknostres olarak da 
adlandırdı$ımız bu yen! ça$ 
hastalı$ının kend!s! çok yeni olmasa 
da günümüzde onl!ne çalı#ma 
#ek!ller!n!n yaptı$ı sıçrama !le oldukça 
popüler b!r kavram hal!ne geld!. Dr. 
Cra!g Brod tarafından tanımlanan 

ve “yen! b!lg!sayar teknoloj!ler!yle 
ba# edememen!n neden oldu$u 
modern b!r adaptasyon hastalı$ı” 
olarak tanımlanan bu stres türü daha 
çok b!lg! ve !let!#!m teknoloj!ler!n!n 
daha fazla hayatımıza g!rmes! !le 
!#ler!m!z!n ço$unu b!lg!sayara ba$lı 
olmasından kaynaklı olarak sürekli 
uyarılma durumunu ve teknoloj!n!n 
hayatımızda b!r stres unsuru hal!ne 
gelmes! !le k!#!n!n yetememe, !#!n! 
kaybetme korkusu, ya#ama adapte 
olamama, !ç!nden çıkamama g!b! 
duyguların e#l!k ett!$! b!r ps!koloj!k 
ger!l!m hal! olarak  ça$ımızın yen! 
sorunlarından b!r! g!b! görünüyor…

Pek! ned!r teknostres? Hang! 
nedenlerle bu denl! gündemde ve 
ça$ımız !nsanı !ç!n ne düzeyde b!r 
tehd!t? Teknostres!n sebepler! çe#itli 
olsa da kavramı en temel hal!yle 
ele aldı$ımızda be# boyut altında 
!ncelemek mümkün; 

Q Tekno a!ırı yük (techno 
overload): Çalı#ana kar#ı a#ırı !# 
yükü beklent!s!n! veya a#ırı çalı#ma 
süres!n! !fade eder. Teknoloj!k 
de$!#!mlerle b!rl!kte !# yükü 
artan b!rey, mental, f!z!ksel ya 
da zamansal olarak a#ırı b!r yük 
altında h!sseder ve bu b!r stres 
unsuru hal!ne gel!r.

Q�Tekno "st"la (techno "nvas"on): 
Tekno !st!la k!#!n!n sürekl! 
ula#ılab!l!r olma durumunu ve 

zorunlulu$unu !fade eder. Her 
an ula#ılab!l!r olunması ve buna 
da!r h!ssed!len zorunluluk k!#!de 
ps!koloj!k b!r baskı unsuru hal!ne 
gel!r.

Q�Tekno karma!ıklık (techno 
complex"ty): Tekno karma#ıklık 
k!#!n!n entegre ve kompleks 
yapıdak! b!rçok teknoloj!y! 
kullanması ve kullanma 
zorunlulu$unu, buna ek olarak da 
kullanılan teknoloj!n!n karma#ık 
b!r yapıya sah!p olmasını !fade 
eder.  Bu durum !ç!ne dü#en b!rey 
daha fazla zaman ve efor harcamak 
zorunda kalır bunların her b!r! b!r 
stres unsuru hal!ne gel!r. 

Q�Tekno bel"rs"zl"k (techno 
uncerta"n"ty): Süreklil!k arz eden 
teknoloj!k de$!#!mler çalı#anlar 
üzer!nde ger!l!m ve bel!rs!zl!k 
h!ss! olu#turur. Çalı#an bahs! 
geçen teknoloj!k de$!#!mler!n 
sürekl!l!$!ne ve hızına kar#ı b!r 
ger!l!m ve bel!rs!zl!k duygusu 
!ç!ne g!rer k! bu da uzun dönemde 
performansını ve tatm!n!n! 
dü#ürecekt!r.   

Q�Tekno güvensizlik (techno 
"nsecur"ty): Çalı#anların sürekl! 
de$!#en teknoloj!k b!l!#!m ve 
!let!#!m teknoloj!ler!ne ba$lı olarak 
!#ler!ne kar#ı güvens!zl!k duyması 
ve !#ler!n! kaybetme korkusu olarak 
bel!rt!leb!l!r. 

N!LÜFER KIRAÇLI LEBLEB!C!O"LU
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Neden bu denl! gündemde 
teknostres? Çünkü teknostres, son 
dönem kr!zler! !le b!rl!kte teknoloj!ye 
b!r kat daha ba$ımlı hale gelen 
gümünüz beyaz yakalısının ver!ml!l!k, 
!# tatm!n!, çalı#an memnun!yet! ve 
performansı ile yakından !l!#k!l!d!r. 
Çalı#anlarınızın hayatlarına da!r 
teknoloj!k kolaylık sunmak, süreçler!n 
etk!n ve ver!ml! olması açısından 
!y! b!r f!k!rd!r ancak onlara az 
zamanda çok !# yapmanın konforunu 
sundu$unuzda daha fazla yük altında 
bırakab!l!r, !# ya#am denges!n! 
bulanıkla#tırab!l!r, mesa! kavramının 
sınırlarını ortadan kaldırma !ht!mal! 
!le yüz yüze geleb!l!rs!n!z.   

Elbette !# ya#amına da!r b!rçok stres 
unsurunu ortadan kaldırmamızın 
mümkün olmadı$ı g!b! teknostrese 
da!r de bell! unsurların haf!%et!lmes! 
!#!n, örgütün ve sektörün 
d!nam!kler!ne ba$lıdır.  Bahs! geçen 
stres unsurlarının haf!%et!lmes! 

b!r çırpıda mümkün olmasa da 
tanımlanması, farkında olunması ve 
ne g!b! sonuçlara yol açaca$ına da!r 
b!l!nc!n gel!#t!r!lmes! uzun dönemde 
avantaj sa$layacaktır.  
 
7(.12/2-ù1ù1�
3$=$5/$0$<$�(7.ù6ù�
Yen! teknoloj!ler!n !nsanlık adına 
çe#!tl! yönlerden b!r sürü fayda 
sa$layab!lece$! elbette !nkâr 
ed!lemez.&Bununla b!rl!kte sadece 
örgütsel açıdan de$!l pazarlama 
açısından da ele alındı$ında, görünen 
o ki bir kısır döngü içindeyiz. 

"nternetin tamamıyla davranı#larını 
de$i#tirdi$i mü#teri kitlesi, artık 
daha farklı terc!hlere ve g!derek 
yükselen beklent!lere sah!p. 
Günümüzün !nternete ba$lı 
tüket!c!ler!, !çer!$e er!#mek !ç!n artık 
akıllı telefonlar, b!lg!sayarlar, hatta 
gözlük ve saatler kullanıyor. Hem 

de hemen her saatte…Bu durum 
pazarlama anlayı#larını da de$!#t!rd!.  
Teknoloj!k pazarlama da sürekl! 
kend!n! güncelleyen d!nam!k b!r 
yapıda olmak zorunda. Bu durum 
da pazarlama departmanlarının; 
mü#ter! !le !let!#!m b!ç!m! ve !çer!$!n!, 
perakendec!l!$!n organ!zasyonunu, 
sektörde ya#anacak rekabet!n yönünü 
etk!led!$! farklı c!hazlarda !lg! çek!c! 
kampanyalar sunması ve teknoloj!y! 
kullanma konusunda uzmanla#masını 
gerekt!r!yor. Yan! sadece k!#!ler de$!l, 
kurumlar da stres altında.

Sonuç olarak b!rb!r!n! tet!kleyen b!r 
!let!#!m ve pazarlama anlayı#ının 
hâk!m oldu$u yen! dünya düzeniyle 
yüzle#mem!z lazım. Hal böyleyken, bu 
teknoloj!ler!n kullanımı konusunda 
akıllıca davranmak son derece önem 
kazanırken, teknoloj!ler!n asla 
!nsanlarla olan etk!le#!m!n yer!ne 
geçeb!lecek b!r #ey olmadı$ının da 
altını ç!zel!m.

DR. BURAK LEBLEB!C!O"LU
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