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nuyor. Bugün İngiltere, İtalya, Portekiz, 
Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Çin ve 
Güney Kore’den bu konu ile ilgili ithalatlar 
yapmaktayız. Ayrıca kendi tescilli mar-
kamız olan Parris markası ile de yaraya 
hitap eden çok sayıda ürünümüz 869 ile 
başlayan Türk barkodları ile raflarda ye-
rini aldı ve her yeni parti üretim ile birlikte 
gelişip en yeni şekli ile üretilmeye devam 
edecek. Yakın bir tarihte de tüm üretim 
Türkiye’de gerçekleşecek.

Hangi firmaların Türkiye distribütörlükle-
rini yapıyorsunuz?
İthalatlarımızın başında İtalya’dan Euro-
sets firmasından ithal ettiğimiz Waterlily 
markası ile granülasyon sağlayıp hasta 
yatış süresini ve maliyeti düşürmek 
adına geliştirilmiş Negatif basınç ile yara 
tedavisi için cihazlar ve bu cihazlar ile kul-
lanılan özel üretim sünger sarf malzeme-

leri gelmektedir. Yine Hollanda’dan 
MediqMedeco firmasından akut 
yaralarda kullanılan ve tedaviye 
destek olan Klinion marka modern 
yara örtüleri ve nekroze doku deb-
ridman jellerini ithal etmekteyiz. 
Portekiz’den Bastos&Viegas firma-
s ından yara, yanık gibi 

enfeksiyon de-
ğeri açısından 
kontaminas-
yona sebebiyet 
vermemesi 
amacıyla 3-7 
günlük pan-
suman de-
ğişimlerine 
destek  ve 
özellikle epi-
dermolizis 

Ö
ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1979 yılında Yılmaz soyadı ile 
Bandırma’da doğdum. İlk, orta ve 
lise eğitimimi burada tamamladım. 
Hemşirelik okulunu kazanmıştım 

fakat tercihimi farklı alanlardan yana 
yaptım. Liseden sonra sırası ile Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesini ardından Kadir Has Üni-
versitesi İletişim Fakültesini bitirdim. 
Kısa bir zaman önce de İstanbul Üni-
versitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik 
Formasyon eğitimimi tamamladım. 
Önümüzdeki günlerde, hayat bana neler 
sunar bilemiyorum ama farklı alanlarda 
kendimi geliştirmeyi seviyorum. Evliyim, 
Paris ve Pera adında kızlarım var. 

Kızınıza Paris adını vermenizin özel bir 
nedeni var mı?
Bu soru ile çok sık karşılaşıyorum. 
Herkes Paris’te doğduğunu düşünüyor 
ama Paris’te doğmadı. Paris’te oldu. 
Orada hamile olduğumu öğrendim ve 
orada karar verdik; “Cinsiyeti ne olursa 
olsun adı Paris olsun.” Paris şehri, 
dünyanın en romantik şehri. Aşk ve tarih 
kokuyor. Biz de düşündük ki “Paris” için 
yazılan tüm güzel şiirler, şarkılar kızımızı 
anlatsın. Küçük kızımızın ismi de Pera. O 
da bir İstanbul çocuğu. Aynı duygularla 
hareket ettik. Büyüleyici bir İstanbul ro-
manı, kültür beşiği, şiirler, şarkılar hep 
Pera. Bu vesile ile onu da anmış olalım.

İstanbul Medikal’in kuruluş hikayesini 
öğrenebilir miyiz?
İstanbul Medikal, 2002 yılında İstanbul 
Medikal ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. 
olarak faaliyet göstermeye başladı. Fa-
aliyete başladığı günden bu yana tam 16 

yıldır büyüyerek anonim şirket unvanı 
ile yoluna devam ediyor. Bayilikler ile 
başlayan ticari serüvenimiz, tecrübemiz 
ve güvenirliliğimiz sayesinde ithalat ve 
üretim ile devam etti.

Firmanız bünyesinde hangi ürünler var?
Yara alanında uzmanlaşan ve branşlaşan 
firmamızın ürün gamı her geçen yıl ge-
nişlemiş, güncellenmiş ve geliştirilmiştir. 
Katılım gerçekleştirdiğimiz gerek yurtiçi, 
gerek yurtdışı ileri yara bakım teknikleri 
sempozyumları ve kongrelerinden kaza-
nımlarımız ile “branş firma” konumlan-
dırmamızı gerçekleştirmenin gururunu 
ve sevincini yaşıyoruz. Akut veya kronik 
yaranın her tipine, yaranın her aşamasına 
uygun ürünlerimizle yara iyileşmesinde 
modern yara bakım teknikleri sunuyoruz. 
Grade 1,2,3,4 tip komplike yaralarda 
alternatif ve destek ürünlerimiz bulu-

Kaba ve kara bir hırsla değil, 
aydınlık ve girişimci bir arzuyla çalışıyoruz
2002 yılından bu yana yoluna başarıyla devam eden İstanbul Medikal ve Sağlık Ürünleri’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Sinem TORUN ile bir söyleşi yaptık.

SEKTÖR SEKTÖR



M E D İ K A L  P L U S  E K İ M  2 0 1 8 M E D İ K A L  P L U S  E K İ M  2 0 1 810 11

bülloza hastalarının yaralarında kulla-
nılan yara örtülerini sabitlemek amacıyla 
bandajlar ve İngiltere’den Clinisupplies 
firmasından yine bu hastalar ve yara, 
yanık, atopik egzama hastaları için Clini-
fast marka bandajlar ve giysiler ithal et-
mekteyiz. İthalatlarımızın yanı sıra kendi 
markamıza ait üretim ürünlerimiz de yine 
yara alanına hizmet etmektedir.

Kendi markanız Parris’ten bahseder misiniz?
Parris markasını 2006 yılında oluşturduk. 
Çıkış noktası kızımın ismi olan Paris’dir. 
Özel isim olduğu için tescil edilirken çift 
“R” harfi kullanmamız gerekti. İlk olarak 
venöz ülser yaralarının tedavisinde kul-
lanılmak üzere Parris Çoklu Bandaj Set-
lerini ürettik. Daha sonra sırasıyla Parris 
İkili Bandaj, Parris Varis Çorapları, Par-
risRetractörler, ParrisVulvar Varis Giysisi 
ve ParrisTübüler Bandajlar üretildi. Şu 
anda ise bizi çok heyecanlandıran yeni 
ürünlerimiz olan Parris Silikon Yara Örtü-
leri, Parris Silikon Yara Temas Tabakaları, 
Parris Silikon Bantlar ürün gamımıza 
eklenen en yeni ürünlerimizdir.

Ürünlerin işlevlerinden bahseder misiniz?
Parris silikon yara örtüleri, alerjik re-
aksiyona sebebiyet vermeyen, silikon 

teknolojili ve üst katman poliüretan 
köpük ile üretilmiş yara bakıma destek 
ürünlerdir. Uygulamanın zor olduğu 
bölgelerde (uyluk, eklem, sakrum, topuk 
vb.) ince yapısı nedeni ile vücuda çok 
kolay uyum sağlar. Yaranın ihtiyaç 
duyduğu nem dengesini sağlamakla 
beraber kontaminasyona sebep olmaz. 
Bu durum yara iyileşmesinde önemli bir 
rol oynar. Ürünümüz poliüretan köpük 
sayesinde yüksek emme kapasitesine 
sahiptir. Ürünler, cerrahi yaralar, ikinci 
derece yanıklar, bacak, bası ülserleri, 
cilt yırtılmaları ve özellikle Epidermolizis 
bülloza hastalarının yaralarında kulla-
nıma uygundur. Parris silikon temas 
tabakaları ise şeffaf ve yumuşak silikon 
ile kaplanmış cilde tutunan por aralıkları 
sayesinde hastayı travmatize etmeden, 
sağlık mensubu çalışanının önerdiği 
krem, losyon gibi iyileştirici özelliği 
bulunan ve reçete edilebilen ürünleri 
uygulamaya imkan sağlamaktadır. İkincil 
örtü kullanımında olası örtü değiştirme 
esnasındaki travmayı önler. Maserasyon 
riskini en aza indirir. Ameliyat sonrası 
yaralarda, sıyrıklarda, kısmi yada geniş 
greftlerde ve yine özellikle epidermolizis 
büllosa hastalarının yaralarında kulla-
nıma uygundur. Parris silikon bandımız 

ise epidermolizis büllosa hastalarının 
yara örtülerine yardımcı fiksasyon amacı 
ile kullanılır. Normal bandın kullanıldığı 
her durumda Parris silikon bant kullanılır. 
Diyaliz hastaları, pediatri ve yeni doğanlar, 
dermatoloji, ortopedik cerrahi, plastik 
cerrahi için silikon bandımız idealdir. 

Peki, “Epidermolizis Büllosa” nedir? 
Epidermolizis Büllosa halk dilinde “ke-
lebek hastalığı” olarak da bilinen bizim 
de çoğunlukla EB olarak adlandırdığımız 
bu hastalık deride ve mukozada bül (içi 
su dolu kabarcıklar-yanıkta da görüldüğü 
gibi) gelişimi olan bir hastalıktır. Genel-
likle büller bu bölgelerin maruz kaldığı 
bası yada çarpma gibi benzeri olayların 
yaşanması ile gelişir. Epidermolizis bül-
losa genetik bir hastalıktır, genetik bağ 
dokusu bozukluğudur. Bilinen 30’dan 
fazla varyatı ile EB tipine göre çok çeşitli 
şiddetlerde ortaya çıkar. Üç ana tip ise 
simplex (basit), distrofik (kusur bırakan), 
jonksiyonel (derinin bileşke yerinde) Bu 
hastalık bazen akraba evliliği ya da diğer 
nedenlere bağlı olarak görülür. Elimizde 
bu konuda yapılan araştırmalara göre 
çok değişken rakamlar olmakla birlikte 
80 bin doğumdan birini etkileyen bir ge-
netik nadir hastalıktır. Türkiye’de kesin 
bir istatistik bilgi olmamakla birlikte 2 bin 
tahmini hasta olduğu öngörülmektedir. 
Bizim kendi imkânlarımızla ulaştığımız 
ve varlığını bildiğimiz hasta sayısı 700 
hastadır. Dünyada yılda yaklaşık 200 
çocuk EB ile doğmaktadır. EB; cinsel 
ve etnik grup ayrımı yapmaz, kalıtsaldır 
fakat ebeveynler taşıyıcı olduklarını bi-
lemeyebilirler. Bulaşıcı değildir. Henüz 
tedavisi olmamakla birlikte umut veren 
bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Şimdiki 
tedavisi yara bakımı yapılarak yaralarının 
temiz tutulması ve yara içinde toz, krem, 
iplik vb. yabancı maddelerden uzaklaş-
tırılması, bandajlama ile de cilt enfeksi-
yondan ve sürtünmeden korunmalıdır.

Ürünlerinizle ilişkisi nedir?
Bizim ürünlerimiz ile bağlantısına deği-
necek olursak; ürünlerimiz daha önce de 

belirttiğim gibi birçok alana hitap etme-
sinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımızda, 
ürün tasarım, geliştirme ve işlevsellikte 
özellikle epidermolizis büllosa hasta-
larının yaraları düşünülmüş ve gözetil-
miştir. Epidermolizis büllosa hastalarının 
yaralarının sürtünmeden, enfeksiyondan 
uzaklaştırılması ve kıyafetlerine yapış-
masından korunması için bariyer görevi 
görecek yara örtülerine ihtiyaçları bulun-
maktadır. Bu yara örtüleri cilde kolayca 
tutunmalı ve çıkarılırken pansuman de-
ğişimi esnasında cilde yapışmayan, ağrı, 
acı ve travmaya neden olmayacak ürünler 
olmalıdır. Bizim Parris silikon yara 
örtülerimiz de bu noktada devreye 
giriyor. Ürünlerimiz hastaların 
konforunu arttıracak ince yapıda 
olup özel büyük boy çalışılmış 
ebatlar ile yaralarının tümünde 
kullanım kolaylığı sağlamakta-
dırlar. Ürünlerimiz cilde nazikçe 
tutunup, örtü değişiminde hastaya 
hafif temas sağlamaktadırlar. 
Parris silikon yara örtülerimizi de 
ithalatını yaptığımız bandaj ve giysi 
grubumuz desteklemektedir. Örtü-
lerin sabitlenmesi ve dış etkilerden 
korunması amacı ile yeni yara açıl-
masını önlemek, hastayı korumak 
adına özel üretilmiş, dikişlerin 
dışarıda olduğu, ciltte tahrişe ve 
temasa izin vermeyen, esnek ve 
koton yapıda her yaş grubuna 
uygun çorap, eldiven, tayt ve body 
şeklinde koruyucu giysilerimizi 
de örtülerimizin yanı sıra hastalarımıza 
sunmaktayız.

Hastalar ürünlere nasıl ulaşabilir?
2015 yılından önce hastalar ürünlere 
kendi imkanları dahilinde ücretli olarak 
temin ediyorlardı. Sağlık Bakanlığı Tür-
kiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali 
Hizmetlerden 05.06.2015 tarihli Epider-
molizis Büllosa konulu bir duyuru ya-
yınlandı. Böylece Epidermolizis Büllosa 
hastaları ayaktan tedavilerinde SUT EK 
2/B listesinde yer alan “530.533” kodlu 
“Epidermolizisbüllosa hastalığında yara 

bakım hizmetleri” işlemi üzerinden 
ödeme kapsamına alındı. Hastanın 
hizmeti kendisine en yakın evde sağlık 
merkezinin bulunduğu devlet has-
tanesinden alması esasına dayanan 
bu sistemde; EB tanılı hastalara yara 
bakım hizmetlerinin ödenebilmesi için 
08.06.2017’de tekrar yenilenen duyuru 
ile hastalar, üçüncü basamak sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından, deri 
ve zührevi hastalıkları uzman hekimi, 
plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 
uzman hekimi ile genel cerrahi veya 
çocuk cerrahisi uzman hekimlerinin yer 

aldığı sağlık kurulu raporu düzenlen-
mesi gerekmektedir ve bu rapor 1 yıl 
geçerli olacaktır.

Bu düzenlemelerden sonra “Her şey yo-
luna girdi” diyebilir miyiz?
Hastaların malzeme tedarikini kurumlar 
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge 
doğrultusunda alım usulüne göre ger-
çekleştiriyorlar. Tabii ki işleyişte aksak-
lıklar yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. 
Firmamız her durumda kamu yararını 
gözeten bir tutumla hareket ediyor. Şimdi 
de EB tanılı hastaların yanında bir Türk 

markası ile bulunmaktayız. İlk günden 
bu yana her zaman gerek raporlarda, 
gerek alımlarda tek bir markayı işaret 
eden söylemlerin karşısında durmuş ve 
tek marka fırsatçılığına hiçbir zaman izin 
vermemişizdir. 

Sosyal sorumluluk projenizden bahsede-
bilir misiniz?
Özellikle son yıllarda Epidermolizis 
büllosa hastalarının yaraları bizim için 
öncelikli hale gelmiştir. Hastaların 
çoğunun çocuk olması bizi çok daha 
derinden etkilemiştir. Bu yüzden,şirket 

olarak bir proje düşünüyorsak bu 
kesinlikle EB’li çocuklar için olmalı 
diye düşündük. Yenidoğan ünite-
lerine dağıtılmak üzere Parris EB 
Bebek Kitini oluşturduk. Bu kit bir 
ilkyardım çantasıdır ve içerisinde 
EB ile doğan bebeklerin ilk etapta 
ihtiyacını karşılayacak ürünler, 
hastalık hakkında bilgilendirme 
yazısı ve geçmiş olsun kartımız bu-
lunmaktadır. Kısacası bu kit aileleri 
bilgilendirici, rahatlatıcı ve destek 
amaçlı bir paket sunmaktadır.

2019 yılı için hedefleriniz nelerdir?
Finansal açıdan 2018 yılı başında 
koyduğumuz hedeflerin neredeyse 
tamamına ulaştık. Kısa vadeli 
finansal başarıyı şirket politika-
mızda öncelik haline getirmiyoruz. 
Kaba ve kara bir hırsla değil, 
aydınlık ve girişimci bir arzu ile 

çalışıyoruz. 2019 yılı ihracata başlama yı-
lımız olacak. İlk sırada Balkan ülkeleri ile 
ihracata başlama projemiz bulunmakta. 
Bulgaristan’da ihracat ağırlıklı çalışan 
bir firmamız mevcut. 2017 yılında açılışını 
tamamladığımız firmamız ve bu proje 
üzerinde çalışan bir ekibimiz Bulgaristan 
ofisimizde hizmet vermeye devam ediyor. 
Daha sonra sırasıyla Ortadoğu ve Avrupa 
ile devam edeceğiz. 2019 yılı sonunda 
da inşallah tüm üretimimizi Türkiye’ye 
taşıyarak Türk markası olmanın yanı sıra 
yüzde yüz yerli üretim, yerli ürün statü-
süne geçiş yapacağız.
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