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ÖNSÖZ
Sağlık sektörü; değişen koşullar, sağlığın insan hakkı olarak tanımlanması ve teknolojinin
gelişimi ile son derece yüksek bir ivmeyle değişiyor. Bu değişim sırasında nelerin sağlık
sektörüne dahil edilip nelerin alınmayacağı, sektör olarak yanıtını bulmamız gereken bir
soru olarak ortaya çıkıyor.
Günümüz dünyasında sağlık yalnızca bir hizmet sektörü olmaktan çıktı. İnsan kaynağı
haricinde teknoloji, inovasyon, dijital kavramlarıyla iç içe geçmesinin yanında ekonomi,
hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya gibi pek çok alana nüfuz etmiş durumda.
Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) olarak, sağlık sektörü paydaşlarının bir araya gelerek
zihin jimnastiği yapması ve gelecek öngörülerini birbiri ile paylaşmasını amaçlıyoruz.
Vizyon Toplantıları adını verdiğimiz bir dizi etkinlikte sağlık hizmet sunumundan sağlık
finansmanına, teknoloji kullanımından ilaç ve eczacılığa kadar çeşitli konuları derinlemesine
ele alarak geleceğin sağlıklı bir yapıda şekillenmesini sağlamayı planlıyoruz.
Okuyacağınız bu rapor, Sağlık Teknolojileri konulu ilk toplantımızda gelen yorum ve
görüşlerin bir sonucunu ortaya koyarak Türkiye’nin sağlık sektöründeki geleceğine dair
vizyonunu oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş başta olmak üzere
etkinliğimizde yer alarak, vizyonun ortaya konmasına destek olan tüm kamu ve özel
sektör yetkililerimiz ile bu etkinliğimizin destek ortakları EY, Siemens Healthineers ve
Vodafone’a teşekkür ediyorum.
Düzenlediğimiz her etkinlik sonrası oluşturulacak raporlar, 25 Mayıs 2017 tarihinde
gerçekleştireceğimiz Türkiye Sağlık Platformu Zirvesi’nde değerlendirilecektir. Bu tarihi
şimdiden kayıt etmenizi rica ediyor ve sizleri de aramızda görmeyi istiyoruz.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI ve
TEKNOLOJİNİN SAĞLIĞA YANSIMASI
Global büyüklüğü 7,2 trilyon dolar olan sağlık sektörü, günümüzde gıda ve tarım sektörünün
ardından dünyanın en büyük ikinci sektörü olma niteliğine sahiptir. 2005-2010 yılları arasında
bileşik büyüme oranı yüzde 7,5 olan sektörümüzle ilgili olarak, 2030 yılında bulaşıcı olmayan
sağlık harcamalarının dünya ekonomisine maliyeti 47 trilyon dolar hesaplanıyor.
Ülkelerin GSMH içinde sağlığa ayırdığı paya bakıldığımızda ise 2050 yılında ABD için yüzde
37, Türkiye içinse yüzde 15,3 olarak öngörüleri bulunuyor. Bu harcamalar içinde tıbbi teknoloji
ve sarf malzemelerinin önemli bir konumu var ve gelecekte de bu konumun korunması
bekleniyor. 2015 yılı itibariyle bu ürünlerin tüm dünyadaki 7,2 trilyon dolarlık pazar içinde
500 milyar dolarlık bir paya sahip olduğu görülüyor. Türkiye 2015 yılında 2,4 milyar dolarlık
tıbbi cihaz ve sarf malzemesi pazarı ve bunun içinde 450 milyon dolarlık tanısal görüntüleme
cihazı ithalatı ile tabloda yer alıyor.
Diğer yandan teknolojinin sağlıkla etkileşiminin ise her geçen gün arttığı görülüyor. IT
sektöründen firmaların yakın ilgisi bunda önemli bir etken konumunda. İçinde bulunduğumuz
dönemde bile mobil telefonlara indirilebilen sağlıkla ilgili uygulamaların sayısı 20 bini geçmiş
durumda. Bununla birlikte sağlık sektöründe klasik hastanelerin yanı sıra telekomünikasyon
firmaları, alışveriş zincirleri gibi farklı oyuncuları da görmek mümkün. Genetik odaklı çözümler
ise yine teknoloji ve sağlığı birleştiren bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor.
2016 Nisan ayında 37 ülkeden 81 üst düzey, büyük ölçekli özel sektör hastane ve sağlık
kuruluşlarının CEO’larına yönelik yapılan bir araştırma, önümüzdeki 5 yıl için kendi
kuruluşlarının büyüme oranındaki beklentinin yüzde 12,3 olduğunu bizlere gösterdi. Aynı
ülkelerdeki sağlık sektörünün ortalama beklentisinin ise yüzde 8,8 olduğu tablosunu
karşımıza aldığımızda bu firmaların büyüme stratejilerinde “doğru teknolojileri devreye
almak” olduğunu görüyoruz.
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Sağlık ve teknolojinin bu denli yakın işbirliği, ülkemizdeki sağlık sektörünün doğru yol
haritası belirleyebilmesi açısından önemli. TÜSAP olarak ilkini düzenlediğimiz Vizyon
Toplantıları’nda başlangıç konusu olarak ‘Sağlık Teknolojileri’ni ele almamızın arkasında işte
bu sebepler bulunuyor.
Gerek Sağlık Teknolojileri odaklı bu toplantımız gerekse önümüzdeki aylarda
gerçekleştireceğimiz diğer organizasyonlarımız ile Türkiye’nin sağlık sektöründeki
konumunu güçlendiren, global arenada rekabet avantajı sağlayabileceği bir ortam oluşmasını
hedefliyoruz.
TÜSAP adına tüm katılımcılarımıza ve destekleyen kurumlara katkıları için teşekkür ediyorum.

Ufuk EREN
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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TÜSAP Vizyon Toplantılarının Birincisi 27 Ekim 2016’da
İstanbul Sait Halim Paşa Yalısında
Türkiye’de sağlık sektörüne yön veren 40 kişinin
katılımı ile yapıldı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK
Toplantı sonucunda ortaya çıkan yaygın görüş: Sağlık sektörünün önümüzdeki
5 yılı ve sonrasında daha da artarak büyüyeceği şeklindedir. Yaşlanan nüfus, iş
modellerinin değişimi, sağlığa erişimin artması ve teknolojik gelişmeler sağlık
sektöründe büyümeyi tetikliyor.
TÜSAP Vizyon Toplantılarının Birincisi 27 Ekim 2016’da İstanbul Sait Halim Paşa
Yalısında Türkiye’de sağlık sektörüne yön veren 40 kişinin katılım ile yapıldı. Global
rekabette sağlık teknolojilerinin değerlendirilerek, sağlık teknolojilerinde Ar-Ge ve
yerelleşme politikalarının konuşulduğu toplantıda sürdürülebilir sağlık teknolojilerinin
sektörün geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı gündeme alındı.
TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantılarının ilki olan ‘Sağlık Teknolojileri’ toplantısına; Başta
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş olmak üzere Bakanlık yetkilileri, sağlık
sektör sivil toplum örgütleri başkanları, üniversite yetkilileri ve destek ortağı firmaların
üst düzey yetkilileri katıldı. (Katılımcı listesi raporun sonunda yer almaktadır.)
Toplantıya “Ana Konuşmacı” olarak katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp
GÜMÜŞ; 10. Kalkınma planına değinerek Sağlık Bakanlığı’nın üç ana görevinin sağlık
endüstrisinde yerelleşme, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıkta yaşam kültürünün
teşvik ve ülkede yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.
Siemens Healthineers, Vodafone ve EY firmalarının katkıları ile gerçekleşen Vizyon
Toplantısında sağlık sektörü için önümüzdeki 5 yılın büyüme yılı olduğu şeklinde genel
kanaat belirten katılımcılar, bu büyümede üretimde yerelleşmenin, iş modellerinin
gelişmesinin, uluslararası pazarlarda hizmet sunumunun ve teknolojinin sağlık sistemine
entegre edilmesinin etkili olacağı konusunda görüş belirtti.
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 24 farklı soru soruldu. Katılımcılar her
soruyu kendilerine verilen keypad’ler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek
yanıtladılar. Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 42 orta ve üst
düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar
tarafından yorumlandı.
Katılımcıların yüzde 35,7’sini STK temsilcileri, yüzde 34,4’ünü kamu yöneticileri oluşturdu.
Özel sektör yöneticileri yüzde 30,9’luk oranla, sağlık alanına odaklanmış üniversitelerin
rektörleri ise yüzde 7’lik oranla yerini aldı.

www.tusap.org
6

7

2017 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN
BÜYÜME YILI OLACAK
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2017 yılında sağlık sektörü
için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 52’sinin “Büyüme yılı olacak” yanıtını
verdiği görüldü. Yüzde 34’lük bir kesim 2016 yılı ile aynı büyüme oranı beklediğini ifade
ederken, yüzde 14’lük kesimin ise küçülme beklediği ortaya çıktı.

2017 yılında sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. 2016 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARI
DENGELİ BİR BÜYÜME SERGİLEYECEK
2017 dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğindeyse yüzde 93’lük bir
kesimin büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Yüzde 69’lık kesim GSMH ile aynı oranda bir
büyüme beklerken, yüzde 24’lük bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından en az iki kat daha
fazla büyüme olacağı öngörüsünde bulundu.
Küçülme beklentisi içinde olan kişilerin Türkiye’nin içinde bulunduğu değişken ve olumsuz
gündem nedeniyle bu beklentide oldukları ortaya çıktı. Temmuz ayında yaşanan darbe
teşebbüsü ile terör saldırıları ve yakın coğrafyadaki savaş ortamı nedeniyle sağlığa verilen
önceliğin güvenlik ile yer değiştirdiği ifade edilirken, bu durumun 2017’yi etkileyeceği belirtildi.
Büyüme beklentisi içinde olan kişilerin ise siyasi koşullar ve sağlık sektörünün büyüme eğrisinin
devam etmesi nedeniyle bu beklentide olduğu kaydedildi. Bununla birlikte katılımcılardan gelen
çeşitli yorumlarda sağlık sektörünün teknoloji ve turizmin etkisiyle büyüyeceği ifade edildi.
Büyüme faktörleri olarak ise sağlık turizmi, teknolojik gelişimler ve şehir hastaneleri gösterildi.
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisinin ise genel itibariyle olumlu yönde olduğu görüldü.
Katılımcıların yüzde 57’si önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel
sektörde artmasını beklerken, yüzde 37’lik bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, özel sektör
yatırımlarında ise gerileme beklediğini ifade etti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek
3. GSMH büyüme hızının en az iki katı büyüyecek
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ÖZEL SEKTÖR ve KAMU AYRIMINDA
NET BİR ÇİZGİ YOK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisine ilişkin yorumlarda kamu ve özel sektörün iç
içe geçmiş yapısına dikkat çekildi. Özellikle PPP yoluyla yapılan yatırımlar ve şehir
hastanelerindeki uygulamaların ‘kamu ve özel sektörün ortak yatırımı’ anlamına geldiği
görüldü. Bu tip yatırımların büyük ölçekli olmasının kamu ortaklı özel sektör girişimleri
yarattığı belirtilirken, genel tabloda PPP yatırımlarının birer kamu yatırımı olarak kabul edildiği
ortaya çıktı.
Özel sektörün büyümesinde kamunun payı ise dikkat çekilen başka bir konu oldu. Kamunun
talebi ile özel sektörün cihaz yatırımlarında artış beklenirken; biyoteknoloji gibi yeni alanlarda
yatırım yapan firmaların özel sektörde büyümeyi hızlandırıcı etki yapabileceği belirtildi. Aynı
şekilde kamunun yönlendirmesiyle yerli tıbbi cihaz ve ekipman üretiminin de yine özel
sektörün büyüme hanesine yazılabilecek bir artı olduğu görüldü.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;
1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak
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İLERİ TEKNOLOJİ KULLANMAYI SEVİYORUZ
Türkiye’de teknolojik ürün ithalatındaki yukarı ivmeli tablo, sağlık alanında da kendini gösteriyor.
Katılımcıların tamamı “Türkiye ileri sağlık teknolojisi kullanmayı seviyor mu?” sorusunun yanıtına
“seviyor” ve “tutkuyla seviyor” yanıtını verdi.
Bu kapsamda Türkiye’de bir ileri sağlık teknolojisi ürünü olan MR kullanımındaki yüksek orana
dikkat çekildi. Türkiye’de 1 milyon kişiye düşen MR sayısının 10 olduğu ifade edilirken (OECD
ortalaması 15), 1000 kişiye düşen MR çekim sıralamasında ülkemizin OECD ülkeleri arasında ilk
sırada olduğu belirtildi.
Benzer bir durumun bilgisayarlı tomografide de kendini gösterdiği belirtildi. 1 milyon kişiye
düşen BT cihaz sayısının Türkiye’de 14 olduğu (OECD ortalaması 26) ve BT çekim ortalamasının
OECD ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Türkiye ileri sağlık teknolojisi kullanmayı seviyor mu?
1. Nefret ediyor
2. Sevmiyor
3. Fikrim yok
4. Seviyor
5. Tutkuyla seviyor
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE SAHİP OLMA
MALİYETİNDE DÜNYA ORTALAMASININ
ALTINDAYIZ
Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 57), sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri
noktasında Türkiye’nin dünya ortalamasının altında olduğunu düşündüğünü belirtti. Yüzde 21’lik
bir kesim dünya ortalamasında olduğunu söylerken, üzerinde olduğunu düşünenler ile fikri
olmayanların toplamı yüzde 20’nin biraz üzerinde gerçekleşti.
Ortalamanın üzerinde olduğunu düşünenler Türkiye’nin üretici konumunda bulunmaması ve
distribütörlerin eklediği maliyetler nedeniyle bu yönde bir yorum yaptığını ifade etti. Bununla
birlikte yurtdışında kullanılan modeller ile Türkiye’de kullanılan modeller arasında da farklılıklar
bulunduğu belirtilirken, bunun maliyetleri etkilediğine değinildi. Fiyatların yüksek olduğunu
ifade edenlerin belirttiği diğer faktörler ise kur farkları, ödeme sürelerinin uzunluğu ve
finansman maliyetleri olarak sıralandı.
Fiyatların düşük olduğu savını destekleyenler ise son yıllarda yapılan alımlarda fiyatların dünya
ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri
noktasında Dünya ortalamasının;
1. Altında
2. Dünya ortalamasında
3. Üzerinde
4. Fikrim yok
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SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TANIMI
YETERİNCE NET DEĞİL
Sürdürülebilirlik pek çok alanda farklı tanımlarla kendine yer bulmakta. Konu sağlık sektörü
olduğunda ise, katılımcıların “sağlıkta sürdürülebilirlik” tanımı oluşturma konusunda yeterince
net olmadığı görüldü.
Sağlıkta sürdürülebilirlik tanımı için verilen dört seçenekten biri olan “Sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesinin destekleyici, yönetilebilir gelir- gider yapısının oturtulması” şıkkı yüzde 54 ile
en çok rağbet gören şık olurken, diğer üç seçenek birbirine yakın oylar aldı. “Nüfusun tüm
kesimlerine sağlık hizmetinin ulaştırılması” ile “Süreçlerdeki verimliliği artırarak maliyet avantajı
sağlamak” şıkları eşit oy alırken en az ilgi gören seçenek ise “Kaynak kullanımını azaltma amaçlı
yeşil sağlık uygulamaları” oldu.

Sağlıkta sürdürülebilirlik kavramını nasıl tanımlarsınız?
1. Nüfusun tüm kesimlerine sağlık hizmetinin ulaştırılması
2. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin destekleyici, 						
yönetilebilir gelir- gider yapısının oturtulması
3. Kaynak kullanımını azaltma amaçlı yeşil sağlık uygulamaları
4. Süreçlerdeki verimliliği artırarak maliyet avantajı sağlamak

Yukarıdaki soruyu takiben yöneltilen “Türk sağlık sistemi olarak sürdürülebilir sağlık
konseptindeki yerimiz sizce nasıl?” sorusunda ise bakış çok daha netti. Katılımcıların tamamına
yakını hem kamu hem de özel sektörde iyileştirilmeye açık noktalar olduğunu düşündüklerini
belirtti.
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DEĞER BAZLI SAĞLIK SİSTEMİ ÖNEMİNİ
ARTIRIYOR
Her geçen gün daha yüksek sesle telaffuz edilen Değer Bazlı Sağlık Sistemi konusu, etkinliğe
katılan hem kamu hem de özel sektör yöneticileri tarafından önemli bir konu olarak kabul edildi.
Katılımcıların yüzde 58’i konuyu önemli bulurken, yüzde 25’i ise oldukça önemli seçeneğini
işaretleyerek üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık teknolojileri değer bazlı sağlık sistemine giden yolda
sürdürülebilirlik adına bir mihenk taşı, kritik bir dönemeç olabilir mi?
Hizmet ücretleri halen geçerliliğini koruyor fakat değişim uzun
bir yolu temsil eder. Sağlık teknolojileri bu yeni döneme geçişte
harcamaları optimize etme yolunda önemli bir rol üstlenebilir mi?
1. Hiç önemli değil
2. Önemli değil
3. Fikrim yok
4. Önemli
5. Oldukça önemli
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Bununla birlikte, benzer bir oran “sağlık teknolojilerinin getireceği süreç iyileştirmelerinin daha
düşük maliyetle sağlık hizmeti sunulmasıyla ne kadar ilgili?” sorusuna gelen yanıtlarda da
kendini gösterdi. Katılımcıların yüzde 80’i doğrudan bir bağlantı olduğunu ifade ederken, yüzde
20’lik bir kesim ise herhangi bir etkileşim olmadığını kaydetti.

Sağlık teknolojilerinin getireceği süreç iyileştirmeleri, daha düşük
maliyetle sağlık hizmeti sunulmasıyla ne kadar bağlantılı?
1. Hiç ilgisi yok
2. İlgisi yok
3. Fikrim yok
4. İlgili
5. Oldukça ilgili
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KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE
TEKNOLOJİ YETERİNCE KULLANILMIYOR
Tüm dünyada sağlık sektörünün çözüm bulmak için çalıştığı kronik hastalıkların tedavisinde
teknolojiden yararlanma karnesinin zayıf olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların yarısından fazlası
bu alanda teknoloji şirketleri ile yapılan iş birliğinin yetersiz olduğuna dikkat çekerken, fikri
bulunmayanlar yüzde 38’lik dilimle ikinci sırayı aldı. Yapılan çalışmaları yeterli ya da olumlu
bulma seçeneklerine hiç oy verilmemesi ise dikkat çeken ayrı bir nokta oldu.
Konuyla ilgili olarak dünyadaki güncel yönelim hastayı kendi yaşamına müdahale etmeden takip
etmeye çalışmak olarak tanımlanırken, özellikle mobil teknolojilerin daha yoğun kullanılması
gerektiğinin altı çizildi. Bu konuda SGK’nın öncü bir rol üstlenmesi gerektiği dile getirilirken,
oluşabilecek maliyetlerin kim ya da kimler tarafında karşılanacağının belirlenmesi gereksinimi
ortaya çıktı.
Bu konunun değer bazlı sağlık sistemine geçiş için de önemli olduğuna vurgu yapılırken,
sağlık sektörünün öncelikli sorununun yetişmiş insan kaynağı olduğuna dikkat çekildi. İnsan
kaynakları konusunda ülkelerin yetkin isimleri kendilerine çekebilmek için özel bir çaba sarf
ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık programlarında, özellikle
kronik hastalıkların önlenmesi noktasında sağlıklı beslenme
önemli bir yer tutuyor. Bu konuda teknoloji şirketleri ile
yapılan işbirliği sizce ne düzeyde?
1. Çok yetersiz
2. Yetersiz
3. Fikrim yok
4. Yeterli düzeyde
5. Oldukça yeterli düzeyde
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DİJİTALLEŞMEYE ÖNCELİK VERİLMELİ
Yakın gelecekte hangi sağlık teknolojisine odaklanılmalı sorusunun yanıtında oy çoğunluğunu,
bir önceki soruya gelen yorumlarda insan kaynağına vurgu yapılmasının da etkisiyle
“Yetkin eleman açığı” seçeneği aldı. Yüzde 36’lık bir oy alan bu yanıtı, yüzde 24 ile “Süreç
iyileştirmeleri, dijitalleşme ve otomasyon”, yüzde 20 ile “Hastalık yönetimi” ve yüzde 12 ile “Veri
analitiği ve büyük veri” izledi. “Elektronik tıbbi kayıtlar” ve “Teşhis” ise sadece birer katılımcı
tarafından öncelikli olarak kabul edildi.
Dijitalleşmenin robot yapmak olmadığı yorumu yapılırken, böyle bir durumda sağlık
çalışanlarının cihaz operatörü kimliğinin ötesine geçemeyeceği vurgulandı. Bununla birlikte
nesnelerin interneti, mobil teknolojiler ve veriden üst düzey fayda sağlamanın daha doğru bir
dijitalleşme tanımı olacağı kaydedildi. Dijitalleşmenin bu kapsamda teknoloji dönüşümünden
ibaret olmadığına ve aslında iş modellerini değiştiren bir yapıya zemin hazırladığına dikkat
çekildi.

Sizce hangi sağlık teknolojisine odaklanılmalı?
Giyilebilir cihazlar, mobil sağlık teknolojileri ve diğer IT
çözümleri ve farklı türlerdeki diğer pratik uygulamalardan
öncelik verilmesi gereken hangisi? Lütfen sizce en önemli
olanı seçin.
1. Süreç iyileştirmeleri, dijitalleşme ve otomasyon
2. Hastalık yönetimi
3. Veri analitiği ve büyük veri
4. Elektronik tıbbi kayıtlar
5. Teşhis
6. Sağlık sektöründeki yetkin eleman açığı
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KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ KORUMAK ZOR
Daha etkin bir sağlık hizmeti için ilgili kurumların kendi aralarında veri alışverişi yapması oldukça
önemli bir konu. Ancak kişisel sağlık verilerini paylaşmak, çeşitli siber güvenlik risklerini de
beraberinde getiriyor. Bu riskler ise geçmişte farklı ülkelerde karşımıza çıktığı gibi bir anda
milyonlarca kişinin özel bilgilerinin ele geçirebilmesiyle sonuçlanıyor.
Katılımcılar, kişisel sağlık verilerini koruma konusunda işlerin çok da kolay olmadığını ifade
ediyor. Katılımcıların yüzde 68’lik bir kesimi bu verileri korumayı “zor bir iş”, yüzde 12’lik bir
kesimi ise “çok zor bir iş” olarak tanımlıyor. Böylelikle toplamda yüzde 80’lik bir çekince ortaya
çıkıyor.
Öte yandan Türkiye’de kurumlar arasındaki veri güvenliğine yönelik regülasyonların ve ilgili
kanunun yayınlanmış olmasına dikkat çekildi. Bununla birlikte gelen yorumlar arasında kişisel
verileri korumanın zorluğunun ötesinde, bu verileri kişilerden toplama konusunda da uygun
ortama sahip olunmadığı kaydedildi.
Veri koruma konusundaki sorunun yalnızca sağlık sektörüne özel bir durum olmadığı, başta
bankacılık ve finans olmak üzere farklı sektörlerin bu riskle karşı karşıya olduğu belirtilirken;
sağlık özelinde Medula gibi sistemlerin varlığının süreçleri ne kadar kolaylaştırdığının ve bu
sistemin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Sağlık bilgilerini paylaşmak ve aynı zamanda onları
korumak ne kadar kolay?
Herkes organizasyonlar arasında daha iyi veri
entegrasyonunu istiyor. Fakat bu veri güvenliği için
yüksek risk anlamına da gelmekte.
1. Oldukça kolay
2. Kolay
3. Fikrim yok
4. Zor
5. Çok zor
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Kişisel verilerin korunması konusu daha spesifik bir alanda irdelendiğinde ise yanıtlarda
çeşitlilik göze çarpıyor. Katılımcıların yüzde 36’sı “büyük veri yönetimi uygulamalarının hasta
hakları ve kişisel verilerin korunmasına” olumsuz etki edeceğini belirtirken, yüzde 32’lik bir
kesim ise faydalı olacağını düşündüklerini ifade etti. Yüksek bir fayda elde edileceğini belirten
yüzde 12’lik kesimle birlikte genel itibariyle olumlu bir tablo çizilebilir. Ancak her 5 katılımcıdan
birinin bu konuda fikir beyan etmemesi bilinçlendirme konusunda eksikliklerin olduğunu ortaya
koydu.
Bu konuda ciddi teknolojik ve yasal çalışmalar yapıldığı belirtilirken, sağlıkta kayıt sisteminin
önemine vurgu yapıldı. Ayrıca teknolojinin doğru kullanılması halinde doğru noktaya ve hedefe
ulaşmada yardımcı bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

Büyük veri yönetimi uygulamaları yaygınlaşırken, bu
durumun hasta hakları ve kişisel verilerin korunmasına
etkisinin olumlu yönde olacağını düşünüyor musunuz?
Gelişmiş teknolojileri kullanan ülkelerde bile görülebilen
sağlık kurumlarından veri hırsızlığı olayları sektöre yönelik
rahatsız edici ithamların artmasına neden olabiliyor.
1. Çok olumsuz etkileyecek
2. Olumsuz etkileyecek
3. Fikrim yok
4. Faydalı olacak
5. Oldukça faydalı olacak
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SAĞLIKTA TEKNOLOJİ KULLANIMINA
YETERLİ DESTEK VAR
Yeni geliştirilen sağlık teknolojileri, ilgili kurum ve yöneticilerinin desteğini görüyor. Katılımcılara
göre Sağlık Bakanlığı yönetim kadroları, hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları, IT
dönüşümünde destekleyici bir rol üstleniyor. Böyle düşünen yüzde 71’lik kesimin dışında
desteğin varlığını kabul eden, ancak yeterli olmadığını düşünen yüzde 21’lik bir grup da
bulunuyor.

Yeni geliştirilen sağlık teknolojilerini sisteminizde kullanma
noktasında ilgili kurumların yeterince destek olduğunu
düşünüyor musunuz?
1. Çok düşük destek
2. Düşük destek
3. Fikrim yok
4. Yüksek destek
5. Çok yüksek destek
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Konu, yasal prosedür ve uygulamalar ile ulusal sigorta sisteminin desteği olduğunda ise dağılım
bir miktar farklılaşma gösteriyor. Nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri gibi çözüm ve
uygulamaları kapsayan desteklerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 39’a ulaşıyor.
Yüzde 35’lik bir kesim ise yetersiz ya da çok az olduğu görüşünü dile getiriyor. Yüzde 26’lık bir
kesimin fikri olmadığını beyan etmesi ise bu tip spesifik uygulamalara dair bilgilendirmelerin
henüz sektör genelinde yaygınlaşmadığı izlenimini doğuruyor.
Konuyu yorumlayanlar destekleyen kurumlar arasında bir ayrım yapılması gerektiği fikrini
ortaya atıyor. Yasal prosedür için bir eksiklik bulunmadığı ifade edilirken, konu sigortacılık
olduğunda bu desteğin bulunmadığı ya da çok az olduğu ifade edildi. Etkileyen unsurun ise bu
tip uygulamaların büyük veri yönetimi gerektirmesi ve sigorta sektörünün sahip olduğu verileri
paylaşma konusunda hevesli olmaması olarak belirtildi.

Mevcut yasal prosedür ve uygulamalar ile ulusal sigorta
sistemi nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri gibi
uygulamaların sağlık sektöründe işlerlik kazanmasını ne
kadar destekliyor?
Bu durumu bilgi sahibi olduğunuz ileriye yönelik
güncellemelerle birlikte ele alabilirsiniz.
1. Çok az
2. Az
3. Fikrim yok
4. Fazla
5. Oldukça fazla
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YENİ GİRİŞİMCİLER İÇİN HER KAPI AÇIK DEĞİL
Pek çok sektörde inovasyon odaklı çözümler start-up’lardan yani yeni girişimlerden çıkıyor.
Bu girişimler bulundukları sektörlerdeki köklü oyuncuların arasında yer alabilmek adına hızlı
ve çevik davranmanın avantajını kullanıyor. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan sağlık
alanındaki yeni girişimler sektörler arasında bağlantı kurarak ilginç ve etkili çözümlerle pazarda
kendilerine yer bulabiliyor.
Türkiye’de sağlık sektörünün yeni girişimlere bakış açısına bakıldığında ise katılımcılar arasında
bir görüş ayrılığı dikkat çekmekte. Yüzde 50’lik bir kesim sektörün yeni girişimlerden yeterince
faydalanmadığını söylerken, yüzde 40’lık bir kesim ise faydalandığı görüşünde.
Katılımcıların en fazla yorum yaptığı konu olarak da tanımlayabileceğimiz yeni girişimlere
destek konusunda üniversitelerin sisteme daha fazla entegre olmuş bir yapıyla hareket etmesi
gerektiğine dikkat çekildi. Bununla birlikte, matematik ve tıp arasındaki etkileşimi artıran
çalışmalar yapılmasının olumlu olacağı belirtildi. Benzer şekilde üniversite sanayi iş birliğindeki
eksikliklerin sağlık sektörü için de geçerli olduğu ifade edilirken, yeni girişimleri destekleme
adına uzun süreli, kamu garantili alımlar gerçekleştirilmeli denildi. Böyle bir desteğin, özellikle
finansal anlamda zorlanabilecek yeni girişimlerin inovasyona odaklanmasını da kolaylaştıracağı
belirtildi.

Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi alanında
girişimci şirketlerden (start-up) yeterince yararlanıldığını
düşünüyor musunuz?
1. Hiç faydalanılmıyor
2. Faydalanılmıyor
3. Fikrim yok
4. Faydalanılıyor
5. Oldukça faydalanılıyor
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TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM
ÖNCELİKLİ TERCİH DEĞİL
Günümüzde bazı küresel örneklerde, sağlık çalışanlarının eğitimi için online eğitimlerden ya
da kalp, beyin gibi çeşitli organların yazılım temelli üç boyutlu uygulamalarıyla karşılaşılıyor.
Katılımcılara Türkiye’deki durumla ilgili görüşleri sorulduğunda yarıdan fazlası faydalanılmadığını
ifade ederken, yüzde 32 ise faydalanıldığını belirtiyor. Bu dağılımın sebepleri arasında ise
pratikteki uygulamalardan çok, katılımcıların yaş ortalamasının yüksekliğinin etkili olduğu ifade
edildi.

Sağlık çalışanlarının gelişiminde teknoloji eğitiminden yeterince
faydalanıldığını düşünüyor musunuz?
Bazı küresel örneklerde online eğitimler ve 3 boyutlu tasarıma
yönelik uygulamalarla karşılaşılıyor. Türkiye’de bu tip eğitimlerin
durumu sizce ne? Bu konuda teknoloji sağlayıcı firmalarla ne tür
işbirlikleri gerçekleştirilebilir?
1. Hiç faydalanılmıyor
2. Faydalanılmıyor
3. Fikrim yok
4. Faydalanılıyor
5. Oldukça faydalanılıyor
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KANSERLE MÜCADELEDE İYİMSERİZ
Kanserle mücadele söz konusu olduğunda yeni sağlık teknolojilerinin işleri kolaylaştırdığı
bir gerçek. Türkiye’deki duruma baktığımızda katılımcıların genel itibariyle iyimser olduğu
görülüyor. Yakın gelecekte Türkiye’deki durumun teknoloji destekli olarak daha iyiye gideceği
görüşü kabul görürken, bunu savunanların oranı yüzde 63 seviyesinde bulunuyor. Tabloyu
olumsuz olarak gören yüzde 21’lik kesim ise SUT’un oluşacak maliyetleri karşılamada yetersiz
kalacağını savunuyor.
Yapılan yorumlarda ise değer bazlı sağlık sisteminin varlığı öne çıkıyor. Etik kurallar ve sürecin
nasıl kontrol altına alınacağı gibi faktörler üzerinde düşünülmesi gereken konular olarak
sıralanıyor.

Kanser tedavilerinde kişiye özel tedavi yöntemlerinden yararlanılması konusunda
Türkiye’de nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
Bu alanda teknoloji kullanımının yeterli seviyede olduğunu düşünüyor musunuz?
Yenilikçi uygulamalar adına neler yapılabilir?
1. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görüyorum
2. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, 					
çünkü mevzuat (kişisel verilerin korunması açısından) uygun değil
3. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, 					
çünkü teknolojik altyapı yeterli değil
4. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, 					
çünkü hizmet sağlayabilecek firma sayısı çok az
5. Yakın gelecekte Türkiye’de potansiyel görmüyorum, 					
çünkü SUT’un oluşacak maliyetleri karşılaması mümkün değil
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E-NABIZ SİSTEMİNDE
KİŞİSEL VERİLERİN ÖNEMİ ARTIYOR
E-nabız sistemi devreye alındığı 2015 yılından bu yana hastaların pek çok kişisel sağlık verisine
erişimini sağlıyor. Mobil uygulama desteğiyle geniş kitlelere de ulaştırılabilen bu sistem, her
benzer uygulama gibi iyileştirilmeye açık yönlere sahip bulunuyor.
Katılımcılar, E-nabız sisteminde iyileştirilmeye en açık noktanın “sistemin kişisel verilerin analizi
yoluyla risk gruplarına önceden uyarı verebilmesi” olduğu konusunda hemfikir. Yüzde 59’luk
bir kesim bu seçeneği tercih ederken, iyileştirilmeye en açık ikinci noktayı ise “tüm kullanıcılara
kronik ve bulaşıcı hastalıklar konusunda genel bilgilendirme yapılması” konusu oluşturuyor.
Buna karşın, katılımcıların yüzde 18’i sistemin bu haliyle ihtiyaçları karşıladığını ve herhangi bir
yeniliğe gerek bulunmadığını belirtiyor.
Yorumlarda ise sistemin temel hedefinin hastaların kendi hastalıklarına sahip çıkmaları görüşü
ortaya atıldı. Herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirtenler ise sistemin karmaşıklaştıkça
kullanılabilir olmaktan uzaklaşacağı görüşünü savunuyor. Olabilecek en sade hali ile
tüm toplumun kullanımının sağlanması gerektiği ifade edilirken, bu görüşü savunanlar
iyileştirmelerin optimum kullanıcıya ulaştıktan sonra yapılması gerektiğini kaydediyor.

E-nabız sisteminde aşağıdaki konular arasında iyileştirmeye 		
en açık alan sizce hangisi?
1. İçerik: Sistem hastaların kişisel ve aile öyküsüne yönelik 				
daha detaylı veri içermelidir.
2. Genel bilgilendirme: Sistem, tüm kullanıcılara kronik ve 				
bulaşıcı hastalar konusunda genel bilgilendirme yapmalıdır.
3. Kişisel uyarılar: Sistem, kişisel verilerin analizi yoluyla 				
risk gruplarına yönelik önceden uyarı verebilmelidir.
4. İkinci hekim görüşü: Hastaların sistem üzerinden 					
ikinci bir hekime danışma ve ikinci bir görüş alabilmesi sağlanmalıdır.
5. Hiçbiri: Sistem mevcut haliyle beklentileri karşılamaktadır.
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YERLİ ÜRETİM İÇİN ÖNCELİKLİ
İHTİYAÇ İNSAN KAYNAĞI
Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların koordinasyonunda şekillendirilen sağlık sektöründeki
yerli üretim söz konusu olduğunda iyileştirilmeye en açık nokta “yetkin insan kaynağı” oldu.
Katılımcıların yüzde 34’ü tercihini bu seçenekten yana kullanırken, markalaşma ve iş yapma
kolaylığı takip eden başlıklar olarak sıralandı.
“Küresel pazarlara yakınlık” dışında her seçeneğin oy aldığı yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde
“kurumsal ve hukuki altyapı” da yüzde 10’luk bir kesim tarafından tercih edilerek atlanılmaması
gereken bir başlık olarak ortaya çıktı.
Yerli ilaç ve tıbbi cihaz için milli bir tedarik protokolü ve yine milli bir onaylayıcı kuruluşa ihtiyaç
olduğu kaydedilirken, bu konu için ön çalışmaların yapıldığı dile getirildi. Sorunun, tıbbi cihazı
yapmak için teşvik almak değil, bunu satamamak olduğuna dikkat çekildi. Savunma sanayindeki
çalışmaların uygulanabilecek bir sistem olarak örnek alınabileceği kaydedildi.
Bir diğer öneri olarak ise “bakanlıklar arası koordinasyonun artırılması” gösterildi. Üreticilerin
her bakanlık nezdinde farklı ölçekte değerlendirildiği ve buna paralel bir oranda değer
verildiğine vurgu yapıldı.

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde uluslar arası rekabet gücünü
geliştirmek için Türkiye’nin aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirmeye
en fazla ihtiyaç duyulan alan sizce nedir?
Lütfen konuyu Ar-Ge bağımsız olarak ele alarak yanıtlayın.
1. Teknolojik altyapı
2. Kurumsal ve hukuki altyapı
3. Fikri mülkiyet hakları
4. Markalaşma
5. Küresel pazarlara yakınlık
6. İş yapma kolaylığı
7. Yetkin insan kaynağı
8. Diğer
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Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreter Yardımcısı
Elif ELKİN / İEİS Kurumsal İletişim Direktörü
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi / Volitan Consulting
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Erol KISMET / Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Şevket ON / Siemens Healthineers, Ülke Genel Müdürü
Doç. Dr A. Lütfullah ORHAN / Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Hüseyin SARPKAYA / MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı
Fevzi Akif Tolga SÖZEN / MASİAD Başkanı
Kemal ŞAHİN / SATUR
Fatih TAN / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nevzat TARHAN / Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri
Prof. Dr. Nihat TOSUN / SASOMER Başkanı
Fatih TÜRKMEN / T.C. Kalkınma Bakanlığı Sağlık Yatırımları Daire Başkanı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Doç. Dr. Kadriye KART YAŞAR / Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı

* Katılımcı listesi alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

TÜSAP HAKKINDA
Türkiye, son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza attı.
Bu atılımların sonucunda sağlık hizmet sunumunda artan memnuniyet ile bölgesel
cazibe merkezi haline geldi.
Bu gelişmelere rağmen, küresel sağlık dinamiklerinin ülkemiz için de geçerli
olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli
bir sağlık sistemi için sınırlı kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler
üretebilmek için sektör paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.
Bu düşünceyle bir araya gelen sektörün öncü fikir liderleri tarafından temelleri
atılan TÜSAP Sağlık Platformu, sektörün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon
tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi
hedefliyor.
Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, değer bazlı sağlık sistemi,
kalitenin artışı, yerli medikal ve ilaç sanayinin katma değeri yüksek üretime geçmesi,
ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmet sunumu, halk sağlığı uygulamaları ve sağlık
finansmanı TÜSAP’ın düzenli olarak gerçekleştireceği etkinliklerin önemli gündem
başlıkları olarak sıralanıyor.
TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları adıyla gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde
kamu, sivil toplum ve özel sektörün orta ve üst düzey yöneticileri gündemle ilgili
görüşlerini doğrudan diğer katılımcılarla paylaşma olanağı elde ediyor. Bu görüşler,
her etkinlik sonrasında hazırlanan özel raporlar ile katılımcıların kendileriyle, medyayla
ve kamuoyuyla paylaşılıyor.
Yılda dört kez gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde yapılan çalışmalar, takip eden
aylarda gerçekleştirilecek “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikle daha geniş
katılımla sektörün ve diğer ilgili kurumlara doğrudan iletiliyor.
Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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