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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE TEDARİK KISMI 
ASLINDA HİZMETİN ANA KISMIDIR
Geçtiğimiz yıl 4 ana tema üzerinde TÜSAP Vizyon Toplantıları gerçekleştirdik ve yılsonunda bu temaları 
değerlendiren bir zirve yaptık. Tamamen gönüllü bir etkinlik olmasına rağmen ısrarlı bir şekilde katılımın 
devam etmesi sebebiyle boşa kürek çekmediğimizi, artı bir değer ürettiğimizi zannediyoruz. 

Bu yıl yine toplantılarımıza ‘Sağlık Teknolojileri’ teması ile başlayacağız. Akademik camiayla bütünleşme 
adına bu toplantıları üniversitelerde yapma kararımız oldu. Medipol Üniversitesi ile ilk toplantımıza 
başladık bundan sonraki süreçlerde farklı üniversitelerde buluşacağız. 

Sağlık sektörü içindeki dinamizm, belli noktalarda bir yandan fırsatlar doğururken diğer yandan bizleri 
devasa sorunlarla muhatap ediyor. Sağlık teknolojilerinde tedarik kısmı aslında hizmetin ana kısmıdır. 
Hizmetin kendisi tamamen yerli, ancak ilaç ve teknoloji kısmının yerli ve milli olmasını tartışmaya 
başlıyoruz. Zira cari açıkta rolü olduğu gibi ithamlarla karşı karşıyayız. Bu ithamların haklı nedenleri de 
var. Burada karşımıza sadece sektörün bu teknolojileri kullanması değil, bu teknolojilerin ithali, üretimi, 
inovasyonu gibi ardı ardına zincirleme sorunlar ya da sorumluluklar çıkıyor.

Kamuda hastanecilik yapan arkadaşlarımız bilirler ki, en çok başlarını ağrıtan konu yaptıkları ihalelerdir. 
Artık ‘hizmet cezasız bırakılamaz’ diye ezberlemişlerdir. Başhekimliği bıraktıktan sonra çoğu kişi günün 
birinde yaptığı ihalelerden dolayı ya zimmetle karşı karşıya kalır, ya da ceza verir. Her zaman da böyle 
bir korku ile yaşanır. Diğer taraftan tıbbi cihazlar ya da sarfın hekimler ya da diğer personel tarafından 
tercihi de çoğu zaman yönetimin ya da ihale komisyonlarının tercihi ile örtüşmez. Bu, zaman zaman 
kalite, fiyat ya da bireysel ilişkiler sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da süreci zorlaştırarak yönetilmesi 
zor bir problem haline getiriyor. Bu açıdan yıllardır sürekli bir arayış olduğunu biliyoruz. Hatta bazı 
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denemeler oldu. Örneğin SSK’nın kendi hastaneleri olduğunda merkezi alımlarla bunu çözmeye 
kalktı. Toplu alımlar ölçek ekonomisinden yararlanma fırsatı verdiği için avantajlar sundu ancak önünü 
alamadığımız büyük problemlerle de karşılaştık. 

Belki üniversite hastanelerini istisna tutarsak Sağlık Bakanlığı ya da tüm Kamu hastaneleri bir birlik 
haline geldi. Bunlarla ilgili bir merkezi alım gündeme geldiğinde rekabet unsurunun ortadan kalkacağı, 
tekelleşmenin olacağı, bu tartışmaların başka mecralara taşınacağı korkuları yaşanmaya başlandı. 
Özellikle piyasa ekonomisi şartlarının tam oturmadığı dönemlerde Devlet Malzeme Ofisi ile Kamu 
kurumlarının malzeme alımlarına bir kolaylık sağlandığı vakadır.  Ancak piyasa şartları oluştuktan 
sonra yine Kamuda yöneticilik yapmış çoğu kişinin tecrübe ettiği gibi Devlet Malzeme Ofisi, Kamuda 
bir fırsat değil adeta zarar veren, pahalı almaya yol açan bir kurum haline dönüşmüştür. Dolayısıyla 
dinamikler çok farklı. Her geçen gün yeni fırsatlarla birlikte yeni sorunlar yaşadığımız için yeni çözümler 
de üretmemiz gerekiyor. Bugünkü toplantımızın konusu o nedenle her ne kadar sağlık teknolojileri 
olsa da özellikle bu sorunlara çözüm üretmek üzere gündeme getirilen ve önemli adımlar atılan “Sağlık 
Market” konusunu tartışacağız. Verimli bir tartışma olacağını ümit ediyorum.

Toplantımızın gerçekleşmesinde bize katkı veren paydaşlarımızdan Johnson&Johnson ve EY 
firmalarına ayrıca teşekkür ediyorum. Her toplantının ardından hazırlanan TÜSAP raporlarının küresel 
anlamda zenginleştirilmesi, dünyada var olan ve bizi de aşan bilgilerin eklenmesi konusunda EY’nin 
bundan sonraki süreçlerde desteği olacak. TÜSAP raporlarının İngilizce dilinde de hazırlanıp dünyada 
paylaşılmış raporlar haline gelmesi hedefi var. Mütevazi bir çalışma yapıyoruz ancak bu çalışmanın 
küresel etkisi olursa mutluluk duyarız.

Medipol Üniversitesi, Nisan 2018
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"BU MÜTEVAZİ  ÇALIŞMANIN 
KÜRESEL ETKİLERİNDEN 

MUTLULUK DUYARIZ"
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TEDARİK ZİNCİRİNİN GELİŞEN VE
DEĞİŞEN TİCARET ALIŞKANLIKLARINA 
HAZIRLIKLI OLMASI GEREKİR
TUSAP olarak her yıl 4 toplantı ve bu toplantıların bir değerlendirmesinin yapıldığı bir zirve ile sağlık 
sektörünün değerlendirmesini yapmakta ve geleceğe ilişkin projeksiyonları yansıtmaktayız. 2018 yılının 
bu ilk toplantısında Sağlık Teknolojileri ve alt başlığı olan sağlık market konusunu konuşmak üzere 
biraraya geldik.

‘Sağlık Market’  kamu sağlık hizmetleri tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Lojistik, depolama, ödeme 
sistemleri gibi konular da tedarik zincirinde keza önemlidir. Dünya değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. 
10 yıl önce yaptığımız sunumlarda dünyanın en büyük 10-20 şirketinden bahsederken bu şirketlerin 
arasında ilk 2-3. sırada genelde Walmart olurdu. Walmart şu an krizde ve belki de yakında olmayabilir. 
Üst sıralarda Exxon gibi petrol şirketleri vardı. Artık bunlar listelere bile giremiyor. Son 10 yılda dünyayı 
değiştiren Amazon gibi şirketler var. AmazonGo Amazonun hizmete sunduğu yapay zekanın işlettiği 
bir market. Bu markette kasiyer ya da çalışan yok. Müşteri mağazaya gidip istediği ürünü alıyor ve 
mağazadaki kameraların takibi ile kapıdan çıkarken aldığı ürünler direkt olarak kredi kartından işlem 
görüyor ve yapılan işlem cep telefonuna yansıyor. Gelecekte yapay zekanın birçok işyerinin ana çalışanı 
olacağından bahsediliyor. Amazon ve Alibaba gibi şirketler bunu başarmış görünüyor. Yakın zaman 
içinde birçok ülkede AmazonGo gibi akıllı mağazalara benzer mağazaları görmeye başlayacağız.  

MODERATÖR SUNUŞ
T. Ufuk EREN

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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Lojistik konusunda da inovasyon yapmış bu tür şirketler ya da elektronik ortamda faaliyet sürdüren 
e-ticaret şirketleri öne çıkıyor ve tamamen oyunun kuralları değişiyor. Artık herkes e-ortamda sipariş 
veriyor. Günlük alışverişimiz, alışveriş alışkanlıklarımız değişiyor. Üstelik yeni nesil bu ortamlardan 
alışveriş yapmaya daha yatkın. Mağazalara giderek alışveriş yapmak gelecek kuşakların davranış tarzı 
olmayacak. Her şey elektronik ortamlardan ve akıllı telefonlardan yapılmaya çalışılıyor. Tüm bunlar 
belki bugünkü konumuzla birebir uymuyor ama şunu söylemek gerekir ki; dünya değişiyor, alışkanlıklar 
değişiyor. Gelişen robotlar, yapay zeka, öğrenen makineler, büyük veri gibi etmenler tedarik zincirini 
ve tabi bizi önümüzdeki 5-10 yılda çok değiştirecek. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık olay 
büyüyor ve tüm bu bahsettiklerim bir ölçüde burada konuşulacak ‘Sağlık Market’ yapısını destekler 
nitelikte görünüyor. 
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"GELİŞEN ROBOTLAR, 
YAPAY ZEKA, ÖĞRENEN 

MAKİNELER, BÜYÜK VERİ 
GİBİ ETMENLER TEDARİK 

ZİNCİRİNİ VE TABİ BİZİ 
ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 YILDA 

ÇOK DEĞİŞTİRECEK"
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DÜNYA SAĞLIK FİNANSMANINDA
YENİ ARAYIŞLARA YÖNELİYOR
Nüfus ve yaşam süresindeki artış sağlık finansmanını yakından etkileyen iki önemli faktör olarak 
değerlendirilmektedir. Bu faktörler, sağlık finansmanının üzerine bindirdiği yükü her geçen gün 
artırmaktadır. Bu sebeple ülkeler sağlık finansmanında yeni arayışlara yönelmektedir. 

1990 yılında OECD ülkelerinde ortalama yaşam süresi 75 yıl idi. 2015 yılına baktığımızda ise bu süre 
80,5 yıla ulaştı. Dolayısıyla son 25 yıl içerisinde ortalama yaşam süresi 5,5 yıl artış göstermiştir. 2020 
yılı itibariyle 65 yaş üstü insan sayısının küresel popülasyonun yüzde 11’i kadar da artmış olacağı tahmin 
edilmektedir. Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl artış göstermesi ve 65 yaş üstü kişi 
sayısının artması, tüm bu popülasyonun 5,5 yıl daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duyacağı anlamına 
gelmektedir. Beraberinde, global sağlık hizmeti harcamaları 2015 yılı itibariyle 7,1 trilyon dolar iken bu 
harcama miktarının 2020 yılı itibariyle 8,7 trilyon dolara ulaşacağı tahminler arasındadır. Sağlık hizmetine 
artan talep ve bu hizmette kullanılan teknolojinin de daha maliyetli hale gelmesi, sağlıkta geleceğin 
güvence altına alınması için yeni bakış açıları ve düzenlemelere olan ihtiyacın önemini vurgular 
niteliktedir. Bu sebeple, sağlık teknolojilerine ve sağlık finansmanına yeni uygulamalar geliştirilmesi 
sağlık hizmeti kalitesinin arttırılmasında faydalı olacaktır.

Hızla gelişen teknoloji ile desteklenen sağlık endüstrisinin bu değişim hızına ayak uydurabilmesi için 
sağlık otoritesi olarak Sağlık Bakanlığı’nın yeni stratejilere ve yeni düzenlemelere olan ihtiyaçları da 
gündeme gelmektedir. Sağlık alanındaki yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için ise sağlık teknolojilerine 
odaklanmak yerinde olacaktır. Sağlık teknolojileri, kaliteli sağlık hizmetinin temelini oluşturmaktadır. 
Kaliteli sağlık hizmeti için sağlık finansmanının sürdürülebilir olması oldukça önemli bir noktadır ve bu 
durum sürdürülebilir sağlık finansmanının nasıl hayata geçirileceği sorusunu da ortaya çıkartmaktadır. 
Bu hususta, sağlık hizmeti finansmanında ilk düşünülmesi gereken hizmet temininde oldukça maliyetli 
konumdaki dışa bağımlılığı azaltıp, yerli tıbbi sarf malzemeleri ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına 
dikkat çekmektir.

Sağlık hizmeti finansmanını daha verimli kılmak için merkezi tedarik sistemi yaklaşımının ve değer 
bazlı ödeme sisteminin geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Merkezi Tedarik Sistemi’nin 
vizyonu daha planlı ve gelişmiş bir merkezi takip sistemi ile tedarikin sağlanması üzerine inşa edilecek, 

ANA KONUŞMACI
Dr. Abdulvahit SÖZÜER 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 
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tedarik süreçleri sadeleştirilerek iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Bu hususta Sağlık 
Bakanlığı’nın vizyon projelerinden bir tanesi olan Sağlık Market’in, ihtiyaç duyulan verimliliğe farklı bir 
boyut kazandıracağı düşünülmektedir.  

Sağlık Market’in genel amacı; benzer gereklilikler için uygulanan tedarik yöntem ve fiyat farklılıklarının 
asgari düzeye indirgenerek standardizasyonu sağlanması olarak da düşünülebilir. Değer bazlı sağlık 
hizmeti ise temin edilen hizmetin nitelikli ve kaliteli olması temeline dayandırılmaktadır. Bu model, 
sağlık hizmet sağlayıcılarına hastanın sağlık çıktıları dikkate alınarak ödeme yapılması prensibi 
üzerine kurulmuştur. Sistemin getirileri kısaca maliyetlerin kontrol edilerek risklerin minimum seviyeye 
düşürülmesi, uzun vadeli rasyonel satın alma planlarının yapılabilmesi ve daha iyi sağlık hizmetine 
kavuşulması;  bununla birlikte sağlıklı toplumun inşası olarak yorumlanabilir. 

Tüm bunların yanında, sağlığın geleceği değerlendirilirken hastanın kendi sağlığı üzerindeki kontrolüne 
değinmek gerekmektedir. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi diyabet hastalarının tedavi 
yönetimidir. Dünya’daki diyabetli hasta sayısı 2017 yılında 425 milyon olarak belirlenmiştir. 2045 yılında 
ise bu sayının 629 milyona kadar ulaşacağı düşünülmektedir. Tüm bu diyabet hastalarının tedavi 
maliyeti ise yıllık 673 milyar doların üzerindedir. Diyabetli hastaların sayısı ve tedavi maliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda hastaların öz yönetimlerini sağlaması, sağlık harcamaları tasarrufunda 
oldukça önemlidir. Diyabetin yanı sıra sürekli tedavi gerektiren diğer birçok hastalık için de bu süreç 
geçerliliğini korumaktadır. Bu durum göz önünde alındığında gelecekte sürdürülebilir sağlık hizmetine 
ulaşabilmek için hastaların yetkilendirilmesi ve devlet üzerindeki hasta yükünün hafifletilebileceği 
öngörülmektedir.

Özetle, sağlık hizmetinden faydalanacak nüfusun ve bu nüfusun ortalama yaşam süresinin giderek 
artması paralelinde yükselişe geçen sağlık maliyetlerinin kontrol altında tutulabilmesi için yeni finansal 
çözümler ve sistemler üretilmesini gerekli kılmaktadır. Buradan yola çıkarak, raporda mevcut olan 
sağlık trendlerinin yanı sıra inşa aşamasında olan uygulamalardan da bahsedilecektir.  Bu uygulamalar 
ile birlikte sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması ve sağlık finansmanının sürdürülebilir hale getirilmesi 
hedefi ise raporun vizyonunu oluşturmaktadır.

"SAĞLIK MALİYETLERİNİN
KONTROL ALTINDA 

TUTULABİLMESİ İÇİN
YENİ FİNANSAL 

ÇÖZÜMLER GEREKİR"
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2023’E DOĞRU KÜRESEL SAĞLIK
HİZMETLERİNDEKİ TEMEL KONULAR
Sağlık hizmetlerinin sunumunda finansal olarak büyük sıkıntılar yaşanmakta. Artık miktarın değil değerin önemi 
var. Tedarik sayısından ziyade daha verimli ve kaliteli sağlık hizmeti verin, deniliyor. Dolayısıyla artık değer bazlı 
bir sağlık hizmetine dönmek gerekiyor. Sağlık hizmeti verirken en önemli konulardan biri sağlıklı insan gücünü 
planlamaktır. Sağlık hizmeti veren kişilere ciddi bir yük veriliyor. Bu kişilerin ülkemizde olduğu gibi dünyada da 
sayıları az. Bir yandan ileri teknoloji ile onları donatmak diğer yandan eğitmek istiyoruz. Onların da memnun 
olmalarını istiyor ve adaletli ve hakkaniyetli davranmaya çalışıyoruz. 

Tüm bunlar yaşanırken ciddi olarak değişen bir sağlık ekonomisi söz konusu. Dünyada da gelecekle ilgili sağlık 
ekonomisi konusunda sıkıntılar var.  Finansal risklerin belirlenmesi gerekiyor. Kronik hastalıklar ve obezite gibi 
sağlıkla ilgili yapılacakların yanı sıra verilen sağlık hizmetinde hem tedarik zincirinin yönetilmesi hem de bu 
finansal yapının sürdürülebilir olması önemli bir unsur.

Bize gelen bu sağlık yükünü ayaklarının üzerinde duracak bir sağlık finansman modeli ile çözebiliriz. Burada 
maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz ama illaki ucuza almak şeklinde bir yaklaşımla değil değer bazlı hizmetleri 
geliştirme şeklinde ilerleyeceğiz. Çok sayıda yeni tedavi yöntemlerini kullanıyoruz ve tabi sağlık finansmanı 
modelinde de yapmamız gereken çok iş var. 

Hastayı nesne olarak değil özne olarak görmek gerekiyor. Biz ayrıca sadece özne olarak da görmeyip onu 
donatmak istiyoruz. Tele-sağlık uygulamalarımız ile hastanın kendini evinde hissedeceği ya da sağlıkta özne 
konumuna gelirken kullanabileceği materyalleri hazır etmemiz gerekiyor. Burada tüm bunları yaparken; toplam 
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payına da bakmak gerekiyor. 

Miktardan değere 
ilerlemek

Maliyetleri düşürmek, 
erişim imkanlarını 
artırmak ve tedavi 
olanaklarını geliştirmek 
için yeni yöntemler 
üretmek

Bütünleşik bir 
yaklaşım ile hasta 
deneyimini 
geliştirmek 

Belirsiz ve değişen 
sağlık ekonomisinde 

pozitif bir alan 
oluşturmak 

Standardizasyonu 
artırarak sağlık 

politikalarını 
güçlendirmek

Sağlığın işgücünü 
planlamak 
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Türkiye’nin 2016 yılı itibari ile toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının yüzde 4,3 olduğu görülüyor. 
Dünyada sağlık finansmanın hacmine baktığımızda ise OECD ülkelerinin ilaç harcamaları 800 milyar dolara ulaştı. 
Diyabete bağlı harcamalar yıllık 1,3 trilyon dolara ulaştı. 2020 yılında sağlık harcamalarının tüm dünyada toplam 
12 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Dünyada sağlık harcaması artıyor. Bir yandan iyi bir sağlık hizmeti vermeye 
çalışırken sağlık finansmanını da düzenlemek gerekiyor.



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

Türkiye’de hastanelere kilitlenmiş bir sağlık hizmetimizi var. Sağlığımızı güçlendirirken bir yandan 
da hastanelere doğru bir akım belirlemiş durumdayız. Diğer yönlerimizi de mutlaka geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu, sadece evde sağlık hizmeti ya da yaşlı bakımı değil… Burayı da bir şekilde yönetiyor 
olmamız gerekir. 
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Hekim sayımız, hemşire sayımız belli, bunlara rağmen bazı şeyleri başardık. Türkiye, 1990-2015 
yılları arasında sağlık bakımına erişim ve kalite endeksini en fazla arttıran 2. ülkedir. (Maldivler 29,6; 
Türkiye 24,9; Çin 24,7; Peru 23,7; Güney Kore 22,2) Harcadığı paraya göre memnuniyet oranları 
açısından ise Türkiye birinci sıradadır. 

DÜNYADA SAĞLIK FİNANSMANI UYGULAMALARI
Dünya artık değer bazlı satın alma; merkezi tedarik; tedavi kalitesine göre geri ödeme ve veri odaklı 
finans uygulamaları gibi pek çok yeni arayışlara girmiş durumdadır.
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ÜLKELERDE SAĞLIK FİNANSMANI ÖRNEKLERİ
Dünyadaki ülkeler sağlık finansmanı konusunda üzerine gelen yük ile ilgili çok sayıda çalışma 
yapıyorlar ve organize olmuş durumdalar. Türkiye’de sağlık finansmanı yönetimi ile ilgili bir modelleme 
mevcut. Kamu, Üniversiteler, STK’lar olmak üzere çalışıyoruz. Bunları sağlık finansmanı ile ilgili bir 
model haline dönüştürmeli, bir Türkiye modeli geliştirmelidir. Türkiye’de çalışanların, üniversitenin 
ve Türk halkının bunu hak ettiğini düşünüyorum.
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TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR MODEL DÜŞÜNEBİLİRİZ?
Doğru finansman için merkezi tedarik modelleri geliştirmek ve bununla ilgili kurguyu oluşturmak 
zorundayız. Türkiye’de kronik hastalıkların yönetilmesi, sağlık bakımının çeşitlendirilmesi, veri 
kayıtlarının doğru yapılması ve değer bazlı ödeme modeline geçilmesi gerekiyor.

MEAT Değer Bazlı Sağlık 
Hizmeti modeli: Hasta çıktılarının ve 
ayrıca toplam maliyetlerin bariz bir şekilde 
iyileştirilmesi amacıyla ihale yönteminin 
değerlendirildiği kriterlerdir. Çıktıların,  
hastaların da ötesinde tüm sağlık sistemi 
aktörleri, sağlık sistemi ve destekleyici 
mevzuata faydası olacak şekilde ekonomik 
olarak en avantajlı seçeneklerin tercih 
edilmesidir.
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SAĞLIK MARKET

Sağlık Bakanlığı olarak, MKYS gibi malzemelerimizi takip ettiğimiz 
pek çok sistem var. Sağlık Market’te biraz daha planlı ve gelişmiş bir 
merkezi takip sistemi ile tedarik yapmaya çalışıyoruz. Hastanelerimiz 
pamuk yada enjektör almak için sürekli ihalelerle uğraşmasın. Her yıl 
eczacı arkadaşlarımız 800 kalem malzeme için şartname hazırlıyor. 
Artık bunların olmaması gerekir. Bunları yaparken de ucuz rekabet 
değil, gerçekçi rekabet şartlarını tekrar birlikte konuşuruz. Bu işleri 
yaparken hızlı olmak istiyoruz. Bu işin DMO’ya verdiğimiz kısmı 
satın alma. Çünkü onlar özel bir kanun ile bunu yapıyor. Dolayısıyla hastanelerimizin istediği 
malzemeleri hızlı bir şekilde alıyor. Böylelikle malzemeyi de teknik şartnamesini zamanında 
hazırladığımız bir şartname ile hızlı bir şekilde tedarik etmek istiyoruz. 

Sağlık Bakanlığımız her konuda yerelleşmeye vurgu yapıyor. Dışa bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz. 
İhaleler çerçeve hususunda benzer bir ihale. Kullanılacak yöntem açık eksiltme yöntemi olacak. 
Yerliyi nasıl koruyacağımıza ilişkin maddelerimiz var. Sonuçta DMO alımlarında ikinci bir duvar 
oluşturabilir miyiz? Burada ön muayene komisyonumuz var. Firma CE belgesini almış olsa bile 
orada bir kez daha değerlendireceğiz. Böyle olunca da ileriye dönük olarak neler alabileceğimizi 
planlayabiliyoruz. Bir yılda alacağımız tüm malzemeyi yılbaşında ilan etmek istiyoruz. Bu 
malzemeden bu ilde, bu kadar olacak gibi… Bunları yaparken de kendi açımızdan finansal riskleri 
minimize etmeye çalışıyoruz.
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Daha İyi
Fiyat

Daha İyi
Tedarik

Daha İyi 
Stok 

Yönetimi

Daha İyi 
Sağlık 
Hizmeti

Daha 
Kaliteli 
Ürün

Daha 
Fazla Yerli 

Ürün

Amaç:
• Benzer ihtiyaçlar için uygulanan 

tedarik yöntem ve fiyat farklılıklarını 
ortadan kaldırmak, standardizasyonu 
sağlamak,

• Tedarik süreçlerini sadeleştirerek 
zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak,

• Yerli ürün tedarikini teşvik etmek,

• İlaç ve tıbbi sarf malzemelere erişim 
kolaylığı sağlamak,

• Çerçeve anlaşmalar kapsamında 
elektronik açık ihaleler suretiyle 
alımları gerçekleştirmek.

• Açık eksiltme 
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Ürüne hızlı ulaşılabilecek bir kurgu; hastaneler arası devirlerde hızlı ve ekonomik bir süreç olsun 
istiyoruz. İlaç ve tıbbi sarfta ortak stok havuzu zaten var, kullanmaya devam edeceğiz. Tüm bunları 
daha iyi metotlarla daha iyi bir sağlık hizmeti için yapacağız. Benzer ihtiyaç ve yöntemler için 
farklı tedarik ve fiyatların olmasını istemiyoruz. Daha sadeleştirilmiş bir kurgu ile işgücü tasarrufu 
yapmak istiyoruz. Türkiye’de satın almamızda 3700 kişi çalışıyor. Arkadaşlar gereksiz yere 
uğraşmasın diyoruz. Yerli ürünün teşviki konusunda STK’larımızdan bazılarına sorduk. Bu kurgunun 
oluşmasında katkılara halen de açığız. 

NHS Benzeri Çözüm Önerisi
NHS tedarik zinciri sistemine benzer bir sistemin Türkiye’de uygulanabilmesi çalışmaları 
kapsamında DMO ile görüşüldü. DMO katalogları, internet sitesi ve ihale yöntemleri incelendi.

• DMO’nun 4734’ten istisna kapsamındaki (3-e maddesi) alım yönteminden faydalanarak;

• Süreçleri sadeleştirmek,

• Erişim kolaylığı sağlamak,

• Benzer ihtiyaçlar için ortaya çıkan yöntem ve fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak, şeklindedir.

Katalogların geliştirilmesinde ve yöntemlerini kullanmamızda DMO ve Maliye Bakanlığı çok 
yardımcı oldu. Elektronik ihaleler, açık ihaleler yapacağız, yerli malı teşvik belgesi kullanacağız. 
Katalogda olmayan ürünlerde yani tıbbi cihazlar alımlarında ayrı bir yöntem ile elektronik eksiltme 
değil de açık eksiltmeli ihaleleri kullanacağız. 
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Sağlık Bakanlığı İle DMO Tedarik İşbirliği Protokolünde
Yer Alan Önemli Hükümler 

• İşbirliği Konuları
6.1- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin DMO 
aracılığıyla rekabet şartlarının sağlanacağı, tüm açık ihaleler / e-ihaleler suretiyle temin edilmesi.

• Usul ve Esaslar
7.3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin (c) bendine göre Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen Orta ve 
Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve “Yerli Malı Belgesi” bulunan ürünlere 
DMO aracılığıyla gerçekleştirilecek alımlarda %15 oranında fiyat avantajı uygulanmasına yönelik 
olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

DMO’nun Sorumluluğu
8.1. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından DMO’dan talep edilen ilaç ve tıbbi malzemeler için 
hizmet bedeli yüzde 1 (bir) olarak uygulanacaktır.

8.2. Bu protokol ve ekleri çerçevesinde temin edilecek ilaç ve tıbbi malzemeler için; ihale ve 
sözleşme sonuna kadar tüm süreçlerin yürütülmesi DMO’nun sorumluluğundadır.

Sağlık Bakanlığı’nın Sorumluluğu
9.1. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler için; teknik 
şartname ve tavan maliyetinin oluşturularak talep DMO’ya ulaştırılacaktır.
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9.2. Bu usul ve esaslar kapsamında tedarik edilecek ürünlerin ön muayene ile teknik uygunluk 
değerlendirme işlemleri Bakanlıkça yürütülecektir.

9.3. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından talep edilen ilaç ve tıbbi malzemelerin bedeli, 
DMO tarafından düzenlenen fatura tarihini takip eden en geç 90 (doksan) gün içerisinde talep 
eden birim tarafından DMO hesaplarına aktarılır.

Ön Muayene ve Teknik Uygunluk Değerlendirme
• Uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncelikle DMO Laboratuvar Şube Müdürlüğü içerisinde 

Ön Muayene ve Teknik Uygunluk Değerlendirme Birimi kurulacaktır. Bu birimin koordinasyonu 
ve görevlendirmesi Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

• DMO laboratuvarlarının yetersiz kaldığı test ve muayene metotları için öncelikle TİTCK Analiz 
ve Kontrol Laboratuvarlarından test uygunluk belgeleri kabul edilecektir.

• DMO ya da TİTCK laboratuvarlarının yetersiz kaldığı durumlarda ise TOBB, TSE ve üniversiteler 
ya da belirlenen laboratuvarların test uygunluk belgeleri talep edilecektir.

• Tüm bu süreçlerin planlanması amacıyla DMO Laboratuvar Şube Müdürlüğü, TİTCK Analiz ve 
Kontrol Laboratuvarları ve Sağlık Bakanlığı yetkili birimleri arasında toplantı düzenlenmiştir.

Eğer muayene konusunda bir sıkıntı yaşanırsa DMO’nun kendi laboratuarı var, TİTCK’nın 
laboratuarı var. Olmazsa TOBB’a ve üniversitelere göndereceğiz. 

Sağlık Market Temin Basamakları
• DMO alım yöntemi çerçeve anlaşması ilan edilir ve sürekli olarak yayında kalır. Başvuru için her 

zaman açıktır.

• Ürünlere ait tavan fiyat ve teknik şartnameler ilan edilir. Teknik şartnamelere İtiraz hakkı her 
zaman bulunacak ve haklı bulunması halinde güncellenene kadar mevcut geçerli olacaktır.

• İdari ve teknik isterlerin uygunluk değerlendirmelerinden geçen tüm firmalar ile çerçeve 
anlaşma imzalanır.

• Üretici, ithalatçı ve yetkili satıcı ayrımı yapılmaksızın tüm başvurular kabul edilir.

• İl Sağlık Müdürlükleri bağlı sağlık tesislerine ait aylık taleplerini elektronik ortamda 
toplulaştırarak DMO’ya iletir.

• Ürün grupları bazında (eldiven, enjektör, vb.) sistemde olan tüm firmalara 3 (üç) iş günü sonra 
ihale tarihi belirlenerek ihaleye davet yazısı gönderilir.

• Elektronik ihale açık eksiltme suretiyle gerçekleştirilir. Açık eksiltmede en düşük teklif ihale 
sonlanana kadar tüm firmalar tarafından görülebilecektir.

• Firmalar, 81 İl Sağlık Müdürlüğü için kısmi teklif verebilecektir.
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• Her İl Sağlık Müdürlüğü için teklif edilen en düşük fiyat, ihale sonucu olacaktır.

• Sağlık tesisleri bazında belirlenen teslimat programına uygun olarak dağıtım sağlanacaktır.

Toplu ihale yapmıyoruz. İstanbul’u örneğin 6 bölgeye böldük. Her bölge için ayrı ihale yapıyoruz. 
Daha da fazla artırabiliriz. Diğer iller için de bu olabilir. Ayın 1-5’i arasında ilgili hastanemiz malzeme 
talebi girecek. Zaten teknik şartname ile firma ile anlaşılmış olduğu için 3 günde ihale olacak ve 
hemen fiyatlar alınacak. 60 günlük stokla çalışacağız.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE YERLİLEŞTİRME

Bu projenin yürütücüleri arasında; 
• Sağlık Bakanlığı, 

• Maliye Bakanlığı, 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

• Kalkınma Bakanlığı, 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

• Sosyal Güvenlik Kurumu, 

• YÖK, 

• TOBB, STK vb. kurum ve kuruluşlar var. 
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Sağlık sektörünün önemli bir bölümünün malzemesini yöneten bir birim olarak burada beraber bir 
çalışma modelinin gelişmesini istiyoruz. Dolayısı ile daha iyi fiyatla, daha iyi tedarik, daha iyi stok 
yönetim, daha iyi sağlık hizmeti yapmak istiyoruz.

DAHA	FAZLA	
YERLİ	ÜRÜN

Fatih TAN
TİTCK Başkan Yardımcısı
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TÜRKİYE, PIC/S ÜYELİĞİ İLE İLAÇ KONUSUNDA 
ARTIK DÜNYAYA AKREDİTE OLDU
5. TÜSAP Vizyon Toplantısında konuşan TİTCK Başkanı Yardımcısı Fatih Tan, Türkiye’nin 
Pharmaceutical Inspection Co-operation (PIC/s)’e tam üyeliğinin öneminden bahsetti. 

İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin regülasyon ve denetiminden sorumlu bir kurum olan Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) Pharmaceutical Inspection Co-operation (PIC/s)’e tam 
üye olduğunu ifade eden TİTCK Başkanı Yardımcısı Fatih Tan, 30 yıl önce Türkiye’nin bir başvuru 
yapıldığı ancak standartların yerinde olmaması nedeni ile kabul edilmediğini belirterek TİTCK’in 
3-4 yıl önce yapmış olduğu başvuru sonucunda Türkiye’nin birliğe Tayvan’da tüm ülkelerin oybirliği 
ile 1.1.2018’den itibaren (PIC/s)’in resmi üyesi olarak kabul edildiğini açıkladı. 

Üyelik değerlendirme süreci kapsamında İrlanda, İsviçre, Yeni Zellanda, Arjantin ve Malezya sağlık 
otoritelerinin müfettişlerinden oluşan 5 kişilik PIC/s Denetim Ekibinin değerlendirme yapmak 
üzere 10 gün boyunca denetim ve incelemelerde bulunduğunu ifade eden Tan,  “Kanunlardan, 
yönetmeliklerden ve mevzuatlardan başlayarak müfettişin alım standartlarına, aldığı eğitimlere 
kadar 78 paremetresinin tamamını gerçekleştirmeniz gerekli. ABD bu yerinde denetimi iki seferde 
geçmiş, Türkiye ise tek seferde geçti” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin PIC/s üyeliği ile birlikte ilaç üretiminde dünyaya akredite olduğunu açıklayan Tan, 
“Birçok ülke üyeliğimiz ile birlikte direkt GMP denetimlerini kaldırdı. Bu ülkede kaliteli ilaç 
üretildiğinin tescili anlamına geliyor. Hatta herhangi bir ülkeye mal satmak istediğiniz zaman o 
ülke otoritesi bir hafta ilaç üretim tesisini denetlerdi. (PIC/s) üyeliği ile birçok ülkenin bu denetimini 
ortadan kaldırmış olduk. Bu olumlu yansımalar getirdi” dedi.  

Fatih TAN
TİTCK Başkan Yardımcısı
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2018 SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN
BÜYÜME YILI OLACAK
TÜSAP Vizyon Toplantılarının beşincisi sağlık sektörüne yön veren 41 kişinin katılım ile yapıldı. 
Sağlık sektörünün bütüncül bir gözle gelişimini ölçmeyi hedefleyen “2018 yılında sağlık 
sektörü için öngörünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ünün “Büyüme yılı olacak” 
yanıtını verdiği görüldü. Yüzde 23’lük bir kesim 2017 yılı ile aynı büyüme oranı beklediğini ifade 
ederken, yüzde 23’lük kesimin ise küçülme beklediği ortaya çıktı. 

2018 yılı sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2. 2017 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak

Toplam: 30

54%

1
16

2
7

3
7

23% 23%
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SAĞLIĞIN GENELİNE BAKILDIĞINDA
BÜYÜME YAŞANACAKTIR
Sağlık sektörünün geneline bakınca iyimser öngörüler paylaşılarak büyümenin sadece ödemeye 
bağlanmaması gerektiği, eğer sağlıkta bir gelişim bekleniyorsa sağlık yatırımları ve hekim yetişme 
oranlarına bakıldığında ister istemez büyüme olacağı ifade edildi.

TEDARİKÇİLERİN SORUNLARI BÜYÜMEYİ
OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR
Küçülme öngörüsünde bulunanların bir kısmının sektörün ödemeler, fiyat ve ekonomik dengesizlik 
ana sorunları nedeni ile birçok tedarikçilerde aksama olacağını düşündüklerinden dolayı küçülme 
beklediği ortaya çıktı. Büyümenin firmaların ihalelere girmesi ve satışı ile doğru orantılı olduğu 
vurgusu yapılarak yerli tıbbi cihaz tedarikçilerinin, ödeme ve fiyat konusunda sorun yaşamayan çok 
uluslu şirketlerle rekabet etmesinin mümkün olmadığı; uzun teslimat, ödeme ve fiyat baskısı olan 
yerlerde ihalelere girilemediği belirtildi. SGK fiyatlarının belirleyici olduğu ve hastanelerin firmalarla 
pazarlık yaparken bu fiyatların altına inmek istediği kaydedildi. Gerek yerli üretimde gerekse 
ithalatta döviz ağırlıklı girdinin fazla olduğu, özellikli ürünlerde yazılım ya da servis için dahi Euro 
bazında ödeme yapıldığı ifade edildi. 

SAĞLIK MARKET KURGUSU TEDARİKÇİNİN
ÖDEME SORUNUNA İYİ GELECEK
Yeni sağlık teknolojileri, nüfus gibi nedenlerle mecburi bir büyüme yaşanacağı belirtilirken Sağlık 
Market kurgusunun tedarikçinin ödeme sorununa iyi geleceğine yönelik pozitif bir öngörü yapıldı. 
Sağlık Market’in uzun borçluluk süresinin kısaltılması amacı ile stokların azaltılması, teslimat 
programlı ihaleler yapmak yerine doğrudan temine benzeyen 2 aylık alımlar ve 3 günlük e-ihaleler 
şeklinde ticaret yapısı ile hızlı bir şekilde tedarik sağlanacağı ve bunun da ödemelere etki edeceği 
ifade edildi. 

ÖDEMELER KONUSUNDA ÜNİVERSİTELERLE
CİDDİ SIKINTILAR VAR
Öte yandan Sağlık Market’in genelde devlet hastanelerini ilgilendireceği ve bunun da pazarın yüzde 
50’si olduğu söylenerek tedarikçilerin ödemeler konusunda üniversitelerle ciddi sıkıntılar yaşadığı 
vurgulandı. Daha önce de devlet hastaneleri ile bu sıkıntıların yaşandığı ve konunun çözümüne 
yönelik girişimler yapıldığı ancak üniversitelerden sonra özel hastanelerin ödeme sıkıntısının 
gündeme geleceği belirtildi. 
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ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SAĞLIK YATIRIMLARI 
DENGELİ BİR BÜYÜME SERGİLEYECEK
2018 dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılın değerlendirilmesi istendiğindeyse yüzde 89’luk bir 
kesimin büyüme beklentisi içinde olduğu görüldü. Yüzde 39’luk kesim GSMH ile aynı oranda 
büyüme beklerken, yüzde 50’lik bir kesim ise GSMH’nin büyüme hızından daha fazla büyüme 
olacağı öngörüsünde bulundu. 

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları; 

1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek
3. GSMH büyüme hızının üzerinde büyüyecek

Toplam: 28

11%

1
3

2
11

3
14

39%
50%
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SAĞLIK YATIRIMLARI KAMUDA ARTACAK ÖZEL 
SEKTÖRDE AZALACAK
Sağlık yatırımlarındaki artış beklentisinin ise genel itibariyle olumlu yönde olduğu görüldü. 
Katılımcıların yüzde 32’si önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının hem kamu hem de özel 
sektörde artmasını beklerken, yüzde 56’lIk bir kesim ise kamu yatırımlarında artış, özel sektör 
yatırımlarında ise gerileme beklediğini ifade etti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

1. Özel sektör ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektör ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak kamu sektöründe artacak 

Toplam: 25
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ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI YATIRIMLARA
DEVAM ETME NOKTASINDA TEREDDÜTTE
Sağlık yatırımlarının Kamuda artıp özel sektörde azalacağı öngörüsünde Türkiye’de zincir 
hastanelerin yatırımlara devam etme konusunda endişe taşıdığı ve bunun da temel sebebinin 
SUT fiyatları ve dolayısıyla finansman olduğu belirtildi. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 
10 yıldır değişmediği ve orta gelir tuzağına düşüldüğü ifade edilerek, katma değeri yüksek üretim 
yapılmadıkça ve kişi başı milli gelir 15 bin doların üzerine çıkmadıkça tabloların değişmeyeceği 
söylendi. 

PPP İLE GELEN HASTA KONFORU MALİYET ARTIRIYOR
Şehir hastaneleri ve yeni yatırımlarla hasta konforunun arttığı ve bunun da maliyet anlamına geldiği 
ifade edilerek yurtdışından Türkiye’nin görüntüsünün hoş olmadığı söylendi. Türkiye’deki cazibeli 
bakışın son 6-7 ayda yüzde 50 değer kaybettiği, kamunun sağlık yatırımlarının büyüyeceği ama SUT 
fiyatları ile nasıl yönetileceği konusunun gündeme geleceği belirtildi.

TÜRKİYE’DE İYİ TESİSLER YAPIYOR ANCAK İŞLETMECİ 
YETİŞTİRME BECERİSİ YETERSİZ KALIYOR
Kamu hastanelerinde özel sektörün işletmecilik yönünde ciddi payları olduğu kaydedilerek 
Türkiye’nin sağlık açısından Batı’da örnekleri az bulunan tesisler yaptığı ancak işletmeci yetiştirme 
becerisini kazanamadığı, Türkiye’nin tesis yönetimi yapan dünya çapında en az 3-4 firmasının 
olması gerektiği ifade edildi. 

İLAÇ ÜRETİMİ ANLAMINDA 
SAĞLIK YATIRIMLARINDA ARTIŞ VAR
Sağlık yatırımları dendiğinde bir yanda hizmet sunucuları, diğer yanda tıbbi cihaz ve ilaç firmaları 
olduğu belirtilerek geçtiğimiz yıl 13 ilaç üretim tesisinin açıldığı ve 35 ek faaliyet ruhsatı verildiği 
kaydedildi. Yerelleşme politikasının etkisi ile ek faaliyet açılışlarının yoğunlaşması ile birlikte ilaç 
üretimi anlamında sağlık yatırımlarında artış olduğuna dikkat çekildi. Bu öngörüyü yaparken 
dinamikleri birbirinden farklı olduğundan sağlık endüstrisi ile sağlık hizmet sunucularını ayırmak 
gerektiğine değinildi. 

YERLİ FİRMALARIN İÇİ BOŞALDI
Türkiye’de kişi başı sağlık harcamasının yaklaşık 500 dolara düştüğü, bu rakamın Almanya 
ve Avusturya’da 4000 Euro ve Amerika’da 9500 dolar olduğu söylenerek kişi başı sağlık 
harcamalarının azaldığına dikkat çekildi. Muayene eldiveni ihalesine giren firma sayısından örnek 
verilerek geçtiğimiz yıl 30 firma kadar olduğu şimdi ise 3-4 firmayı geçmediği, yerli firmaların 
içinin boşaldığı ifade edildi. Et fiyatları örneği verilerek fiyatlar arttığından üreticinin ineğini 
kesmek zorunda kaldığına; bankacılık sektörünün kredilendirme açısından sağlık sektörüne hoş 
bakmadığına ve Türk firmalarının çarpan değerlerinde ciddi bir gerileme olduğuna değinildi.
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YERLİ FİRMALAR BİR YANA YABANCI FİRMALARIN DAHİ DIŞ 
FONLAMALARI OLMASA YAŞAMALARI MÜMKÜN DEĞİL
Cihaz pazarı büyük montanlı gözükse de burada kar marjı ve devamlılık konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşadığı; MR’ın Amerika’da 1200 Dolar, Avrupa’da 600 Euro, Hindistan ve Çin’de bile 50-150 Dolar 
arasında olduğu söylenerek Türkiye’nin düşük geri ödeme fiyatlarına dikkat çekildi. Dünyanın 
Türkiye’ye kar yapılabilecek değil volüm odaklı bir yer olarak baktığı ifade edildi. PPP’lerin gelmesi 
ve pazarın büyümesi bir yana karlılık ve sürdürülebilirliğin problem olarak çıktığı belirtilerek, yerli 
firmalar bir yana yabancı firmaların dahi fonlamaları olmasa yaşamalarının mümkün olmadığı 
kaydedildi. Türkiye’de kar edebilmek için çok iyi bir montan ve Pazar payı yakalamak gerektiği, 
hizmet kalitesinin artırılması noktasında fırsatlar olacağı söylendi.

YENİ TEKNOLOJİ DAHA YÜKSEK BİR 
GERİ ÖDEME İLE KARŞILANMIYOR
Uluslararası firmaların üniversite hastanelerinin alacakları ile ilgili büyük hayal kırıklığı yaşadığı; 3-4 
yılda tahsilat yapıldığı halde firmaların satmaya devam ettiği ve ‘Türkiye’de devlet borcunu öder’ 
yaklaşımı ile hareket edildiği söylenerek; yıllara yayılan tahsilatlar nedeni ile firmalar yüzde 50-
60 faiz ödemişken devletin yüzde 20’sini keserek ödemeleri yaptığından bahsedildi. Uluslararası 
firmaların üniversite ihalelerine bundan sonra girmeme yaklaşımı içinde olduğu ifade edilerek, 
Türkiye’de koşullar böyle devam ederse uluslararası firmaların satabildiği ürün alanlarında özel 
hastanelerde hastanın cebinden ödeme yapabildiği niş oyuncu haline geleceği vurgulandı. Ayrıca, 
Türkiye’de son 4 yılda yeni bir teknolojinin daha yüksek bir fiyatla girmediğinden bahsedilerek, 
tedavi başarısına ciddi etkisi olabilecek teknolojiler için daha yüksek bir geri ödeme konusunda 
kimsenin ikna edilemediğinden bahsedildi. 

SEKTÖRDE BİR ASİMETRİK REKABET PROBLEMİ VAR
Sektör olarak 6-7 yıldır kural koyucu yapılar ve ödeme yapıları ile ağır bir iletişim sorunu 
yaşandığı, sektörle ilgili bir yönetmelik değişikli olacağı zaman en azından paydaşların önceden 
bilgilendirilebileceği, görüşlerinin alınabileceği belirtilerek sektörde bir asimetrik rekabet problemi 
olduğuna dikkat çekildi. 20 Nisan 2018 tarihli ve 30397 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 
değişiklik ile birleşmelerin önünü tamamen ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı vurgulandı. Bu 
değişiklik ile örneğin 40 yataklı bir hastanenin depreme dayanıklı bir binaya geçerken 40 yatağın 
üstüne çıkamayacağı belirtilerek bunun büyümeyi olumsuz etkileyen bir durum olduğu ifade edildi. 
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE SAHİP OLMA 
MALİYETİNDE DÜNYA ORTALAMASININ 
ALTINDAYIZ 
Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 63), sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri 
noktasında Türkiye’nin dünya ortalamasının altında olduğunu düşündü. Yüzde 22’lik bir kesim 
dünya ortalamasında olduğunu söylerken, ortalamanın üzerinde olduğunu belirtenlerin oranı 
yüzde 15 olarak gerçekleşti. 

Türkiye'de sağlık teknolojilerine sahip olma maliyetleri 
noktasında dünya ortalamasının;

1. Altında
2. Dünya ortalamasında
3. Üzerinde

Toplam: 27
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SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İYİLEŞME, 
DÜŞÜK MALİYETLİ SAĞLIK HİZMETİ
SUNUMU SAĞLAR
Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 86) sağlık teknolojilerinin getireceği süreç 
iyileştirmelerinin daha düşük maliyetle sağlık hizmeti sunumuyla ilgili olduğunu düşünürken, 
yüzde 7’si ilgisi olmadığına yönelik görüş belirtti. Yüzde 7’lik bir kesim fikri olmadığını belirtti. 

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

Toplam: 28
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MOBİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE 
ODAKLANILMALI
Düşük maliyetli sağlık hizmetleri ile sağlık hizmet sunumunda süreç iyileştirmeleri için 
katılımcıların yüzde 33’ü mobil sağlık teknolojilerine, yüzde 22’si karar destek sistemlerine, 
yüzde 15’i ise klinik teknolojiler ve robotik tedavi teknolojilerine odaklanmak gerektiğini belirtti. 
Yüzde 11’lik iki kesim ‘hastane yönetim yazılımları’ ile ‘büyük veri ve ileri analitik teknolojiler’ni 
işaretlerken ‘makine öğrenmesi ve yapay zeka’ seçeneği yüzde 8’lik bir oranda işaretlendi.  

Sizce sağlık hizmet sunumunda süreç iyileştirmeleri, daha düşük 
maliyetle sağlık hizmeti sunumu için göreceli olarak hangi sağlık 
teknolojisine odaklanılmalı?

1. Robotic Süreç Optimizasyonu
2. Karar Destek Sistemleri
3. Klinik Teknolojiler ve Robotik Tedavi Teknolojileri 
4. Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka
5. Hastane Yönetim Yazılımları
6. Büyük veri ve İleri Analitik Teknolojiler
7. Mobil Sağlık Teknolojileri

Toplam: 27
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TELE TIP YÖNTEMLERİ ÜLKELERİN BÜTÇELERİNE
CİDDİ KATKI SAĞLIYOR 
Nüfusun hızla yaşlandığı, rejeneratif tıp ile diyabet, hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları gibi 
kronik hastalıkların nüfusa oranla arttığı kaydedilerek Hollanda örneği verildi. Bu hastaların 
tedavisinde tele tıp yöntemleri ile Hollanda bütçesine ciddi katkı sağlandığı paylaşılarak bu 
yöntemle ülkelerin sağlık maliyetlerini aşağı çekme eğilimi olduğu söylendi. 

MOBİL TEKNOLOJİLERLE ETKİN VE RANTABL
BİR KULLANIM SAĞLANACAK
Sağlık teknolojilerinin evlerde kullanılmaya başlanacağı belirtilerek koruyucu hekimlikte mobil 
teknolojilerin etkin hale geleceği öngörüsü paylaşıldı. Satın alma ve tüketimden bahsedilen şu 
ortamda maliyet ve kalitenin göz önünde bulundurulması gerektiği; hastanelerde alınan cihaz ya da 
malzemenin etkin ve rantabl kullanımı konusunda sıkıntılar olduğu kaydedilerek mobil teknolojilerin 
kullanımının bu konuda fayda sağlayabileceğine değinildi. Mobil teknolojilerle hastayı ve hastalıkları 
takip ederek sağlanacak maliyet kazancı ile birlikte bu teknolojilerin hastanelerin ve sağlık 
sistemlerinin etkin kullanılmasında da yararı olacağı vurgulandı. 

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ KİŞİLERİN
SAĞLIK KÜLTÜRÜNÜ ARTIRABİLİR
Mobil sağlık teknolojileri ile insanların kendi sağlığını koruma durumlarına ilişkin sağlık kültürünün 
de artırılabileceği görüşü paylaşıldı. Sağlık sigortasında taşıt sigortasındaki kazasızlık indirimi 
mantığı gibi sağlığını korumayanlara ekstra ödeme yapılması konusunda fikir belirtildi. 

Aksi görüş olarak; sağlık hizmetlerinde cezanın koruyucu önlemlerin önemsememesini beraberinde 
geçireceği görüşü paylaşılarak Almanya örneği verildi. Almanya’nın sağlığına katkı yapmayan ceza 
değil de, yapanlara teşvik uygulaması getirerek daha fazla koruma sağladığına değinildi.  

İNOVASYONUN EN ÖNEMLİ ARACI HASTANIN
KENDİ SAĞLIĞINA KATILIMINI SAĞLAMAK 
Sağlık hizmet sunumunda verimliliği artırmanın en önemli yollarından birinin inovasyonu 
güçlendirmek olduğuna değinilerek inovasyonun en önemli aracının ise hastanın kendi sağlığına 
katılımını sağlamak (angajman) olduğu vurgulandı. Diyabetli hasta örneği verilerek, bu hastanın 
diyabetli olduğunu bile bile tüm gün şeker yemesi halinde hangi ilaç verilirse verilsin, hangi 
tedavi uygulanırsa uygulansın hastalığının kontrolünün mümkün olamayacağı ifade edildi. Hasta 
katılımını sağlamanın yolunun ise mobil sağlık hizmetlerinden geçtiği belirtilerek mobil teknolojilerin 
kullanımının inovasyon yaratacağı kaydedildi. Kronik hastalıklar ya da ileri yaş hastalıkların 
tamamının uzaktan takip ve yönetiminde mobil sağlığın önemi belirtilerek; gelişmiş ülkelerde finans 
kuruluşlarının bile hizmet verdiği kişinin katılımını dikkate alan yöntemlere yöneldiği örnekleri 
paylaşıldı.  
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‘PSYCHOSOCIAL HEALTH’ DALGASINI YAKALAMAK GEREK
Batı ekonomilerinin 50-60 yıl gibi uzun dönemli ekonomik büyüme ile ilgili depresyon dönemlerinin 
takip ettiği ekonomik döngülere sahip olduğuna dair ‘Kondratiev dalgaları’na değinilerek dünyada 
ekonomik olarak bazı dalgaları yakalayan ülkelerin yukarıya çıktığı ifade edildi.  Pamuk, çelik, kimya, 
otomobil gibi dalgaları yakalayan ülkelerin dünyada lider olduğundan bahsedilerek 1989’dan 
itibaren bir IT dalgası olduğu ve Türkiye’nin HBYS ve İKBS sistemleri ile büyük bir datayı yöneterek 
bu konuda iyiye gittiği belirtildi. Artık yeni bir dalga olan ‘psychosocial health’ dalgasının geldiği 
ve Türkiye’nin tüm gücü ile hastayı özne yapan bu yeni dalgayı yakalaması gerektiği vurgulandı. 
Burada hizmet sektörünün olduğu ifade edilerek dünyanın mobil sağlık hizmetleri ile beraber 
bahsedilen tüm bu hizmetlerle birlikte buraya yatırım yaptığı ve Türkiye’nin de buraya yatırım 
yapması gerektiği kaydedildi.
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YERLİ ÜRETİCİLER İÇİN
ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ İNSAN KAYNAĞI 
 Sağlık sektöründeki yerli üretim söz konusu olduğunda iyileştirilmeye en açık nokta “yetkin 
insan kaynağı” oldu. Katılımcıların yüzde 36’sı tercihini bu seçenekten yana kullanırken, 
kurumsal ve hukuki altyapı yüzde 24’lük, markalaşma ise yüzde 16’lık bir oranla takip eden 
başlıklar olarak sıralandı. ‘Küresel pazarlara yakınlık’ dışında her seçeneğin oy aldığı yerli ilaç 
ve tıbbi cihaz üretiminde ‘teknolojik altyapı’ ve ‘iş yapma kolaylığı’ da yüzde 8’lik kesimler 
tarafından tercih edilerek atlanılmaması gereken başlıklar olarak ortaya çıktı. 

Sağlık teknolojilerinde yerelleşmede uluslararası rekabet gücünü arttırmak için 
iyileştirmeye en fazla ihtiyaç duyulan alan sizce nedir? (Lütfen konuyu AR-GE 
bağımsız olarak ele alın)

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

Toplam: 25
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GİZLİ YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK GEREK
Sağlık sektöründe yüksek teknolojiden de öte tasarımın ön plana çıktığı ve bu yazılımlarda 
insanlardaki gizli yeteneklerin ortaya çıkmasının önemli olduğu konuşularak ‘miktar değil değer’ 
anlayışının insan kaynakları için de geçerli olduğu düşüncesi paylaşıldı. İnsanların gizli yeteneklerini 
ortaya çıkarmak için onlara nitelikli ortamlar sağlanması gerektiği görüşü paylaşılarak bu ortamda 
kişilerin kendini özgür ve güvende hissedebileceklerine dikkat çekildi. Amazon.com’un dünyanın ilk 
5 şirketinden biri olduğuna ve Ar-Ge’ye gelirinin yüzde 80’i oranında yatırım yaptığına değinilerek 
bunun yetkin insan yetiştirmek anlamına geldiği vurgulandı. 

KAMUNUN AR-GE’YE HARCADIĞI BÜTÇE,
YETERİNCE KARŞILIK BULUYOR MU?
Kamunun Ar-Ge’ye harcadığı bütçenin yeterince karşılık bulup bulmadığı sorusuna cevap aramak 
gerektiği belirtilerek Türkiye’nin Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Milli Harcama (GSMH)’ya oranının 
0.94 olduğu ve Türkiye’de Kamunun 2016 yılında 25 milyar TL harcama yaptığı ifade edildi.

TOPLUMSAL ALGI OLUŞMAZSA YAPILAN
DOĞRU PROJELER DAHİ RAĞBET GÖRMÜYOR
Türkiye’de teknolojik alt yapının yeterli olduğu ve donanımlı insan da olduğu belirtilerek bir şeyi 
hayata geçirmek için algı yaratmak gerektiğine değinildi. Bu algı oluşmadığı zaman doğru bir proje 
olsa bile projenin rağbet görmediğinden bahsedildi. 
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TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE GLOBAL 
ŞİRKETLERDEN YARARLANILIYOR
Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde global şirketlerden yararlanıldığını düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 56 olurken, bunun aksini düşünenlerin oranı yüzde 40 oldu. 

Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi alanında global şirketlerden 
yeterince yararlanıldığını düşünüyor musunuz?

1. Hiç faydalanılmıyor
2. Faydalanılmıyor
3. Fikrim yok
4. Faydalanılıyor
5. Oldukça faydalanılıyor

Toplam: 25
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GLOBAL FİRMALAR TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMA
KONUSUNDA HEYECANLANMIYOR
Türkiye’de yerelleşmeye yönelik bir işbirliği yapılmak istense de Türkiye’nin ödeme süreçlerinden 
dolayı konunun global firmaların gündeminde olmadığı kaydedildi. Firmaların karlılık aradığı 
Türkiye’de ise bu karlılığın olmadığı belirtilerek global firmaların Türkiye’ye yatırım yapma 
konusunda heyecanlanmadığı ifade edildi. 

Diğer bir görüş olarak Türkiye’de global şirketlerle ciddi ortaklıklar yapıldığı, ülkede büyük bir volüm 
olduğu ve tıbbi cihazda global firmaların yerli üretimde istekli olduğu ifade edildi. Her ne kadar 
Türkiye konjonktürü problemli görünse de Türkiye’nin büyük bir potansiyel olduğuna değinildi. 

İKİNCİ EL CİHAZ KONUSU
PLANLAMAYA DAHİL EDİLMELİ
Türkiye’de ikinci el cihazlar (refurbished) konusuna dikkat çekilerek yurtdışından ikinci el makine 
getirmenin yasak olduğu ancak kilo ile makine kimyaya cihazlar satıldığına; monitöründen 
tomografisine kadar bu cihazların biyomedikal mühendislerin eğitiminde kullanılması için konunun 
strateji ve planlamanın içine dahil edilmesi gerektiğine ve cihazların çöpe atılmayıp Türkiye ya 
da başka ülkelerde kullanılabileceğine değinildi. Sanayi İşbirliği Programı (SİP)’e geçildiği, 5 yıl 
sonra bu program dahilinde firmaya “10.000 cihaz siparişi veriyorum ancak 2000 cihazımı da 
yenileyeceksin” gibi bir teklif yapılabileceği söylendi.

TÜRKİYE JEOPOLİTİK KONUMU VE COĞRAFİ KAPSAYICILIĞI
NEDENİ İLE GLOBAL FİRMALAR İÇİN CAZİP BİR PAZAR
Sağlık Endüstrisi Yönlendirme Komitesi (SEYK)’in sağlık endüstrisinde yerelleşmeyi artırabilmek ve 
yerelleştirme ile birlikte global firmalardan teknoloji ve know-how transferi sağlayabilmek amacı ile 
kurulduğu belirtilerek global firmalara Türkiye’deki mevcut yatırım ve fiyatlama koşullarının cazip 
gelmediği söylendi. Ancak yatırımcıların uzun vadeli düşünmeleri önerisi ile Türkiye’nin jeopolitik 
konumu gereği ya da etrafındaki ülkeler arasındaki kapsayıcılığının artacak olması durumu gereği 
Türkiye’den diğer pazarlara ulaşım ve erişimin artacağı öngörüsü paylaşıldı. Türkiye’de global 
firmaların pesimist olmadığı ancak bazı hukuki normların daha netleşmesi gerektiği konuşuldu.
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YENİDEN KULLANIMI İLE İLGİLİ 10 YAŞ SINIRI
İleri teknoloji ürünlerin yeniden kullanımı ile ilgili 10 yaş sınırına dikkat çekilerek bunlar refurbished 
olarak kullanılacak ise kural ve kaideleri doğru oluşturmak kaydı ile yaş sınırının kaldırılıp bakım ve 
onarımlarının daha iyi şekilde yapılmasının kazanımları artırabileceği belirtildi. Türkiye’nin günün 
sonunda cihaz çöplüğüne dönüşmemesi gerektiği ifade edildi. 

TIBBİ CİHAZIN TEKNOLOJİSİ
ÇOK KISA BİR SÜREDE DEĞİŞEBİLİYOR
Tıbbi cihazların ilaçlardan farklı olarak teknolojisinin kısa bir sürede değişebildiğine vurgu yapılarak 
bir cihazın 10 yıl boyunca kullanılamayabildiği; mevcut cihazların teknolojik anlamda adaptasyonu, 
çözünürlüğünün artırılması gibi yöntemlerle update edilmesinin de bir yenileme hizmeti olduğu ve 
bazı cihazların 10 yılı bulmadan atıl hale gelebildiği söylendi.
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YENİ GİRİŞİMCİLERDEN FAYDALANILMIYOR 
Türkiye’de sağlık sektörünün yeni girişimlere bakış açısına bakıldığında ise çoğunluk (yüzde 
82) sektörün ‘start up’lardan yeterince faydalanmadığı görüşünde birleşti. Faydalanıldığını 
düşünenlerin oranı yüzde 13 oldu. 

Türkiye'de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi alanında girişimci şirketlerden 
(startup) yeterince yararlanıldığını düşünüyor musunuz?

1. Hiç faydalanılmıyor
2. Faydalanılmıyor
3. Fikrim yok
4. Faydalanılıyor
5. Oldukça faydalanılıyor

Toplam: 23

13%
5%

78%

4% 0%

4
3

5
0

3
1

2
18

1
1



www.tusap.org
4140

START UP'LARA ‘KAR’A ORTAK GÖZÜ İLE BAKILIYOR 
Özel sektörün start up'lardan desteği çok içselleştirmediğine yönelik bir kanaat olduğu belirtilerek 
sağlık teknolojisi konusunda Ar-Ge üzerine çalışan akademisyenler şirketlerle birlikte proje 
verdiğinde yada bir patent üzerine çalışırken destek aradığında genelde Türkiye’de, TÜBİTAK 
gibi ulusal destek veren kurumlara başvuru şeklinde bir tavır olduğu kaydedildi. Start up'lardan 
destekten ziyade oradan bir para kazanılacağı mantığı ile bakıldığı ve oluşacak kara paydaş olduğu 
şeklinde bir izlenim olduğu ifade edildi. 

START UP'LARI FONLAMA YAPABİLECEK ŞİRKETLERLE 
BULUŞTURMAYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
TİTCK’nin iki aydır start up'lara yönelik bir çalışma içinde olduğundan bahsedilerek sektörün de 
görüşleri alınarak start up'larla birlikte neler yapılabileceğinin istişare edildiği belirtildi. İlaç ve 
tıbbi cihaz alanında kendini start up olarak gören firmaları bir portalda toplama, bu start up'lar 
arasından belirli seçimler yapma ve bu seçimler neticesinde kabul edilen start upları, fonlama 
yapabilecek global ya da büyük şirketlerin de davet edildiği, 2019 yılı başında olması planlanan bir 
organizasyonda biraraya getirme ile ilgili çalışmalar başlandığına değinildi. 

ÜNİVERSİTE VE SANAYİ PROJENİN EN BAŞINDAN
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin geliştirdiği teknolojileri sanayi ile buluşturma 
konusunda mücadele verdiğine; ancak başarılı olamadıklarından yakındıklarına değinilerek 
derneklerle istişare ile teknoloji transferinde know how oluşturmayı hedefledikleri belirtildi. Ar-Ge 
merkezleri ya da teknoloji transfer ofislerinin her birinin kendice bir çalışma yaptığı ancak burada 
bir karmaşa olduğu ve ortak bir fikir birliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bilginin üretildiği ancak 
sanayide bir karşılığının olmadığı; talebin sanayiden gelmesi ve bunun üzerine bu yerlerin talebe 
cevap verecek bir geliştirme içinde olmasının daha mantıklı olabileceği söylendi. Üniversitelerin 
ürün geliştirip satma noktasında sanayi ile işbirliğine girmek istemesinden ziyade çok daha 
öncesinden planlama aşamasında bu işbirliğinin yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Doğru 
hizmetler üzerinde çalışmak gerektiği vurgulanarak bir üniversite 300’e yakın patenti olduğunu 
söylüyor ancak sahada bunların karşılığı olmuyorsa bundan bu birlikteliğin daha önce kurulması 
gerektiği sonucunun çıktığı ifade edildi. 

ÜRÜN GELİŞTİRME SAFASINDA İŞBİRLİKLERİ SAĞLANMALI
MASİAD ve bazı üniversitelerin biraraya gelmesi ile İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 
(İSEK)’nin kurulduğu, bu kümelenme ile üniversite ve sanayinin buluşmasının hedeflendiği 
ve en önemli rolü de burada start up'ların oynadığı belirtildi. Sadece devletin teşvik verip bir 
üniversite hocası ya da bir girişimcinin başlamasıyla işin gerçekleşmediği, bunun nasıl üretime 
dönüştürüleceği, piyasaya arz edileceği ve piyasada tutundurulacağının da ürün geliştirme 
safhasının bir aşaması olarak en baştan ele alınması gerektiği görüşü belirildi. İnovasyonu ya 
da fikri bulan kişinin firmaya gittiğinde buradan elde edilecek gelirin büyük kısmını kendisinin 
istediği, firmanın ise ‘ben olmazsam bu ürünü üretemezsin’ noktasına geldiği ve sonuç olarak bir 
türlü gelir dağılımında uzlaşının sağlanamadığı kaydedildi.  İSEK’in bu tarafları biraraya getirerek 
sözleşmelerde uzlaşma noktasında ‘buluşun hangi teknolojik seviyede olduğu ve üretecek firmanın 
katkısı nedir?’ gibi arabuluculuk yapma konusuna eğildiği ifade edildi.
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ETKİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE
EN ÖNEMLİ UNSUR KALİTE
Sağlıkta etkin tedarik zinciri yönetiminde yüzde 46 gibi bir oranla ‘kalite’ en önemli unsur olarak 
öne çıktı. Kaliteyi, yüzde 17’şer oranlarla ‘hız’ ve ‘ulaşılabilirlik’ ve yüzde 14 ile ‘maliyet’ ve yüzde 
8 ile ‘kontrol’ izledi. 

Sağlıkta etkin tedarik zinciri yönetiminde aşağıdakilerden hangisi göreceli olarak 
daha önemlidir?

1. Maliyet
2. Hız
3. Ulaşılabilirlik
4. Kalite
5. Kontrol

Toplam: 24
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ETKİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE
DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ 
Katılımcıların tümü dijitalleşmenin sağlık hizmet sunumunda etkin tedarik zinciri yönetiminde 
önemli olduğunu düşündü. Yüzde 67’lik bir oran konunun çok önemli olduğu görüşünde 
hemfikir oldu. 

Sağlık hizmet sunumunda etkin tedarik zinciri yönetiminde 
dijitalleşmenin sizce önemi nedir?

1. Hiç Önemli Değil
2. Önemli Değil
3. Fikrim yok
4. Önemli
5. Çok Önemli

Toplam: 24
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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİ YETERSİZ KILAN EN 
ÖNEMLİ UNSUR FİYATLARIN REGÜLE OLMAMASI
Sağlıkta tedarik zinciri yönetimini yetersiz kılan unsurlardan en fazla işaretlenen seçenek 
yüzde 34’le ‘fiyatların regüle olmaması’ oldu. Onu yüzde 29’luk oranla ‘teknolojik yetersizlikler’ 
ve yüzde 21’lik oranla ‘veri standartlarının belli olmaması’ seçenekleri izledi. Malzemelerdeki 
eksikliklerin sistemde gerçek zamanlı görülememesi konusunu tedarik zinciri yönetiminin bir 
yetersizliği olarak görenlerin oranı yüzde 8 olurken, kodlama problemlerinde ötürü ortaya çıkan 
çifte kayıtlar yüzde 4 ile en az oylanan seçenek oldu.

Sağlıkta tedarik zinciri yönetimini günümüzde yetersiz kılan aşağıdaki unsurlardan 
görecelik olarak hangisi daha öne çıkmaktadır?

1. Fiyatların regüle olmaması
2. Veri standartlarının belli olmaması
3. Kodlama problemlerinde ötürü ortaya çıkan çifte kayıtlar
4. Teknolojik yetersizlikler
5. Malzemelerdeki eksikliklerin sistemde gerçek zamanlı görülememesi
6. Fikrim yok

Toplam: 24
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SAĞLIK MARKETLE FİYATLAR
DAHA REGÜLE HALE GELECEK
Sağlık Market gündeme geldi ve sağlık tesisleri arasında tedarik zinciri yönetimi yapılırken bölgelere 
göre fiyatların çok fazla farklılık gösterdiğinin görüldüğüne ve SUT fiyatının altında alınamayan 
ürünlerin de fiyatların regüle olmamasının altında yatan nedenlerden bir olduğuna değinildi. 
Regülasyonu önlemek için uzun vadeli satın alma yapılması gerektiği, üreticinin ürünün 24 ay 
boyunca hangi dolar kurundan fiyatının artacağını bilmediği, üretici ve tedarikçi tarafından miat ile 
ilgili değişim garantisi istendiğinde 24 ayın sonunda oluşabilecek zararın da bilinmediği kaydedildi. 

Fiyatların regüle olması konusu ile ilgili olarak; Sağlık Bakanlığının SGK ile uyum sağlamaya çalıştığı 
ve SUT fiyatının üstünde alım yapan kamu hastanelerinin denetim geçirdiği ifade edildi. Kamu 
hastanelerinde 2 aylık talebin yapılması, miat ile ilgili daha esnek davranılması ve ülke anlamında 
tavan fiyatı belirlenmesi konuları ile fiyatın daha regüle bir hale geleceği söylendi. 

Lojistik yönetimi ile siparişin öngörülebilir sıklıkta yapılması ve yeni yapılacak MKYS yazılımında 
tedarikçinin kendi stokunu sözleşmesi süresince izleyebilecek, üretim ve sipariş döngüsünü 
yapabilecek olması gibi faktörlerle hiç değilse Sağlık Bakanlığı Stok Dairesinin daha az stok, daha 
etkin bir lojistik yönetimi ve daha iyi karar destek sistemleri gibi bir vizyonla fiyatın regülasyonu ile 
ilgili kamu kaynaklı sıkıntıları çözülmeye çalıştığı ifade edildi.

TEDARİK ZİNCİRİNİN ALTYAPISINDA
ÖZEL SEKTÖRÜN DE OLMASI GEREKİR
‘Tedarik sisteminin düzgün çalışmadığı zaten kabul edilmiş ki bu soru sorulmuş’ diyen bazı 
katılımcılar Türkiye’de resmi olarak internetten sağlıkla ilgili bir malzeme satmanın yasak olduğu 
ve özel sektörün hareket kabiliyetini kamu ile birilikte kullanmak gerektiği konusunda görüş 
belirtildi. Kamu ile birlikte buraya özeli de koymak gerektiği ifade edilerek özelin risk sermayesini 
alması ve mevzuatsal değişikliklerle birlikte mantalite değişikliklerinin de yapılması gerektiği 
söylendi. Özel sektörün tedarik zincirinde sadece malı üreten ya da satan konumunda değil, 
bu sistemi kurabilecek altyapı ve mantalite ile hareket etmesi ve yapılanmasının teşvik edilmesi 
gerektiği belirtildi. Bu realite olmadığı zaman illegal yöntemlerin çoğalacağı ve bunların legal 
çalışan firmaların hakkını yiyeceği konuşuldu. Özel sektörün tedarik sistemini kamudan daha fazla 
büyütmesi gerektiği çünkü şehir hastanelerinin bu mantıkla yönetilemeyeceği vurgulandı. 

TÜRKİYE’DE TEDARİK ZİNCİRİNİ YÖNETEN MARKALAR OLMALI 
Tedarik zincirini başından sonuna kadar bir şekilde iyi yönetilmesi ve özel için de cazip hale 
gelmesi gerektiği kaydedilerek kamu ne yaparsa yapsın özelin gücü olmadığı zaman sistemin bir 
yerde tıkandığı konuşuldu. Türkiye’de tedarik zincirini yöneten markalar oluşması ve bu markalarla 
ürünlerin yurtdışına satılabilmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık Market’in DMO ile oluşturduğu işbirliği sonucu tedarik zinciri yönetiminin başarı ile 
sürdürülmesi halinde Türkiye’nin hem kendi tedarikini yönetebileceği hem de yurtdışından gelecek 
taleplere en az 5 marka çıkarabileceği öngörüsü paylaşıldı. 
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AÇIK EKSİLTME KÜLTÜRÜ VE BAYİLİK SİSTEMİ
SAĞLIK MARKET İÇİN İKİ ÖNEMLİ SORUN
Sağlıkla ilgili kamuda ‘Sağlık Market’ gibi bir proje yapıldığı zaman bir aksaklık olduğunda faturasının 
yüksek olacağı belirtilerek birinci sorunun ‘açık eksiltme’ olduğu, açık eksiltmenin firmalar birbirini 
yok edene kadar devam edeceği ve sistemin çökeceği söylendi. İkinci sorunun ise Türkiye’deki 
sisteminin bayilik sistemi ile kurulduğu, bayilik sistemindeki firmaların zaman içinde üretici olduğu 
ve en başarılı üreticilerin de bunların arasından çıktığı ifade edilerek sorunların ancak yaşayarak 
anlaşıldığı ve çözüm için kafa yorulduğu belirtildi. Medikal tedarik şirketinin de bir IT şirketi ile 
partner olmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanarak IT şirketi olmadan sistemin yönetilemeyeceği 
konuşuldu.

SAĞLIK MARKET’TE SADECE HIZLANDIRILMIŞ BİR
SATIN ALMA SÖZ KONUSU
Bayilik sisteminin zarar göreceği düşüncesine yanıt olarak Sağlık Market’te sadece hızlandırılmış 
bir satın alma yapılacağı, herhangi bir şekilde bölgesel ya da büyük alımlar yapılmayacağı söylendi. 
Henüz lojistiğe girilmediği, sadece Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında bir devir hareketi olduğu ve 
bunun yönetileceği ifade edilerek lojistik ve tedariktin planlanmadığı ve DMO’nun da kendini orada 
görmediği belirtildi. Açık eksiltme konusunda ise Türkiye’de fiyatların ve buraya katılacak firmaların 
belli olduğu; açık eksiltmenin 100 kalem sarf malzemede olacağı söylenerek burada bir sıkıntı 
yaşanmayacağı fikri paylaşıldı. 
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SAĞLIKTA TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNDE
KALİTE UNSURU ÖNEMLİ
Katılımcıların yüzde 57’si sağlıkta tedarik zinciri süreçlerinde en avantajlı teklif için ‘kalite’nin 
önemli olduğunu düşünürken, yüzde 22’si ‘erişilebilirlik’ ve yüzde 17’si ‘inovasyon’ seçeneğini 
işaretledi. ‘Güncellik’ yüzde 4’lük bir oranla önemli görülürken ‘çevresel özellikler’ konusu 
katılımcılar tarafından öncelikli görülmedi.

Sağlıkta tedarik zinciri süreçlerinde en avantajlı teklif için göreceli 
olarak aşağıdaki kriterlerden hangisi sizce önemlidir? 

1. Kalite
2. Güncellik
3. Erişilebilirlik
4. Çevresel özellikler
5. İnovasyon

Toplam: 23
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SAĞLIK MARKET UYGULAMASININ EN ÖNEMLİ 
FAYDASI FİNANSAL RİSKLERİN AZALTILMASI VE 
HIZLI SONUÇ ALINMASI
Sağlık finansmanının iyileştirilmesinde etkin bir model olarak görülen Sağlık Market yapılarının 
ortaya çıkardığı en önemli faydanın ‘finansal risklerin minimize edilmesi’ olduğunu düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 32 olurken, bu seçeneği yüzde 27 ile ‘öngörülebilir tedarik süreçleri’ 
ve yüzde 18 ile ‘hızlılık’ seçenekleri izledi. Yüzde 9’luk oranla ‘bütünleşik yaklaşım’ seçeneğini 
yüzde 5’er oranlarla ‘gerçekçi rekabet’, ‘planlama’ ve ‘yerli ürün teşvik imkanı’ seçenekleri 
izledi.  ‘dışa bağımlılığı azaltma’ ve ‘güvenilirlik’ sağlık finansmanında Sağlık Market yapılarının 
faydaları olarak işaretlenmedi.

Sağlık finansmanının iyileştirilmesinde etkin bir model olarak görülen sağlık market 
yapılarının ortaya çıkardığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?

1. Bütünleşik Yaklaşım
2. Gerçekçi rekabet
3. Dışa bağımlılıkta azalma
4. Öngörülebilir tedarik süreçleri
5. Planlama
6. Hızlılık
7. Güvenilirlik
8. Yerli Ürün teşvik imkanı
9. Finansal risklerin minimize edilmesi 

Toplam: 22
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MERKEZİ YAPILAR BİR SÜRE SONRA
PİYASANIN DIŞINDA KALABİLİR
DMO gibi merkezi yapıların piyasayı takip edemediği ve bir süre sonra piyasanın dışında kaldığı 
gerekçesi ile Sağlık Market’in bu anlamda risk taşıdığına ilişkin kaygılar paylaşıldı. “Kıvrak bir piyasa 
dinamiği olan, döviz kurları her gün değişen ve risk sermayeleri gelip giden bir piyasa ortamında 
nasıl güvenli bir garanti verilecek?” diye soruldu.  

Ayrıca Sağlık Market’in kendi çevirdiği bir sermayesi olması gerektiğine değinilerek iki aylık alım ve 
stok yapılması konusunda, üniversite olarak böyle bir alım yapılması halinde, geri ödeme finansmanı 
olmadan ta ki devlet ‘yüzde 20 indirimle bunu öderim’ diyinceye kadar devam ettiğinde bu sistemin 
kilitleneceği söylendi.

DMO’NUN SADECE HIZLANDIRILMIŞ
ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ KULLANILACAK
Sağlık Market ile ilgili bu toplantıda teknik detaylara girilmediği için bu bilgilerin paylaşılmadığı 
söylenerek DMO alımları ile ilgili, DMO’nun hızlandırılmış elektronik ihale yönteminin kullanıldığı 
söylendi. Fiyatlar konusunda MKYS ortalamasının taban fiyatlarının kullanılacağı ve DMO’nun da 
yüzde 1 oranında kar aldığı ifade edilerek ödeme gün sürelerinin de tüm Türkiye için 180 günde 
tutulmaya çalışıldığı vurgulandı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK DURUMUNDA NEREYE, 
NASIL BAŞVURULACAĞI BELLİ
Sağlık Market ile ilgili kuralların açık olduğu ve Sivil Toplum Kuruluşları ve firmaların herhangi bir 
olumsuzluk durumunda nereye, nasıl başvuruda bulunacaklarının belli olduğu ifade edilerek DMO 
ile ilgili 81 ilde alım yapılmasının mümkün olup olmadığının bilinmediğine değinildi. 

FİYAT FARKI TIBBİ CİHAZ VE MALZEMEDE UYGULANAMIYOR
Şartnamelerle ilaçta belirli bir satış geri ödeme, iskonto fiyatı olduğu için fiyat farkı uygulanabildiği, 
ilaçlardaki bu uygulamanın tıbbi malzeme ve cihazları için uygulanamadığı çünkü bunların SUT 
fiyatları ile dahi alınamadığı belirtildi. Geri ödenen/ödenmeyen, paket içinde kalan malzemelerle 
ilgili bir fiyat listesi ve bu fiyatlarda belirli dönemlerde, mesela ilaçlarda SKRS 3 listesinde haftalık 
olarak fiyatlar değiştiğinde eğer yükleniciye bir zarar doğuyorsa ya da kamu tarafında bir zarar 
varsa karşılıklı çözülebildiği söylendi.
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DMO ALIMLARINDA E-İHALE SÜRECİ
İKİ TURDA GERÇEKLEŞECEK
DMO alımları ile ilgili merkezi alım ve hudut sahiller gibi toplu olarak yapılan alımların müteferrik alım 
yöntemi ile yapılacağına ancak ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinde katalog yönteminin kullanılacağına 
değinilerek bu yöntemde de e-ihale metodunun uygulanacağından bahsedildi. E-ihalede tavan 
fiyatlarının 6 ayda bir Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceği söylendi.  Kataloga girmiş tüm 
firmalara ihale için davetlerin gideceği belirtilerek, iki turda gerçekleşecek ihalenin ilk turunda hiçbir 
üreticinin birbirinin fiyatını görmeden tavan fiyatın altında teklif vereceği, turun sonunda en uygun 
fiyatla kapandığının belirtilerek ikinci turda kurumların tekrar fiyat vermek isteyip istemediklerinin 
sorulacağı,  defalarca fiyatın kırılmaya çalışılmayacağı kaydedildi. 

ÖN MUAYENEYE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK
Sağlık tesisine teslimat ile ilgili bayilik sistemine halen devam edileceğine değinilerek kalite ile 
ilgili ön muayene için DMO’ya başvurulacağı belirtildi.  Sağlık Bakanlığının 4, DMO’nun 1 kişi olmak 
üzere 5 kişiden oluşan Ön Muayeneye Değerlendirme Komisyonu tarafından değerleneceği ve bu 
değerlendirmelerin de ‘ölçülebilir nitelikte olanlar’ ve ‘taahhüt olanlar’ olarak ikiye ayrılacağı ifade 
edildi. Ürünün kalite, güvenlik ve talebe uygunluğu belgelendikten sonra tüm ÜTS kaydındaki firma, 
bayi ve tanımlayıcı numarası ile sisteme dahil olabilecekleri belirtildi.
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KİK’TE UZUN SÜREN İHALE VE
TEMİN SÜREÇLERİ BAŞLICA ÖNEMLİ SORUN
Kamu hastanelerinde Kamu İhale Kanunu (KİK) ile yapılan mal ve hizmet alımlarında yaşanan 
sorunlardan en önemlisinin ‘Uzun süren ihale ve temin süreçleri’ olduğunu yüzde 64 ile 
işaretleyen katılımcıların yüzde 36’sı ise ‘Uzun tedarik süreci nedeniyle stok seviyesinin 
yükselmesi’ şıkkına yöneldi. ‘Satın alma personeli yetersizliği’ ile ‘Uzun süren muayene 
komisyonları’ şıkları ise işaretlenmedi.

KİK mevzuatı ile yapılan mal ve hizmet alımlarında kamu hastanelerinde yaşanan 
sorunlardan hangisi göreceli olarak daha önemlidir?

1. Uzun süren ihale ve temin süreçleri
2. Satın alma personeli yetersizliği
3. Uzun süren muayene komisyonları
4. Uzun tedarik süreci nedeniyle stok seviyesinin yükselmesi

Toplam: 22
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SAĞLIK MARKETİN EN ÖNEMLİ HEDEFİ
GERİ ÖDEME SÜRELERİNİ KISALTMASI
Sağlık market uygulamasında katılımcıların yüzde 28’i en önemli konunun ‘geri ödeme gün 
sürelerinin kısalması’ olduğunda birleşirken yüzde 24’ü ‘DMO’nun hızlı satın alma modeli ile 
kesintisiz hizmet sunumunun sağlanması” seçeneğini işaretledi. Bu seçenekleri yüzde 20 ile  
‘kalite duvarı uygulamasının bulunması ve daha kaliteli ürüne erişimin sağlanması’, yüzde 16 ile 
‘satın alma maliyetlerinin düşürülmesi’ ve yüzde 12 ile ‘sağlık tesislerindeki stoklama süresinin 
kısaltılması’ konusu takip etti. ‘Yerli ürün teşvikinin arttırılması’ seçeneği ise işaretlenmedi.

Sağlık Market uygulamasının hedeflerinde hangisinin göreceli olarak daha önemli 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

1. Kalite duvarı uygulamasının bulunması ve daha kaliteli ürüne erişimin sağlanması
2. Yerli ürün teşvikinin arttırılması
3. Geri ödeme gün sürelerinin kısalması 
4. Sağlık tesislerindeki stoklama süresinin kısaltılması,
5. DMO’nun hızlı satın alma modeli ile kesintisiz hizmet sunumunun sağlanması,
6. Satın alma maliyetlerinin düşürülmesi

Toplam: 25
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UZAKDOĞULU KALİTESİZ ÜRÜN KARŞISINDA
YERLİ ÜRÜNE AVANTAJ SAĞLANACAK
Çin örneği verilerek Çin pazarına girecek bir kurum için hangi uluslararası kalite belgesi olursa olsun 
malzemenin ülkenin kontrolünden bir kez daha geçtiği konuşuldu. Türkiye’de ise böyle bir durumun 
olmadığı, CE belgesi olan herkesin ihaleye girebildiği belirtilerek Sağlık Market ile bu konuda bir 
çalışma yapılacağı, Uzakdoğu’dan gelen kalitesiz malzemelere karşı yerli ürünlerin burada avantajlı 
hale geleceği söylendi. 

CE SERTİFİKALI ÜRÜNLERDE SIKINTILAR YAŞANABİLİYOR
Türkiye’de AB uyum süreci nedeni ile CE sertifikasının kabul edildiğine değinilerek son dönemde 
Çekostovakya, Macaristan ya da Doğu Bloğu birçok ülkede olduğu gibi bu sertifikayı veren 
ticari amaçlı özel kuruluşların yeterli denetim ve incelemeyi yapmadan sertifikaları verdiğinden 
bahsedildi. Piyasada PGD kapsamında bu ürünlerle ilgili teknik dosya incelendiğinden vahim 
sonuçlarla karşılaşıldığı, ürünün yüzde 50 oranında bozuk çıktığının anlaşıldığı ve sağlık sektöründe 
bu oranın kabul edilebilir bir oran olmadığı ifade edildi.

DÜNYANIN DENETİMLERİ VE KALİTEYİ
NASIL SAĞLADIĞINA BAKMAK GEREK
Dünyanın kaliteyi nasıl temin ettiğine bakmak gerektiği vurgulanarak Avrupa’nın EC sertifikası 
olduğu; Amerika, Kanada ve Avustralya’nın ilaçtaki gibi ürünlere sınıflarına göre GMP denetimi 
yaptığı ve hem ürünü hem de üretim yerini otorite tarafı incelemeden onay vermediği söylendi. 
Türkiye’deki sistemde ise Çin’de onay alamayan bir Çin ürününün Türkiye’de alındığı kaydedildi. 

TÜRKİYE ÜRÜNLERİ KENDİSİ AKREDİTE ETMELİ
İlaç standardını sağlayan PIC/s benzeri oluşumu gelişmiş ülkelerin ‘Uluslararası Tıbbi Cihaz 
Düzenleyicileri Forumu (IMDRF)’ ile kurmaya başladığı; burada 9 ülkenin birbirinin GMP 
denetimlerini karşılıklı tanımak üzere standartlar oluşturduğu; Türkiye’de ise ürün piyasa girdikten 
sonra PGD denetimi yapıldığı söylendi. Piyasada sahte ürünlerle birlikte yerli malı gibi piyasaya 
sürülen Çin ürünleri olduğu, yüksek risk grubu ürünleri Türkiye’nin kendisi akredite etmediği sürece 
bu tabloların yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.
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2020’DEN İTİBAREN BELGELENDİRME KONUSUNDA
AĞIR ŞARTLAR GELECEK
Dünyada 2020’den itibaren tıbbi malzemelerde kartların yeniden dağıtılacağı ve tüm ürünlerin 
yüzde 15 daha pahalı hale geleceği; ürünler ve hammaddeleri ile ilgili belgelendirme konusunda 
ağır şartların olacağı öngörüsü paylaşıldı. 

SAĞLIK MARKET HIZLANDIRILMIŞ İHALE İLE
PEK ÇOK SORUNU ÇÖZECEK
Sağlıklı bir yürüyüşün sadece ayaklara değil pek çok organa faydası olacağı benzetmesi ile Sağlık 
Market ile hızlandırılmış satın alma yapmak istendiği belirtildi. Ödeme gün süresinin kısa olduğu, 
stokların azaldığı bir hızlandırılmış ihale yapılacağı kaydedilerek ilk domino taşı devrildikten sonra 
pek çok şeyin daha da hızlanacağı düşüncesi paylaşıldı.

HASTANE AÇISINDAN BAKILDIĞINDA
MERKEZİ ALIM RAHATLIK SAĞLAYACAK
Hastane açısından bakıldığında ihale sürecinde en basit kısmın fiyat teklifi alınması olduğu; süreçleri 
zorlayanın ise ihale öncesi şartname hazırlanması ve yaklaşık maliyetin süresi olduğu ve hazırlanma 
süreçlerinin en küçük talep için dahi hastanelerde 2-3 ayı bulduğu söylendi. Talep toplama 
sürecinin de hayli zaman aldığı belirtilerek tekliflerin alınmasından sonra ise muayene süreci ve 
ihale komisyonunun toplanmasının ayrı bir süreç olduğu, ürünlerin depolanması ve örnek ürünün 
kontrolü gibi süreçlerden sonra kabul sürecinin de başka bir prosedür olduğundan bahsedildi. 
Tedarik zincirinin zayıf halkalarının ihale öncesi ve sonrası süreçler olduğuna vurgu yapılarak 
merkezi alımlarla bu süreçlerin sisteme oturtulması, hızlandırılması, yönetilebilmesi ve çözülmesi ile 
büyük bir konunun sorun olmaktan çıkacağı fikri paylaşıldı.
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SAĞLIK MARKETİN YERLİ ÜRÜNÜ
TEŞVİK ETMESİ BEKLENİYOR
Sağlık Market’in yerli ürün teşvikine faydalı olacağına yönelik fikri sorulan katılımcıların yüzde 
62’si faydalı olacağı yönünde görüş belirtirken yüzde 27’si hiç ‘faydası olmayacaktır’ şeklinde 
görüş belirtti. 

Sağlık Market uygulamasının yerli ürün teşvikinde önemli bir rol 
oynayacağını düşünüyor musunuz?

1. Hiç faydası olmayacaktır
2. Faydası olacaktır
3. Fikrim yok

Toplam: 26
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ÜRÜN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN SORUN 
YAŞANABİLİR
Türkiye’de sağlık lojistiğinde en fazla ürün güvenliğine ilişkin sorun olduğunu düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 48 oldu. Bunu yüzde 26 ile ‘çok acil teslimat talepleri’ ve yüzde 22 ile 
‘depolama standartları’ izledi. Artan taşıma maliyetleri yüzde 4 gibi küçük bir oy alırken olumsuz 
coğrafi koşulların lojistiğe etkisi dikkate alınmadı.

Türkiye'de sağlık lojistiği alanında yaşanan sorunlardan hangisi 
göreceli olarak daha önemlidir?

1. Artan taşıma maliyetleri
2. Olumsuz coğrafi koşullar
3. Depolama standartları
4. Çok acil teslimat talepleri
5. Ürün güvenliği

Toplam: 23
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PİYASAYA ARZDAN ÖNCE ÖN KALİTE 
DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIYOR
Türkiye’de piyasaya arz olunan tıbbi cihazların kalite standartlarına uygunluk ve ön 
değerlendirmeleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 71’i piyasaya arzdan önce ön kalite 
değerlendirmesi yapılmadığını işaretlerken yüzde 21’i ise yapıldığı konusunda görüş belirtti. 
Yüzde 8’lik bir oran ise fikir belirtmedi. 

Türkiye'de piyasaya arz olunan tıbbi cihazların kalite standartlarına 
uygunluk ve ön değerlendirmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

1. Piyasaya arzdan önce ön kalite değerlendirmesi yapılmıyor.
2. Piyasaya arzdan önce ön kalite değerlendirmesi yapılıyor.
3. Fikrim yok

CE SERTİFİKALI ÜRÜNLERİN GENELİNE GÜVENSİZ DEMEK YANLIŞ
Piyasaya güvenli ürünün arz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilerek CE sertifikası almış bir ürünün 
testlerden geçirilmiş ve belgelendirmesi yapılmış bir ürün olduğu kaydedildi. Eksik denetlenmiş CE 
sertifikalı bazı ürünler nedeni ile CE sertifikası alan her ürüne güvensiz demenin yanlış olacağı ifade 
edildi. 

Toplam: 24

71%

1
17

2
5

3
2

21%
8%



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

AKREDİTASYON KURUMLARI YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 95 gibi büyük bir oranı Türkiye'de piyasaya arz olunan tıbbi cihazların kalite 
standartlarına uygunluğunu denetleyen akreditasyon kurumlarının yetersiz olduğunu belirtirken 
yüzde 5’lik bir oran yeterli olduğu yönünde görüş belirtti.

Türkiye'de piyasaya arz olunan tıbbi cihazların kalite standartlarına 
uygunluğunu denetleyen akreditasyon kurumları sizce yeterli mi?  

1. Yeterli
2. Yetersiz
3. Fikrim yok

Toplam: 19
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KAMUNUN KALİTEYİ DENETLEYECEK
KURUMLARI YÖNETMESİ GEREKİR
TİTCK gibi merkezi kamu kurumların oyuncu olmayıp sahanın sahipleri olduğu belirtilerek 
üniversitelerle işbirliğine dikkat çekildi. Kamunun personel alıp, kendi laboratuarını kurup, kalite 
denetimini kendisi yapmak yerine üniversiteler gibi kaliteyi denetleyecek kurumları yönetmesi 
gerektiği söylendi. Kamu İhale Kurumunun tartışmalı bir ürün ya da cihazı bilirkişi olarak üniversiteye 
gönderdiğine değinilerek Türkiye’de sağlık malzeme üreticilerinden çok üniversitenin arkasında 
olduğu bilim adamları ile yapmanın faydalı olduğu belirtildi. Malzemenin kalitesini çok iyi kontrol 
edecek mekanizmaların oluşturulması gerektiği belirtilerek kalitesi denetlenmiş bir malzemede 
sorun yaşandığında yerli ürün de dahil olmak üzere ürüne güvensiz bakılacağı kaydedildi. 

SORUN İNSAN KAYNAĞI 
Kamunun kalite ve dünya çapında denetim yapan müfettiş yetiştirdiği ancak özel sektörün bu 
elemanları transfer ettiğine değinilerek insan kaynaklarına vurgu yapıldı. Türkiye ilaçta dünya 
çapında bir denetim sistemi kurabiliyorsa; ancak tıbbi cihazda bu tartışılıyorsa bunun sebebinin 
insan kaynağı olduğu belirtilerek devletin iki fonksiyonel görevinin düzenleme ve denetleme olduğu 
söylendi. Daha belgelenme esnasında kanun dışı süreçler yaşanırken denetlemede kamu bu görevi 
herhangi bir kuruma yaptırdığında bir kuralsızlık halinde işin içinden çıkılamayacağı konuşuldu.

KAMU DENETİMLERDE DEĞİL DE ANALİZLE İLGİLİ
İŞLEMLERDE DESTEK ALABİLİR
Öte yandan kalite duvarı ile ilgili kurguda piyasaya arz olmuş çok fazla UBB barkodlu ürün 
olduğundan bunlarla ilgili geri bildirimde o ürünün test edilmesi için TİTCK’nin her şeye yetişmesinin 
mümkün olmadığı söylendi.  Kamunun denetimlerde değil de analizle ilgili işlemlerde üniversiteler, 
TSE ya da TOBB gibi kuruluşlardan destek alabileceği, akreditasyonla ilgili analiz laboratuvarlarının 
olması gerektiği belirtildi. 
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ÜNİVERSİTELERDE TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEMELERİ 
KONUSUNDA EĞİTİM YETERSİZ
Biyomedikal mühendisler ve eczacıların tüm tıbbi cihaz tanımının karşılığı olan malzemelerin 
üretiminde aktif rol almaları ve medikal deponun tıbbi sarf deposuna tercihen eczacının bakması 
önerisi yapılarak üniversitelerde de tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri konusunda aktif ders olması 
gerektiği belirtildi.

KALİTESİZ ÜRÜNLERLE SAĞLIKLI BİR
DENETİMLE BAŞA ÇIKILABİLİR
Ürün güvenliği ve kalite açısından olaya bakmak gerektiği söylenerek ürün güvenliği konusunda 
TİTCK’in ürün takip ve denetim görevini yerine getirdiği, denetimin daha iyi yapılabilmesi için Maliye 
Bakanlığına yazı verilerek denetici sayısını tutturabilmek için ek göstergeyi 2200’den 3600’e 
çıkarma konusunda öneri yapıldığı kaydedildi. Uzakdoğu’dan gelen kalitesiz ürünlerle sağlıklı bir 
denetimle başa çıkılabileceği ve yerli üreticinin de bu şekilde korunabileceği vurgulandı. Gümrük 
birliği anlaşmaları ile ürünün ülkeye girebildiği ancak içeride bazı fonksiyon testleri ile ürünün 
piyasaya girişinin engellenebileceğine değinildi. 

STK’LAR AÇIK EKSİLTME YÖNTEMİ VE BAYİLERİN
YAŞAYACAĞI SIKINTILARI DİLE GETİRDİ
Sağlık Market’te yerli üreticinin desteklenmesi ile ilgili STK’ların açık eksiltme yöntemi ve bayilerin 
yaşayacağı sıkıntıları dile getirdiği ve taleplerini belirttiği söylenerek, STK’lara Sağlık Bakanlığınca 
herhangi bir konuda yerli üretici olursa açık eksiltmenin yapılmayacağı bilgisinin verildiği ifade 
edildi.  



www.tusap.org
6160

YERLİ ÜRETİCİ İÇİN YÜZDE 15
TEŞVİK ORANI UYGULANMALI
Ayrıca yerli üretici için yüzde 15 oranının hiçbir zaman kullanılmadığı da belirtilerek yerli üretici 
için bu sağlanabilirse gerçekten bir fayda oluşacağına değinildi. Sağlık finansmanının sağlığın 
her bölümünü etkileyen önemine vurgu yapılarak devlet olarak sözleşmede taahhüt edilen 
vadeye uyulmamasının sıkıntılı bir durum ve itibar kaybı olduğu söylendi. Sağlık finansmanı doğru 
yönetilmeden yatırımların, teşviklerin ya da diğer konuların konuşulamayacağı ifade edildi.

ÖDEMELERDEKİ İSKONTOLAR TÜRKİYE’NİN
MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ
Üniversitelerin borçlarını ödemede uygulanan yüzde 20 iskontonun global firmalar açısından 
Türkiye’nin marka değerini düşürdüğü söylenerek firmaların genel merkezlerine Türkiye’de 
kurumlar arasında bir uyum olmadığı mesajının gittiği ifade edildi. Türkiye’nin bölgede Rusya, Güney 
Afrika ve İran ile rekabet halinde olduğu konuşuldu.

DMO 7 BÖLGE 4 İRTİBAT BÜROSU İLE
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Devlet Malzeme Ofisinin 1926’dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğüne ve bugün kamunun ihtiyaç 
duyduğu çeşitli ürünlerde 30 milyarlık mal alımının 4 milyarına aracılık eden bir kurum olduğuna 
değinilerek 7 bölge,  4 irtibat bürosu ile çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. DMO’nun kamunun 
en büyük online satınalma portalı olduğunu ifade edilerek, Sağlık Market ile ilgili Sağlık Bakanlığının 
ekipleri ile yoğun bir çalışma sürecinin yürütüldüğünden bahsedildi. Rekabete açık, firmaları da 
mevcut şartları ile yaşatabilecek hızlı bir modelleme ile sektörün hep birlikte kazanacağına vurgu 
yaptı.  



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
TEDARİK ZİNCİRİNDE
GLOBAL UYGULAMA 
MODELİ

katkılarıyla…
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Sağlık sektörü son dönemde önemli değişiklikler yaşamaktadır. Küresel anlamda sağlık 
harcamaları, yaşlı nüfüsu ve kronik hastalıklar son dönemde gözlemlenen önemli trend 
artışlarıdır. Sağlık kurum ve kuruluşları ise artan maliyet baskılarından dolayı sıklıkla dönüşüm 
planlanları yapmaktadır. Satınalma ve birleşmeler artmakta, iş modelleri ve tedarik zinciri 
modelleri ise yeniden gözden geçirilmektedir. Bu yazıda özellikle iş modelleri ve tedarik 
zinciri anlamında sağlık sektörüne odaklanılacaktır.

Sağlık sektöründe artan maliyetlerin önemli kalemlerinden birisi operasyon 
maliyetleridir. Tedarik zinciri yaklaşımları ile operasyonel maliyetlerinde önemli tasarruflar 
sağlanabilecektir. Maliyet avantajının yanında artan dijitalleşme trendi ile beraber tedarik 
zinciri hasta ve toplumlara değer yaratmanın önemli bir aracı olacaktır.

Tedarik zincirinin olgunlaştırılması ile nasıl değer yaratılabileceğine geçmeden önce 
maliyet yapıları sorgulandığında, tedarik zinciri anlamında maliyetlerin iki gruba ayrıldığı 
söylenilebilir:

1. Ürün ve hizmetlerin maliyeti: Sağlanan ürün ve hizmetin satınalınması için katlanılması 
gereken maliyetlerdir. Örneğin, ilaç, medikal cihazlar, ekipman hizmetleri, dış kaynak 
kullanımları gibi. Toplam operasyon harcamalarının yüzde 18’i bu gruba girmektedir.

2. Operasyon maliyetleri: Gerçekte toplam operasyon harcamalarının yüzde 30’u kadarı 
tedarik zinciri kaynaklı operasyonlardır. Satınalınan her 1 dolarlık malzeme için, kurum 
1,8 dolar kadar operasyonlara maliyet ayırmaktadır. Örnek operasyonlar, siparişin 
girilmesi, teslim alınması, stok yönetimi, lojistik, dağıtım, yeniden işleme ve yerine 
koyma maliyetleri gibi.

Zaten, tedarik zinciri yöneticilerinin rolü geleneksel anlayışın aksine kurum geneline 
yayılacak şekilde genişlemektedir. 

	

Medikal ve  
cerrahi 
tedarik 

İlaçlar Laboratuvar 
ajanları Görüntüleme 

tedariği Gıda ve çevresel 
tedarik Yönetimsel 

tedarikler Mühendislik 
malzemeleri Klinik mühendislik 

ürünleri Sermaye Yönetimi Satınalma 
Hizmetleri 

Geleneksel	Yaklaşım	 İlerici	Yaklaşım	

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ
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Tedarik zinciri olgunluk yaklaşımı sağlık sektörü için 3 aşamalı düşünülebilir. İleri tedarik 
zinciri yönetimi yolculuğuna çıkan bir sağlık kurumu veya kuruluşunun yapması gereken 
örnek faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Aşama 1: Temel Tedarik Zinciri: Tedarik zinciri yolculuğuna 
çıkan kurumlar, ilk aşamalarda yaptıkları faaliyetleri biraz da 
mecburiyetten yapmaktadırlar.

1. Harcama yönetimi: Hedef fiyat ve standardizasyon

2. Direk kontratlama: Tüm harcamalar için, kontratların 
güvenliğini sağlama

3. Lojistik hizmetleri: Malzeme akışını iyileştirme

4. Stok Yönetimi: Kullanma noktaları anlamında etkin envanter 
yönetiminin tüm departmanlarca takip edilmesi

Bahsedilen adımlar tedarik zinciri mükemmeliği yolunda firmaların son birkaç yıldır temel 
anlamda odaklandıkları tedarik zinciri konularıdır. Olgunluk arttıkça, bahsedilen maddelerin 
ötesinde katedilmesi gereken alanların olduğu gözlemlenecektir.

Aşama 2: Genişletilmiş Hizmetler: Temel aktivitelere ek olarak organizasyon genelinde 
tedarik zinciri faaliyetlerinin derinleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kanal ortakları, üreticiler, 
dağıtıcılar, büyük alıcılar, tedarikçiler gibi oyuncularla iş ilişkileri aşağıdaki konularda 
artırılmaya çalışılır:

1. Endüstriyel bilgi standartları: Mevcut sektör bilgi akışının 
standardizasyonunu sağlamak

2. Kurum geneli değer akışları: Değer analizleri tüm ürün ve 
hizmet harcamalarını kapsayacak şekilde genişletilir

3. Kurum kaynaklaması: Tüm kaynaklama ve satınalma 
faaliyetlerinin merkezileştirilmesi

4. Satınalma: Satınalma organizasyonunda kategori yönetimi 
bakış açısının uygulanması

5. Kullanım oranı: Etkinlik ve performans anlamında kategori bazlı hedeflemelerin 
yapılması

	

İleri 

Genişletilmiş 
Hizmetler 

Temel Tedarik Zinciri 
	

İleri 

Genişletilmiş 
Hizmetler 

Temel Tedarik Zinciri 
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Aşama 3: İleri Hizmetler: Tedarik zinciri yönetimi anlamında artık inovatif yaklaşımların 
veya diğer sektörlerin iyi uygulamalarının katkıları dikkate alınmaya başlanır. Sağlık 
sektörü kendisine iyi uygulama örneği olarak tüketici ürünleri ve ileri teknoloji elektronik 
ürün sektörlerini alabilir. İleri tedarik zinciri hizmetlerinde şu 
maddeler bulunur:

1. Tedarikçi senkronizasyonu: Hem sektör hem de 
tedarikçiler için maliyetleri azaltacak şekilde klasik 
rollerin yavaşça ortadan kaldırılması

2. Ürün montajı yaklaşımı: Tasarım anlamında ilaç ve 
diğer tedarik edilen malzemelerde kendin yap tarzı 
yaklaşımlara geçilmesi

3. Bölgesel işbirlikleri: Diğer organizasyonlarla ortak 
tedarik zinciri programlarının kurulması

4. Satınalmadan ödemeye süreci: Satınalmada ödemeye geçen döngünün konsolide 
edilmesi

5. Ortak hizmetler: Tüm kurumsal tedarik zinciri operasyonlarının merkezileştirilmesi

	

İleri 

Genişletilmiş 
Hizmetler 

Temel Tedarik Zinciri 

1.1. İyi uygulamalarla doğru yolun bulunması:

Tedarik zincirinde iyileştirme uygulamaları aşağıdaki üç başlıktan en az birine dokunmaktadır.

• Ürün/Hizmet kategorisi yönetimi: Ürün/hizmet sağlayıcı organizasyon bir ürün 
grubunu hedef seçer. Örneğin, ortopedik ürünlerin tedarik zinciri. Son kullanıcının 
klinik ihtiyaçlarının gözetilmesiyle başlanılır, farklı bölümlerden katılımcılar bulunan 
tedarik zinciri takımı alternatif çözümler önerir, klinik yayınlar araştırılır ve organizasyona 
ekonomik etkileri değerlendirilir.

• Departman yaklaşımı çözümleri: Organizasyon tedarik ağırlığının fazlaca olduğu bir 
bölüme odaklanır, örneğin solunum tedavisi. İlgili departmanın verdiği hizmetin kalitesini 
ve devamlılığını etkilemeyecek şekilde maliyet fırsatlarını değerlendirir. Tedarik zinciri 
takımı hasta bakımını optimize ederken ürün seçimleri, birbirlerine bağımlılıklarını, 
maliyet fırsatları yaratacak şekilde simültane sonuçlar elde eder.

• Tedarik zinciri departmanı çalışmaları: Organizasyon özellikle tedarik zinciri 
operasyonlarına odaklanır. Örneğin satınalmadan ödemeye geçen tüm süreçleri 
inceleyerek, ödeme gün sayılarını iyileştirebilecek veya bölümler arası gerçekleşen 
işlemlerdeki farkları azaltacak iyileştirmeleri yapar.
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Ürün	ve	Hizmetlerin	maliyetlerinin	
azaltılması:	

• Tedarik	malzemeleri,	ilaçlar,	
hizmetler,	sermayesel	varlıklar	

• Fiyatlandırma,	standartlaştırma,	
kullanım	verimliliği	

Hedef:	İşçilik	harici	harcamalarda	%5-10	maliyet	avantajı.	
Optimize	kullanım	ve	tüketim.	

Pazar	olgunluğu:	Olgun,	çalışmalar	var,	maliyet	kontrolü	
zorunluluğu	algısı	var.	

Ortalama	efor:	4	-15	ay	

Tedarik	zinciri	operasyonlarının	
maliyetlerinin	azaltılması:	

• Süreçler	ve	hizmet	seviyeleri	
• Teknoloji	gelişimi	
• Toplam	hizmet	maliyeti	
• Kontrol	prosedürleri	
• Mentorluk	ve	geliştirme	

Hedef:	Tedarik	zinciri	operasyon	maliyetlerinde	%5-10	düşüşler.	
Yönetim	kontrolü	ve	operasyon	performansında	artışlar	

Pazar	olgunluğu:	Olgun,	operasyonel	etkinlik	için	zorunlu	

Ortalama	efor:	3	-	12	ay	

Tedarik	zinciri	yönetiminde	stratejik	
yaklaşım	

• Kaynaklama	ve	satınalma	
• Konsolide	destek	hizmet	

operasyonları	
• Dış	kaynak	kullanımı	

	

Hedef:	işçilik	dışı	harcamalarda	%5-15	arası	tasarruf.	Gereksiz	ve	
fazlaca	verilen	hizmetin	azalması,	tedarik	ve	hizmet	maliyetinin	
azalması	

Pazar	olgunluğu:	Lider	kurumların	çabaları	artmaktadır	

Ortalama	efor:	6	-	18	ay	

	

Tüm bu iyi uygulama yolları sonunda,

• İşçilik dışı maliyetlerin azalması, örneğin ürün standartlaştırma

• Tedarik zinciri operasyonel maliyetlerini azaltma, örneğin etkin süreçler yaratma

• Stratejik yaklaşım sergileme, örneğin bölgesel tedarik zinciri ortaklıkları arama

gibi iyileşme fırsatları çıkacaktır. Aşağıdaki tablo iyi uygulamalarla elde edilebilecek nihai 
tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı hedeflerini özetlemektedir.
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1.2. Etkin tedarik zinciri modeli ve sağlık sektörü

Etkin tedarik zinciri modelini sağlık sektörü için uyarlamış ve aşağıdaki modeli geliştirmiştir. 

Tedarik zinciri tasarımında uçtan uca görünürlük sağlamak amacıyla tedarik zinciri zekası 
kurgulanır. Çoğu zaman sadece hastane içi görünürlük değil, hasta ve tedarikçileri de işin 
içine katacak uygulamalarla görünürlük artırılır.

Tedarik zinciri ve segmentasyonu yaklaşımı ile verilen hizmetler sınıflandırılır, süreçler, 
metrikler, teknolojiler ve organizasyonlar da segmente göre belirlenir. Örneğin, normal 
hastalar, nadir hastalar vs gibi.

Entegre tedarik zinciri modeli yaklaşımı ile etkin yatak ve personel kapasitesi kullanımı, 
beklenen kuyruklarda azalma, vardiya ve ekipman kullanım oranlarının iyileştirilmesi gibi 
unsurlar yönetilmeye başlanır.

Satınalma ve tedarik optimizasyonu sağlık sektörü için önemli bir kalem olduğundan, 
tedarik zinciri anlamında özel olarak odaklanılmaktadır. Yazının geri kalan kısımlarında bu 
konuya ayrıca değinilmektedir.

Akıllı hizmetler, ürün, hastane, dijital lojistik gibi yaklaşımlar dijital trendlerin artışı ile tedarik 
zinciri yönetiminde sıklıkla gözlemlenen unsurlardır.

Sürdürülebilirlik, optimizasyon, zeka ve risk yönetimi gibi konularla tedarik zincirinin 
esnekliğinin sürdürülmesi amaçlanır.

Uygulanacak tedarik zinciri modelinin potansiyel faydaları aşağıdaki tabloda farklı bir bakış 
açısıyla özetlenmektedir.

66
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Öneri	 Sektöre	etkisi	 Sonuç	ve	
kalite	
iyileşmesi	

Maliyet	
iyileşmeleri	

Personel	
memnuniyeti	

Süreç	
optimizasyonu	

Tedarik		zinciri	
dönüşümü	

Yeni	bir	yön	
belirleme	 X	 X	 X	 X	

Ortak	hizmet	
modelleri	

%5-15	işçilik	dışı	
harcama	tasarrufu	 X	 X	 X	 X	

Kapasite	
yönetimi	

Entegre	planlama	ile	
kapasitenin	etkin	
yönetimi	

X	 X	 X	 X	

Entegre	TZ	
Organizasyonu	

İşbirliği,	uyum	ve	
görünürlük	artışı	 	 X	 	 X	

Klinik/	TZ	
süreçleri	

Klinik	çalışanlarının	
hastaya	ayrıdığı	
zamanın	%15	artması	

X	 X	 X	 X	

Ecza/	TZ	
süreçleri	

İyileşen	ilaç	stokları	
ve	azalan	stoksuzluk	 X	 X	 X	 X	

Stok	gün	
sayıları	

%30	civarı	
iyileşmeler	 	 X	 	 X	

TZ	rekabet	
gelişmesi	

İş	gereksinimlerinin	
karşılanması,	artan	
kaynak	kullanımı	

	 X	 X	 X	

Satınalmadan	
ödemeye	
süreçleri	

%5-15	iş	gücü,	%5-20	
harcama	iyileşmeleri	 X	 X	 X	 X	

Harcama	ve	
kategori	
yönetimi	

İyileşmiş	harcama	
görünürlüğü	ve	
harcama	
kategorizasyonu	

	 X	 	 X	

Değer	analizi	
ve	kaynaklama	

%5-30	direk	tasarruf	
imkanı	/Medikal,	
ameliyathane,	ilaç	ve	
sermaye	
harcamaları)	

X	 X	 X	 X	

Ana	veri	ve	
kontrat	
yönetimi	

%5-10	maliyet	
tasarrufu	(yanlış	data	
kaynaklı	kontrat	
kayıplarının	
engellenmesi)	

X	 X	 X	 X	

	



www.tusap.org
6968

DESTEK
ORTAKLARI



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU

KATILIMCI LİSTESİ
Serhan ACAR / SADER Yönetim Kurulu Üyesi 
Feyzullah AKBEN / Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekeriya AVŞAR / İVEK Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniv. Rektörü 
Uğur BARAN / OHSAD Genel Sekreteri 
Ferda BAYŞU / Johnson&Johnson 
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Dr. Seyit KARACA / TOBB 
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* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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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 sanayiinin 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 gerçekleştirilen 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 etkinlikte 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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TÜSAP ÜYE LİSTESİ
İbrahim Barbaros AKÇAKAYA / S.B. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Op. Dr. Arslan Kağan ARSLAN / S.B. Acil Sağlık Hizmetleri Gen. Müdürü
Cenap AŞCI / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
Mehmet Ali AYDINLAR / Akredite Hastaneler Derneği Başkanı
Dr. Mehmet Selim BAĞLI / SGK Başkanı
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı
Nezih BARUT / İEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Seyit Ahmet BAŞ / Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Erol BİLECİK / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Şuayip BİRİNCİ / S.B. Müsteşar Yardımcısı
Ecz. Cengiz CELAYİR / TİSD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Alper CİHAN / S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
M. Cüneyd DÜZYOL / Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Ahmet ERDEM / Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Sermed Gün ERDEM / SASDER Başkanı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
M. Akif EROĞLU / Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ / Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı
Elif ARAL / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Dr. Hüseyin İLTER / S.B. Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü
Hüseyin İNCEÖZ / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Abdurrahman KAAN / MÜSİAD Başkanı
Prof. Dr. Sefa KAPICIOĞLU / YÖK Başkan Vekili
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ / S.B. Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI / S.B. Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR / TÜSEB Başkanı
Dr. Bekir KESKİNKILIÇ / Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki KORKUTATA / S.B. Müsteşar Yardımcısı
Nail OLPAK / DEİK Genel Başkanı
Dr. Mustafa ÖZDERYOL / SGK, GSS Genel Müdürü
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TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO  (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

SEKRETERYA
Beşir Kemal ŞAHİN / SATUR Yönetim Kurulu Üyesi

TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık 
Finansmanı’ olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile 
toplantı raporlarının genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar 
sadece davetlilerin katılımı ile yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl eşzamanlı 
olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal bilgilerine 
www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Dr. Abdulvahit SÖZÜER / S.B. Strateji Başkanı
İbrahim ŞENEL / Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Yılmaz TUNA / Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Seyfi UYANIK / S.B. Müsteşar Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR / TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı
Dr. Veysel YAYAN / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkanı

* Üye listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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